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املقاتلني السابقني فيبنون ادعاءاتهم دفاعاً عن وجودهم املادي يف
العقار وشغلهم له بحكم الواقع وتهديدهم باللجوء إىل العنف
وادعاءاتهم األخالقية بأحقيتهم باألرض عىل أساس أنها «مكافأة»
لهم إزاء بطولتهم ودفاعهم عنها أيام الحرب .وكام عليه الحال اآلن،
يبدو َّأن عمليتي عودة الالجئني والنازحني وإعادة إدماج املقاتلني
السابقني عمليتان تستثني الواحدة منهام األخرى فال ميكن أن
تتحققا معاً .والنتيجة إعادة رسم معامل العالقات االجتامعية
واالقتصادية فيام بني السكان املحليني وتأخري يف عمليات التوافق
الحقيقية .وإىل هذه اللحظة ،اتسمت جهود املجتمع الدويل يف
إعادة االستقرار لدولة ليبرييا مركزياً يف العاصمة مونروفيا بأنها
محاوالت خجولة من ناحية التصدي لقضايا النفاذ إىل األرايض
والسلطة السياسية عىل املستوى املحيل.

توصيات للمنظامت الخارجية

تشري النتائج املذكورة آنفاً إىل رضورة عمل املجتمع الدويل عىل
ما ييل:

■ ■مالحظة السياقات السياسية املحلية واالقتصادية عند تدخله
يف مساعدة النَّازحني وال َّالجئني يف الدول الهشة.
■ ■ترجمة املعايري والقواعد الدولية كتلك املوصوفة إلعادة إدماج
واملهجرين قرساً وتبنيها وفقاً للسياقات
املقاتلني السابقني
َّ
الخاصة باألنظمة السياسية املحلية الناشئة يف الدول الهشة
لضامن حدوث تأثريات حقيقية عىل أرض الواقع.
■ ■تأسيس برامج إعادة االندماج الخاصة بكل من املقاتلني
واملهجرين السابقني عىل حد سواء عىل البحوث
السابقني
َّ
املبنية عىل األدلة مع األخذ باالعتبار الوضع السيايس
واالقتصادي الحقيقي يف الدول الهشة ما بعد الحرب.
هايرو مونيفه  jari@diis.dkباحث يف دراسات ما بعد
الدكتوراه يف وحدة السلم والخطر والعنف يف املعهد الدامنريك
للدراسات الدولية www.diis.dk/sw18950.asp

قرى السالم للعائدين إىل بوروندي

جان-بينويت فالييس ورينيه كلود نيونكورو

ُأنشئت قرى السالم يف بورودين لتكون مناذج يحتذى بها يف إعادة اإلدماج وكمراكز للتنمية االقتصادية ،لكنها تواجه
عدداً من املشكالت املرتبطة باستمرار هشاشة الدولة.

أقيمت قرى مصصمة خاصة يف بوروندي منذ عام  2005بقصد
الرتحيب بفاقدي األرض و”الجذور” من العائدين من املنفى يف
تنزانيا حيث لجأ بعضهم منذ عام  1972وبعضهم اآلخر يف عام
 .1993ومع َّأن معظم الالجئني كانوا قادرين عىل العودة إىل
أراضيهم ،مل يجد البعض منهم أي مكان يأوون إليه .فالعائدين
الهوتو الذين لجئوا عام  1972نادراً ما يجدون أي روابط باقية
تجمعهم ببلداهم األصلية وال يكون لهم أي علم إطالقاً بأي أرض
تخصهم أو تخص آبائهم.

