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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 ِنصا ِبها عىل الطريق الصحيح؟

ترتبــط نيجرييــا يف األذهــان بأشــياء كثــرة ،منهــا الطاقــة واملــال،
كــا يــزداد اارتباطهــا ذهنيــاً بجامعــة بوكــو حــرام .والجامعــة
موجــودة يف شــال رشق البــاد منــذ ســنوات ولكنهــا لفتــت
أنظــار الســاحة الدوليــة يف ليلــة  15-14إبريل/نيســان 2014
عندمــا اختطفــت أكــر مــن  200فتــاة يف شــيبوك .وأنــذرت تلــك
الواقعــة بقــدوم مزيــد مــن االنتهــاكات وخــال الثامنيــة عــر
ـروا عــى مغــادرة منازلهــم يف
شــهراً املاضيــة ارتفــع عــدد مــن أجـ ِ
شــال رشق نيجرييــا إىل ُزهــاء  2.2مليــون شــخص .ومل تكــن تلــك
نهايــة املطــاف ،فــا كان ُي َ
نظــر إليــه عــى أنــه مجــرد «مشــكلة
ً
نيجرييــة» أخــذ ُبعــداً إقليميــا وطــال منطقــة حــوض بحــرة
تشــاد يف شــال الكامــرون وغــرب تشــاد وجنــوب رشق نيجرييــا
وشــال رشق نيجرييــا.
تــاح املعلومــات بشــأن مــا يــدور
والســؤال اآلن ،ملــاذا ال ُت ُ
هنــاك ومــا الــذي يجــب فعلــه لتوفــر مظلــة الحاميــة وتقديــم
املســاعدة الالزمــة الف َّعالــة؟

إذ ال يردنــا ســوى أخبــار شــحيحة مــن شــال رشق البــاد بــل
ومــن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد بأرسهــا بــا أدىن ُمـرِّر منطقي
عــى اإلطــاق .ولعــل الســبب يف ذلــك أ ّننــا نعيــش يف عــامل يعــج
باألخبــار الجارفــة عــن كثــر مــن األزمــات الحــادة .فهــل تذكــرون
الســاحل يف 2013؟ أو قطــاع غــزة يف 2014؟ كالهــا طغــت
عليهــا األزمــة الســورية .فهنــاك كثــر مــن األزمــات التــي ميكــن
أن ُت َّ
رشــح لتصــدر األخبــار والتــي ميكــن للعــامل (مبا فيه املســؤولني
الحكوميــن ومديــري هيئــات املســاعدات) التعامــل معهــا .ويبدو
َّأن ح ـدَّة كل واحــدة مــن تلــك األزمــات قــد ازداد عمق ـاً .فــرى
نيجرييا عدد السكان182,200,000 :
•نحو  2,152,000نازحون داخلياً (بداية من أواخر  ،2015تقديرات مركز رصد
النُّزوح الداخيل)
مهجر بني نازح والجئ يف الكامريون وتشاد والنيجر
•إضافة إىل نحو  555ألف َّ
(بداية من أبريل/نيسان  ،2016مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية)

هجــرون ومزيــداً مــن املــدن ُتد ّمــر ومزيــداً
مزيــداً مــن النــاس ُي ّ
ً
ً
َ
ُ
مــن القــرى ُتحــ َرق ومزيــدا مــن األرواح تفقــد ومزيــدا مــن
غتصــب ومزيــداً مــن األطفــال يرتكــون املــدارس .وقــد
النِّســاء ُت َ
َّ
يفــرض املــرء أنــه ال طاقــة ألحــد للتعامــل مــع «أزمــة أخــرى
إضافيــة».

