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مود: إعادة النظر يف الحامية  أماكن الصُّ
بابلو كورِتس ِفرنانِدز 

الحرضيِّني واملجتمعات املضيفة الحرضية، من  النَّازحني داخلياً  بناء قدرات  التعاونية يف  ُز املقاربات  ترْبُ
ي للتَّهجري الذي يطول أمده وللتَّهجري الذي يقع مرًة ثانيًة، يف  حيث هي وسائل أْنَجُع من غريها يف التصدِّ

املستوطنات غري الرسميَّة يف كولومبيا. 

يغلب عىل النُّزوح الداخيل يف كولومبيا النَّاجم عن النِّزاع املسلَّح أو 
م، أْن يتبعه مزْيُد نزوٍح إىل املدن حيث تلتمس  عن العنف امُلعمَّ
من   %87 من  ونحٌو  االقتصادية.  والفرص  والحاميَة،  العوَن،  األرَُسُ 
هؤالء النَّازحني داخلياً آتوَن من األرياف، ويبحثون عن املأوى يف 
املستوطنات  إليها، وهي  إاّل  الوصول  يستطيعون  التي ال  األماكن 

غري الرسمية.1

رتني القوات شبه العسكرية من منطقة السهول الرشقية  “لقد هجَّ
)Llanos Orientales( إىل تشوكو يف عام 2005. وبعد ثالثة أعوام 
ا  ملَّ  ،2012 عام  يف  ثم  بوينافِنتورا،  يف  الحرضية  املناطق  إىل  فررنا 
عمَّ العنف فررنا مرًة أخرى إىل بوغوتا. ويف عام 2012، بدأنا نبني 
، بسبب علوِّ تكلَِفِة العيش يف املدينة.” )هذا  بيتنا عىل هذا التلِّ
ما قالته يومريا، وهي تعيش مع زوجها وأطفالها الثالثة، يف ألتوس 

ديال فلوريدا، بكولومبيا( 

وألتوس ديال فلوريدا هو حيٌّ من أحياء سواتشا، وهي بلديٌَّة يبلغ 
انها نحواً من مليون نسمة، وهي أكرب من كلِّ امُلُدن التي تجاِوُر  سكَّ
بوغوتا. وعند السلطات املحليَّة، أنَّ مثانياً وأربعني باملئة من البلديَّة 
‘غري قانونيٍَّة’. وحتَّى عام 2018، كانت سواتشا تستضيف نحواً من 
رين مذ ذاك 12  50 ألَف نازٍح داخلياً ولقد زاد أيضاً عىل عدد املهجَّ
، فرُّوا من األزَْمة التي أصابت بلدهم.  ألفاً و300 فنزوييلٍّ عىل األقلِّ
ثم إنَّ املساكن والخدمات والبنية التحتية يف ألتوس ديال فلوريدا 
رديئٌة، فنحٌو من 73% من ُأرَسَِها -أي 1011 أرسًة، فيهم 3657 فرٍد 

 . عىل التقريب- تعيش يف ظروف الفقر الهيكيلِّ

مخالفة األصول الرسميَّة: سبٌب أصيلٌّ 
للتَّهجري يف املناطق الحرضية 

عرَّفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج 
أنَّه  ألتوس ديال فلوريدا  املتحدة اإلمنايئ املجتمع املحيلَّ يف  األمم 
األرس  تفتقر  إذ  الرسميَّة’.  ‘غري  الحيِّ  لطبيعة  وذلك  مستضعٌف، 
ملكية  ُيثِبُت  أيديهم  بني  يشَء  فال  الحيازة،  ضامن  إىل  هناك 
وافتقار  إخالء(.  محاوالت  الحيِّ  يف  وقع  أْن  شكَّ  )وال  مساكنهم 
يزيد  التحتية  والبنية  األساسية  الخدمات  إىل  فلوريدا  ألتوس ديال 
استضعاف الناس فيه. فال يحصل عىل املاء إال القليل من الناس، 
ويفتقر نحٌو من 300 طفٍل إىل الدخول يف روضة األطفال، وليس يف 

الحيِّ مراكز رعاية صحية. وتحدُّ الطبيعة غري الرسمية لهذا املوقع 
لتقليل مواضع الضعف فيه، وفوق  ُيْفَعَل  أن  الحرضي ماّم ميكن 
ذلك، يرفض مخططو املدينة السامح بهذه املستوطنة قانوناً، من 
طريق تصديق املنازل التي قد ُبِنَيت، ومن طريق إدراج الحيِّ يف 

تخطيطهم الحرضي.

