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البقاء حيا على المحك
النزاع العنيف على األراضي في إفريقيا

يف اإفريقيا، ل تعترب الأر�ص �صلعة اقت�صادية وح�صب بل هي اأي�صا اأ�صا�ص الأمن والبقاء ملعظم ال�صكان. وكم�صدر رئي�صي للحياة بالن�صبة للعديد من 
ال�صكان، فاإن الأر�ص مرتبطة مبا�صرة بالزراعة والإنتاج وهي اأي�صا مرتبطة ب�صكل كبري ب�صيا�صة الدول والديناميكيات الجتماعية لل�صكان وو�صع وقوة 

وثراء واأمن من ي�صيطر عليها.

تعترب النزاعات على الأرا�صي منت�صرة يف اإفريقيا نتيجة للمناف�صة على ا�صتخدامها والفهم غري ال�صحيح للملكية وعدم كفاية الأطر القانونية والتوزيع 
امل�ستخدمني على  للملكية وجترب  بنية جديدة  وال�سكان  التحديث  اإلى ذلك، جتلب �سغوط  اإ�سافة  الأرا�سي.  وت�سيي�س  الو�سول  ل�سبل  املت�ساوي  غري 

التناف�ص على الأرا�صي.

كل موجة تقريبا من موجات �لعنف يف �إفريقيا لها عالقة بالأر�ض 

يزيد الو�سول اإلى الأر�س من ال�سعور بالأمان ويقلل من �سعف الفرد والعائلة واملجتمع. غري اأن املناف�سة على املوارد ال�سحيحة والتالعب ال�سيا�سي 
بالو�سول اإلى الأر�س من خالل التمييز العرقي والديني والقت�سادي والرتحيل اجلربي للفقراء من الأرا�سي املنتجة قد زرع بذور العنف لعقود من 

الزمن.

ويراجع هذا الف�سل العوامل التي �ساهمت يف زيادة تكلفة النزاعات على الأرا�سي يف اإفريقيا يف ال�سنوات الأخرية ويرى اأن النزاعات على الأرا�سي 
هي الأكرث تاأثرًا، واأكرثها احتمال لندلع العنف، وعندما تكون امل�صاكل كبرية، فاإن الأمن يكون مهددا واآليات الت�صوية مفقودة وحمركو العنف قادرون 

على ح�سد اجلموع الغا�سبة.

مت اإبراز ثالثة اأنواع من النزاعات العنيفة على الأرا�صي وهي: النزاعات على املوارد، والتي حتدث على امل�صتوى الوطني واملحلي، والنزاعات القبلية 
املظاهرات  ت�صمل  والتي  الجتماعية  والنزاعات  حملية،  نزاعات  وهي 
لها عالقة  التي  العنيفة  النزاعات  اإلى  النقا�ص  ويركز  ال�صغب.  واأعمال 
جلية بالأرا�صي غري اأنها عادة ل تعترب حروب اأو نزاعات م�صلحة باملعنى 

املعروف.

يوفر هذا الف�صل نظرة متعمقة على العالقة بني الأرا�صي والنزاع امل�صلح 
وما  الدميقراطية  الكوجنو  �صرقي جمهورية  كيفو�ص يف  مثل  مناطق  يف 
نيجرييا  يف  النيجر  دلتا  ومنطقة  وليبرييا  العاج  �صاحل  يف  النزاع  بعد 
واملناطق الرعوية يف �سرق اإفريقيا، مبا يف ذلك اأثيوبيا وكينيا وال�سومال 

ودولتي ال�صودان.

متثل �لأر��سي جائزة مغرية و�أد�ة هامة يف �ل�سر�عات �ل�سيا�سية 
�لعنيفة.

ترتاوح اأعداد الوفيات من النزاعات املرتبطة بالأرا�سي ما بني الع�سرات 
اأن  القتلى؛ بع�سها على مدار فرتة طويلة من الزمن يف حني  اآلف  اإلى 
البع�س الآخر يقع خالل اأيام اأو اأ�سابيع. واإ�سافة اإلى اخل�سائر يف الأرواح، 
والأرا�سي  املنازل  وتدمري  واخلطف  الإ�سابات  من  املجتمعات  تعاين 
وتهمي�ص مناطق النزاع وتزايد عدم الأمن وال�صتقرار. ومن املرجح اأن 
املوارد وت�صاعد حدة  ال�صكان وندرة  الو�صع �صوء مع تزايد عدد  يزداد 

املناف�صة على الأرا�صي وتوفر الأ�صلحة ال�صغرية ب�صكل وا�صع.
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من بني اأهم ا�صتنتاجات الف�صل :
• كل نزاع م�صلح يف اإفريقيا تقريبا له عالقة بالأرا�صي، لكن يف اغلب احلالت، تكون الأرا�صي واحدا من عدة عوامل حمفزة للنزاع والتي تعمل 	

على اإ�صعال فتيله - مثل عدم امل�صاواة القت�صادية والتناف�ص ال�صيا�صي والتمييز والإق�صاء. 
• اأدى النزاع العنيف على الأرا�سي يف اإفريقيا اإلى مقتل ع�سرات الآلف وتهجري مئات الآلف خالل العقد املا�سي. 	
• ينجم النزاع العنيف على الأرا�صي من ال�صتباكات القبلية على �صبل احلياة وال�صراعات ال�صيا�صية على ال�صلطة وال�صراعات القت�صادية على 	

الرثوة. 
• الإخفاق يف اإدارة ال�سراعات القبلية على الأرا�سي، وعدم قدرة الدول على توفري الأمن الأ�سا�سي، والدوامات الناجمة عن العنف النتقامي، 	

وتوفر الأ�سلحة ال�سغرية جميعها عوامل �ساهمت يف زيادة تكاليف ال�سراع العنيف على الأرا�سي خالل العقود املا�سية.

يربز الف�سل اأن النزاع العنيف على الأرا�سي ميكن اأن ياأخذ اأ�سكال متعددة، غري انه يظل يف جميع مظاهره ظاهرة منت�سرة و�سائعة وقاتلة يف 
اإفريقيا.
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