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فهم الحامية التي تقودها املجتمعات املحلية ودعمها
نيلز كارستينسني

أثر  من  كبرية  درجة  إىل  يحسن  أن  املحلية  املجتمعات  تقودها  التي  الحامية  اسرتاتيجيات  لدعم  ميكن 
فاعلني  أن يكونوا  املستخطرين عىل  بقدرة  أن يعرتفوا  أواًل  الخارجيني  الفاعلني  الحامية. وعىل  تدخالت 

مستقلني بأنفسهم. 

تثبت  التي  األدلــة  يف  تنامياً  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت 
فاعلية االسرتاتيجيات واألفعال الحامئية التي تقودها املجتمعات 
املحلية. ففي السودان هناك جمعية نسوية محلية تقدم املشورة 
للمجتمعات املحلية حول كيفية السعي وراء الحامية يف الخنادق 
عائلة  وهناك  الجوي.  القصف  من  فراراً  الجبلية  الكهوف  يف  أو 
من األقلية املسيحية اختارت السفر مع أصدقاء ممن ينتمون إىل 
األغلبية البوذية يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة يف الجنوب 
بنفسها  نفسها  علمت  فرق  أيضاً  وهناك  ميامنار.   يف  الرشقي 
كيفية إزالة القنابل تعمل يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة 
أو  املنفلقة  العنقودية غري  القنابل  تحييد  أو  إزالة  يف سوريا عىل 

الرباميل غري املتفجرة يف األحياء التي تشهد كثافة سكانية عالية.١

ويف مثل هذه الحاالت، بعض املجتمعات املحلية مهجرة بالفعل 
بينام  أخرى،  مرة  مواطنها  عن  قرساً  ترحيلها  تجنب  إىل  وتسعى 
هناك مجتمعات أخرى تسعى إىل تقليل املخاطر ما أمكن تفادياً 
تتكون  ــات،  األزم أوضــاع  ويف  التهجري.  أو  للهجرة  الضطرارهم 
معنى  فهم  حول  متنافرة  تكون  ما  وغالباً  متعددة  مجموعات 
‘الحامية’ وحول االسرتاتيجيات واألفعال التي ميكن أن تقدم درجة 
ال  التي  األوضاع  يف  الخصوص،  وجه  وعىل  الحامية.  من  معينة 
ُتظِهر فيها أطراف النزاع وال السلطات الوطنية واملحلية شيئاً ُيذَكر 
املعايري  أو  الوطني  القانون  أو  الدويل  القانون  تجاه  االحرتام  من 
ُتَعرِّف  التي  الطريقة  الدولية والوطنية قد يظهر اختالف كبري يف 
بالنسبة للحامية  املحلية حاجاتها واسرتاتيجياتها  املجتمعات  فيها 
عن حقيقة الحامية التقنينية الدولية التي يجب أن تنطوي عليه 

كلمة حامية.

الحامية  بعبارة  ُيقَصد  وانتشاراً  قبوالً  األكرث  للتعريف  فوفقاً 
اإلنسانية منع االنتهاكات أو الحد منها وتخفيفها إن مل تتمكن من 
منعها. وتنظر هذه املقاربة إىل الحامية عىل أنها يشء تحاول من 
خالله األطراف الخارجية أن تقدمه لألفراد املستضعفني يف مجتمع 
محيل معني وذلك من أجل الرتويج لالمتثال إىل املعاهدات ذات 
الصلة بها يف القانون الدويل. وبعض هذه النشاطات التي يتوالها 
وأساسياً  حيوياً  مصدراً  متثل  تنجح،  عندما  الخارجيون،  الفاعلون 
برتجمة  ُتَعرّف  املقاربة  هذه  لكن  وإنقاذها.  األرواح  لحامية 
والتفويضات  الحقوقية  واملقاربات  الدولية  القوانني  مختلف 

إزاء  الحامية  نشاطات  واقع  إىل  املعممة  واإلرشادات  املؤسسية 
سياقات كثري التعقيد عىل املستويات املحلية كام أن هذه املقاربة 
الواقع  أرض  عىل  املحلية  السياقات  ضمن  دامئاً  صداها  تلقى  ال 

والخربات التي مير بها املستخطرون.