وُيَضاُف إىل مخالفة األصول الرسميَّة، موقع املستوطنة الذي ليس 
للجهات  هدفاً  املستوطنة  من  يجعل  وهذا  محليَّة،  سلطات  فيه 
القتل مرتفٌع،  ل جرائم  ُدَوالً. ومعدَّ تتبع  التي ال  الفاعلة املسلحة 

ألتوس ديال فلوريدا، سبتمرب/أيلول من عام 2018
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والعنف يف املستوطنة تحدٍّ عظيٌم. ثمَّ إنَّ ُعْدم اإلرادة السياسية، 
هذه  يف  التي  املحلية  املجتمعات  يف  البنيوية  الضعف  ومواضع 
ا  املناطق الحرضية غري الرسمية، وانعدام األمن فيها، كلُّ هذا، إمنَّ
، يف داخل املناطق الحرضية  يقود إىل مزيٍد من التَّهجرٍي الحرضيٍّ
وبينها. إذ ُيْقرَسُ النَّازحون داخلياً من املناطق الحرضية عىل الفرار 
من املستوطنات غري الرسمية، بسبب العنف الحرضي، فال يجدون 
التهديد  من  وفيها  رسميٍة،  غري  أخرى  مستوطنٍة  يف  إال  أنفسهم 
املستوطنات  أنَّ  أي  قبلها.  التي  يف  كان  الذي  يشبه  ما  األمني 
إليها  ويلجأ  جهٍة،  من  الناٌس  منها  يفرُّ  أماكن  هي  الرسمية  غري 
رون من جهٍة أخرى. ويف حيِّ ألتوس ديال فلوريدا امُلْنَفصِل  املهجَّ
اجتامعياً ومكانياً، تقع نسبة النَّازحني داخلياً بني 30% و40% من 

انه. عدد سكَّ

املعونة الدولية: تقويض الصمود 
اإلنساين  املجال  يف  الفاعلة  الجهات  زادت  األخرية،  السنوات  يف 
الحاالت  يف  باالستجابة  اهتاممها  السالم  وإحــالل  والتنموي 
يف  الناشئة  يات  للتحدِّ االستجابة  يف  خربتها  ِقلََّة  ولكنَّ  الحرضيَّة. 
الت اإلنسانية والتنموية،  املناطق الحرضية، ما تزال تقوِّض التدخُّ

وحول هذا أدرنا بحثنا يف ألتوس ديال فلوريدا.2 

لة منذ عام 2001  ت االستجابة الطارئة املطوَّ ويف هذه املستوطنة، أدَّ
. نعم، املساعدة الطارئة  إىل التعويل امُلْفرِط عىل العون الخارجيِّ
رضورٌة، وال سيَّام عند األرس التي تصل حديثاً، ولكنَّ إتاحَة املعونة 
لة تأخذ محلَّ املشاركة املجتمعية، وتزيد اّتساع الفجوة بني  املطوَّ
َض التامسك االجتامعي، وُتْنِقُص  العمل اإلنساينِّ والتنموي. فقد ُقوِّ
ٍل عىل اإلتيان  ِقلَُّة املشاورة وانعدام التنسيق هناك قدرَة كلِّ تدخُّ
مبا هو مطلوب. وقد وجدت التقييامت التي سبقت املرشوع أنَّ 
لُه”.3 وال  َل الدولة لُتكمِّ “التعاون الدويل غري كاٍف وال بدَّ من تدخُّ
العمل اإلنساين والسلطات  بني قطاع  التعاون كثرياً  بدَّ من زيادة 
املحليَّة، إن ُأِريَدت معالجة أسباب قلة االندماج وما تال ذلك من 

تهجرٍي ثاٍن، وهذا يقتض إرادًة سياسيًة متينًة، محليًَّة ووطنيًَّة. 

مود: مقاربٌة حامئيٌَّة  أماِكُن الصُّ
والتنموي وإحالل  اإلنساين  املجال  الفاعلة يف  الجهات  يجب عىل 
ي  السالم، يف املستوطنات الحرضية غري الرسميَّة، أن تعمل بني حدَّ
بيئٍة اجتامعية ُمْضَعَفٍة وقليلة التامسك، وزاد يف سوء حالَِها هذه 
واملقاربات  األمد  القصرية  لالستجابات  تحسنٌي  ذلك  ويف  العنُف. 
املعزول بعضها عن بعض. إذ إنَّ يف االستجابات التي يكون تكاملها 
دة. فال  رديٌء، قدرًة ضعيفًة عىل معالجة األزَْمات الحرضيَّة امُلعقَّ
تهدف  أن  وينبغي  ومتكاملًة،  تعاونيًَّة  الت  التدخُّ تكون  أن  بدَّ 
داخلياً  النَّازحني  عند  األمد  الطويلة  الضعف  مواطن  إنقاص  إىل 

واملجتمعات املضيفة عىل السواء. 

