يف خندق العمل

الصورة :إهداء من فيديريكو غوتيريث

معجزة ميدلين

العمدة السابق فيديريكو غوتيريث يناقش مسألة
إعطاء األولوية لألمن واالستدامة وكيف مهدا الطريق
ملدينة من مدن القرن احلادي والعشرين
يف عام  1991كانت ميدلين ،ثاين أكبر املناطق
احلضرية يف كولومبيا ،هي أشد مدن العامل عنفا .واليوم،
أصبحت «مدينة الربيع الدائم» معروفة دوليا بأنها واحدة
من أكثر مدن العامل ابتكارا واحتواء واستدامة.
ُو ِل َد فيديريكو غوتيريث يف مدينة ميدلين عام 1974
مع بدايات فترة عنيفة من النزاعات املسلحة يف كولومبيا،
وشغل منصب عمدة املدينة من يناير  2016حتى يناير
 — 2020فساعد يف قيادة كثير من اجلهود لتقوية مستقبلها
كمدينة للسالم والرخاء .ويقول غوتيريث إن العزيمة
واإلصرار والوحدة التي ُيبديها سكان ميدلين تعود إىل
التزامهم بالتغلب على العنف والصراعات ،فحازت مدينتهم
اجلوائز ونالت إعجاب الكثيرين .ويف حديثه مع مارجوري
إنريكيث من جملة التمويل والتنمية ،يطرح غوتيريث أفكاره
حول التحول الهائل الذي شهدته املدينة على مدى الثالثة
عقود املاضية.
التمويل والتنمية :ما هي نقطة التحول التي شهدتها
مدينة ميدلين؟
فيديريكو غوتيريث :يف حقبة الثمانينات والتسعينات،
وصل جمتمعنا إىل احلضيض يف ظل مأساة اإلرهاب
املرتبط باإلجتار باخملدرات .ويف عام  1991شهدنا جرائم
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قتل بلغ معدلها  381حالة لكل  100ألف نسمة .واليوم
يبلغ هذا املعدل  20تقريبا لكل  100ألف من السكان — أي
أن اجلرائم انخفضت بنسبة  .%95وبرغم أن الرقم الوحيد
املقبول هو صفر ،فقد حققنا تقدما كبيرا يف كبح العنف
وضمان احترام احلياة.
وحول ما إذا كانت هناك نقطة حتول معينة ،فهي مسألة
شائكة وموضع جدل .فمنذ أن قرر رجال األعمال البقاء يف
ميدلين يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي —
وعدم الرضوخ للعنف — بدأنا نطور استراتيجية حيوية
جذورها هي العمل بروح الفريق .وبنيان األعمال يف مدينتنا
متين للغاية ،ويمكن إرجاع ذلك بشكل كبير إىل املصاعب
التي كان على القطاع اخلاص أن يواجهها يف صراعه من
أجل البقاء .ويف خضم أعمال العنف ،كان البقاء يف املدينة
عمال عظيما وشجاعا.
ومل تكن ثمة طرق خمتصرة ،ولكن كانت هناك حلول
عملية .وكان أحد هذه احللول ينطوي على عالقات الشراكة
بين القطاعين العام واخلاص ،والدوائر األكاديمية ،واجملتمع
املدين .وكان عمل اجملتمع كفريق واحد من العوامل احملددة
يمنا رأسا على
للتحول االجتماعي يف املدينة .لقد انقلبت ِق ُ
عقب بفعل املافيا :فحولت معاين اجلدية واإلخالص يف
العمل إىل األموال سهلة الكسب ،والرصانة إىل البذخ ،واألسوأ
من ذلك كله ،لقد انتزعت قيمة احلياة ووضعت لها سعرا.
وبرغم أن الطريق أمامنا ال يزال طويال ،فقد بأننا نستعيد
هذه القيم كاحلياة واالحترام واحلرية.
ويف غضون أقل من ثالثة عقود ،أصبحت ميدلين مدينة
حتتذي بها مدن العامل .إنها مدينة االبتكارات االجتماعية
وهي اليوم واحدة من املراكز املنتسبة لشبكة الثورة
الصناعية الرابعة يف أمريكا الالتينية ،يف ظل الشراكة مع
املنتدى االقتصادي العاملي .لقد شهدنا أسوأ ما يمكن أن يمر
به أي جمتمع فازددنا قوة وأصبحنا أكثر صالبة .وميدلين
مدينة تعترف بماضيها وتفخر بحاضرها ،واألهم من ذلك
كله ،تتطلع إىل مستقبلها بكل تفاؤل.
التمويل والتنمية :ما األولويات القصوى التي حددتها
كعمدة للمدينة؟
فيديريكو غوتيريث :إن أولويات احلكومة يجب ان تكون،
بطريقة أو بأخرى ،هي أولويات السكان .وبالنسبة لنا ،كانت
أولوياتنا هي التعليم واألمن واالستدامة.
لقد رصدنا أعلى ميزانية للتعليم يف تاريخ ميدلين .ومن
خالل واحد من براجمنا الرئيسية ،جنحنا يف إعادة ما يزيد
على  8آالف طفل إىل فصول الدراسة ،وكانوا خارج النظام
التعليمي ألسباب خمتلفة .وأحتنا ما يزيد على  43ألف
منحة دراسية للتعليم العايل .وكانت تلك أفضل استراتيجية
الستتباب األمن على املدى الطويل — فأتاحت فرصا
للنجاح ضمن إطار الشرعية.
ومن الناحية األمنية ،لقد وجهنا ضربات قوية لهياكل
ظلت تعمل على مدى عقود .وال تزال مسألة األمن معقدة

