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ما الذي يدور يف نيجرييا؟
تويب النزر

تأثرت أعداد كبرية من السكان يف شامل-رشق نيجرييا بالفقر والتدهور البيئي واألهم من ذلك أنها تأثرت 
بسبب عنف جامعة بوكو حرام. ومن الواضح رضورة تفعيل فهمنا املشرتك ومواردنا يف مشهد مامثل، 
فلامذا إذن ما زالت اإلجراءات املتخذة لحل هذا الوضع صعبة املنال وما الذي علينا فعله لوضع األمور 

يف ِنصاِبها عىل الطريق الصحيح؟ 
ترتبــط نيجرييــا يف األذهــان بأشــياء كثــرية، منهــا الطاقــة واملــال، 
ــة  ــرام. والجامع ــو ح ــة بوك ــاً بجامع ــا ذهني ــزداد اارتباطه ــام ي ك
موجــودة يف شــامل رشق البــالد منــذ ســنوات ولكنهــا لفتــت 
أنظــار الســاحة الدوليــة يف ليلــة 14-15 إبريل/نيســان 2014 
عندمــا اختطفــت أكــرث مــن 200 فتــاة يف شــيبوك. وأنــذرت تلــك 
ــة عــرش  ــاكات وخــالل الثامني ــد مــن االنته الواقعــة بقــدوم مزي
شــهراً املاضيــة ارتفــع عــدد مــن أجــرِبوا عــىل مغــادرة منازلهــم يف 
شــامل رشق نيجرييــا إىل زُهــاء 2.2 مليــون شــخص. ومل تكــن تلــك 
نهايــة املطــاف، فــام كان ُينَظــر إليــه عــىل أنــه مجــرد »مشــكلة 
نيجرييــة« أخــذ ُبعــداً إقليميــاً وطــال منطقــة حــوض بحــرية 
تشــاد يف شــامل الكامــريون وغــرب تشــاد وجنــوب رشق نيجرييــا 

ــا. ــامل رشق نيجريي وش

يــدور  مــا  بشــأن  املعلومــات  ُتتــاُح  ال  ملــاذا  اآلن،  والســؤال 
هنــاك ومــا الــذي يجــب فعلــه لتوفــري مظلــة الحاميــة وتقديــم 

الــة؟ املســاعدة الالزمــة الفعَّ

ــل  ــالد ب ــامل رشق الب ــن ش ــحيحة م ــار ش ــوى أخب ــا س إذ ال يردن
ومــن منطقــة حــوض بحــرية تشــاد بأرسهــا بــال أدىن ُمــربِّر منطقي 
عــىل اإلطــالق. ولعــل الســبب يف ذلــك أّننــا نعيــش يف عــامل يعــج 
باألخبــار الجارفــة عــن كثــري مــن األزمــات الحــادة. فهــل تذكــرون 
الســاحل يف 2013؟  أو قطــاع غــزة يف 2014؟ كالهــام طغــت 
عليهــام األزمــة الســورية. فهنــاك كثــري مــن األزمــات التــي ميكــن 
ــح لتصــدر األخبــار والتــي ميكــن للعــامل )مبا فيه املســؤولني  أن ُترشَّ
الحكوميــني ومديــري هيئــات املســاعدات) التعامــل معهــا. ويبدو 
ة كل واحــدة مــن تلــك األزمــات قــد ازداد عمقــاً. فــرنى  أنَّ حــدَّ

مزيــداً مــن النــاس ُيهّجــرون ومزيــداً مــن املــدن ُتدّمــر ومزيــداً 
مــن القــرى ُتحــرَق ومزيــداً مــن األرواح ُتفَقــد ومزيــداً مــن 
ــد  ــون املــدارس. وق ــال يرتك ــداً مــن األطف النِّســاء ُتغتَصــب ومزي
ــرى  ــة أخ ــع »أزم ــل م ــد للتعام ــة ألح ــه ال طاق ــرء أنَّ ــرتض امل يف