النـاس  تدعـم  بـأن  اإلنسـانية  املعونـة  يف  ُيلَتـزََم  أن  وينبغـي 
حتَّـى يعيشـوا عيشـًة كرميـًة، بعـد أن تدعمهـم عـىل البقـاء يف 
مـود’ يف ِضْمـِن مقاربـٍة  قيـد الحيـاة. ولقـد جـيَء ‘بأماكـن الصُّ
تكميليَّـٍة حامئيَّـٍة، إذ ُجِمـعَ فيهـا الَعـُون واالنتعـاش، ال مبعالجة 
القـدرات  وبتقِوَيـِة  بذلـك  بـل  فحسـب،  ـِة  املاسَّ الحاجـات 
املحليَّـة. ويجمـع اإلطـار بـني مقاربـٍة حامئيَّـٍة تنازليَّـة، أي مـن 
، وبـني مقاربـٍة لبنـاِء القـدرات تصاعديٍَّة، عن  األعـمِّ إىل األخـصِّ
ـل: إتاحـة فـرص يف التعليـم  طريـق ثالثـة مجـاالت مـن التدخُّ
وّدْعـم  االجتامعـي،  التامسـك  وتقويـة  والعمـل،  واالقتصـاد 
القـدرات القيادية. ولقد اسـتعملت مقاربات كهذه يف مشـاريع 
ى ذلك إىل إنشـاء ‘مكايَن  مختلفـة يف ألتـوس ديـال فلوريـدا، فـأدَّ
صمـوٍد’ شـعبيِّنَي يف هـذه املسـتوطنة غـري الرسـمية: كوميتـي 
دي إمبولسـو، وهـو اجتـامع ِنْصـف َشـهري بـني قـادة املجتمـع 
والعاملـني  داخليـاً،  النَّازحـني  وجمعيـات  والسـكان،  املحـيل، 
يف الجـال اإلنسـاين، وهنـاك فلوريـدا خوفونيـل، وهـي منظمـة 
مجتمعيَّـة للشـباب، أنشـأتها جامعـات الرَّْقـص واملـرسح وكـرة 

 . القـدم يف الحـيِّ

آزر بـني املنظامت،  ويعمـل كوميتـي دي إمبولسـو عـىل بنـاء التَّ
واملجتمـع املحيل، والسـلطات، والقطاع العام، لجعل االسـتجابة 
اإلنسـانية أكـث اسـتدامًة. ثـم إنَّ اجتـامع القـادة املحليِّـني يف 
 ، اللجنـة، ومتكـني املجتمـع املحـيلِّ مـن معالجـة مسـائل الحـيِّ
ا منظمـة فلوريدا  مـود. وأمَّ هـام جـزٌء قائـٌم بنفسـه يف بنـاء الصُّ
خوفونيـل -التـي تقـول مقاربتهـا إنَّ الحاميـة تـأيت بالتمكـني- 
فقـد نشـأت مـن مبـادرٍة مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف(، وال يـزال الدعـم يرد عليها من املفوضية السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، ومـن مؤسسـة كايـرُس، ومن 
الجمعيـة اليسـوعية لخدمـة الالجئـني. وقـادة منظمـة فلوريدا 
، بـدؤوا طالبـاً مـع مجموعـة رقٍص  خوفونيـل شـباٌب مـن الحـيِّ
)اسـمها فريـق Crew 180“ 180” والرقـم هـو عـدد الشـباب 

الذيـن يف املنظمـة(.4 

مـود مـن حيـث هـو أقـوى االسـتجابات  ذلـك، وقـد َبـَرَز الصُّ
ِع الـذي بـني املجـال اإلنسـاين واملجـال التنمـوي، ودعـوٌة  ـدْ للصَّ
ـدع. ثـم إنَّ العمـل  إىل ‘طريقـٍة عمـٍل جديـدٍة’ يف أَلِْم هـذه الصَّ
يف ألتـوس ديـال فلوريدا املشـرتك بني الجهات الفاعلـة يف املجال 
املحليِّـني  نظرائهـا  مـع  بالتعـاون  التنمـوي،  واملجـال  اإلنسـاين 
ومواطـن  الخطـر  احتـامل  تقليـل  إىل  َيْقِصـدُ  ـا  إمنَّ والوطنيِّـني، 
الضعـف يف األمـد القصـري واملتوسـط )أي مـن ثـالث سـنوات 
إىل خمـس سـنوات(. والهـمُّ هنـا مركـوٌز يف ثالثـة معايـري، يزداد 
هـا رضورًة يف االسـتجابة الحرضيـة للتَّهجـري،  االعـرتاف بهـا وعدُّ