بعــد بضعــة أيــام قليلــة مــن اضطالعــي مبهمتــي الحاليــة يف
يوليو/متــوز  2015زرت شــال رشق نيجرييــا .وأدهشــتني أعــداد
النازحــن املحتاجــن للمســاعدة وغيــاب إجــراءات معالجــة
الوضــع ،وســألت أكــر مستشــار أثــق بــه «كيــف فاتنــي كل
هــذا؟» وكان رده « ُك َ
نــت مشــغوالً كثــراً بالوضــع يف جنــوب
الســودان» .لقــد قــادين هــذا التعليــق القاطــع الســتنتاج أنَّ
كبــار القــادة واملديريــن يف العواصــم أو حتــى يف الهيئــة نفســها
التــي أعمــل بهــا كانــوا «مشــغولني كث ـراً» باألوضــاع يف ســوريا
وأوكرانيــا وأزمــة الهجــرة األوروبيــة رسيعــة التطــور .وعندمــا
بــدأت يف دعــوة الســفارات يف العاصمــة النيجرييــة أبوجــا ويف
عواصــم البلــدان املانحــة ويف هيئتــي لتقديــم التمويــل ،كنــت
أســمع التعليــق الشــائع« :هــذه نيجرييــا وهــي بلــد غنــي قــادر
عــى مســاعدة أهلــه بنفســه».
والتعامــل مــع أزمــة يف بلــد غنــي نســبياً أمــر إشــكايل .نعــم،
نيجرييــا بلــد غنــي يتمتــع باملــوارد والقــدرة الالزمــة عــى
مســاعدة أهلــه ،لكــنّ القضايــا املحيطــة بالحكــم يف البــاد غالبـاً
مــا يكــون لهــا دور كــا الحــال يف منطقــة «الشــال الرشقــي
املهمــش» .نعــم ،هيئــات املســاعدات كان يعــرف عنهــا بأنهــا
َّ
حلــت محــل مؤسســات الدولــة يف تقديــم املســاعدات وليــس
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-saharanafrica/nigeria/figures-analysis
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قرويون مهجَّ رون وهم األن يف باما ،والية بورنو ،نيجرييا ،أبريل/نيسان .2016

