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قيود النوع االجتامعي املفروضة عىل برنامج قرى العائدين يف بوروندي
يوالندا واميا

ي َ
ُنظر لعودة الالجئني الرسمية عىل أ َّنها العودة إىل داخل حدود بلد الالجئ التي يحمل جنسيتها ،ومع
ذلك ينبغي تحديد معنى مفهوم «الوطن» وفقاً ملعايري أخرى .وتتقاطع عوامل النوع االجتامعي (الجندر)
والقرابة مع مجموعة متنوعة من العوامل األخرى يف مختلف تجارب العودة.
يف أعق ــاب نــزاع  1972ال ــذي تبعت ــه ح ــرب أهلي ــة دام ــت
عقـــداً مـــن الزمـــن يف التســـعينيات ،التمـــس أكـــر مـــن
مليـــون بورونـــدي اللجـــوء يف البلـــدان املجـــاورة وعـــى
رأســـها تنزانيـــا .وبعـــد توقيـــع اتفاقيـــة الســـام يف 2000
وم ــا ت ــا ذل ــك م ــن وق ــف إلط ــاق الن ــار وتغي ــر سياس ــات
اللجـــوء اإلقليميـــة والعامليـــة ،عـــاد أكـــر مـــن  700ألـــف
الج ــئ س ــابق إىل بورون ــدي يف الف ــرة م ــا ب ــن  2002و.2009
مـــم برنامـــج القـــرى الريفيـــة املتكاملـــة يف بورونـــدي
ُ
وص ّ
لتلبيـــة االحتياجـــات العاجلـــة للـــأوى واملســـاعدات
اإلنســـانية للعائديـــن الذيـــن مل يعـــودوا قادريـــن عـــى
الوص ــول ألراضيه ــم أو ص ــاروا غ ــر متيقن ــن م ــن مكانه ــا أو
م ــن مل يكون ــوا ببس ــاطة ميتلك ــون أرضــاً م ــن األس ــاس .وكان
صانع ــو السياس ــات يتص ــورون أه ــداف الربنام ــج ع ــى أنه ــا
تنص ــب يف املس ــاهمة يف إع ــادة اإلع ــار والتنمي ــة املس ــتدامة
بعي ــدة األم ــد وبن ــاء الس ــام وال ُّلحم ــة االجتامعي ــة يف مرحل ــة
م ــا بع ــد ال ّنــزاع .لك ــنَّ الربنام ــج يف الحقيق ــة متخ ــض ع ــن
ـع َشــ َع َر في ــه كث ــر م ــن العائدي ــن باس ــتمرار تهجريه ــم
َوض ـ ٍ
حت ــى ضم ــن بلدانه ــم الت ــي يحمل ــون جنس ــيتها إضاف ــة إىل
انتشـــار شـــعور باإلحبـــاط والهجـــران والتنـــايئ االجتامعـــي
مـــن العائلـــة ومـــن املجتمـــع البورونـــدي.

فــأول برنامــج مــن برامــج «قــرى الســام» ُأط ِلــقَ يف عــام 2004
وقــدَّ م اإلســكان لكــنَّ كثــراً مــن القرويــن افتقــروا إىل الوصــول
الــكايف للخدمــات الرئيســية .ثــم تــا ذلــك برنامــج القــرى
الريفيــة املتكاملــة الــذي انتهــج مقاربــة أكــر عموميــة وو ّفــر
األرض (مــع َّأن كثــراً مــن األرس مل تتســلم األرايض املزروعــة
بعــد) وتضمــن الربنامــج نطاقـاً مــن املرشوعــات الداعمــة مــع
توقــع دمــج العائديــن املســتدام بعيــد األمــد يف البيئــة التــي
تطغــى عليهــا الزراعــة والتــي ال تقــدم ســوى قــدراً محــدوداً
1
مــن األرايض وفــرص ســبل كســب الــرزق.
وليســت برامــج بنــاء القــرى فكــرة جديــدة يف هــذه املنطقــة
مــن إفريقيــا وغالبــاً مــا تعرضــت لالنتقــاد عــى خلفيــة
األرضار البيئيــة املصاحبــة ألســاليبها يف تغيــر اســتخدام املــوارد
وتقســيمها للعمــل عــى أســاس الفروقــات االجتامعيــة بــن
الجنســن .فعــى ســبيل املثــال ،كلــا ارتفعــت كثافــة الســكان
يف منطقــة مــا ،زادت صعوبــة مهمــة جمــع الحطــب اليوميــة
إذ يتعــن عــى جميــع املقيمــن بالقريــة الســر ملســافات
أطــول بحثــاً عــن الخشــب مقارنــة بحالهــم عندمــا كانــوا
يقطنــون يف مســاكن ريفيــة متناثــرة .فعندمــا ُي َ
نظــر إىل جمــع
الحطــب عــى أ َّنــه مهمــة نســوية كــا الحــال يف بورونــدي،
يتَّضــح التحيــز الجنــدري لهــذا األثــر.

