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النُّزوح املتكرر يف رشقي جمهورية الكونغو الدميقراطية
فران بيرتيسون وأوليفيا كاليس

يف نظر الغالبية العظمى للمتأثرين بال َّنزاع ،غالباً ما ُينظر إىل النزوح عىل أنه الخيار الوحيد املتاح لسعيهم نحو
السالمة .ويف حني َّأن توفري بعض املساعدات األساسية يف األماكن التي ينزح إليها الناس ُيس ِّهل من النزوح ولو
لدرجة بسيطة ،لكنَّ غياب الحامية التي يفرتض أن تقودها الدولة يجعل من موجات النزوح املتعددة سمة من
السامت املحددة للنزاع يف إقليم كيفو .ولذلك مضمونات لكل من االستجابة اإلنسانية واإلمنائية.

مل يكن النزوح جراء العنف الذي أمل البالد يف نوفمرب/ترشين َّ
أن هناك من الناس من نزح إىل مستوطنات مهجورة ثم
ً
الثاين  2010النزوح األول بالنسبة ملعظم الكونغوليني أصبحوا الحقا مضيفني ألفواج النَّازحني الالحقة.
النَّازحني الذين وصلت أعدادهم إىل عرشات اآلالف ،ويكاد
يكون من املؤكد َّ
عب بعض قادة املجتمعات املحلية عن قلقهم إزاء
أن ذلك النزوح لن يكون األخري .فمعظم وقد َّ
حملوهم مسؤولية تدهور األمن الغذايئ
هؤالء النَّازحني كانوا باألصل يعيشون يف مخيامت النَّازحني ظهور النَّازحني بل َّ
أو بضيافة األرس أو األصدقاء أو الغرباء ،وكثري من األشخاص وتزعزع االستقرار وجلب األسلحة إىل داخل املجتمعات
الذين أصبحوا ميثلون مجتمعاً مضيفاً للنازحني هم نازحون املحلية .ويف حني َّ
أن النَّازحني يف جمهورية الكونغو
أص ًال ف ُّروا من بيوتهم يف مرحلة ما.
الدميقراطية كانوا يف العادة يختارون البحث عن االستضافة
ً
يف املجتمعات املحلية بدال من املخيامت ،شهدت السنوات
ويف رشقي جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يعيش معظم األخرية تحوالً نحو مستوطنات املخيامت لعدة أسباب منها
النَّازحني املقدرة أعدادهم بـ  2.6مليون نازح منذ عدة عدم وجود املالذات األمنة التي ميكن الهرب إليها نظراً
سنوات يف حالة من النزوح املطول واملتكرر 1 .ويف حني َّ
أن النتشار حالة االنفالت األمني وتحول السيطرة الواقعية
بعضهم نزح يف منطقة ماسييس يف شامل كيفو مبكراً منذ عىل املناطق من فاعل عسكري إىل آخر .ومع ذلك ،حتى
عام  ،1993بدأت موجات النزوح الجامعية نتيجة للتطهري املخيامت قد تكون غري مأمونة بل قد تصبح أماكن تدفع
العرقي يف رواندا عام  1994وحرب الكونغو األوىل عام الناس إىل الهرب منها ومثال ذلك ما حدث يف نوفمرب/
 .1996واليوم ،بعد مرور  20عاماً تقريباً عىل بدء النزوح ترشين الثاين من عام  2012عندما أصبح أحد املخيامت
من كيفو هرباً من النَّزاع ،تشري األرقام إىل ارتفاع أعداد يف ضواحي مدينة غوما خاوياً متاماً بعد أن ف َّر منه سكانه
النَّازحني عرب رشق البالد .ومع عدم قدرة الدولة عىل إيجاد الخمسون ألف خالل بضع ساعات ترقباً لتعرض مخيمهم
حلول سياسية أو فرضها ملعالجة أسباب االنفالت األمني ،للهجوم.