بالطبــع هــذا هــو مــا نرجــوه يف ظــروف مامثلــة لألوضــاع يف اللغويــة إال يف أذهــان الغربــاء وليــس يف أذهــان املترضريــن
نيجرييــا .نعــم ،هنــاك مســألة ال َف َخــار الوطنــي التــي ال يرغــب بالعنــف وال ّنــزوح أو الســلطات املســؤولة عــن مســاعدتهم.
أحــد املســاس بهــا ،وبهــذا املعنــى يصبــح لفــت األنظــار للوضــع
يف شــال رشق نيجرييــا مــن األمــور «املخادعــة» .إال أ َّنــه بالنظــر وخــر مثــال عــى ذلــك مدينــة مايدوجــوري ،فهــي مدينــة
إىل أعــداد املحتاجــن للمســاعدة ،تتبــن الــرورة لبــذل مزيــد تضاعــف عــدد ســكانها مــن مليــون نســمة إىل  2.6مليــون نســمة
مــن الجهــود واالســتعجال يف ذلــك.
يف غضــون شــهور بســبب الفظائــع التــي ارتكبتهــا جامعــة بوكــو
حـرام .ومبجــرد وصــول النازحــن إىل مايدوجــوري ،كانــوا بحاجــة
اإلصغاء للناس وملا يريدون
للــأوى والغــذاء واملــاء .ومــا زالــت هــذه الحاجــات األساســية
يف شــال رشق نيجرييــاُ ،ط ِر َحــت أســئلة مفتوحــة عــى ســكان قامئــة وهنــاك ميــل لإلبقــاء عــى منهجيــة الطــوارئ بتوفــر
مدينــة مايدوجــوري بــدءاً مــن «كيــف تســر األمــور؟» .وجــاءت املــأوى والغــذاء واملــاء أو كــا ُيسـ ُّـمونه «العمــل املعتــاد» .وبعــد
اإلجابــات ُمنــرة للبصــرة و ُمطم ِئنــة .وكانــت فحــوى رســالتهم التفكــر ،علينــا تذكــر مــا حــدث يف أوضــاع مامثلــة يف أماكــن
«نحــن قــادرون عــى رعايــة أنفســنا بأنفســنا ونرغــب بذلــك ».أخــرى عندمــا ُأجــ َرت أعــداد كبــرة مــن الفئــات الســكانية
واملســاعدة الوحيــدة التــي كانــوا َيرجونهــا أن تعــاود الســلطات الريفيــة عــى مغــادرة ديارهــم أو أراضيهــم والتمســوا اللجــوء يف
تــويل زمــام أمــور مدنهــم وقراهــم وأن تكفــل لهــم وألطفالهــم املــدن .ورسعــان مــا تهــدأ الرغبــة يف العــودة إىل الديــار يف نهايــة
وماشــيتهم األمــن والســامة .وأشــار الســكان أيض ـاً إىل حاجتهــم األمــر مــع مــرور الوقــت .وهكــذا ،يف حالــة مدينــة مايدوجــوري،
لتأمــن الســامة عــى الطرقــات وفتــح األســواق مؤكديــن يف يُعــدُّ إنشــاء مدينــة قــادة عــى اســتيعاب  2.6مليــون نســمة
ذلــك ضمن ـاً عــى رغبتهــم يف العمــل والتجــارة .وأطلعنــي اآلبــاء عــى املــدى البعيــد حاجــة أكيــدة .ومبقــدور هيئــات املســاعدات
واألمهــات عــى قلقهــم بشــأن ضيــاع العــام الــدرايس عــى أن تجمــع بــن عملهــا عــى املــدى القصــر وعملهــا عــى املــدى
أبنائهــم .وتحدثــت يل إحــدى األمهــات الفخــورات مشــيدة املتوســط ملســاعدة الســلطات والســكان املحليــن يف إنشــاء
بأبنائهــا التســعة الذيــن ر ّبتهــم مبفردهــا تقريب ـاً وصــاروا أطبــاء مــأوى مســتدام يف البيئــات التــي تتوافــر عــى مــا يكفــي مــن
ومحامــن بقولهــا« :لســت بحاجــة لبطانياتــك ودالئــك .كل مــا مــاء وإصحــاح وعيــادات طبيــة ومــدارس.
أريــد أن أرى مدينتــي آمنــة مجــدداً وحينهــا فقــط ســأعود إىل
ّ
ُ
ديــاري».
وباملثــل ،تخطــط منظــات أخــرى مثــل البنــك الــدويل اآلن (ال
يرتبــط عــادة بفكــرة االســتجابة يف أوضــاع األزمــات) لترسيــع
ومل يتفــوه أحدهــم يل إطالقــاً بكلــات عــن املســاعدات مثــل عملهــا يف شــال رشق نيجرييــا ويف منطقــة حــوض بحــرة تشــاد
«هــذا إنســاين وذاك إمنــايئ ».فبالنســبة ُألنــاس رضبتهــم األزمــة ،بأرسهــا .فعــر منطقــة حــوض بحــرة تشــاد ،تتأصــل جــذور عــدم
وال ســيام يف أوضــاع هشــة مامثلــة ،ال تجــد مثــل هــذه املفــردات االســتقرار والشــقاء يف الفقــر املدقــع الــذي تعيشــه املنطقــة ويف
تدهــور بيئتهــا .ويف الخمســينيات ،انحــرت امليــاه يف بحــرة
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عـ مختلــف أطـراف املجتمــع الــدويل التعــاون مــع الســلطات
النيجرييــة لدعــم مســاعيهم يف تهدئــة الوضــع وإرســاء أســس
الســ م واالســتقرار .وبــادئ ذي بــدء ،اتحــدت بلــدان املنطقــة
لتُشــ ِّكل فريــق العمــل املشــ ك متعــددة الجنســيات مــن
أجــل التصــدي ملســألة االضطرابــات .وكان الدعــم وشــيكاً مــن
مختلــف أطــراف املجتمــع الــدويل مثــل االتحــاد األفريقــي
وفرنســا واململكــة املتحــدة التــي شــك ّلت ُمجت ِمعــة فريقــاً يف
مدينــة مايدوجــوري لتقديــم املشــورة إىل قــوات األمــن النيجرييــة
بشــأن كيفيــة التعامــل مــع جامعــة بوكــو ح ـرام (مــع مراعــاة
احــ ام حقــوق اإلنســان  .ومــع مراعــاة مبــادئ االســتقالل
العمليــايت والحيــاد ،يجــب عــ هيئــات املســاعدات التعــاون
عــن كثــب مــع األطــراف األخــرى يف املنظومــة الدوليــة مثــل
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الخروج من «الصوامع»
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تشــاد بنســبة  %20مــا َص ّعــب عـ الســكان الحصــول عـ املــاء
الــ زم الســتخدامات النــاس و الزراعــة و املاشــية .ويف الوقــت
نفســه ،ارتفــع عــدد الســكان و ُيتو َّقــع تضاعفهــم يف غضــون
العقديــن القادمـ  .وإذا مــا كانــوا فقـراء وإذا كان املــاء شــحيحاً
فســتصبح حــدة التوتــرات االجتامعيــة مؤكــدة وقــد تزيــد إذا
اســتمر املتطرفــون العنيفــون هنــاك بالتدخــل يف الوضــع ا ُملع َّقــد
أص ـ ً.

