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تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا

أميليا كوخ

حظي عرض تنزانيا الجنسية لقرابة  200ألف الجئ باهتامم ودعم دوليني .واالعرتاف بنواحي القوة
والعيوب يف هذا النموذج قد يساعد يف حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجري املط َّول حول العامل.
يف عـام  ،2007تبنَّـت الحكومـة التنزانيـة بالرشاكـة مـع
الحكومـة البورونديـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية
لالجئين استراتيجية الحلـول الشـاملة التنزانيـة التـي
رسـمت خطـة للحلـول الدامئـة لالجئين البورونديين
ممـن يقيمـون يف تنزانيـا منـذ عـام  .1972ويف أول األمـر،
ضمـت االستراتيجية ثالثـة محـاور هـي :العـودة الطوعيـة
إىل بورونـدي ومعالجـة طلبـات الجنسـية ملـن يرغـب بهـا
وإعـادة نقـل الالجئني املجنَّسين مـن مسـتوطنات الالجئني
إىل مناطـق أخـرى يف تنزانيـاَّ .
وفضـل  %79مـن الالجئين
الحصـول على الجنسـية التنزانيـة مقابـل  %21ممـن رغبوا
يف العـودة (وعـادوا بالفعـل إىل بوروندي) .لكـنَّ خطـة
إعـادة النقـل عُ ِّل َقـت بعـد منـح الالجئين املجنَّسين حريـة
االختيـار مـا بني نقلهـم أو بقائهم يف مناطق املسـتوطنات.

وكذلـك تبين َّ
أن مـا كان ُيعـ َرف باملسـتوطنات القدميـة
نجـح يف مجـايل اإلنتاج الزراعـي والتجارة .ولدرجـة مع َّينة،
مل يكـن تصميـم السياسـية لينجـح لـوال َّ
أن الحكومـة
منحـت الالجئين األرايض التـي حققـت لهـم االكتفـاء
الـذايت وجعلتهـم يسـاهمون مسـاهم ًة كبيرة يف االقتصـاد
املحلي إضافـة إىل َّ
أن قـرار الالجئين بتفضيـل الحصـول
على الجنسـية التنزانيـة كان يف كثير مـن األحـوال نتيجـة
عجزهـم عـن الحصـول على األرايض يف بورونـدي .وليـس
املقصـود هنـا َّ
مسـبق إلنجـاح
أن منـح قطـع األرايض رشط َّ
لكـن القـدرة على تحقيـق سـبل كسـب
االندمـاج املحليَّ ،
الـرزق املسـتدامة أمـر محـوري وحاسـم ،ويف كثير مـن
األماكـن يف أفريقيـا كان ذلـك مرادفـاً لتأمين الوصـول إىل
األرايض.

الظروف والعوامل املح ِّركة

وعلى املسـتوى السـيايس الـكيل ،متثلـت أهـم محـركات
تنفيـذ استراتيجية الحلـول الشـاملة التنزانيـة القيـادة
االسـتثنائية وحضـور املانحين الـذي يعنـي بـدوره توافـر
التمويـل .أمـا ممثـل مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية
ً
مصمما مـع وزيـر الداخليـة التنـزاين
لالجئين فـكان
للتفـاوض إليجـاد حـل لجامعـة الالجئين القادمين للبلاد
عـام  ،1972كما أطلقـت مفوضية األمـم املتحدة السـامية
لالجئين نـدا ًء تكميليـاً ناجحاً ناشـدت فيه الجهـات املانحة
إىل دعـم تصميـم استراتيجية الحلـول الشـاملة التنزانيـة
وتطبيقهـا .ويف نهايـة املطـافُ ،ض ِّمـن مبلـغ  103مليونـاً يف
خطـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة لتنزانيـا بقصـد
تغطيـة مصاريـف نقـل الالجئين املجنَّسين ودمجهـم.

