28

املجتمعات املحلية :األوىل واألخرية يف توفري الحامية

28

نرشة الهجرة القرسية 53
أكتوبر /ترشين أول 2016

www.fmreview.org/ar/community-protection

شاميل أوغندا :الحامية يف النُّزوح والحامية عند العودة
دينيس دونوفانت

يف غياب املساعدات والحامية من الجهات الدولية أو من الدولة ذاتهاَ ،ت َّ
دخل أفراد املجتمع املحيل يف
شاميل أوغندا لسد هذه الثغرة خالل مرحلة النزوح وخالل عملية العودة املجهدة بعد انتهاء النزاع.
على مـدار عرشيـن عامـاً ،بين عامـي  ،2006-1986عانـت
شمايل أوغنـدا مـن حـرب أهليـة طويلة مقيتـة .ووقعـت تلك
الحـرب بين طرفني رئيسـيني هام :حكومة أوغنـدا وجيش الرب
وهجـرت مـا بين  1.5مليـون إىل مليوين شـخص عرب
للمقاومـةّ ،
مختلـف مناطـق أوغنـدا الشمالية .ويف مقاطعـة أكـوالي ،نزح
يف النهايـة مـا يقـارب  %90مـن السـكان ومعظمهـم أجربتهـم
الحكومـة على املكـوث يف مخيمات النازحين وبقـي بعضهـم
هنـاك لعقـد مـن الزمـن .وهنـاك عـدد ال يقـل أهميـة عـن
ذلـك ،وهـو تركيـز هـذه املقالـة ،ممـن هُ ِّجـروا إىل املناطـق
الحرضيـة وعلى األخـص منهـا جولو التـي تعد املركـز الحرضي
الرئيسي يف شمايل أوغنـدا التـي تضاعـف عـدد سـكانها ثلاث
مـرات خلال النزاع.
وعلى مـدار خمـس جـوالت عمـل ميدانيـة يف سـبع سـنوات
(بين عامـي َ )2015 -2008ت َّك ُنـت مـن العثـور على 100
هجرتهـا الحـرب إىل جولـو و َتع َّق ُ
بـت تلـك األرس مـن
أرسة ّ
بيوتهـم الريفيـة يف مقاطعـة أتيـاك شمايل جولـو .وقابلت تلك
العائلات يف كل مـن جولـو وأتيـاك وحصلـت على الفرصـة
ملعرفـة كيـف متكنـوا ،أو على األقـل كيـف حاولـوا الحصـول
على مختلـف مسـتويات الحاميـة مـن املجتمع املحيل األوسـع
نطاقـاً يف أتيـاك خلال هربهـم األويل مـن أتيـاك ثـم وصولهـم
إىل جولـو ،وبالنسـبة لبعضهـم عودتهـم إىل ديارهـم يف أتيـاك
بعـد سـنوات أو عقـود مـن النـزاع.

مقدمو الحامية الرئيسـيون يف جولو

عندمـا وصلـت أرس أتيـاك إىل جولـو ،واجهـوا (كغريهـم مـن
النازحين إىل املناطـق الحرضيـة خلال الحـرب) وضعـاً تغيـب
عنـه عمليـاً املسـاعدات لألشـخاص املجربيـن على االنتقـال إىل
مواقـع جديـدة .فقـد وصلـت ُث ُ
لـت هـذه األرس خلال فتريت
ذروة محددتين مـن العنـف :وهما عامـا  1987-1986يف
بدايـة الحـرب وعامـا  1996-1995بعـد املجـزرة التـي وقعـت
يف قريـة أتيـاك وأودت بحيـاة مـا يقـارب  300شـخص .ففـي
كلتـا الحالتين ،أشـار عـدد صغير مـن األرس إىل تلقيهـا كميـات
بسـيطة مـن الطعـام وغريهـا مـن أساسـيات الحيـاة مـن
األبرشـية الكاثوليكيـة ،والصليـب األحمر أو مـن منظمة الرؤية
العامليـة ( .)World Visionلكـنَّ الغالبيـة العظمـى مـن األرس

