سبستيان جاتيمو
باحث يف شؤون اجلرمية وعدالة
التوزيع ،مؤسسة الدراسات األمنية،
نريوبي ،كينيا

معضلة مستمرة:

مشكلة “ملكية األرض” يف قارة أفريقيا
التــزال األرض مصــدر رزق أساســي ملعيشــة غالبيــة األفارقــة ،وتــرز أهميتهــا يف جمــاالت التنميــة الزراعيــة والســياحة
واإلس ــكان ،وم ــع ذل ــك ف ــإن أح ــد التحدي ــات الرئيس ــية الت ــي تواج ــه العدي ــد م ــن البل ــدان األفريقي ــة الي ــوم ه ــي قضي ــة
"ملكي ــة األراض ــي" ،إذ يوج ــد يف معظ ــم البل ــدان األفريقي ــة نظام ــان حلي ــازة األراض ــي ،يق ــوم أحدهم ــا عل ــى أس ــاس
حقـــوق امللكيـــة اخلاصـــة ،بينمـــا يقـــوم اآلخـــر علـــى احلقـــوق العرفيـــة ،ويتســـبب التبايـــن بـــن هذيـــن النظامـــن يف
األغل ــب يف ح ــدوث الكث ــر م ــن النزاع ــات يف أفريقي ــا.
وتنبــع قيمــة األراضــي الزراعيــة ليــس فقــط مــن كونهــا مــورداً
للغــذاء والدخــل ،ولكــن كذلــك مــن توفيــر االحتياجــات األساســية،
مثــل حطــب الوقــود واألســمدة العضويــة ،واألدويــة ،ومــواد بنــاء
المســاكن(.)1
ويتمثــل الملمــح األساســي مــن مشــكلة األرض فــي معظــم بلــدان
القــارة فــي االختــال الشــديد فــي تملّــك األراضــي ،وذلــك علــى
أســاس عرقــي أو طبقــي ،باإلضافــة إلــى تنامــي ظاهــرة تملــك
األجانــب لألراضــي( ،)2يســتوي فــي هــذا الــدول التــي عانــت مــن
ســيطرة المســتوطنين األجانــب علــى األراضــي الزراعيــة فــي ظل
االســتعمار األجنبــي ،أو تلــك التــي لــم تعــان مــن هــذه المشــكلة،
مثــل الســودان وجنــوب الســودان ،واللتيــن تعانيــان مــن ســيطرة
النخــب والشــركات األجنبيــة علــى األراضــي الزراعيــة والســياحية
ذات الجــودة العاليــة(.)3
وتختلــف حــدة مشــكلة األرض مــن دولــة ألخــرى ،ففــي الــدول
التــي قــام فيهــا المســتعمر بمصــادرات محــدودة لألراضــي ،مثــل
بوتســوانا وزامبيــا ومــاوي ،علــى ســبيل المثــال ،نجــد أن مشــكلة
األرض تكــون أقــل حــدة ،وتحولــت المشــكلة بمــرور الوقــت إلــى
تركــز األراضــي فــي يــد قلــة مــن الســود ،بينمــا أدت ســيطرة
المســتوطنين علــى مســاحات واســعة مــن األراضــي فــي كينيــا
وزيمبابــوي وجنــوب أفريقيــا وناميبيــا وموزمبيــق وأنغــوال إلــى
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صراعــات ممتــدة(.)4
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تحليل مســببات الصــراع فــي النزاعات
المســلحة فــي القــارة األفريقيــة علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة،
فــإن عوامــل مثــل محــاوالت الســيطرة علــى األراضــي والمــوارد
الطبيعيــةُ ،تعتبــر مــن العوامــل الرئيســية المســببة للصراع.