ُتعـدُّ املصاهـرة ووشـائج القـرىب بين املجموعـات التـي
تعيـش يف بورونـدي وغـرب تنزانيـا باإلضافـة إىل التنقـل
التاريخـي ألفـراد تلـك املجموعـات عرب ما أصبـح اآلن خطاً
حدوديـاً بين البلديـن مـن أهـم الظـروف املسـ ّبقة التي ال
بـد مـن توافرهـا لغايـات الدمـج املحلي لالجئني .وغالبـاً
مـا كان الالجئـون يذكـرون املصاهـرة التاريخيـة واأللفـة
املكتسـبة بالتنزانيين على أنهـا عوامـل مهمـة يف اتخذهـم
عبر كثير مـن التنزانيين عـن
لقـرار التجنيـس .وباملثـلّ ،
رأيهـم يف َّ
أن العيـش مـع الالجئين كان ممكنـاً نظـراً ألوجه
الشـبه بينهـم مـن النواحـي العرقيـة والدينيـة واللغويـة
ً
علما َّ
أن الالجئين البورونديين الذيـن هربـوا مـن بالدهـم

عـام  ،1972رسعـان مـا حصلـوا يف تنزانيـا على أراض الدروس املسـتفادة من اسرتاتيجية
ليزرعوهـا ويعيشـوا عليهـا يف ثلاث مناطـق غربيـة يف الحلول الشـاملة التنزانية

تنزانيـا .وح َّفـ َز سياسـة حاميـة الالجئين هـذه الرئيسي
للم ُثـل القومية
جوليـوس نيري الذي أبـدى التزامـاً حقيقياً ُ
األفريقيـة وللفـرص التـي جـاءت مـع الالجئين مـن ناحيـة
جـذب املـوارد لغايـات إمنـاء املناطـق النائيـة ذات الكثافة
السـكانية الضعيفـة يف البلاد .وكان لطبيعـة مسـتوطنات
الالجئين الريفيـة التـي أتيـح الوصـول إىل أراضيهـا دور
محـوري يف تنفيـذ استراتيجية الحلـول الشـاملة التنزانيـة،

قـرر قرابـة  45ألـف الجـئ العـودة كجـزء مـن خطـة
العـودة التـي نظمتهـا مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية
لالجئين (إضافـة إىل أعـدد كثيرة أخـرى ممـن عـاد لبلـده
على أسـاس فـردي) .وبالنسـبة للذيـن مـا زال لهـم أقربـاء
يف بورونـدي ومتكنـوا مـن اسـتعادة ممتلكاتهـم فتوطنـوا
يف األماكـن املألوفـة لهـم .لكـن كثيراً غريهـم ُس ِّ
ـكنوا يف
قـرى السلام التـي ُب ِن َيـت لغايـات إدمـاج النَّازحين داخليـاً
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /إ وولفكاريوس

الجئة بوروندية تقدم طلباً للجنسية التنزانية يف عام  2008يف مستوطنة أوليانكولو لالجئني البورونديني املهجرين عام .1972

والالجئين العائديـن 1.الحصـول على األرايض أصبـح محوراً
مبـارشاً للنـزاع واملنافسـة .وكانت الشـبكات االجتامعية قد
أصبحـت يف منتهـى الضعـف يف بورونـدي> ويف مايو/أيـار
 2015عندمـا اندلعـت أحـداث االضطرابـات املدنيـة ،عـاد
كثير مـن الالجئين العائديـن إىل تنزانيـا فا ّريـن بحياتهـم.
وإثـر ذلك ،فضـل بعضهم الحصـول عىل الجنسـية التنزانية
لكـنَّ استراتيجية الحلـول الشـاملة التنزانية نصـت رصاح ًة
على َّ
أن قـرار الالجـئ بالعـودة ال ميكـن العـدول عنـه.
وتؤكـد لنـا حالـة العائديـن الالجئين البورونديين رضورة
تبنـي مقاربـات أكثر مرونـة للتعامـل مـع قضيـة العـودة.
ويف هـذا الحالـة ،يشير الالجئـون أنفسـهم إىل بعـض مـن
الحلـول منهـا :إتاحـة بعـض الوقـت املحـدد للعائديـن ليك
يقـرروا إذا مـا كانـوا يرغبـون يف البقـاء يف بورونـدي أو
تقديـم طلـب الحصـول على الجنسـية التنزانيـة ،وتوفير
قنـوات خاصـة مقـدور عليهـا ماديـاً للعائديـن الالجئين
للتقـدم بطلـب الحصـول على ترصيحـات اإلقامـة والعمل
بطريقـة قانونيـة يف تنزانيـا ،وتعزيـز التعـاون اإلقليمـي
الـذي سـوف ِّ
ميكـن النـاس يف نهايـة املطـاف مـن التنقـل
بحريـة بين البلـدان وتأسـيس سـبل كسـب أرزاقهـم
ومرشوعاتهـم التجاريـة يف كل مـن بورونـدي وتنزانيـا.