لقيـت التجاهـل ليـس مـن جانـب حكومتهـا فحسـب بـل مـن
املجتمـع الـدويل أيضـاً .ولذلـك وجـدوا أنفسـهم مجربيـن على
االعتماد على أنفسـهم و/أو غريهـم مـن أتيـاك ممـن وصلـوا
قبلهـم إىل جولـو سـعياً للبقـاء يف بيئـة تختلـف اختالفـاً كبيراً
عـن البيئـة التـي غادروهـا.
وبدايـ ًةُ ،تبينِّ عينـة البحـث التـي اشـتملت على معظـم األرس
مـن أتيـاك بعـد أن هُ ّجـرت إىل جولـو أنهـا قضـت أيامهـا أو
أسـابيعها األوىل (ويف بعـض األحيـان األشـهر األوىل) تعيـش
يف األماكـن العامـة مثـل :محطـات الحافلات ،والكنائـس،
واملستشـفيات ،ومراكـز الرشطـة ،وحقـول كوانـدا التـي كانـت
ً
حقلا مفتوحـاً كبيراً غـرب املدينـة .لكـنَّ معظـم العائلات
قالـت إنهـا سـمعت بعـد مدة من الزمـن عن كبار السـن ممن
اسـتوطنوا يف املدينـة قبـل الحـرب فذهبـوا للبحـث عـن أحـد
أولئـك النـاس لطلـب املسـاعدة منهم .وحسـب مرحلـة النزاع،
كان هـؤالء النـاس قادريـن يف الغالـب على تقديـم يشء ولـو
كان ً
قليلا يتجـاوز املشـورة أو إتاحة االرتباطـات املحتملة ذلك
ً
ً
ألن مصادرهـم أصلا كانـت ضئيلة جـدا وال تتمكـن بالكاد من
دعـم أرسهـم املبـارشة .ومـع ذلـكَّ ،
فـإن تكـرار هـذه العمليـة
َّ
يف أغلـب األحيـان كان لـه مغـزى مفـاده أن األهـايل مـن أتياك
غالبـاً مـا شـعروا باالرتبـاط مـع اآلخريـن يف املنطقـة ممـن
هُ ِّجـروا إىل هـذه املدينـة قبلهـم بسـبب الحـرب.
والبحـث عـن املسـاعدة مـن أفـراد أتيـاك (بغـض النظـر عـن
االنتماء ال َقبلي ( 12قبيلـة) أو القـروي ( 136قريـة) ممـن
جـاؤوا إليهـا) سـاعد على سـد الثغـرة التـي نشـأت بغيـاب
التدخـل اإلنسـاين أو تدخـل الحكومـة بشـأن النازحين
الحرضيين .ومتكنـت األرس مـن تلقـي املشـورة حـول األماكـن
التـي ميكـن أن يسـتأجروا بهـا سـكنهم وأن يحصلـوا فيهـا على
فـرص للعمـل ويف بعـض األحيـان حصلـوا على مشـورة فيما
يتعلـق بالحصـول على قطعـة صغيرة مـن األرض لزراعتهـا.
وفيما يتعلـق بـاألرس التـي قابلتُهـا ،غالبـاً مـا كانـت هـذه
املسـاعدة املقدمـة مـن املجتمـع األوسـع نطاقـاً على درجـة
عظيمـة مـن األهميـة لتمكينهـم مـن البقـاء على قيـد الحيـاة
واملكـوث يف املدينـة .وبهـذا املعنـى ،كانـت جاليـة أتيـاك يف
جولـو أوىل مـزودي خدمـات الحاميـة خلال النـزوح.
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الحاميـة يف املدينة خالل الحرب وبعدها

عندمـا ُط ِلـب إىل األرس يف املقابلات التـي جـرت مبدئيـ ًا يف
عامـي  2009-2008وصـف حياتهـم يف أتيـاك قبل النـزاع ،كان
الجميـع يفضـل حصولـه على يشء مـن الحاميـة مـن املجتمـع
املحلي والنشـاط يف املجموعـات .فقـد عـرف الناس أ َّنـه إذا ما
كان املحصـول سـيئاً سـيتمكنون مـن إيجـاد شـخص يف نهايـة
املطـاف ملسـاعدتهم .وإذا مـا احتاجـوا إىل املـال ألجـل سـداد
رسـوم املدرسـة فسـوف يتمكنـون مـن بيـع كبـش أو بقـرة أو
العثـور على أحـد أفـراد قبيلتهـم أو أي واحـد مـن أقاربهـم
أو أصدقائهـم لتقديـم املسـاعدة لهـم .وأقدمـت القبائـل على
تنظيـف أرايض مجتمعيـة مشتركة وزرعوهـا ملنفعـة الجميـع
وكانـوا يصيـدون الطرائـد معـاً .وهـذا اإلحسـاس باالنتماء
رغـم كل الظـروف الصعبـة نـادراً مـا ُد ّمـ َر بالكامـل .ومل تكمن
أهميتـه خلال النـزوح فحسـب بـل تجـاوزت ذلـك.
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عمليـة العـودة سـوف تـؤدي إىل نـزاع جديـد وهـو :الحـرب
على األرض بين األرس والقبائـل ،وبين الحكومـة واملسـتثمرين
التجاريين والقبائـل مـن جهـة أخـرى .وكانـت إحـدى األفـكار
الرئيسـية الشـائعة ملسـوغات هـذه التحذيـرات مقولـة َّأن
عرشيـن سـنة مـن الحـرب والنـزوح قـد أدت إىل”التفـكك
االجتامعـي” وتدهـور الثقافـة األكوليـة.