التمويل والتنمية :هل يمكن أن تصف لنا بعض
إجنازات ميدلين األكثر إبداعا.
فيديريكو غوتيريث :يطلق البعض على ما حدث هنا
«معجزة ميدلين ».ولكنها مل تكن معجزة — إنها انعكاس
لسنوات طويلة من العمل اجلاد.
فعلى سبيل املثال ،استطعنا بمساعدة قطاع األعمال
من إطالق برنامج «نسيج املنازل» (،)Tejiendo hogares
التزاما منا ببناء النسيج االجتماعي من خالل تدريب
األسر يف جماالت مفيدة .لقد أدركنا أنه ال طائل من توفير
أفضل البنى التحتية يف األحياء إذا كانت املنازل حتوي
يف داخلها العنف ضد املرأة والطفل .وأطلقنا كذلك مبادرة
«ميدلين تعانق تاريخها» ()Medellín abraza su historia
لنتذكر الكفاح من أجل ثقافة الشرعية ،وتضمنت حتديث
«متحف بيت الذكريات» ،وتصوير أفالم وثائقية ،وهدم
مبنى موناكو — حمل اإلقامة السابق لبابلو إسكوبار —
من أجل إفراد مساحة لبناء حديقة تذكارية لتكريم ضحايا
اإلرهاب املرتبط باإلجتار باخملدرات .وأسسنا كذلك