والعـــودة إىل البـــاد األصليـــة ،كـــا التَّهجـــر ،لهـــا أثـــر عَدُّ النِّساء

تتفـــاوت حدتـــه عـــى الرجـــال والنســـاء إذ تتأثـــر العـــودة
بالعالقـــات الجندريـــة القامئـــة مســـ َّبقاً وتؤثـــر فيهـــا أيضـــاً
وذلـــك عندمـــا يبـــدأ األفـــراد واألرس واملجتمعـــات عمليـــة
إعـــادة التفـــاوض وإعـــادة ترســـيخ أنفســـهم يف أماكـــن
جدي ــدة .وم ــع َّأن هن ــاك عوام ــل أخ ــرى كث ــرة مت ِّث ــل مح ــوراً
رئيســـياً يف إخفـــاق هـــذه القـــرى (مـــن هـــذه العوامـــل
فق ــدان الس ــام الحقيق ــي ع ــى املس ــتوى الوطن ــي) ،ميك ــن
تعلـــم دروس مهمـــة حـــول النـــوع االجتامعـــي واجتيـــاز
املراحـــل االنتقاليـــة وذلـــك بدراســـة الطـــرق التـــي ُح ِّولـــت
فيهـــا عالقـــات الجنـــدر والقرابـــة بســـبب العـــودة وبنـــاء
القـــرى ،مـــا يـــؤدي دون أدىن شـــك إىل وقـــوع العائديـــن يف
وضـــع أكـــر اســـتضعافاً.

يبــدو َّأن تحليــل الجنــدر يف برنامــج القــرى الريفيــة املتكاملــة
يقتــر لدرجــة كبــرة عــى جانــب املســاواة بــن الجنســن يف
النشــاطات .ويف بيــان أكــدت عليــه الكــوادر العاملــة يف عــدة
منظــات ،قــال أحــد موظفــي هيئــة األمــم املتحــدة ببســاطة:
«كان لدينــا عــدة مواضيــع متداخلــة مثــل مســألة الجنــدر... .
عنــد تحديــد املســتفيدين [ ]...كان يجــب أن يكــون  %50عــى
األقــل منهــم ِّنســاء».

وغالبــاً مــا يفــرض َّأن عــدد الالجئــات أكــر مــن عــدد
الالجئــن ،ولكــن عنــد إحصائهــم تســاوت أعــداد الرجــال
والنِّســاء البورونديــن تقريبـاً يف تنزانيــا يف الثامنينيــات 2.وهــذا
يجعــل نتائــج عــد النِّســاء يف برنامــج إقامــة القــرى أكــر إثــارة
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وظــن قاطنــو تلــك القــرى وكــوادر عمــل الربنامــج ع ـ حــد
ســواء َّأن هنــاك ارتباط ـاً ب ـ ارتفــاع عــدد النِّســاء يف القــرى
والقوانــ واملامرســات املعنيــة بحــق حصــول املــرأة عــ
مرياثهــا مــن األرايض إذ ال ُتــو ّرث غالبيــة النِّســاء أرايض أبائهــن
للمط ّلقــات يف
وال تــو ّرث األرامــل أرايض أزواجهــن وال يحــق ُ
العــادة الحصــول عــ أرض مــن ُطلقائهــن .ومل تــ آثــار
التحيــز لنــوع اجتامعــي ضــد آخــر يف مســألة توريــث األرايض
النِّســاء وحســب ولكنّهــا حــددت أيضــاً وجــود كثــ مــن
الرجــال وال ســيام مــن لــه أم ُمط ّلقــة أو مــن مل يع ـ ف بــه
والــده وبالتــايل فقــد حقــه يف مــ اث األرض بالتبعيــة.

ا

لالنتبــاه إذ يزيــد عــدد النِّســاء املســجالت يف القــرى الريفيــة
املتكاملــة عــن عــدد الرجــال .ويعــود الســبب الرئيــي يف
ذلــك ألهــدف املســاواة املذكــورة أعـ ه ومــا يرتتــب عـ ذلك
مــن شــمل األرس التــي تعيلهــا ِّنســاء .وعـ ال ُّرغــم مــن وجــود
ِّنســاء بالغــات يف األرس التــي يعيلهــا رجــال ،ال تشــتمل معظــم
األرس التــي تعيلهــا ِّنســاء ع ـ رجــال بالغ ـ .

حقــوق االســتفادة مــن نظــام التوزيــع اإلنســاين يف مخي ـ ت
الالجئــ الــذي كان مــن شــأنه أن يضمــن لهــنَّ أساســيات
املعيشــة اليوميــة .وبالنســبة للعائديــن الــذي ُر ِّســخوا يف
القــرى ،كان العجــز يف دميومــة توفـ الطعــام ألرسهــم مرتبطـاً
بالتوقعــات الجندريــة لــدور النســاء يف األرسة وتوزيــع العمــل
ع ـ أســاس الجنــدر والطــرق التــي حــددت فيهــا التوقعــات
الســابقة مداركهــم وتوقعاتهــم حــول الحيــاة يف القريــة.
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توزيع العمل عىل أســاس الجندر

ا

وال ميكــن إنــكار توفــ برنامــج القــرى الريفيــة املتكاملــة
للمســاكن يف بورونــدي للنِّســاء العائــدات الــ يت كان مــن
املفــ ض اســ دادهن ملســاكنهن الخاصــة لــدى عودتهــن
بطبيعــة الحــال لــوال القوان ـ التــي تحظــر توريثهــن .ومــع
ذلــك ،أصبــح ازديــاد عــدد النِّســاء املتأث ـرات بإقامــة القــرى
أمــراً إشــكالياً نظــراً للتحديــات غــ املناســبة املاثلــة أمــام
الدمــج وإعــادة ترســيخ ســبل كســب الــرزق التــي تواجههــا
النســاء يف هــذا الربنامــج املعنــي بإعــادة التوطــ .