�أو ًال :الأبعاد املختلفة مل�شكلة الأر�ض
تعانــي القــارة األفريقيــة مــن مشــكالت تتعلــق بملكيــة األراضــي،
وســتتم اإلشــارة هنــا إلــى أبــرز الــدول التــي تعانــي مــن هــذه
الظاهــرة ،وهــي تتمثــل فيمــا يلــي:
 -1إثيوبيــاُ :تعــد واحــدة مــن الــدول التــي تمــر بعمليــة تحــوّ ل بطيئة
نحــو االقتصــاد الرأســمالي ،ولذلــك توقــع البعــض أن تتجــه إثيوبيــا
نحــو الخصخصــة وتســجيل ملكيــة األراضــي ،إال أنــه ســرعان مــا
خابــت تلــك التوقعــات ،فلقــد قــررت الحكومــة االنتقاليــة فــي إثيوبيــا
عــدم النظــر فــي مســألة ملكيــة الدولــة ،علــى الرغــم مــن التزامهــا
بتحرير االقتصــاد(.)5
وقــد أدى تقييــد حقــوق تملــك األرض ،إلى تقليل الحوافز لالســتثمار
فيهــا ،كمــا أنــه يحــد مــن نقــل ملكيــة األراضــي ،وهــو مــا يقيــد
بــدوره تنميــة القطــاع الزراعــي وإدارة المــوارد الطبيعيــة ،وفــي

،

اجتاهات الألحداث العدد 12

كيف يفكر العامل الثاين؟

الوقــت الــذي طبقــت فيــه الحكومــة اإلثيوبيــة سياســة تقــوم علــى
ملكيــة الدولــة لــأرض ،يــروج العديــد مــن االقتصادييــن الزراعيين
والــوكاالت الدوليــة المانحــة شــكالً مــن أشــكال خصخصــة ملكيــة
األراضي(.)6
 -2كينيــا :تعتبــر األراضــي الســبب الرئيســي وراء انعــدام األمــن
فــي شــرق أفريقيــا ،وتعــد كينيــا مثــاالً جيــداً علــى ذلــك ،فقــد كانــت
األراضــي هنــاك مصــدراً للصــراع لســنوات ،ومــن ذلــك أعمــال
العنــف التــي شــهدتها كينيــا مؤخــراً فــي مقاطعــة المــو فــي عــام
 ،2014والتــي أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن مائــة مواطــن
وهــروب اآلالف مــن منازلهــم( ،)7وشــهدت عــدة مناطــق فــي
الســنوات العشــر األخيــرة أعمــال عنــف ،مثــل إقليــم الســاحل،
والــوادي المتصــدع ،والمحافظــات الغربيــة والشــمالية.

مــن اإلنتــاج والمحاصيــل الغذائيــة التــي حلــت محلهــا محاصيــل
التصديــر كمصــدر رئيســي للدخــل بالنســبة للعائــات الريفيــة(،)10
ونتيجــة لذلــك ،فــإن مصــدر رزق ورفاهيــة معظــم األوغندييــن مــا
يــزال معتمــداً علــى إدارة وتنميــة األرض علــى نحــو مســتدام ،وهذا
مــا يجعــل األرض هنــاك مســألة سياســية حساســة ،كمــا ال تــزال
تســيطر علــى أجنــدة التنميــة فــي أوغنــدا.
وقــد أدى اكتشــاف النفــط فــي منطقــة ألبرتايــن غابيــن إلــى رفــع
ســقف التوقعــات لــدى المواطنيــن فــي أوغنــدا بســبب العائــدات
المتوقعــة ،وتأثيــره اإليجابــي علــى االقتصــاد األوغنــدي وتحقيــق
الرفاهيــة االجتماعيــة ،غيــر أنــه علــى الجانــب اآلخــر ،فقــد أدى
هــذا األمــر إلــى تعقيــد مســألة األرض أكثــر ،نظــراً ألن قيمتهــا
وأهميتهــا ارتفعــت كثيــراً مــن وجهــة نظــر المجتمعــات المحليــة.