وإزاء هذا الواقع ،ظهرت يف نهاية املطاف فكرة بناء القرى إلسكان
األشخاص الذين مل يجدوا مالذاً يأوون إليه سوى مكاتب السلطات
اإلدارية التي احتلوها مطالبني بحل ملشكلتهم .ومل تقترص دعوة
االنتقال إىل تلك القرى عىل هؤالء األشخاص بل تضمنت أيضاً
قبيلة توا (التي تشكل الجامعة العرقية الثالثة من حيث الحجم
يف بورنودي) التي مل تكن متتلك شيئاً من األرايض ،وكذلك النازحني
من قبيلة توتيس وغريها من الفئات األخــرى من األشخاص
املستضعفني .وكان الهدف من ذلك كله إنعاش التنوع االجتامعي،
ومن هنا أصبحت تلك القرى تدعى “قرى السالم” .لكنَّ استمرار

توافد الالجئني فرض رضورة متزايدة وحاجة ماسة إليجاد حل
دائم للعائدين .ولذلك ،تعاونت مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني مع الحكومة يف إنشاء أول دفعة من  19قرية يف ىش أنحاء
البالد وكان ذلك بني عامي  2004و 2007رغم َّأن مفهوم القرية مل
يكن شيئاً معروفاً عىل املشهد البورنودي حيث درجت العادة عىل
بناء البيوت املتناثرة فوق التالل.
لكنَّ تقيي ًام ُأع َّد حول الجيل األول من قرى السالم يشري إىل
َّأن ااألبنية ال تشهد تدهوراً فحسب بل َّإن القرى أصبحت غري
قادرة عىل السامح للمقيمني فيها باالندماج يف البيئة االقتصادية
واالجتامعية املحلية .ولذلك تقرر بناء الجيل الثاين من القرى
التي مل يعد يقترص الهدف منها عىل إسكان الناس فحسب بل
تعدى ذلك لتوفري ظروف املياه واإلصحاح الكرمية لهم باإلضافة
إىل وسائل العيش واألرايض القابلة للزراعة ونشاطات در الدخل،
ف ُبنيت مثان قرى جديدة عُ رفت باسم “قرى السالم واإلدماج
الريفي” يف األقاليم الجنوبية يف البالد ما بني عامي  2007و.2010
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وبعد مرور خمسة أعوام بل عرشة أعوام يف بعض الحاالت من
تأسيس قرى السالم يتبني َّأن نجاح تلك القرى كان يف أفضل
االحوال نجاحاً جزئياً .فإعادة االندماج قضية جغرافية أكرث من
أن يكون واقعاً اجتامعياً والخطورة يف معظم األماكن تكمن يف َّأن
املقيمني يف القرى س ُينظر إليهم عىل أنهم مواطنون من الدرجة
االثانية عىل األقل حتى الجيل القادم .كام َّأن أياً من القرى مل
تتوجه بإعاة االندماج عىل ما يبدو إىل الدرجلة املوعودة .وهناك
كثري من القرى التي ما زالت تعتمد عىل املساعدات الغذائية
من برنامج الغذاء العاملي أو من وزارة التضامن الوطني ،وما زال
النشاط االقتصادي ضعيفاً جداً بل رمبا مل يبدأ اص ًال يف أي من
القرى املذكورة .وعىل أرض الواقع ،ال ميكن اعتبار القرى كيانات
حيوية اقتصادياً بل إنها ضحية للمضاربات عىل األرايض وحاالت
التوتر الناشئة بني املجتمعات املحلية .أما القرى يف املناطق
الضعيفة من ناحية الخصوبة فهي تكافح لجذب العائدين الذين
يفضلون البقاء يف مراكز اإلسكان املؤقتة التي تقدمها مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني.