وبين عامـي  ،2014-2010شـهدت عملية التجنيـس جموداً
ومل يكـن مـن الواضـح مـا إذا كانـت ستُسـتأ َنف أم ال .ويف
الواقـع ،تشير البيانـات املتعـددة التـي أصدرتهـا الحكومـة
التنزانيـة خلال تلـك املـدة إىل تراجـع التـزام الحكومـة
بالعمليـة بـل إىل إمكانيـة صـدور قـرار بوقـف منـح
الجنسـية 2.نظـراً لغيـاب املعلومـات املقدَّ مـة بشـأن مـا كان
يحصـل ،ظهـرت حالـة مـن الخـوف والقلـق بين الالجئين،
و ُتظ ِهـر هـذه الحالة عجـز مفوضيـة األمم املتحدة السـامية
لالجئين عـن التدخـل وتشـجيع اسـتكامل عمليـة التَّجنيس.
وجـاء التأخـر يف التَّجنيـس بسـبب عـدة عوامـل متضافـرة
لكنَّـه تضمـن أيضـاً رفضـاً على مسـتوى املقاطعـات إلعـادة
توطين الالجئين .ومـن الواضـح أ َّنـه إذا مـا لقيـت الحـاالت
املسـتقبلية للتجنيـس تشـجيعاً فسـوف يكون مـن الرضوري
ضامن تحسين مسـتوى إرشاك املمثلني املحليني يف العملية.
يف أكتوبر/ترشيـن األول  ،2014تلقـى الالجئـون الراغبـون
بالجنسـية أخيراً شـهادات الجنسـية .ومع ذلـك ،مـا زال
هنـاك قرابـة  40ألـف طلـب معلـق .وليـس مـن الواضـح
بعـد مصير هـذه الطلبـات وال الوقـت الزمني الذي سـ ُي َب ُّت
بهـا .لكـنّ هـذه القضية قضية حاسـمة ألنها تديـم الغموض
حـول حيـاة كثير مـن األرس.
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التفكري للمستقبل
والحكومـة الوطنيـة لتعزيـز إدمـاج املواطن
بعـد تغي وضـع الالجئني من «غري مواطـن» إىل «مواطن» ،والسـكان املحلي .
أصبحـت أوليانكولـو التـي كانت مهمشـة ومعزولـة مبا يزيد
ع  40عامـاً مجنَّسـة ومدمجة يف مقاطعـة جديدة .وعىل أميليا كوخ Amelia.Kuch@ed.ac.uk
مـر السـنني ،انتقـل كث مـن التنزانيني مـن القـرى املجاورة مرشحة لنيل مرشحة لنيل درجة الدكتوراة ،جامعة أدنربة
إىل املسـتوطنات بحثـ ًا عـن األرايض الخصبـة وفرص األعامل  www.ed.ac.ukوجامعة آرهوس www.au.dk/en
التجاريـة وتشـهد املسـتوطنة تحوالً متسـارعاً مـن الناحيتني
 .1انظر فالي ج ب و نيونكورد ر س (« 2013قرى السالم للعائدين إىل بوروندي»،
املكانيـة والسـكانية مـع قـدوم املواطن التنزاني
نرشة الهجرة القرسية ،العدد 43
بالـوالدة إىل املسـتوطنة يجذبهـم إىل هنـاك الفـرص التـي www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru
ميكـن تحقيقهـا مـن تشـكيل املقاطعـة آمل الحصـول عىل  .2ميلرن ج (« 2014هل ميكن لسياسة اللجوء العاملية أن تدعم الحلول الدامئة؟» :دروس
مستفادة من برنامج تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا» ،مجلة دراسات الالجئني
مسـتوى أفضـل مـن البنـى التحتيـة والخدمـات .فتحويـل العدد . 4(27
املخيـم إىل مركـز ح ي يقـدم الفرصـة للفاعل اإلمنائيني http://jrs.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/09/jrs.feu023
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(‘Can global refugee policy leverage durable solutions?:Lessons from
Tanzania’s naturalization of Burundian refugees

َّ

التهجري وحلول اإلمناء يف تنزانيا

ميكن أن متثل عملية إعادة دمج الالجئني انطالقة رئيسية
لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدامئة عاملياً.