وكانــت مشــكلة األراضــي أهــم المظالــم فــي المنطقــة ،ولكــن ال  -4جنــوب الســودان :تعــد جنــوب الســودان فــي حاجــة ماســة إلــى
توجــد مــع ذلــك إرادة سياســية لحلهــا ،وجــاء فــي تقريــر صــدر سياســة مدروســة بعنايــة لتقنيــن ملكيــة األراضــي ،لكــن تنفيذهــا
مؤخــراً فــي كينيــا عــن لجنــة الحقيقــة والعدالــة
لــن يكــون مهمــة ســهلة فــي منطقــة يوجــد فيهــا
والمصالحــة أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن عــدم
مختلــف أشــكال الملكيــة المجتمعيــة ،وإضافــة
إن طريقـــة عـــاج مشـــكلة األرض
المســاواة فــي توزيــع األراضــي وبيــن العنــف ســـتحدد مســـتقبل االســـتقرار إلــى ذلــك ،فــإن المنطقــة قــد دمرتهــا الحــروب
العرقــي فــي البــاد .وتأخــذ المظالــم المتعلقــة السياســـي ملعظـــم البلـــدان والمجاعــات طــول ســنوات كثيــرة.
باألراضــي عــدة أشــكال ،منهــا االســتيالء علــى
األفريقيــة ،والبــد للنخــب السياســية
مـــن أن تتفـــادى عـــادة النظـــر إىل وتتمثــل العوامــل التــي تجعــل مــن تقنيــن ملكيــة
أراضــي األفــراد والمجتمعــات المحليــة مــن
مصاحلهـــا الشـــخصية ،وأن تفكـــر األرض مســألة حيويــة العوامــل التاليــة:
قبــل المؤسســات العامــة والخاصــة والمســؤولين
يف مصال ــح مواطنيه ــا ،وذل ــك م ــن
• الحاجــة المتزايــدة إلــى األرض إلعــادة توطين
الحكوميين ،واســتفادة بعــض الجماعات العرقية
أجـــل التوصـــل لتســـوية شـــاملة
مــن مخططــات االســتيطان علــى حســاب تضـــم جميـــع مكونـــات اجملتمـــع ،الالجئين واألشــخاص النازحيــن داخلياً.
اآلخريــن ،واإلخــاء القســري.
وتض ــع نهاي ــة ملش ــكلة األرض يف • الضغــوط التــي يمارســها المســتثمرون
هـــذه القـــارة.
والجهــات المانحــة مــن أجــل جعــل األرض
ويســيطر  %20مــن الســكان فقــط علــى %50
متاحــة للملكيــة الخاصــة لالســتخدام التجــاري،
مــن األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي كينيــا،
كمــا أن هنــاك  %15مــن الكينييــن ال يمتلكــون أيــة أراض ،خصوصــا ً فــي قطــاع الصناعــات االســتخراجية.
فــي حيــن أن  %67مــن الســكان يمتلكــون أقــل مــن فــدان لــكل
• ضــرورة تحديــد وتخصيــص أراض ألغــراض عامــة ولعمليــات
شــخص(.)8
التطويــر العمرانــي وتطويــر البنيــة التحتيــة.
 -3أوغنــدا :ال تعتبــر األرض هنــاك عام ـاً مــن عوامــل اإلنتــاج
• حل مشكلة الصراع على الموارد وملكية األراضي.
فحســب ،بــل إنهــا أوالً وأخيــراً تشــكل وســيلة لتحديــد الروابــط
االجتماعيــة والروحيــة عبــر األجيــال .فهنــاك ربــط بيــن اإلثنيــات وعلــى الرغــم مــن الحاجــة الملحــة لمثــل هــذا التقنيــن لملكيــة
والســيطرة علــى أراض معينــة ،ســواء أكانــت ملكيــة على المشــاع ،األراضــي ،فإنــه مــن غيــر المتوقــع أن يتــم ذلــك فــي المــدى
أو ملكيــة خاصــة( ،)9وهــو مــا يتســبب ،إلــى حــد مــا ،فــي نشــوب القريــب ،فمــا زالــت الحكومــة فــي مراحــل مبكــرة مــن عمليــة
النزاعــات والتوتــرات اإلثنيــة باعتبــار أن مســألة األرض مــا زالــت تأســيس هياكلهــا اإلداريــة فــي الواليــات العشــر الواقعــة تحــت