ومـع َّأن عمليـة العـودة وال شـك صاحبتهـا مشـكالت عـدة
تتعلـق بـاألرض ،فقـد ُح َل ْ
ـت يف نهايـة املطـاف كثير مـن
قضايـا ملكيـة األرايض غالبـاً مـن خلال وسـاطة قـادة املجتمع
املحلي ووجهائـه مـا يدفعنـا بالتشـكيك الكبير بالتأكيدات (أو
االفرتاضـات) املتعلقـة بالتدهـور االجتامعيـة يف أكـويل .ومـع
َّأن النزاعـات على األرايض مـا زالـت مسـتمرة بدرجـة تـؤدي
إىل انعـدام األمـن وإمكانيـة حرمـان األرامـل واأليتـام وغريهـم
مـن الوصـول إىل األرض ،فهـذه املخـاوف املعممـة يبـدو أنهـا
وبالنسـبة للأرس التـي كانـت قـادرة وراغبـة على الحفاظ عىل قـد ُح ْ
لـت بفعاليـة أكبر مـن املسـتوى الـذي كانـت املخـاوف
1
الروابـط االجتامعيـة مـع اآلخريـن مـن أتيـاك خلال سـنوات تفرتضـه.
مكوثهـم يف املدينـة ،ورغـم جميـع التغيرات والتحديـات فقـد
كانـت هـي نفسـها األكثر احتماالً للعـودة بنجـاح إىل أتيـاك وبالفعـل ،تبين مـن عينـة البحـث أن عـدد األشـخاص الذيـن
بعـد الحـرب .وبالفعـل كان حـس االرتبـاط هـذا ً
مهما جـداً .حاولـوا الرجـوع وأخفقـوا يف ذلـك مل يتجـاوز عشرة مـن 61
ً
َّ
فبالنسـبة لبعـض األرس ،كانـت هذه الروابط متشـابكة تشـابكا أرسة أتياكيـة وأن خمسـة منهـم فقـط تحدثـوا عـن دخولهـم
كبيراً جـداً مع حياتهم وسـبل كسـب رزقهم يف املدينـة .وعرفنا شـخصياً يف نـزاع على األرايض (بينما قـال شـخص واحـد فقط
مـن هـذه األرس أنـه بالنسـبة لألشـخاص الذين سـاعدوا األرسة إنـه متكـن مـن العـودة يف نهايـة املطـاف بعـد حـل نزاعـه).
أو األصدقـاء يف املدينـة ،كانـت تلـك العالقـة يف أغلـب األحيان وتبين أن أرستين فقـط ممـن أخفقتـا يف العـودة قـد ُأتيح لهام
متبادلـة مبعنـى أنهـم لقـوا املعاملـة نفسـها عندمـا حاولـوا الوصـول إىل األرض لكنهما رفضتـا ذلـك الحـق على اعتبـار أن
الرجـوع إىل ديارهـم .وحتـى يف غيـاب املسـاعدة املاديـة حجـم تلـك األرض وموقعهـا مل يكـن يلبـي رغباتهما ،يف حين
املحـددة ،كان للحفـاظ على العالقـات البنّـاءة مـع األشـخاص كان هنـاك ثلاث أرس اثنتـان منهما تقودهما إنـاث وواحـدة
الذيـن ينتمـون إىل مدينتهـم األصليـة أثـر كبير يف توفير نـوع يقودهـا رجـل قـد عانـت معانـاة حقيقية من نزاعـات األرايض
مـن القبـول والحاميـة يف نهايـة املطـاف عندمـا رجعـت األرس التـي مل يكـن باملقـدور حلهـا.
إىل منطقتهـا يف أتيـاك.
وبالنسـبة للأرس التـي بلـغ عددهـا  51أرسة ممـن حاولـت
وسـواء أكانـت األرس مـن أتيـاك املقيمـة يف جولـو قـد هُ ّجـ َرت العـودة ومعظمهـا كانـت قـد بنـت عالقـات جيـدة خلال فرتة
خلال الحـرب أم كانـت تعيـش هناك قبـل الحرب فقـد قدموا نزوحهـا مـع األشـخاص الباقين يف أتيـاك فقـد لقـوا ترحيبـاً
التضحيـات ضمـن أرسهـم املبـارشة وذلـك مـن أجـل توفير كبيراً وقبـوالً عنـد عودتهـم إىل أتيـاك .وتضمـن ذلـك  23أرسة
املسـاعدات والحاميـة لألشـخاص اآلخريـن الذيـن يحتاجـون تقودهـا إنـاث 16 ،أرسة منهـا عادت عودة دامئة ،وسـبعة منها
للحاميـة ضمـن مجتمـع أتيـاك املمتـد .ومثـل هـذه الترصفات كانـت تنتقـل وتـراوح بين جولـو وأتيـاك .وتشير أقـوال األرس
كانـت تلقـى االحترام مـن األشـخاص الذيـن يتلقون املسـاعدة العائـدة إىل مختلـف أشـكال الحاميـة التـي تلقوهـا مـن أفراد
والحاميـة وكانـوا حريصين على رد املعـروف عنـد اإلمـكان .املجتمـع :فتمكـن األزواج مـن العـودة إىل البقعـة ذاتهـا التـي
تركوهـا قبـل الحـرب َّ
ألن القبيلـة حافظـت عليهـا لهـم ،واآلباء
الحاميـة يف عملية العودة
قدمـوا مكانـاً لبناتهـم يف أتيـاك بعـد أن فقـدت تلـك النسـوة
مـع تصاعـد عمليـة العـودة مـن املخيمات بين عامـي  -2008أزواجهـن أو انفصلـن عنهـم ،واألصهـرة أيضاً تولـوا دوراً ريادياً
 2009فصاعـداً ،حـ ّذر كثير مـن املراقبين الدوليين مـن َّأن يف دعـوة النسـاء للعـودة ملعرفتهـم مبعانـاة تلـك النسـوة.
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َّ