مدينة ميدلين ،كولومبيا
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للغاية .فهناك أعمال إجرامية ُتقترف ،لكن األوضاع أهدأ
بكثير مما كانت عليه يف وجود العصابات خالل حقبة
الثمانينات والتسعينات .ومنهجنا ينطوي على ما هو أكثر
من استراتيجية الشرطة — إنه نموذج شامل يمنح الفرص
ويبني الثقة ويكافح اجلريمة ويركز على االستثمارات
االجتماعية االستراتيجية للدولة والتي كانت معدومة يف
السابق ،مما سمح للفوضى بأن تسود.
وبالنسبة لالستدامة ،كان أول إجراء اتخذناه هو إدراج
جودة الهواء ضمن جدول أعمال املدينة .فنتيجة لتضاريس
ميدلين والرياح التي تهب عليها ،تتراجع جودة هوائها
كثيرا مرتين يف السنة :خالل شهري مارس وأكتوبر.
وكانت املؤسسات حتتفظ بهذه البيانات لسنوات طوال ومل
تطلع عليها عامة اجلمهور .كان الناس يظنون أن الضباب
الدخاين عبارة عن غيوم .وبدأنا باإلقرار باملشكلة صراحة.
ثم عزمنا على أن نصبح عاصمة أمريكا الالتينية لوسائل
املستدامة ،فأضفنا إىل أسطول املدينة  65حافلة
النقل ُ
تعمل بالكهرباء ،وجددنا احلافالت القديمة بالوسائل
التكنولوجية النظيفة .وهناك املترو املعلق اجلديد (نظام
عربات السكك احلديدية املرفوعة يف املدينة) ،ومسارات
للدراجات تمتد ملا يزيد على  80كيلومترا ،ومزيد من أرصفة
املشاة .وانتهينا من إعداد الهيكل الفني والقانوين واملايل
للترام اجلديد يف غرب املدينة .وبدأنا كذلك مشروعا جتريبيا
بتشغيل سيارات أجرة تعمل بالكهرباء بنسبة  .%100وأنا
من أنصار النقل العام .فقليلة هي األشياء التي تدعم مبادئ
اجملتمع الديمقراطي أكثر من األماكن العامة اجليدة ونظام
جيد للنقل العام.
وأنشأنا كذلك  36رواقا أخضر تفتح أكثر الطرق ازدحاما
يف املدينة ،وزرعنا ما يزيد على  890ألف شجرة.

سؤال وجواب

يف خندق العمل

برنامج  — Parcerosأي «الشركاء» — ويركز على إقالع
الشباب عن النشاط اإلجرامي.
وبنينا إطارا مؤسسيا لدعم االستثمارات االجتماعية.
وواصلت اإلدارات التي توالت على املدينة تنفيذ هذه
املشروعات إذ أدركت أن املسألة ال تبدأ من جديد بانتخابات
جديدة كل أربع سنوات.

التمويل والتنمية :وكيف ضمنت أن تظل ميدلين على
املسار الصحيح؟
فيديريكو غوتيريث :إن جناح ميدلين يعتمد على أهلها
وعلى الثقة املتبادلة .وهذه العملية طويلة األجل إلعادة
بناء املدينة تقوم على جهد جماعي — فال يسع أحد النجاح
بمعزل عن اآلخرين.
فكانت اخلطوة األوىل هي االعتراف بالنتائج التي حتققت
يف السابق ،ومواصلة العمل ولكن مع البناء عليها ،مع األخذ
بعين االعتبار أن وقت أي قائد يف منصبه قصير .واستطعنا
أن نحسن جودة احلياة ،كما يتضح من بلوغنا أعلى نقطة
يف املؤشر متعددة األبعاد جلودة احلياة .لقد استثمرنا يف
املوارد بكفاءة وشفافية حيثما كانت هناك حاجة لذلك —
وليس حيثما يمكن أن نحصل على أكبر عدد من االصوات.
لقد اتخذنا إجراءات يف جماالت ال تزال املدينة جتني ثمارها
حتى اليوم :مكافحة اجلريمة والدفاع عن سيادة القانون
والنظام ،وزيادة الوعي بأهمية جودة البيئة والهواء ،وكبح
معدل التسرب من املدارس ،والسعي ملناصرة وسائل التنقل
املستدامة يف أمريكا الالتينية وإبراز دور ميدلين كمركز
منتسب لشبكة الثورة الصناعية الرابعة.
التمويل والتنمية :وكيف استطعت أن تعرف
احتياجات الناس؟
فيديريكو غوتيريث :لقد ظللت على مدى سنوات أجوب
شوارع ميدلين ،وأحتدث إىل أهلها حتى قبل أن أصبح عمدة
املدينة .وأنت كقائد ،يجب أن تعرف كيف تستمع لآلخرين،
وأن تضع نفسك مكانهم ،وأن تتفهم معاناتهم اليومية.
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