ــة«.  إضافي

ــة يف  ــي الحالي ــي مبهمت ــن اضطالع ــة م ــام قليل ــة أي ــد بضع بع
يوليو/متــوز 2015 زرت شــامل رشق نيجرييــا. وأدهشــتني أعــداد 
النازحــني املحتاجــني للمســاعدة وغيــاب إجــراءات معالجــة 
ــي كل  ــف فاتن ــه »كي ــق ب ــار أث ــرث مستش ــألت أك ــع، وس الوض
هــذا؟« وكان رده »ُكنــَت مشــغوالً كثــرياً بالوضــع يف جنــوب 
الســودان«. لقــد قــادين هــذا التعليــق القاطــع الســتنتاج أنَّ 
كبــار القــادة واملديريــن يف العواصــم أو حتــى يف الهيئــة نفســها 
ــرياً« باألوضــاع يف ســوريا  ــوا »مشــغولني كث ــا كان ــي أعمــل به الت
ــا  ــور. وعندم ــة التط ــة رسيع ــرة األوروبي ــة الهج ــا وأزم وأوكراني
ــا ويف  ــة أبوج ــة النيجريي ــفارات يف العاصم ــوة الس ــدأت يف دع ب
ــت  ــل، كن ــم التموي ــي لتقدي ــة ويف هيئت ــدان املانح ــم البل عواص
أســمع التعليــق الشــائع: »هــذه نيجرييــا وهــي بلــد غنــي قــادر 

ــه«.  ــه بنفس ــاعدة أهل ــىل مس ع

ــم،  ــكايل. نع ــر إش ــبياً أم ــي نس ــد غن ــة يف بل ــع أزم ــل م والتعام
نيجرييــا بلــد غنــي يتمتــع باملــوارد والقــدرة الالزمــة عــىل 
مســاعدة أهلــه، لكــّن القضايــا املحيطــة بالحكــم يف البــالد غالبــاً 
ــي  ــامل الرشق ــة »الش ــال يف منطق ــام الح ــا دور ك ــون له ــا يك م
ــا  ــا بأنه ــرف عنه ــاعدات كان يع ــات املس ــم، هيئ ــش«. نع املهمَّ
ــس  ــاعدات ولي ــم املس ــة يف تقدي ــات الدول ــل مؤسس ــت مح حل

نيجرييا عدد السكان: 182,200,000 

•  نحو 2,152,000 نازحون داخلياً )بداية من أواخر 2015، تقديرات مركز رصد 
النُّزوح الداخيل)

ر بني نازح والجئ يف الكامريون وتشاد والنيجر  •  إضافة إىل نحو 555 ألف مهجَّ
)بداية من أبريل/نيسان 2016، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية)

ومن إجاميل النازحني داخلياً، تشري التقديرات إىل أن %12.6 نزحوا بسبب 
االشتباكات الطائفية، و %2.4 بسبب الكوارث الطبيعية و %85 بسبب عنف 

جامعة بوكو حرام.

راجع مركز رصد النزوح الداخيل

www.internal-displacement.org/sub-saharan- 
africa/nigeria/figures-analysis
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ــاع يف  ــة لألوض ــروف مامثل ــوه يف ظ ــا نرج ــو م ــذا ه ــع ه بالطب
ــي ال يرغــب  ــي الت ــار الوطن ــاك مســألة الَفَخ ــا. نعــم، هن نيجريي
أحــد املســاس بهــا، وبهــذا املعنــى يصبــح لفــت األنظــار للوضــع 
ــه بالنظــر  يف شــامل رشق نيجرييــا مــن األمــور »املخادعــة«. إال أنَّ
ــد  ــذل مزي ــرضورة لب ــني ال ــداد املحتاجــني للمســاعدة، تتب إىل أع