حلقة الهشاشة املفرغة؟

يف حني َّأن سياسات إقامة القرى يف منطقة أفريقيا الرشقية
والوسطى بارزة يف الذاكرة نظراً ألنها تضمت يف الغالب القرس
واإلكراه (كام يف أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي أيضاً
يف التسعينيات) فهذه القرى من الناحية الفنية ال تؤوي سوى
األشخاص الذين يرغبون يف العيش بها طوعاً .لكنَّ الطبيعة
“الطوعية” تبقى أمراً مشكوك به نظراً للوضع الذي يجد الناس
أنفسهم فيه قبل االنتقال إىل القرية عىل أساس أنها وعد بحياة
كرمية .وإضافة إىل ذلك ،تسعى قرى السالم البوروندية التي
ُش ِّيدت بني عامي  2004و 2010إىل تحقيق هدف مزدوج فهو ال
يتقرص لتوفري أماكن إلعادة االندماج فحسب بل (وفقاً للخطاب
الحكومي) تقدم أمثلة يحتذى بها عن اإلمناء يف واحدة من
أكرث البالد املعتمدة عىل الحياة الريفية يف العامل .وهكذاُ ،ينظر
إىل البيوت املبعرثة عىل التالل البوروندية عىل أنها غري مواتية
لإلمناء االقتصادي يف البالد عىل فرضية أ َّنه من االسهل تقديم
الخدمات األساسية االجتامعية لألماكن األكرث اكتظاظاً بالسكان.
وهذا الخطاب الرسمي يف واقع األمر ال يختلف أبداً عن الخطاب
الذي استُخدم يف برنامج أوجاما لتشييد القرى يف تنزانيا وبرمناج
إمييدوغودو يف رواندا.
وهذا يعني أساساً َّأن مرشوع إدماج قرى السالم مرشوع طموح
لدرجة كبرية وليك يحقق النجاح عىل املدى البعيد ال بد للدولة
(وليس ملنظامت املساعدات الدولية) أن تكون قادرة عملياً
عىل أن توفر للمقيمني يف تلك القرى القدر الكايف من الخدمات