تستمر معاناة املواطنني من العنف ويستمر تعرضهم
لالنتهاكات عىل يد العنارص املسلحة .ويف غضون ذلك ،فانعدام الحد األدىن لألمن يف مالذات اللجوء غالباً ما يدفع
ال بد من توفري املساعدات بطريقة تضع يف االعتبار تأثري الناس إىل التحرك مجدداً ،ويتضح ذلك يف البيانات التي
النزوح املتكرر خالل النَّزاع املطول عىل قدرة الناس عىل يديل بها السكان املتأثرون أنفسهم ممن يدركون َّ
أن الهرب
مقاومة الظروف وحامية أنفسهم ،وال بد من تحديد نقاط -ولو كان االسرتاتيجية الوحيدة املتبقية ملنحهم الحامية
االستضعاف والحاجات الخاصة الناشئة عن هذا الوضع.
 لن يضمن سالمتهم .وبغياب األمن الجسدي أو سيادةالقانون الذين يفرتض بالدولة تقدميهام للناس ،تزداد
مسايرة األوضاع يف وجه استمرار االنفالت األمني
الضغوط عىل التامسك االجتامعي بارتفاع مستوى تزعزع
يشري املجلس الرنويجي لالجئني يف إحدى تقييامته حول االستقرار الذي أدى بدوره إىل لجوء املجتمعات املحلية إىل
مكان واحد إىل َّ
أن  %65من عنارص الدراسة تعرضوا للنزوح استخدام ميليشيات الدفاع املحلية التي درجت العادة عىل
َّ
مرتني أو أكرث يف الشهور السبعة املاضية وأن  %37عىل تأسيسها عىل أساس القرى أو مبعنى آخر عىل أسس عرقية.
األقل منهم نزح ثالث مرات أو أكرث .كام تظهر البيانات
أن ُ
األخرى َّ
األرس النَّازحة نفسها قد تصبح يف مرحلة ما تقديم الحامية واملساعدة حيث تخفق الدولة
أرساً مضيفة ألرس نازحة أخرى ،وهذا ما أشارت إليه دراسة املناطق التي تأثرت يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
مشرتكة ملنظمتي اليونيسف وكري يف عام  2008فقد تبني بالنزوح املتكرر هي تلك التي عانت من غياب مزمن
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ملؤسسات الدولة والخدمات من جهة واستمرار العنف عىل
أيدي مختلف الفاعلني من جهة أخرى وقد استمر التالزم
بني هذين العنرصين لعدة سنوات .ونتيجة لذلك ،أصبح
توفري أي نوع من الحامية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
يركز إىل درجة كبرية جداً عىل الحامية الجسدية من خالل
عمليات حفظ األمن لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية دون التفكري إ ّال يف حدود
ضيقة بالبدائل أو بالعمل املدين املك ِّمل .وهذا ما يعكس
الحقيقة التي تفيد َّ
أن الدولة مل تعد قادرة عىل توفري هذه
الحامية وهذا بدوره يلقي برضورة االستجابة لحاجات
النَّازحني الداخليني أيضاً عىل عاتق الفاعلني الخارجيني.
وليس من املرجح أن يتغري هذا الوضع ،عىل االقل لبعض
الوقت .ويف مثل هذه الظروف يقدم الفاعلون اإلنسانيون
املساعدات بطريقة تفشل يف معالجة أسباب استضعاف
الناس.
يقدم قانون حقوق اإلنسان الدويل إطار عمل حول الحلول
الناجعة منذ البداية ويركز عىل أهمية املشاركة مع عوامل
التغيري بعيدة األمد لقدرة الناس عىل مقاومة الظروف
أثناء االستجابة ُّ
«للذرى» اإلنسانية يف حالة االنفالت األمني
املطول كام الحال يف رشقي جمهورية الكونغو الدميقراطية.
واملسألة تتعلق بالدرجة التي ميكن للدولة الكونغولية فيها
أن تفي بالتزاماتها بهذا الخصوص .فجمهورية الكونغو
الدميقراطية صادقت عىل امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب ( )1981الذي يوفر إطار عمل شامل لحقوق
2
اإلنسان ينطبق عىل أوضاع النزوح الداخيل.
أن جمهورية الكونغو الدميقراطية ليست طرفاً
ويف حني َّ
ً
موقعاً عىل االتفاقية املصادق عليها مؤخرا لالتحاد
األفريقي حول حامية ومساعدة النَّازحني داخلياً يف أفريقيا
(املعروفة باسم اتفاقية كامباال)  3فهي طرف موقع عىل
اتفاقية البحريات الكربى لعام  2006وبروتوكولها املتعلق
بحامية ومساعدة النَّازحني داخلياً الذي يفرض عىل الدول
دخل املبادئ اإلرشادية يف ترشيعاتها املحلية.
