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الشبكات و’الحق يف املدينة‘ يف ميديلني، كولومبيا
جوناثان أليخاندرو مريسيا وجيمس جيلربتو غرانادا فاهوس

اتسم العمل الجامعي للنازحني الداخليني يف ميدلني بالتنوع واالسرتاتيجية.

اسـتقبلت مدينـة ميدلـني يف  املاضيـة،  العـرش  السـنوات  خـالل 
كولومبيـا مـا يزيـد عىل 3٠٠ ألف نازح بسـبب العنـف.  وعندما 
ُتَتـاح أمامهـم أي خيـارات أخـرى سـوى االستسـالم للفشـل،  ال 
تصبـح عمليـة االسـتقرار يف أي مـكان آخـر عندئـذ يف حـد ذاتهـا 
يف املقـام األول نوعـًا مـن العمـل الجامعـي يف املدينـة.  فوجـود 
كثـري مـن املنـازل واألرس ُيوِجـدُ مجتمعـاً محليـاً ولكنـه يتطلـب 
واملرافـق  الخدمـات  عـىل  للحصـول  الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل 
الجامعيـة األساسـية مـام أّدى بالتـايل إىل ظهور أشـكال اجتامعية 

ومجتمعيـة محليـة مـن العمـل الجامعـي يف ميديلـني.

ـد هـذه األنشـطة تعبـرياً عـن ‘الحـق الملدينـة’١ وذلـك يف  وتجسِّ
األماكـن التـي انتهـى إليهـا النـاس. فقـد تحولـت االسـتيطانات 
الجامعيـة إىل مقاطعـات ضمـن األحياء القامئـة بالفعل واملعرتف 
بهـا عـىل أنهـا كيانـات إداريـة داخـل نطـاق البلديـة. ومـا زالت 
الرسـمية  القامئـة  يف  ُتقَبـل  الجديـدة  القطاعـات  هـذه  بعـض 
تواجـه  األخـرى  القطاعـات  بعـض  أن  حـني  يف  للمقاطعـات 
عـن  ُتسـَتأصل  أن  إىل  الحـال  بهـا  وينتهـي  الشـديدة  املعارضـة 
بكـرة أبيهـا. وأصبـح النضـال مـن أجـل الحصـول عـىل االعـرتاف 
الرسـمي جـزءاً مـن الذاكـرة الجامعيـة للنازحـني وكذلـك أصبـح 
االسـم  هـو  املسـتوطنات  عـىل  النازحـون  يطلقـه  الـذي  االسـم 
اسـم  هـو  االسـم  هـذا  يكـون  وأحيانـاً  الرسـمية  للمقاطعـة 
يعكـس  اسـاًم جديـداً  يكـون  أخـرى  وأحيانـاً  األصـيل  موطنهـم 

املحـيل. للمجتمـع  جديـدة  بدايـة 

لهـم،  جديـداً  وطنـاً  ميديلـني  مدينـة  اتخـاذ  عمليـة  أثنـاء  ويف 
وجـد النازحـون الداخليـون سـباًل لتشـكيل الُبَنـى التنظيميـة أو 
املشـاركة يف املنظـامت املجتمعيـة القامئـة.  وتعـد تلبيـة حاجات 
النازحـني هدفـاً مشـرتكاً مبـا يتضمـن تعامالتهـم مـع الدولـة إذ 
ز عـىل املطالبة بضامنـات حقوقهم يف  إنهـم أسسـوا منظـامت ُتركِّ

النـزوح أو حاميـة تلـك الضامنـات إن كانـت موجـودة.

وأّدى العمـل الجامعـي للنازحـني أيضـاً إىل مشـاركتهم يف الحيـاة 
السياسـية كـام كان لـه تأثـريه عـىل جوانـب اإلدارة يف املدينـة. 
مجموعـة  يف  ذلـك  لفعـل  أخـرى  فـرص  هنـاك  تكـون  ورمبـا 
متنوعـة مـن الظـروف، نذكـر منهـا عـىل سـبيل املثـال مقاومـة 
يف  تتجسـد  التـي  مطالباتهـم  إبـداء  أثنـاء  ويف  اإلخـالء،  أوامـر 
شـغل الكنائـس واملبـاين العامـة، أو مـن خـالل تقديم التامسـات 

املسـريات  إقامـة  خـالل  مـن  وكذلـك  ذلـك  شـابه  ومـا  رسـمية 
إقامـة  خـالل  ومـن  االحتفاليـة،  أو  االحتجاجيـة  واالعتصامـات 
ونقابـات  األخـرى،  الحكوميـة  غـري  املنظـامت  مـع  العالقـات 
ل تحالف بني  العـامل، وجمعيـات املزارعـني. ويف عام ٢٠٠5، ُشـكِّ
املنظـامت الحكوميـة وغـري الحكوميـة مبـا فيهـا التحالفـات التي 
أقامهـا النازحـون مـام أدى بالنتيجـة إىل إعـداد اجتـامع طاولـة 
مسـتديرة، وتشـكيل لجنـة ووحـدة فنيـة للتعامـل مـع ‘ضحايـا’ 

النازحـني داخليـاً يف ميديلـني.

وبطريقـة أو بأخـرى، أسـس النازحـون داخليـاً عالقـات مـع عدد 
كبـري مـن الفاعلـني االجتامعيني واملؤسسـني مثل جامعـة أنتيوكيا 
التـي سـاعدت النازحـني داخليـاً يف الوصول إىل املسـاعدة الطبية 
والنفسـية والحصـول عـىل املشـورة السياسـية والقانونيـة. وكان 
تولـوا  مـن  رأس  عـىل  والجامعـات  الكليـات  وأسـاتذة  طـالب 
قيـادة هـذا العمـل واضعـني ُجـّل اهتاممهـم عـىل املجتمعـات 
املسـتضعفة والضحايـا. فعـىل سـبيل املثـال، عملـت وزارة الطب 
الدراسـات  مـن  عـدداً  أجـرت  التـي  العامـة  والصحـة  الوقـايئ 
التغذويـة عـىل سـكان هـذه املجتمعـات املحليـة، يف حـني أدت 
تفاعـالت املجتمـع املحـيل مـع طـالب وأسـاتذة كليـات العلـوم 
السياسـية والحقـوق إىل تشـجيع النازحـني الداخليـني عـىل رفـع 
مجموعـة مـن الدعـاوى القضائيـة ضـد الدولـة يطالبونهـا بتوفري 
ميـاه صالحـة للـرشب ملجتمـع فرييـدا جرانيـزال يف بلديـة بيلـو 
املحـيل  املجتمـع  لتنميـة  ببنـاء وإدارة خطـة  أيضـاً  ويطالبونهـا 
األغلبيـة  الداخليـون  النازحـون  ميثـل  الذيـن  هنـاك  لألشـخاص 
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١.  مصطلح استحدثه هيرني ليفي بفري يف كتابه املنشور عام 1968 بعنوان الحق يف 
.(Le Droit à la ville( املدينة
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