ــك. ــتعجال يف ذل ــود واالس ــن الجه م

اإلصغاء للناس وملا يريدون
ــىل ســكان  ــئلة مفتوحــة ع ــت أس ــا، ُطِرَح يف شــامل رشق نيجريي
مدينــة مايدوجــوري بــدءاً مــن »كيــف تســري األمــور؟«. وجــاءت 
ــالتهم  ــوى رس ــت فح ــة. وكان ــرية وُمطمِئن ــرية للبص ــات ُمن اإلجاب
ــك.«  ــة أنفســنا بأنفســنا ونرغــب بذل ــادرون عــىل رعاي »نحــن ق
واملســاعدة الوحيــدة التــي كانــوا َيرجونهــا أن تعــاود الســلطات 
ــام أمــور مدنهــم وقراهــم وأن تكفــل لهــم وألطفالهــم  ــويل زم ت
وماشــيتهم األمــن والســالمة. وأشــار الســكان أيضــاً إىل حاجتهــم 
لتأمــني الســالمة عــىل الطرقــات وفتــح األســواق مؤكديــن يف 
ذلــك ضمنــاً عــىل رغبتهــم يف العمــل والتجــارة. وأطلعنــي اآلبــاء 
واألمهــات عــىل قلقهــم بشــأن ضيــاع العــام الــدرايس عــىل 
الفخــورات مشــيدة  أبنائهــم. وتحدثــت يل إحــدى األمهــات 
بأبنائهــا التســعة الذيــن رّبتهــم مبفردهــا تقريبــاً وصــاروا أطبــاء 
ــا  ــك. كل م ــك ودالئ ــا: »لســت بحاجــة لبطانيات ــني بقوله ومحام
ــا فقــط ســأعود إىل  ــة مجــدداً وحينه ــي آمن ــد أن أرى مدينت أري

ــاري«. دي

ــل  ــاعدات مث ــن املس ــامت ع ــاً بكل ــم يل إطالق ــوه أحده ومل يتف
»هــذا إنســاين وذاك إمنــايئ.« فبالنســبة أُلنــاس رضبتهــم األزمــة، 
وال ســيام يف أوضــاع هشــة مامثلــة، ال تجــد مثــل هــذه املفــردات 

اللغويــة إال يف أذهــان الغربــاء وليــس يف أذهــان املترضريــن 
ــن مســاعدتهم.  ــزوح أو الســلطات املســؤولة ع ــف والّن بالعن

وخــري مثــال عــىل ذلــك مدينــة مايدوجــوري، فهــي مدينــة 
تضاعــف عــدد ســكانها مــن مليــون نســمة إىل 2.6 مليــون نســمة 
يف غضــون شــهور بســبب الفظائــع التــي ارتكبتهــا جامعــة بوكــو 
حــرام. ومبجــرد وصــول النازحــني إىل مايدوجــوري، كانــوا بحاجــة 
ــت هــذه الحاجــات األساســية  ــا زال ــاء. وم ــأوى والغــذاء وامل لل
قامئــة وهنــاك ميــل لإلبقــاء عــىل منهجيــة الطــوارئ بتوفــري 
ونه »العمــل املعتــاد«. وبعــد  املــأوى والغــذاء واملــاء أو كــام ُيســمُّ
ــن  ــة يف أماك ــاع مامثل ــدث يف أوض ــا ح ــر م ــا تذك ــري، علين التفك
أخــرى عندمــا أُجــربَت أعــداد كبــرية مــن الفئــات الســكانية 
الريفيــة عــىل مغــادرة ديارهــم أو أراضيهــم والتمســوا اللجــوء يف 
املــدن. ورسعــان مــا تهــدأ الرغبــة يف العــودة إىل الديــار يف نهايــة 
األمــر مــع مــرور الوقــت. وهكــذا، يف حالــة مدينــة مايدوجــوري، 
ــمة  ــون نس ــتيعاب 2.6 ملي ــىل اس ــادة ع ــة ق ــاء مدين ــدُّ إنش ُيع
عــىل املــدى البعيــد حاجــة أكيــدة. ومبقــدور هيئــات املســاعدات 
أن تجمــع بــني عملهــا عــىل املــدى القصــري وعملهــا عــىل املــدى 
املتوســط ملســاعدة الســلطات والســكان املحليــني يف إنشــاء 
ــن  ــي م ــا يكف ــر عــىل م ــي تتواف ــات الت ــأوى مســتدام يف البيئ م