األعضاء أن ُت ِ
والقصد من ذلك إنشاء إطار عام لبنى الدولة والفاعلني
الخارجيني عىل حد سواء وذلك لعدة أمور منها إبداء
قدر أكرب من االحرتام للمبادئ القانونية واجبة التطبيق
عىل عاتق الدولة وهذا ما يعني يف هذه الحالة الرتويج
ا ُملمنهًج لسيادة القانون يف األقاليم الرشقية .كام َّ
أن ذلك
يوفر أساساً لسياسة وطنية محتملة حول النَّازحني تهدف
إىل جمع جميع الفاعلني املعنيني الذين يضمون الحكومة
والجهات اإلنسانية واملعنيني باإلمناء.

تقدم اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إطاراً للحلول
املستدامة بشأن النَّازحني الداخليني  4وهذا اإلطار يوفر
بعض املشورة الفنية ويوضح كيفية تنفيذ تلك املشورة.
وعىل املستوى السيايس ،تركز «الصفقة الجديدة للدول
الهشة والدول املتأثرة بالنَّزاعات»  5عىل الطرق الجديدة
الداعمة للمراحل االنتقالية التي تصممها وتقودها الدولة
ذاتها بناء عىل رؤية واحدة وخطة واحدة وحوار شامل
تشاريك يردم الفجوة اإلنسانية/اإلمنائية .ومع ذلك ،ما
زالت هناك ثغرة يف اإلرشاد العميل وال يوجد أي اتفاق
بعد بني الفاعلني املعنيني حول الكيفية التي ميكن بها
تحقيق ازدواجية املساعدات بسالمة يف سياقات هشاشة
الدولة املزمنة واالنفالت األمني .أما البنى القامئة للتنسيق
والتمويل ووضع أولويات التدخالت فال تسمح بدعم مثل
هذا املنهج.
وكل ما ُذكر إىل جانب حقيقة عدم قدرة الدولة الكونغولية
عىل أداء دورهــا يجعل الفاعلني اإلنسانيني يف مواجهة
سلسلة من التساؤالت حول تغري مالمح استضعاف الناس
مع كل موجة من موجات النزوح وحول اآلليات التي
يتبعها الناس يف مسايرة النزوح املتكرر وكيف ميكن
للمساعدات أن تساهم يف بناء قدرة األفراد واملجتمعات
عىل مقاومة الظروف أو صيانة تلك القدرة إن كانت
موجودة إزاء ظاهرة النزوح املتكرر .وعلينا أن نسأل
أنفسنا :كيف ميكننا أن نحمي الحقوق وتوفري املساعدات
وفقاً للحاجات خالل مختلف مراحل النزوح وبطريقة
تعزز من قدرات النَّازحني عىل مسايرة أثر النزوح يف غياب
قدرة الدولة؟ وباملثل ،عىل الفاعلني اإلمنائيني أن يك ِّيفوا
تدخالتهم يف سياق الهشاشة الكبرية بحيث يكون ارتباطها
أفضل بتدخالت إنقاذ حياة الناس عىل املدى البعيد.
فران بيرتيسون  fran.beytrison@nrc.chمحلل لشؤون
أفريقيا الوسطى لدى مركز رصد النزوح يف املجلس الرنويجي
لالجئني  www.internal-displacement.orgوأوليفيا كاليس
 paa@drc.nrc.noمستشارة الحامية واملنارصة للمجلس
الرنويجي لالجئني يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
www.nrc.no

 .1يُقصد بالنُّزوح املتكرر نوعاً من النُّزوح املط َّول أو بعيد األمد الذي يعاين فيه الناس من
االضطرار إىل التنقل قرساً بصورة متكررة من مواقع متالحقة للجوء.
http://tinyurl.com/AfricanCharter .2
http://tinyurl.com/Kampala-Convention-Ar .3
http://tinyurl.com/IASC-IDPs-Framework .4
www.g7plus.org/new-deal-document .5
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