وهنــاك عوامــل أخــرى مهمــة ذات صلــة بكثــ مــن
العائديــن تتضمــن مــا إذا كانــوا ينظــرون للقريــة ع ـ أ َّنهــا
منطقتهــم األصليــة ومــا إذا كانــت لديهــم عائــ ت ممتــدة
يف املنطقــة التــي عــادوا إليهــا .وقــد ركــز العائــدون ا ُملعــاد
توطينهــم يف قــرى قريبــة مــن عائلتهــم املمتــدة عـ أهميــة
وصــول األرسة ألرض صالحــة للزراعــة وتوفــر فــرص العمــل
التعويــ أو تقاســم العمــل بالتســاوي يف الزراعــة والبنــاء
ورعايــة األطفــال وتلقــي املســاعدة عنــد املــرض واملشــاركة
يف االحتفــاالت .ويصــف ســيرنيغي أحــد املقيمــ يف تلــك
القــرى إعــادة توطينــه بعيــداً عــن منطقتــه األصليــة بقولــه:
« ...نحــن نعيــش هنــا كـ لــو كنــا الجئـ  ،حتــى مــع وجــود
قريــة بالقــرب مــن [موطننــا األصـ ] حيــث كان مــن املمكــن
أن نجــد عائلتنــا هنــاك بســهولة  ....لقــد أمضيــت خمســة
أعــوام هنــا ومل أ ّر أحــداً [مــن أف ـراد عائلتــي] يــأيت لزيــاريت.
 ...وأخربتنــا األمــم املتحــدة وحكومتــا تنزانيــا وبورونــدي بــأن
كل شــخص ســيعود إىل مقاطعتــه األصليــة .وهــذا مــا شــجعنا
حينهــا عــ العــودة للديــار ألننــا كنــا نرغــب يف العــودة
لرؤيــة وطننــا ... .فاملــرء ال ميكــن زرعــه يف األرض ك ـ ُيــز َرع
املــوز».
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ا

أراض (الذيــن ال
زاد وجــود أعــداد كب ـ ة مــن القروي ـ ب ـ
ٍ
ميلكــون أرايض خاصــة بهــم مــن احتياطــي العـ ل الزراعيـ
مــا جعــل فــرص العمــل املأجــور يف القــرى املحيطــة شــحيحة.
وانخفضــت األجــور واعتمــدت كثــ مــن األرس لتلبيــة هذه املقالة مأخوذة من بحث م َّولته منحة الدراسات العليا يف
احتياجاتهــا األساســية عـ هجــرة األيــدي العاملــة يف أرسهــم كندا عىل مستوى املاجستري التي قدمها املجلس الكندي لبحوث
إىل مناطــق أخــرى يف بورونــدي أو يف تنزانيــا .ومبــا ّأن غالبيــة العلوم االجتامعية واإلنسانية.
األرس تعيلهــا ِّنســاء يتحملــن مســؤولية أطفالهــن ،فهــن أقــل
 .1انظر فالي ج-ب ونيونكورد ر ك (« 2013قرى السالم للعائدين إىل بوروندي» نرشة
ً
مقــدرة ع ـ الهجــرة للعمــل عــن الرجــال .وتبع ـا لذلــك ،ال الهجرة القرسية ،العدد .43
ُيتــاح ل ـ رس التــي تعيلهــا إنــاث املــوارد ا ُمل ـ ِّدرة للدخــل التــي www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru
 .2دايل ب« 1991( .النوع االجتامعي ،النُّزوح ،والتكاثر االجتامعي :توطني الالجئني
ال غنــى عنهــا لنجــاه األرس األخــرى.
البورونديني يف غرب تنزانيا « ،مجلة دراسات الالجئني3( 4 ،
)

يوالندا واما yweima@gmail.com
طالبة دكتوراة ،جامعة يورك (تورنتو www.yorku.ca
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وســلطت العائــدات الضــوء ع ـ االنتقــال مــن ســبل كســب
الــرزق التــي أسســنها ع ـ عقــود مــن املــن يف تنزانيــا حيــث
كــنَّ يحظـ بقــدر أكـ مــن الوصــول إىل األرايض واملــوارد أو
ر

http://jrs.oxfordjournals.org/content/4/3/248.abstract
(‘Gender, displacement and social reproduction: Settling Burundi
refugees in Western Tanzania’, Journal of Refugee Studies 4(3
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