الحامية  السرتاتيجيات  املتنامية  اإلثباتية  األدلــة  قاعدة  تتضمن 
املتأصلة يف املجتمعات املحلية وإجراءاتها ورقة دراسية من منظمة 
املجتمعات  عىل  القامئة  الحامية  حول   (٢٠٠9  Oxfam( أوكسفام 
املحلية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، باإلضافة إىل قامئة مركز 
يف  املوثقة  الحاالت  من  وكثري  الذاتية،  الحامية  السرتاتيجيات  كني 
كمبوديا، ومبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي)L٢GP) ودراسات 
البحار  وراء  ما  اإلمناء  ملعهد  التابعة  اإلنسانية  املامرسات  شبكة 
والسودان،  وفلسطني،  بورما/ميامنار،  يف  الذاتية  بالحامية  والخاصة 
مركز  مؤخراً  أجراها  التي  واألعامل  وزميبابوي،  السودان،  وجنوب 
ستيمسون ومعهد السود ومركز املدنيني يف النزاعات التي ساهمت 
يف فهم الحامية الذاتية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب 

السودان، وسوريا. 

املحلية  التي تقودها املجتمعات  املتنامي للحامية  التقدير  ويتجىل 
اإلنسانية  الربامج  لكوادر  املقدمة  العملية  ــادات  اإلرش يف  أيضاً 
)ورشكائهم) وهناك أيضاً أوراق سياسات صدرت حديثاً مثل اإلطار 
العاملية ٢٠١6-٢٠١9 ووثيقة  للحامية  العنقودي  االسرتاتيجي  العام 
التي   (ECHO( إيكو الجديدة ملنظمة  اإلنسانية  الحامية  سياسات 
اإلنسانيني  السياسات  صانعي  الذاتية ضمن  الحامية  أهمية  تجسد 

واملانحني.٢

الحامية  اسرتاتيجيات  ومحدوديات  إمكانات  استكشاف  وعند 
الذاتية للمجتمعات املحلية فمن الرضوري جداً مراعاة أمر مهم 
تقويض  يف  أثر  الذاتية  الحامية  تقدير  لتنامي  يكون  ال  أن  وهو 
املسؤولية األساسية التي تقع عىل عاتق الدولة يف تقديم الحامية. 
زاوية  أحجار  واملعايري  واالتفاقيات  الحايل  الدويل  القانون  وميثل 
قانونية ال ميكن االستغناء عنها لحامية املدنيني. ومن ناحية أكرث 
واقعية ال بد من االنتباه إىل أنه رغم األهمية الكبرية التي ميكن 
أن تتمثل يف اسرتاتيجيات الحامية الذاتية القامئة عىل املجتمعات 
بنفسها  تقدم  أن  ميكن  ال  فهي  والبقاء  النجاة  يف  الفردية  وتلك 
والتي  الناس  إليها  يحتاج  التي  والكرامة  واألمن  السالمة  درجة 
يف  املحلية  القدرات  إىل  النظر  أبداً  يجب  ال  ولذلك  يستحقونها. 
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بديل  أنها  عىل  األهمية  غاية  يف  كانت  ولو  حتى  الجانب  هذا 
الدوليني  للفاعلني  أو  الوطنية  للسلطات  الحامية  ملسؤوليات 
املعنيني يف حالة إخفاق تلك السلطات الوطنية يف توفري الحامية.

“نحن نبقى متأهبني وعىل اطالع تام باملعلومات فام إن نسمع 
عن أي هجامت محتملة من املحاربني القدامى يف الحرب حتى 
)أحد  خوف”  يف  نعيش  زلنا  ما  لكننا  بأطفالنا.  بيوتنا  من  نفر 

نشطاء املعارضة، زميبابوي)

التصورات املحلية ملفهوم الحامية
أبحاث  عنها  متخضت  التي  وإلهاماً  أهمية  األكرث  النتائج  تدور 
يفعله  ما  حول  التاريخ  هذا  حتى  املتاحة  الذاتية  الحامية 
وكيفية  املحلية  ومجتمعاتهم  أنفسهم  لحامية  املستضعفون 

فعلهم لذلك. وفيام ييل أهم تلك العوامل:

أواًل: املصادر املتاحة إليهم: وتتأثر هذه املصادر واألصول بدرجة 
الُلحمة  ومبستوى  املحلية  ومجتمعاتهم  عائالتهم  بني  مشاركتها 

القيادة املحلية. املجتمعية ونوعية 

شبكات  متثلها  التي  األساسية  واملساعدة  الحامية  أدوار  ثانياً، 
املجموعات  لنشاطات  ُينَظر  ما  غالباً  األهلية:  املحيل  املجتمع 
املسلحة والسلطات الوطنية عىل أنها ذات آثار متنوعة مختلطة، 
مجموعات  كانت  املثال  سبيل  عىل  وميامنار  السودان  ففي 
محتملة  مصادر  أنها  عىل  إليها  ُينَظر  املسلحة  املعارضة 

للتهديدات وعوامل مهمة للحامية يف الوقت ذاته.