ُ
َمعـات املَح ِّليـ ُة الحاميـ َة ألفرادهـا يف
وليـس القصـد هنـا أن نقـول إن عمليـة العـودة كانـت خاليـة وضـع و ّفـرت فيـه ا ُملجت
مـن املشـكالت .فقـد واجهـت األرس التـي نزحـت إىل أماكـن مختلـف مراحـل النـزوح.
حرضيـة بعـد عودتهـا كراهيـة لـدى النـاس الذيـن تصـوروا أن
وأك رخـا ًء يف املدينـة مـن دينيس دونوفانت denisedunovant@gmail.com
تلـك األرس عاشـت حيـاة أي
الحيـاة التـي عاشـها األشـخاص الذيـن بقـوا يف املـكان ،أو رمبـا باحثة مستقلة
واجهـت تلـك األرس العائـدة تدهـوراً يف االسـتجابات اإليجابيـة
 .أكتينسون ر ر ،والتيغو ج وبريغن إ (مقرر نرشه يف  2016إطالق مرحلة ريادية
املبدئيـة مـن األقـارب بخصـوص عودتهـم .ومـع ذلـك ُي َ
الحـظ لحامية الحقوق مبلكية األرايض العريف يف أكوليالند :مرشوع بحثي مشرتك ملنتدى قادة
َّ
أن معظـم األرس التـي عـادت ع ّ ت عـن إميانهـا الراسـخ بـأن للمقاطعات األكولية ومنظمة تروكاري :تقرير حول املك َّون امليداين من البحث
حياتهـا أصبحـت أفضـل بسـبب تجـدد عالقتهـا االجتامعية مع (Piloting the Protection of Rights to Customary Land Ownership in
’Acholiland: A Research Project of the Joint Acholi Sub-Region Leaders
أتياك.
Forum JASLF and Trócaire: Report on the Field-Research Component
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وبذلـك ،حصلـت أرس أتيـاك خاصـة التي كان لهـا عالقات قوية
مـع املجتمـع األتيـايك األوسـع ع الزمـن ع املسـاعدة مـن
مجتمعهـم املح يف مرحلت عنـد نزوحهـا إىل جولـو وكذلك
عنـد عودتهـا إىل أتيـاك .وكان معظـم هـذه املسـاعدة مرتبطـاً
مبفهـوم سـائد يف الثقافـة األكوليـة يسـمى  kit maporeأي
الحـق يف التعايـش مـع اآلخرين .وهـذا مـا سـاعد يف إيجـاد
2