ــدارس.  ــة وم ــادات طبي ــاء وإصحــاح وعي م

ــدويل اآلن )ال  ــك ال ــل البن ــط منظــامت أخــرى مث ــل، ُتخّط وباملث
ــع  ــات) لترسي ــاع األزم ــتجابة يف أوض ــرة االس ــادة بفك ــط ع يرتب
عملهــا يف شــامل رشق نيجرييــا ويف منطقــة حــوض بحــرية تشــاد 
بأرسهــا. فعــرب منطقــة حــوض بحــرية تشــاد، تتأصــل جــذور عــدم 
االســتقرار والشــقاء يف الفقــر املدقــع الــذي تعيشــه املنطقــة ويف 
تدهــور بيئتهــا. ويف الخمســينيات، انحــرست امليــاه يف بحــرية 

زر
الن

يب 
تو

رون وهم األن يف باما، والية بورنو، نيجرييا، أبريل/نيسان 2016. قرويون مهجَّ
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تشــاد بنســبة 20% مــا َصّعــب عــىل الســكان الحصــول عــىل املــاء 
ــت  ــية. ويف الوق ــة و املاش ــاس و الزراع ــتخدامات الن ــالزم الس ال
ــع تضاعفهــم يف غضــون  نفســه، ارتفــع عــدد الســكان وُيتوقَّ
العقديــن القادمــني. وإذا مــا كانــوا فقــراء وإذا كان املــاء شــحيحاً 
ــد إذا  ــد تزي ــدة وق ــة مؤك ــرات االجتامعي ــدة التوت ــتصبح ح فس
ــد  اســتمر املتطرفــون العنيفــون هنــاك بالتدخــل يف الوضــع امُلعقَّ

أصــاًل. 

الخروج من »الصوامع«
عــىل مختلــف أطــراف املجتمــع الــدويل التعــاون مــع الســلطات 
ــس  ــاء أس ــع وإرس ــة الوض ــاعيهم يف تهدئ ــم مس ــة لدع النيجريي
ــة  ــدان املنطق ــدت بل ــدء، اتح ــادئ ذي ب ــتقرار. وب ــالم واالس الس
مــن  الجنســيات  متعــددة  املشــرتك  العمــل  فريــق  ل  لُتشــكِّ
ــن  ــيكاً م ــم وش ــات. وكان الدع ــألة االضطراب ــدي ملس ــل التص أج
مختلــف أطــراف املجتمــع الــدويل مثــل االتحــاد األفريقــي 
ــاً يف  ــة فريق ــكّلت ُمجتِمع ــي ش ــدة الت ــة املتح ــا واململك وفرنس
مدينــة مايدوجــوري لتقديــم املشــورة إىل قــوات األمــن النيجرييــة 
ــاة  ــع مراع ــو حــرام )م ــة بوك ــع جامع ــل م ــة التعام بشــأن كيفي
احــرتام حقــوق اإلنســان). ومــع مراعــاة مبــادئ االســتقالل 
ــاون  ــاعدات التع ــات املس ــىل هيئ ــب ع ــاد، يج ــايت والحي العملي
ــل  ــة مث ــة الدولي ــرى يف املنظوم ــراف األخ ــع األط ــب م ــن كث ع

لون جــزءاً مــن الوضــع حتــى إن مل يكونــوا  الفاعلــني الــذي ُيشــكِّ
مــن هيئــات املســاعدات. ويف حالــة شــامل رشق نيجرييــا حيــث 
ــة  ــة والبيئ ــع« التنمي ــف املؤسســات داخــل »صوام تعمــل مختل
واملســاعدات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والسياســة واألمــن 
ــن  ــه م ــة إلي ــم والحاج ــاون بينه ــة التع ــون أهمي ــب أن تك يج
ــع داخــل  ــل بالتقوق ــيكون الحــل البدي ــة. وإال س ــور البديهي األم
تلــك الصوامــع وخســارة فرصــة البنــاء عــىل الفهــم املشــرتك 
واملــوارد التــي ميكــن أن نتعــاون لتوفريهــا يف وضــع مامثــل. وقــد 