نظرت  والطبيعية:  واملالية  املادية  املصادر  إىل  الوصول  ثالثاً، 
أنهام  عىل  والحامية  الرزق  كسب  لسبل  املحلية  املجتمعات 
عنرصان يعتمد أحدهام عىل اآلخر مبعنى أن القدرة عىل حامية 
النفس واملجتمع املحيل تعتمد عىل نوع )وحجم) املصادر التي 
عندما  عليها  تعتمد  أن  والعائالت  املحلية  للمجتمعات  ميكن 

ترضبهم األزمة.

والقيم،  والتقاليد،  والدين،  للثقافة  النسبية  األهمية  رابعاً، 
تكون  ما  غالباً  العريف:  والقانون  املحلية  االجتامعية  واملعايري 
عند  خاصة  الرسمية  الحقوق  من  أكرث  أهمية  العوامل  لتلك 
املحيل  املجتمع  أو  األرسة  ضمن  الناشئة  املخاطر  مع  التعامل 
األوسع نطاقاً كام الحال يف قضايا العنف األرسي والعنف القائم 

عىل الجندر. 

ويف أغلب األحيان، هناك اختالف بني التصورات املحلية للحامية 
بل  ويطبقونها  للحامية  الدوليون  الفاعلون  ينظر  التي  والكيفية 

قد تتجاوز التصورات املحلية إىل درجة كبرية النطاق الذي يعمل 
يف  الدراسة  أعضاء  أحد  أشار  فعندما  الدوليون.  الفاعلون  به 
السودان إىل أنه » إذا مل نتمكن من الدفاع عن أنفسنا بالسالح 
فلن نتمكن من البقاء« فإنه بذلك قد حدد اسرتاتيجية للحامية ال 
تدعمها أي جهة فاعلة إنسانية حقوقية. يف الجانب اآلخر، عندما 
قالت إحدى النساء يف املنطقة ذاتها: »نحن لسنا حيوانات. نحن 
ال نحتاج ملجرد الغذاء واملاء للحياة. بل نريد أن نكون جميالت، 
نريد أن نرقص حتى عندما نكون جائعات« فاسرتاتيجيتها هذه 
للبقاء والحفاظ عىل كرامتها باستخدام العطور، ووصالت الشعر، 
عامل  إليه  يسعى  ما  مع  بالفعل  تنسجم  قد  الجيتار  وأوتار 
تنطوي  التي  النفسية-االجتامعية  الجوانب  ر  ُيقدِّ الذي  اإلغاثة 
والقدرة  االجتامعي  االرتباط  أهمية  ذلك  يف  مبا  الحامية  عليها 
كرامته  عىل  املحافظة  من  املرء  ن  متكُّ أن  تبني  فقد  االجتامعية. 
وهويته كجزء من مجتمع محيل خاص ومميز دون فقدان األمل 
مصدر للتأثري األسايس يف تحديد ما إذا كان الناس لديهم املقدرة 
املحيل  واملجتمع  عائالتهم  وأفراد  أنفسهم  حامية  عىل  املالية 

الذي يعيشون به.

يرتبط  الحامية من منظور محيل وما  تهديدات  إىل  النظر  وعند 
بذلك من حامية ذاتية وجهود يف البقاء نجد أنها تعتمد اعتامداً 
الوقت  مرور  مع  رسيعاً  تغرياً  وتتغري  السياق  عىل  جداً  كبرياً 
الدؤوب  االستمرار  من  بد  ال  ولذلك  النزاع.  وحراك  والفصول 
التصدي  من  بد  وال  وحاجاتها  الحامية  اسرتاتيجيات  تحليل  يف 
والفردية.  واألرسية  واملجتمعية  الوطنية  املستويات  عىل  لها 
ُيظِهُر  املثال،  سبيل  عىل  والعمر،  الجندر  عىل  القائم  فالتحليل 
عىل  إليه  ينظر  ما  ناحية  من  بها  االستهانة  ميكن  ال  اختالفات 
اسرتاتيجيات  وطبيعة  جهة  من  أهمية  األكرث  األخطار  ميثل  أنه 

الحامية الذاتية املجدية واألكرث أهمية من جهة أخرى. 