http://bit.ly/Trocaire-customary-land-2016
انظر أيضاً هوبوود ج وأتكينسون ر ر ( 2013أداة لرصد نزاعات األرايض وجمع
املعلومات فيام يخص مقاطع أوكيل ،برنامج األمم املتحدة لبناء السالم يف أوغندا /
ومنظمة هيومان رايتس فو َكس (Human Rights Focus
(Land Conflict Monitoring and Mapping Tool for the Acholi Sub-Region
www.lcmt.org/pdf/final_report.pdf
 .لالطالع عىل مثال حول كيفية فعل ذلك يف الثقافة األكولية ،انظر بورتر هـ (مقرر
نرشه يف  2016بعد االغتصاب :العنف والعدالة والتناغم االجتامعي يف أوغندا ،مطبعة
جامعة كامربدج
(After Rape: Violence, Justice, and Social Harmony in Uganda
)

إعادة النظر يف الدعم املقدم السرتاتيجيات الحامية الذاتية للمجتمعات املحلية:
دراسة حالة من أوغندا

جيسيكا إ لينتز

سوف تستمر املجتمعات املحلية يف البحث عن طرق للتصدي للمخاطر التي تواجهها سوا ًء أكان ذلك
بوجود الدعم اإلنساين أم بغيابه لكنّ املجتمع الدويل قد يكون قادراً عىل تعزيز هذه الحلول.
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يف كل أزمــة ،يجــد النــاس طرق ـاً إبداعيــة يف حاميــة أنفســهم.
ومــن أمثلــة ذلــك حفــر الخنــادق يف األســواق يف الســودان
لتوفــ الحاميــة مــن القصــف الجــوي ،وتأســيس املــدارس
واملســتوصفات تحــت األرض يف أفغانســتان وســوريا لتســتمر
بتقديــم خدمــات إنقــاذ األرواح ،واســتخدام املذيــاع يف
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى لبــث الرســائل الحرجــة
للمســتخطرين ،والتفــاوض مبــارشة مــع الجامعــات املســلحة
يف كولومبيــا ملنــع اســتخدام األطفــال يف النِّــزاع املســ َّلح .ويف
ح ـ يع ـ ف الفاعلــون اإلنســانيون بأهميــة الحاميــة القامئــة
عــ املجتمعــات املحليــة أو الحاميــة الذاتيــة ،مــا زالــوا
يكابــدون يف ســبيل االســتفادة مــن هــذه الحلــول إذ غالبــاً
مــا تتجاهــل برامجهــا تحديــد اس ـ اتيجيات الحاميــة الحاليــة
والتأســيس عليهــا وهــذا بــدوره قــد يقــ ّوض بالنتيجــة مــن
أســباب حيــاة النــاس وســ متهم.

وتتضمــن األجــزاء املك ِّونــة لعمليــة التصــدي للمخاطــر
تخفيــض التهديــدات وخفــض االســتضعاف ورفــع مســتوى
القــدرات .وغالبـاً مــا مييــل التدخــل اإلنســاين إىل الرتكيــز عـ
التصــدي لالســتضعاف وبنــاء القــدرات لكنــه يهمــل يف الوقــت
نفســه رضورة التعامــل مــع التهديــد الــذي يعــد واحــداً مــن
عنــارص الخطــر ككل .ففــي كولومبيــا عــ ســبيل املثــال،
يف الوقــت الــذي يســتثمر فيهــا عــ ل اإلغاثــة اإلنســانية يف
برامــج التعليــم لخفــض اســتضعاف األطفــال الذيــن هــم
يف خطــر االنضــ م إىل الجامعــات املســلحة ،يؤســس أفــراد
املجتمعــات املحليــة الشــبكات أو يشــاركون يف الحــوار مــع
الجامعــات املس ـ َّلحة لخفــض التهديــد .ومــع َّأن كال الجهديــن
رضوريــان ،غالب ـاً مــا متيــل كفــة الجهــود بإقــدام املجتمعــات
املحليــة عــ تــويل دور مهــم يف إيجــاد الحلــول لبعــض
أشــد املخاطــر وأكرثهــا انتشــاراً .ويف حــ تو ّفــر الربامــج