ســلطتها ،وهــي العمليــة التــي تســير اآلن ببــطء وعلــى نحــو غيــر
منــذ ســنوات حتــى اآلن دون حــل.
متجانــس فــي أنحــاء الواليــات المختلفــة ،وذلــك بســبب االفتقــار إلى
ونظــراً ألن اقتصــاد البــاد هــو اقتصــاد زراعــي ،تــزداد قيمــة
الرأســمال البشــري والخبــرة والمــوارد الماليــة(.)11
األرض بالنســبة للســكان لكونهــا مــن األصــول االقتصاديــة –
االجتماعيــة االســتراتيجية ،كمــا تأتــي أهميــة هــذا القطــاع مــن ثاني ًا :عواقب الأمناط احلالية مللكية الأرا�ضي يف �أفريقيا
هيمنتــه علــى االقتصــاد الوطنــي ،ففــي عــام  ،2009ولــد القطــاع
التــزال مســألة األرض تشــكل الدافــع الرئيســي للعنــف اإلثنــي فــي
الزراعــي حوالــي  %43مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
العديــد مــن الــدول األفريقيــة لســنوات عــدة ،ومــن ذلــك كينيــا،
و %85مــن عائــدات التصديــر ،كمــا يعمــل بــه  %80مــن العمالــة
وعلــى وجــه الخصــوص فــي األحــداث التــي وقعــت بيــن عامــي
الوطنيــة.
 2007و ،2008حيــن تــم قتــل أكثــر مــن ألــف شــخص ونــزح
وهنــاك  2.5مليــون مــن صغــار المــاك فــي أوغنــدا يعمــل كل اآلالف مــن منازلهــم ،بعــد أحــداث العنــف التــي تلــت االنتخابــات
منهــم علــى أقــل مــن هكتاريــن مــن األرض إلنتــاج القســم األكبــر الرئاســية فــي ديســمبر  ،2007وهــم اآلن ينتظــرون تحقيــق العدالة
يوليو 2015
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مــن خــال القضايــا التــي مازالــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تنظــر
فيهــا( ،)12وال يختلــف الوضــع كثيــراً بالنســبة ألوغنــدا.
ويالحــظ ارتبــاط مســألة األرض فــي معظــم بلــدان أفريقيــا بمشــكلة
الفســاد؛ ففــي بعــض الحــاالت ،تســتولي النخــب علــى األراضــي
مــن أجــل المضاربــة بهــا وبيعهــا بأســعار مبالــغ فيهــا للحكومــة،
والبــد مــن مكافحــة الفســاد ،حتــى يتــم تحقيــق االســتقرار والســام،
باعتبــار أن األرض تبقــى ثــروة اقتصاديــة واجتماعيــة رئيســية
بالنســبة ألفريقيــا.
وبعــد اكتشــاف الثــروات الطبيعيــة ،خصوصــا ً المعــادن والنفــط
والغــاز ،فــي مختلــف أنحــاء القــارة ،توشــك النخــب على االســتئثار
بالمنافــع والفوائــد لنفســها ،وذلك على حســاب المجتمعــات المحلية،
وبالرجــوع إلــى الخبــرة األفريقيــة الســابقة ،نجــد أن ذلــك تســبب
فــي نشــوب الصراعــات فــي مختلــف أنحــاء البلــدان األفريقيــة بمــا
فيهــا جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان وأنغــوال
وغيرهــا.
ويمكــن القــول إن مــن مشــاكل ملكيــة األرض فــي الحالــة األفريقية،
التخلــي عــن نظــام ملكيــة األراضــي التقليدي ،الــذي كان ســائداً قبل
االســتعمار ،وذلــك بســبب التبنــي الالحــق لسياســات المســتوطنين
التــي جــاءت بعــد االســتعمار .فقــد قــام المســتعمرون بفــرض
الملكيــة الفرديــة للحقــوق العقاريــة علــى األراضــي التــي كانــت في
الســابق ملكيــة مجتمعيــة .وفــي النهايــة تــم اتبــاع أنظمــة مختلفــة
لملكيــة األرض ،وهــو مــا أدى إلــى ازدواج وإربــاك نظــم إدارة
الملكيــة الزراعيــة.

