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التأمل يف حالتي ليبرييا وسرياليون
ج أو موسيس اوكيلو

من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبرييا وسرياليون بعد انتهاء النِّزاع فيهام أنَّ الرشاكات التي دَعَم 
لت من الحصول عىل النتائج الرسيعة والدامئة.  رين أنفسهم سهَّ بعضها اآلخر والتي أرشكت املهجَّ

قبل مدة ليست طويلة، عانت كل من ليبرييا وسرياليون من موجة 
عنف حادة بل أوشكت كل منهام عىل الوصول إىل حافة الدول 
أنَّهام ما زالتا  البلدان تحسناً حتى لو  اليوم، فتشهد  أما  املخفقة. 
تناضالن نحو األفضل. فام الذي حدث هناك؟ وكيف ابتسم الحظ 

لهام؟ 

حسب  املــوارد  ترتيب  إىل  الدوليون  والرشكاء  الحكومات  متيل 
العمليات  من  وغريها  السالم  اتفاقات  تدعيم  بهدف  األولوية 
ذلك مبعزل عن  تفعل  لكنها  كاالنتخابات.  بها  املرتبطة  السياسية 
الحاجات الحساسة التي ال تقل أهمية وعىل حساب تلك الحاجات 
القدرة  االقتصاد واستعادة  إنعاش  املثال  تتضمن عىل سبيل  التي 
عىل توفري الخدمات االجتامعية األساسية والبنى التحتية. ويف كل 
من ليبرييا وسرياليون، ُبِذلَت جهود كبرية للتعامل مع هذه القضايا 
معاً. وإضافة إىل ذلك، كان األمن وعودة حكم القانون من النواحي 
األساسية األخرى التي تطلبت االهتامم. وتضمنت األولويات أيضاً 
استعادة سلطة الحكومة )كالرشكة وغريها من مؤسسات الحكم) 
الفرتة  وشهدت  الخدمات.  لتوفري  الالزمة  الدنيا  اآلليات  وإصدار 
ذاتها إقامة األسس املبكرة لعودة حكم القانون مبا يف ذلك إعادة 

تأهيل املحاكم ومجمعاتها. 

يف  تسببت  املنفى  يف  رون  املهجَّ قضاها  التي  الطويلة  فالسنوات 
سلب الناس من فرصة تعلم آليات املسايرة التقليدية أو تطويرها. 
التجربة تحديات هائلة عندما  الذين ميرون بهذه  الناس  ويواجه 
يواجهون رضورة إعادة تأهيل أنفسهم بعدد عودتهم إىل الديار. 
للعائدين عىل  الدعم  ليبرييا وسرياليون، كان ال بد من توفري  ويف 
شكل منح مالية وغذاء ومواد املأوى وغري ذلك من مواد اإلغاثة 
هذا  أنَّ  ومع  العودة.  لعملية  األولية  املراحل  يف  وذلك  األخرى 
الدعم ساعد يف متكني »الوصول السلس« للعائدين، بقي العائدون 

يواجهون مشكالت أخرى. 

التمييز غري  الدمج  إعادة  برامج  تتجنب  أن  أيضاً  املهم  وكان من 
فقد  العودة.  أماكن  بني  أو  املستفيدين  مجموعات  بني  املفيد 
متثلت إحدى أهم األمور، عىل سبيل املثال، يف ضامن إيالء االهتامم 
الخاص للمحاربني السابقني ليك ال يدعوهم اإلغراء إىل بيع مهارتهم 
الوحيدة التي ميتلكونها )أي خوض الحروب) كام أنَّ التعامل معهم 
عىل أنهم فئة متميزة عن العائدين سيكون له آثار سلبية. ولذلك، 

مل يكن هناك بد من إيجاد نقطة لالتقاء خاصًة عىل مستوى إعادة 
الدمج يف املجتمعات املحلية حيث انتفى التمييز عن املساعدات 
هذا  عىل  وعاملتهم  املساواة  قدم  عىل  الجميع  إىل  نظرت  التي 
داخلياً  النَّازحني  ناحية  من  متييز  أي  مُيارَس  مل  وباملثل،  األساس. 
والالجئني السابقني العائدين إىل املواقع نفسها. وكذلك مل يكن من 
رين والالجئني السابقني العائدين إىل  املعقول تجاهل حاجات املهجَّ
املناطق الحرضية مفضلينها عىل املناطق الريفية. وكان ال بد من 
روا )الباقني) ممن كانت  إيالء االهتامم أيضاً إىل األفراد الذين مل ُيهجَّ

لهم حاجاتهم أيضاً.

غاية  يف  أمر  هناك  االجتامعية،  الخدمات  توفري  لقضية  وخالفاً 
أال  النِّزاع  بعد  االستشفاء  عملية  يف  مراعاته  من  بد  ال  األهمية 
البلدين  الحروب قدرات  الغذايئ فقد أوهنت  وهي ضامن األمن 
السكان.  من  الزراعية  الرشيحة  أفراد  غالبية  رت  وهجَّ اإلنتاجية 
وهكذا، كان ال بد من إيالء االهتامم الكبري لتحسني األمن الغذايئ 
مبا يف ذلك توسيع رقعة املساعدات اإلنسانية واملساعدات الغذائية 
زراعة  مرشوعات  ودعم  الزراعية  اإلنتاجية  تحسني  مع  بالتزامن 
الكفاف الصغرية. ومل يكن هناك بد من االعرتاف بأنَّ االنتقال من 
اإلغاثة إىل اإلمناء مل يكن تجربة خطية )مبعنى أنَّ اإلمناء ال يأيت إال 
مبارشة بعد انتهاء اإلغاثة)  وأنَّه كان من الرضوري توفري املساعدة 
عدة  مدار  عىل  اإلمنائية  املساعدة  مع  بالتزامن  اإلغاثة  مجال  يف 

سنوات. 

دة واملجتمع املدين والقطاع  أما الرشاكات بني أجهزة الدولة املجدَّ
بعد  ما  مرحلة  اإلعامر يف  إعادة  عنها يف جهود  غنى  فال  الخاص 
تتطلب  معقدة  مهمة  رين  املهجَّ لحاجات  االستجابة  لكنَّ  الّنزاع. 
الفاعلني  جميع  تتضمن  بحيث  النطاق  واسعة  رشاكات  إقامة 
املعنيني: الرشكاء اإلمنائيني التقليديني واملؤسسات املالية واملانحني 
ثنائيي األطراف والهيئات ذات التفويضات املعنية واملنظامت غري 
الحكومية الدولية والوطنية مبا لديها من معارف إضافة إىل القطاع 
الخاص وال ننىس أخرياً وليس آخراً منظامت املجتمع املدين املحلية 

األوسع نطاقاً. 

 jomokello@gmail.com ج أو موسيس أوكيلو 
ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف ليبرييا )سابقاً)
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