وهـي: التكامـل والقـدرة عـىل االتصـال واالسـتدامة. 
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وتعمل الجهات الفاعلة الدويل يف ألتوس ديال فلوريدا عىل تقوية 
النُُّظم املحليَّة والوطنيَّة، ال عىل إبدالها بغريها. فلقد سعت إىل 
إرشاك  وإىل  والوطنيِّنَي،  املحليِّنَي  املعونة  ُمِتيحي  مع  التعاون 
وتعمل  والربمجة،  التخطيط  يف  والبلديات  املحلية  السلطات 
امت  هذه الجهات الفاعلة الدولية أيضاً عىل متكني قادٍة للمنظَّ
غري الحكومية املحلية والوطنية وللمنظامت األهلية، وذلك عن 
طريق تنمية قدرتهم عىل القيادة واإلدارة والتنسيق، وعن طريق 
إعانتهم عىل استعامل أدوات التواصل االجتامعيِّ باإلنرتنت، ليك 
مود  والصُّ االستدامة  من  كلٌّ  إذ  املحليَّة.  السلطات  مع  ينارصوا 
معتمٌد عىل هذه القدرة عىل التعاون، ومعتمٌد أيضاً عىل تقوية 
ألتوس ديال  التي يف  املقاربة  املحلية والوطنية. وتقوم  القدرات 
للحامية.  وسيلًة  إيَّاه  ُمتَّخذًة  مود،  الصُّ من  أساٍس  عىل  فلوريدا 
ا هي عامٌل رئيٌس يف معالجة األسباب  وهذه الحامية، من بعُد، إمنَّ

األصليَّة للتَّهجري الحرضي.

pablo.ferrandez@idmc.ch بابلو كورِتس ِفرنانِدز 
مود ملعالجة مواطن  باحٌث، يف مرشوع االستعداد والصُّ

الضعف يف املناطق الحرضيَّة، الذي يتبع برنامج ُأُفق 
2020؛ وباحٌث مشارٌك، يف مركز رصد النزوح الداخيل 
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زة. ولقد ورد عىل املرشوع متويٌل من  مناقشات توضيحيٍَّة، وثالث مناقشات جامعية ُمركَّ

برنامج البحث واالبتكار الذي يتبع برنامج االتحاد األورويب: ُأُفق 2020، عن طريق اتفاقيَِّة 
منحٍة من برنامج ماريا سكالدوسكا-كوري، رقمها 691060.

 Econometría Consultores )2016( ’Evaluación externa del programa  .3
”Construyendo Soluciones Sostenibles-TSI“‘, Econometria SA, p19

 www.youtube.com/watch?v=X116JtL7v_U;  .4
www.youtube.com/watch?v=lF5fTRROURE

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت 

التي ينتمون إليها.

َمْن ُيْستمُع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟ أهو أنت؟

اً عن  هَد إلدراج رضوب كثرية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لُنعنَي عىل أْن يكون َوْضُع السياسية والربامج ُمعربِّ إنَّا لَنْبذُل الجُّ

صني عىل الكتابة يف ما تعلَّموه يف عملهم، فيتعلَُّم اآلخرون منهم.  رين وما عندهم من رأٍي وَفْهم. ثم إنَّا نحضُّ املزاولني املتخصِّ تجارب املهجَّ

رين. فلعلَّك: هذه هي األصوات التي يجب أن ُيْستمَع إليها، للتأثري يف جداول األعامل العاملية التي ُتحِدُث أثراً يف َعْيِش املهجَّ

ر يف أن تجد فيام تعلَّمته أو َخرِبْته ما يستفيد منه ُقرَّاَء نرشة الهجرة القرسية فائدًة جليلًة تفكِّ  •

َع نطاق تأثريك  صني، فذلك ميكن أن ُيوسِّ ر يف التأليف امُلشرَتَك... أو ‘التَّزاُمل’ مع آخرين من جهات فاعلٍة محليَّة أو مامرسني متخصِّ •  تفكِّ

ويبني ثقتك بكتابتك

•  تنُظُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف www.fmreview.org/ar/writing-fmr وُترِسُل إلينا ما عندك من 

اقرتاحاٍت للمقاالت - وسرندُّ عليَك بالتعليق واملشورة

لنرشة الهجرة القرسية قرَّاء َكِثرُيو العَدِد ُمختلُفوَن. فإن كتْبَت، فسيقَرُؤون.
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