أمثلة  وبقدر األهمية التي تكتسبها الحامية الذاتية، هناك أيضاً 
‘اسرتاتيجيات  أنه  عىل  الغالب  يف  إليه  يشار  ما  حول  متنوعة 
تقدم  أنها  مع  التي  االسرتاتيجيات  وهي  السلبية’:  الحامية 
أو  األرسي  املستوى  يف  للبعض  األمد  قصرية  حامية  مكاسب 
بتكلفة  أو  الخطورة  من  عالية  بدرجة  إال  تحصل  ال  املجتمعي 
برشية. وتتضمن أمثلة تلك الحامية السلبية قبول خطر الهجوم 
األطفال  بزواج  والسامح  لألرسة،  املاء  عىل  الحصول  أجل  من 
أو  املال،  كسب  أو  األرسية  املصاريف  تخفيف  أجل  من  املبكر 
مسلحة  مجموعة  مع  للقتال  اليافعني  األرسة  أفراد  أحد  إرسال 
وذلك من أجل تأمني الحامية األرسية. ومع أنه ال ينبغي للفاعلني 
الخارجيني أن يدعموا أياً من تلك االسرتاتيجيات فال بد لهم من 
فهمها ثم العمل مع املجتمعات املحلية، واألرس، واألفراد للعمل 
عىل تطوير اسرتاتيجيات أقل سلبية وذلك أمر يف غاية األهمية.
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 » يف بعض األحيان نعرف عندما كنا نذهب إلحضار املاء أن جنود 
األعداء قد ينتظرون الغتصابنا. ولكننا مل نجد خياراً آخر.” )امرأة 

من جنوب كردفان، السودان)

التي  الحامية  جهود  أن  هي  تكراراً  األكرث  األخرى  النتائج  ومن 
القطاعات  أو  الفئات  مع  تنسجم  ال  املحلية  املجتمعات  تقودها 
والتغذية  امللجأ،  الرزق،  كسب  سبل  الحامية،   ( خارجياً  املعرفة 
مناسبة مع مرحلة معينة من  بطريقة  أيضاً  تنسجم  وغريها) وال 
أو  منها  واالستشفاء  لها  واالستجابة  الطوارئ  لحاالت  االستعداد 
املنظور  يتحدى  سوف  األحــوال،  وبطبيعة  اإلمنائية.  النشاطات 
وبالنتيجة  باملساعدات،  الخاصة  التصنيفات  مثل هذه  املجتمعي 
غالباً ما سوف تلقى الحامية الذاتية وغريها من االستجابات التي 
تقودها املجتمعات املحلية اإلهامل من ناحية التمويل الخارجي.

‘ أوالً فقدنا طريقة حياتنا ثم فقدنا كرامتنا بالطريقة التي عاملتنا 
بها املنظامت اإلنسانية الدولية، فاملنظامت الدولية عىل ما يبدو 
ملواكبة  الذاتية  بقدراتنا  أبداً  يبالون  وال  الخاصة.  أجنداتها  لها 

األزمة” )متطوع لدى منظمة محلية يف غزة)3.

مقاربات مختلفة وأهداف متامثلة
ال خيـار آخـر أمام األفـراد واملجتمعـات املحلية املتأثـرة إالَّ العمل 
هنـا وهنـاك مـن أجـل البقـاء عـىل قيـد الحيـاة وتحقيـق الحامية 

الذاتيـة لهـم وألفـراد عائالتهـم ومجتمعاتهـم املحليـة وأصولهـم 
املاديـة. وغالبـاً مـا يـدأب النـاس مـن واقـع خربتهـم األساسـية 

عـىل اتخـاذ القـرارات اسـتجابة لحاجـة عاجلـة للتـرصف. 