االجتامعية األساسية واألمــن وهــذان األم ـران بالذات هام ما
يش ّكالن الخصائص الرئيسية التي تصبح الدولة هشة بغيابهام.
ويف حني َّأن األمن يف القرى ليس عىل الدوام يف مستوى الجودة
الذي يفرتض فيه أن يكون ،فهو ال يشكل مشكلة أكرب من غياب
الخدمات األساسية املخصصة للحاجات املحددة للمواطنني يف
القرى .ومن أبرز األمثلة عىل ذلك قطاع التعليم األسايس ،فبام
َّأن األطفال قضوا معظم وقتهم يف تنزانيا ،فقد تعلم معظمهم
اللغة السواحيلية بدالً من اللغة الكريوندية التي تعد اللغة
القومية للبورونديني ولغة التعليم األسايس يف بوروندي .وما مل
يحظ األطفال بفرصة االستفادة من أحد املرشوعات التي نظمتها
منظامت املساعدات الدولية يف توفري الدعم الرتبوي ،فستكون
فرصهم يف النجاح يف نظام التعليم البوروندي محدودة جداً  .ومن
جهة أخرى ،ليست الدولة يف وضع ميكنها من توفري الخدمات
االجتامعية األساسية للمناطق املحيطة باملستوى نفسه الذي
تقدمها يف القرى (كام الحال بالنسبة لخدمات املياه مث ًال) وهذا
ما يؤدي إىل ظهور نزاعات يف املجتمع املحيل التي قد تتفاقم إىل
حد تخريب البنى التحتية.
وميكن أيضاً مشاهدة غياب رشعية الدولة يف قرى السالم حيث
تجسد ذلك الغياب يف محدودية قدرات املؤسسات املحلية عىل
صون عالقات السلم بني أفراد املجتمع املحيل .لكنَّ العائدين
يشكلون مصدراً محتم ًال للتنمية ،فمعظمهم ،عىل سبيل املثال،
يتحدثون السواحيلية ولديهم بعض اإلملام باللغة اإلنجليزية وهام
عنرصان مهامن جداً يف بلد انضم للتو إىل مجتمع رشق أفريقيا
رغم عدم تحدثه باللغتني املشرتكتني يف املنطقة.
تعد األرض واحدة من أسباب الهشاشة الرئيسية لدولة بوروندي
وغريها من البلدان يف املنطقة .فالقرى تقتطع األرايض وتتيحها
للقاطنني فيها للعيش عىل محصوالتها  ،وهذا يضيف بعداً جديداً
للمشكالت يف وضع يعاين من نقص شديد يف آليات فض النزاعات
عل ًام َّأن  %70من النزاعات التي ُتثار يف املحاكم املحلية يف بوروندي
تتعلق باالرض ومبعدل مساحات القطع التي تآكلت عرب األجيال
املتعاقبة إىل  0.3هكتاراً .و ُيعتقد َّأن ما يصل إىل  %18من أرايض
البالد يخضع للنزاع .ورغم الجهود التي بذلتها الدولة مؤخراً،
فإنها تعاين من توضيح وضع مساحات هائلة من األرض .أما عىل
حجمة.
املستوى املحيل ،فعادة ما تكون السلطات املحلية ُم َّ
وإذا ما كانت هشاشة الدولة عائقاً رئيسياً أمام إنجاح إعادة
االندماج من خالل قرى السالمَّ ،
فإن القرى نفسها تفرض مخاطر
تأبيد تلك الهشاشة نفسها .فهي تهدد بنزع الرشعية من الدولة
التي تبدو غري قادرة عىل إدارة الوضع .ويف الوقت نفسه ،يف حني
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جان-بينويت فالييس
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َّأن القرى تبقى أماكن يعيش فيها مواطنو الدرجة الثانية عالة
عىل املساعدة اإلنسانية فهي متثل مصدراً لإلحباط ذلك َّأن الوضع
يستحيل حله عىل ما يبدو نظراً َّ
ألن “حل” القرية نفسه يفرض
مشكالته الخاصة به وهكذا ندخل يف حلقة مفرغة ال تنتهي من
هشاشة الدولة.
تشكل القرى معضلة شائكة لكنَّه من السذاجة يف الوقت نفسه
إهامل جميع الجهود التي ُبذلت حتى اآلن .فإعادة اندماج أكرث
من  5000عائلة مجتثة جذورها ممن وصلت دفعة واحدة تقريباً
يشكل تحدياً رئيسياً ألي بلد كان وكذلك لجميع البورونديني يف
ظل دولة دخلت للتو يف مرحلة التعايف من حرب أهلية دموية.
ولذلك ،رمبا يكون انتحاء منهج يدرس كل حالة عىل حدة وفقاً
إلعادة اندماح العائالت من أرسة ألرسة ومن تلة إىل تلة أقل
إشكالية لكنَّه مع ذلك مهمة جسيمة تزداد صعوبة مع عودة
دفعة جديدة من املوطناين البورودنيني الذين يقدر عددهم بـ
 35200بوروندي يف نهاية عام  2012بعد إغالق مخيم متابيال يف
تنزانيا .والخطا الذي ار ُت ِكب بالنسبة للقرى كحل إلعادة االندماج
لرمبا كان مسألة محاولة التفكري بطموح كبري وباستعجال وبوضع
العربة قبل الحصان .ويبدو أن التاريخ يشري إىل َّأن املدن والقرى

ال تقود التنمية االقتصادية بل َّأن العكس هو الصحيح أي َّأن
التنمية االقتصادية هي التي تقود إنشاء املدن والقرى.
وليك تبني الدولة قدراتها (وهذا من العنارص الرضورية يف انتشال
البالد من الهشاشة) يتطلب وضع الثقة باملواطنني ،لكنَّ قصة قرى
السالم ،لسوء الحظ ،كام تبني خالل السنوات العرش املاضية ،ما
زالت توضح انعدام قدرة النظام عىل كسب الثقة والخروج من
الهشاشة .وليس من حل سحري لدينا بالنسبة للقرى سوى أن
نأمل بتقدم النشاط االقتصادي نحو الذروة يف نهاية املطاف ليك
يتمكن من نقل القرى التي تعيش حالياً عىل املساعدات إىل قرى
تحتضن املجتمعات املستقرة واملستدامة حيث ُتحرتم فيها حقوق
اإلنسان.
جان-بينويت فالييس jean-benoit.falisse@qeh.ox.ac.uk