ــال. ــدة املن ــا بعي نه ــة لكِّ ــذه منطقي ــر ه ــة النظ ــدو وجه تب

وإذا كان لنــا أن نتعلــم كيــف نتعــاون مبزيــد مــن الفاعليــة عــىل 
ــة نفســها حــول  ــه املجتمعــات املحلي ــا ب ــا ُتخربن نحــو يراعــي م
الوضــع الراهــن ويدعــم الســلطات الرشعيــة عــىل أرض الواقــع، 
فسنســاعد النــاس عــىل العيــش وإيجــاد طريقهــم للخــروج مــن 

ل بتحســني أوضاعهــم املعيشــية.  األزمــات وســُنعجِّ

  twitter.com/tobylanzer تويب النزر 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة واملنسق اإلقليمي للشؤون 

اإلنسانية ملنطقة الساحل وزميل دراسة زائر سابق يف مركز 
دراسات الالجئني، جامعة أكسفورد. وكتب مقالته هذه بصفته 

الشخصية فقط. 

ضعف ضامنات إعادة التوطني يف مجاالت التعدين 
جون ر أوين وديانا كيمب

ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات  مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين 
التخطيط الحالية قادرة عىل أن تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا 

كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان.  

مـا زالـت دراسـات التهجـري وإعـادة التوطـني املرتبطـة بعمليـات 
وأنَّ  ريـن1   املهجَّ بـني  للفقـر  متزايـداً  ارتفاعـاً  ُتظِهـر  التعديـن 
مامرسـات بنـاء املعـارف واإلدارة ضمـن صناعـة التعديـن بهـدف 
التمسـك باملعايـري الدوليـة مـا زالـت ضعيفـة. 2 ومضمونـات ذلك 
لهـا أثر كبري جداً. وسـوف تواجه املجتمعـات املضيفة ومجتمعات 
اإلنسـان  انتهـاكات حقـوق  تزايـد خطـر وقـوع  التوطـني  إعـادة 
والفقـر وتزعـزع االسـتقرار االجتامعـي. وتقـع عـىل الحكومـات 
املسـؤوليات بعيـدة األمـد بسـبب التَّهجـري مبـا يف ذلـك مسـؤولية 
الضغـط للتصـدي ملخاطـر الفقـر يف املواقع النائية. وسـوف تواجه 
الـرشكات معارضـة متزايـدة وخطـراً عىل سـمعتها عدا عـن ارتفاع 
تكاليـف التشـغيل إذا مـا بقيـت قضايا إعـادة التوطـني دون حل. 
ارتفـاع  بآثـار  الدوليـة  املاليـة  املؤسسـات  تشـعر  سـوف  وأخـرياً 

الحـس األمنـي العـام عـىل حسـاب احـرتام الدولـة لواجبهـا إزاء 
حقـوق اإلنسـان األساسـية يف مؤسسـات اإلقـراض املتعلقـة بقطاع 

الصناعـات االسـتخراجية. 

ويف عـام 2001 أسـس البنـك الـدويل سياسـته العملياتيـة حـول 
إعـادة التوطـني غـري الطوعيـة بنـاًء عـىل مجموعـة مـن املخاطـر 
املعروفـة يف التهجـري وإعـادة التوطـني، وكان الهـدف مـن ذلـك 
إرشـاد املقرضـني والـدول يف بذل العناية الالزمة بشـأن املرشوعات 
اإلمنائيـة واسـعة النطـاق. وُينظر إىل منوذج ميكائيـل كرينيا الخاص 
مبخاطـر الفقـر وإعـادة اإلعـامر ألجـل إعـادة التوطـني3 عـىل أنـه 
األسـاس املفهومـي لـكل من اإلطـار العام لسياسـة التوطـني للبنك 
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