يف عام  ،2007وضعت تنزانيا اسرتاتيجية الحلول الشاملة
بالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني إليجاد
حل دائم لالجئني البورونديني الذين ما زالوا يقيمون يف تنزانيا.
وتضمنت االسرتاتيجية إغالق املستوطنات ودمج الالجئني يف 21
مجتمعاً محلياً يف مختلف أنحاء البالد.

االستثامرات الضخمة يف البنى التحتية واملناطق املتأثرة.
وسيكون عىل الحكومة املحلية أن تعمل عن قرب مع الحكومة
املركزية يف دار السالم ومع املجتمع الدويل لتأمني املوارد
الكافية لدعم عملية الدمج .وفض ًال عن ذلك ،ال بد للجهود
املبذولة إلحداث التحسينات يف املجتمعات املحلية من أن
تضمن استفادة جميع رشائح املجتمع عىل صعيدي الالجئني
املجنَّسني مؤخراً والسكان التنزانيني األصليني .ولن تتحقق تلك
العمليات إال بإرشاك التنزانيني الجدد يف خطط اإلمناء الحالية
يف بلدهم الجديد.

وبينام ُم ِنحت الجنسية لكثري من الالجئني خالل السنوات
التالية ،عُ ِّلقت عملية التجنيس ملدة وجيزة ثم أعيد فتح باب
التجنيس يف أواخر عام  .2014وبعد إعادة فتح باب التجنيس،
نقلت تنزانيا تركيزها ليتزامن مع الرتكيز العاملي الحايل عىل
اإلمناء املستدام ضمن سياق الالجئني .وقررت تنزانيا عرض
الجنسية عىل ما يزيد عىل  162ألف الجئ بوروندي ،وبهذا
وضعتهم يف مركز جهودها الرامية لتحقيق الدمج املحيل
املستدام جنباً إىل جنب مع جهود اإلمناء .وهذا القرار التاريخي
فريد من نوعه ونتج عنه أن بدأت الحكومة املضيفة العمل مع
املجتمع الدولية لتسهيل إيجاد الحلول الخ َّ
القة لالجئني .وهكذا ،إيرول كيكيتش ekekic@cwsglobal.org
أصبح الالجئون السابقون اآلن مواطنني يتمتعون بكامل حقوق املدير التنفيذي ،برنامج الهجرة والالجئني يف هيئة الخدمات
املواطن التنزاين ،وأصبحت صفتهم الجديدة تتيح لهم إقامة الكنسية العاملية http://cwsglobal.org
سبل كسب أرزاقهم وبناء مستقبلهم فيام أصبح بلداً لهم.
هاريسون مسييك
ما زال هناك عــدد من التحديات ال بد لتحقيق الدمج مدير ،قسم خدمات الالجئني ،دولة تنزانيا االتحادية.
االجتامعي-االقتصادي ملجموعة كبرية من الناس من إقامة

ولتأيت هذه املبادرة أكلها ،ال بد لتنزانيا من أن تستمر بدأب وجد
يف اسرتاتيجيتها الخاصة بالتطبيق .ومن نافلة القول أ َّنه عىل
الحكومة املركزية أن تتوىل القيادة ،ومع ذلك ،ال يجب إغفال
دور التنزانيني الجدد والحكومات اإلقليمية واملحلية وهيئات
اإلغاثة اإلنسانية واإلمناء املحلية والدولية والقطاع الخاص .وال
ينبغي أن ُترتَك تنزانيا يف كل ذلك وحيد ًة بل يجب أن تشاركها
مجموعة دامئة التنوع من الرشكاء الدوليني واإلقليميني.
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