ثالث ًا :م�ستقبل م�س�ألة الأر�ض واحللول املمكنة
التــزال مســألة األرض فــي أفريقيــا دون حــل حتــى اآلن ،وهــو مــا
يمكــن إرجاعــه لعــدة عوامــل ،أهمهــا المقاربــة التدريجيــة في مجال
إصــاح نظــام الملكيــة الخاصــة باألراضــي ،فضــاً عــن الميــل

للتقليــل مــن المشــكلة فــي الجــدل الفكــري والسياســي الرســمي ،مــن
خــال تبنــي مناهــج الغايــة تبــرر الوســيلة فــي الجــدل الدائــر ،والتي
تتوقــع نمــواً أكبــر فــي الطلــب على الوظائــف في القطــاع الصناعي
وغيــر الزراعــي بصفــة عامــة ،فضـاً عــن الترويــج أليديولوجيــا
تنتقــد نظــم اإلنتــاج الزراعــي ،ونمــط الحيــاة فــي المناطــق الريفيــة،
وهــي كلهــا عوامــل ،وفقـا ً ألصحــاب هــذا التوجــه ،ســوف تحــد مــن
مشــكلة األرض بصــورة تدريجيــة وتلقائيــة.
ويمكــن القــول إن طريقــة عــاج مشــكلة األرض ســتحدد مســتقبل
االســتقرار السياســي لمعظــم البلــدان األفريقيــة ،والبــد للنخــب
السياســية مــن أن تتفــادى عــادة النظــر إلــى مصالحهــا الشــخصية،
وأن تفكــر فــي مصالــح مواطنيهــا ،وذلــك مــن أجــل التوصــل
لتســوية شــاملة تضــم جميــع مكونــات المجتمــع ،وتضــع نهايــة
لمشــكلة األرض فــي هــذه القــارة ،والبــد أيضــا ً مــن تمكيــن
المؤسســات لكــي تقــوم بــدور اإلشــراف ،وتقــدم توصيــات سياســية
تتصــف بالحياديــة ،وهــذا سيســاعد بــدوره فــي الحــد مــن العــداء
اإلثنــي الــذي تســبب بالخــراب والدمــار فــي هــذه البلــدان وظهــور
الــدول الفاشــلة.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة ســوف تكــون ذات تكلفــة عاليــة
بالنســبة لألرســتقراطيين المالكيــن لألراضــي ،فــإن المضــي قدم ـا ً
نحــو هــذا الحــل ســوف يضمــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة والســام
والمصالحــة بيــن مكونــات المجتمــع ،وهــي شــروط الزمــة مــن
أجــل توفيــر المنــاخ المالئــم لالســتثمار والتنميــة المســتدامة.
وتعــد استشــارة المواطنيــن والمجتمعــات المحليــة عام ـاً حاســما ً
فــي نجــاح الخطــة ،وفــي تقليــص التوتــر والصــراع علــى األرض،
والبــد ،فــي هــذا اإلطــار مــن االختيــار بيــن االســتمرار باســتخدام
األنظمــة المتعــددة لملكيــات األراضــي أو الســعي إلــى نظــام ملكيــة
مســتدام وجديــر بالثقــة.
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