باحث يف كلية القديس أنتوين ،جامعة أكسفورد ،ورينيه كلود
نيونكورو  rcniyo@yahoo.comباحث يف سياسات األرايض
وطالب يف مرحلة املاجستري يف معهد السياسات اإلمنائية
واإلدارة ،جامعة أنتفريب ،بلجيكا.

الدول الهشة والحامية مبوجب اتفاقية الالجئني يف أفريقيا لعام 9691م.
متارا وود

تعكس املامرسات الحالية يف الدول اإلفريقية ك ًال من قدرة اتفاقية الالجئني يف أفريقيا لعام  1969عىل حامية
هجرين من الدول الهشة وكذلك القيود املفروضة عىل تنفيذها.
ا ُمل َّ
ُيوضـح مـؤرش الـدول املخفقـة األخير إىل وجـود  16دولة يف
1
إفريقيـا مـن بين  20دولة من أكرث الدول هشاشـة يف العامل.
وتتصـدر دامئًـا الصومـال والسـودان وجمهوريـة الكونغـو
الدميقراطيـة وزميبابـوي قامئـة تلـك الـدول .وليـس غريبـاً أن
تكـون تلـك الـدول مصدراً رئيسـياً لتدفـق الالجئين يف القارة
اإلفريقيـة .فعلى سـبيل املثـال ،أسـفرت الحـرب األهلية التي
طـال أمدهـا يف الصومـال عـن تهجري أكثر من مليون شـخص
عبر الحـدود الدوليـة إىل دولـة كينيـا املتاخمة لهـا وإىل أبعد
مـن ذلـك .أمـا يف جنـوب إفريقيـا فتمثـل طلبـات اللجوء من
زميبابـوي وحدهـا أكثر مـن نصـف عـدد الطلبات التـي تزيد
على  100000طلب سـنوي.

املهجريـن مـن
وغالبـاً مـا يكـون الوضـع القانـوين لألفـراد
َّ
ً
غامضـا .ففـي حين َّأن القادريـن على إثبـات
الـدول الهشـة
وجـود «خـوف مبر ٍر ووجيه مـن التعـرض لالضطهـاد» نتيجة
قرى السالم يف نكوري ،جنوب بوروندي ،نوفمرب/ترشين الثاين 2010

إحـدى األسـباب الخمسـة (العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو
االنتماء إىل جامعـة اجتامعيـة معينـة أو اآلراء السياسـية)
ُينحـون حـق الحاميـة مبقتضى اتفاقيـة عـام  1951الدوليـة
التـي تحكـم املظاهـر الخاصـة مبشـكالت الالجئين يف أفريقيا
(اتفاقيـة عـام  )1951ال تسري اتفاقيـة عـام  1951على
الفاريـن مـن املظاهـر األخـرى الكثيرة لهشاشـة الدولـة
مثـل سـوء الحكـم وغيـاب األمـن على نطـاق واسـع والفقـر
وغيـاب الخدمـات األساسـية ،وذلـك إ َّمـا لعـدم قدرتهـم عىل
تحديـد نـوع االضطهـاد الفردي الـذي يتعرضون لـه أو لعدم
متكنهـم مـن إثبـات تعرضهـم لخطـر االضطهـاد أو وجـود
ارتبـاط بين الخطـر الـذي يتعرضـون إليـه وأيٍّ مـن األسـباب
الخمسـة التـي تنـص عليهـا االتفاقيـة.

يف إفريقيـا ،يسـد ثغـرة الحاميـة هـذه يف اتفاقيـة الالجئين
لعـام  1951نظريتهـا اإلقليميـة ،اتفاقيـة منظمـة الوحـدة
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