الفاعل ـ الــذي ُيش ـ ِّكلون جــزءاً مــن الوضــع حتــى إن مل يكونــوا
مــن هيئــات املســاعدات .ويف حالــة ش ـ ل رشق نيجرييــا حيــث
تعمــل مختلــف املؤسســات داخــل «صوامــع» التنميــة والبيئــة
واملســاعدات اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والسياســة واألمــن
يجــب أن تكــون أهميــة التعــاون بينهــم والحاجــة إليــه مــن
األمــور البديهيــة .وإال ســيكون الحــل البديــل بالتقوقــع داخــل
تلــك الصوامــع وخســارة فرصــة البنــاء عــ الفهــم املشــ ك
واملــوارد التــي ميكــن أن نتعــاون لتوفريهــا يف وضــع مامثــل .وقــد
تبــدو وجهــة النظــر هــذه منطقيــة ل ِّكنهــا بعيــدة املنــال.
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وإذا كان لنــا أن نتعلــم كيــف نتعــاون مبزيــد مــن الفاعليــة عـ
نحــو يراعــي مــا ُتخربنــا بــه املجتمعــات املحليــة نفســها حــول
الوضــع الراهــن ويدعــم الســلطات الرشعيــة ع ـ أرض الواقــع،
فسنســاعد النــاس ع ـ العيــش وإيجــاد طريقهــم للخــروج مــن
ُعجل بتحس ـ أوضاعهــم املعيشــية.
األزمــات وس ـن ِّ
ى
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تويب النزر twitter.com/tobylanzer
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

مع ارتفاع مستويات الغموض املحيط بنشاطات التعدين ُتثار التساؤالت حول ما إذا كانت مامرسات
التخطيط الحالية قادرة عىل أن تقدم ضامنات ضد األخطار املرتبطة بالتهجري وإعادة التوطني وما إذا
كانت املامرسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان.
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مـا زالـت دراسـات التهج وإعـادة التوط املرتبطـة بعمليـات
املهجريـنَّ 1
التعديـن ُتظ ِهـر ارتفاعـاً متزايـداً للفقـر ب
وأن
َّ
مامرسـات بنـاء املعـارف واإلدارة ضمـن صناعـة التعديـن بهـدف
التمسـك باملعاي الدوليـة مـا زالـت ضعيفـة 2 .ومضمونـات ذلك
لهـا أثر كبري جداً .وسـوف تواجه املجتمعـات املضيفة ومجتمعات
إعـادة التوط تزايـد خطـر وقـوع انتهـاكات حقـوق اإلنسـان
والفقـر وتزعـزع االسـتقرار االجتامعـي .وتقـع ع الحكومـات
املسـؤوليات بعيـدة األمـد بسـبب التَّهج مبـا يف ذلـك مسـؤولية
الضغـط للتصـدي ملخاطـر الفقـر يف املواقع النائية .وسـوف تواجه
ال كات معارضـة متزايـدة وخطـراً عىل سـمعتها عدا عـن ارتفاع
تكاليـف التشـغيل إذا مـا بقيـت قضايا إعـادة التوط دون حل.
وأخ اً سـوف تشـعر املؤسسـات املاليـة الدوليـة بآثـار ارتفـاع
ين

الحـس األمنـي العـام ع حسـاب اح ام الدولـة لواجبهـا إزاء
حقـوق اإلنسـان األساسـية يف مؤسسـات اإلقـراض املتعلقـة بقطاع
الصناعـات االسـتخراجية.
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ويف عـام  2001أسـس البنـك الـدويل سياسـته العملياتيـة حـول
إعـادة التوط غ الطوعيـة بنـا ًء ع مجموعـة مـن املخاطـر
املعروفـة يف التهج وإعـادة التوط  ،وكان الهـدف مـن ذلـك
إرشـاد املقرض والـدول يف بذل العناية الالزمة بشـأن املرشوعات
اإلمنائيـة واسـعة النطـاق .و ُينظر إىل منوذج ميكائيـل كرينيا الخاص
مبخاطـر الفقـر وإعـادة اإلع ر ألجـل إعـادة التوط  3ع أنـه
األسـاس املفهومـي لـكل من اإلطـار العام لسياسـة التوط للبنك
الـدويل ومعيـار أداء مؤسسـة التمويل الدولية رقـم IFC PS5( 5