أمـا منظـامت الحاميـة اإلنسـانية الدوليـة فعـادة مـا تقودهـا 
مجموعـة معقـدة مختلطـة مـن املبـادئ اإلنسـانية والقانـون 
الـدويل باإلضافـة إىل مـا يجـري عـىل أرض الواقـع مـن عوامـل 
املصـادر،  وتوافـر  ودوليـة،  وإقليميـة،  وطنيـة،  جيوسياسـية، 
والنفـاذ،  اللوجيسـتية،  العوامـل  تكرسـها  التـي  والحـدود 
وقيـود  والسياسـات  املؤسسـية،  والتفويضـات  األفـراد،  وأمـن 
املانحـني. وال بـد مـن قيـاس إجراءاتهـم ورصدهـا وتسـويغها 
وكل ذلـك يتطلـب عمليـات تسـتلهك وقتـاً كثرياً قـد ال يواكب 
الحاجـة  وال  املحليـة  املجتمعـات  تواجههـا  التـي  التهديـدات 

املاسـة لتلـك املجتمعـات إىل التـرصف إزاءهـا.

يف  االختالفـات  هـذه  مبثـل  االعـرتاف  املهـم  مـن  أنـه  ومـع 
التصـورات واملامرسـات، فـال يقـل أهميـة عـن ذلـك مالحظـة 
أنـه مهـام بلـغ االختـالف العمـيل والسـياقي واملفهومـي بينها 
تعالـج إىل درجـة كبـرية تحديـات  املقاربـات  أن هـذه  نجـد 
تلـك  إىل  النظـر  ينبغـي  ولذلـك  ذاتهـا.  الحاميـة  وأخطـار 
املقاربـات عـىل أنهـا متممـة بعضهـا لبعض بدالً مـن أن يقيص 

بعضـاً. بعضهـا 

دارفور: فتاة صغرية مع أخيها يشاهدان قوات االتحاد األفريقي لحفظ السالم )أميس) يف عام ٢٠٠6. تنسحب قوات حفظ السالم إىل قاعدتها يف فرتة العرص لكنَّ معظم االعتداءات عىل املدنيني تقع يف 

املساء والليل والصباح الباكر، وهي بالذات األوقات التي يغيب فيها حضور قوات حفظ السالم وعامل املساعدة اإلنسانية. وخالل هذه األوقات، كانت املجتمعات املحلية ذاتها هي التي تقدم الحامية.
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الحامية  لنشاطات  املمنوح  االهتامم  تزايد  رغم  ذلك،  ومع 
الجهود  وبني  بينها  فيام  التكميلية  الواضحة  والطبيعة  الذاتية 
الدولية، تشري دراسات الحامية من املحيل إىل العاملي وغريها 
الحامية  الدراسة املسحية لعام ٢٠١4 حول  من األبحاث مثل 
مزاويل  مع  أجريت  التي  املحلية  املجتمعات  عىل  القامئة 
أنفسها  حامية  يف  املحلية  املجتمعات  جهود  أن  إىل  الحامية4 
أن  ومع  تدعمها.  أو  الخارجية  املنظامت  بها  تعرتف  ما  نادراً 
القامئة  للحامية  فهاًم  أبدوا  املسحية  الدراسة  عنارص  غالبية 
أنها نشاطات »تنبع من وضمن  املحلية عىل  املجتمعات  عىل 
إال  يرش  فلم  أنفسها«،  لحامية  وبقيادتها  املحلية  املجتمعات 
قليل منهم إىل حاالت معينة عرفوها و/أو دعموها. بل أشار 
تقودها  التي  الحامية  عن  أمثلة  إىل  الدراسة  عنارص  معظم 
منظمة خارجية  أساساً عن  انبثقت  والتي  املحلية  املجتمعات 
يف  مشاركتها  أو  املحلية  املجتمعات  إعالم  تضمنت  لكنها 

مراحل مختلفة من مراحل التنفيذ.

الحامية  لجهود  الحقيقي  للدعم  املوثق  للغياب  ونظراً 
الحقيقية التي تقودها املجتمعات املحلية يبدو أنه من املهم 
سالمة  عىل  املؤثرة  للعوامل  الهرمي  الرتتيب  استذكار  جداً 

املدنيني: 

النزاع  أطراف  بأفعال  أهمية  واألكرث  األول  العنرص  ”يتعلق 
األطــراف  بها  متتثل  التي  الدرجة  ذلك  ويخص  وحوافزها 
املتحاربة بقواعد الحرب وذلك من العنارص املهمة يف تحديد 
مستوى الخطر الذي يواجه املدنيني. أما العنرص الثاين فيتعلق 
أنفسهم  حامية  أجل  من  املدنيون  يتخذها  التي  بالخطوات 
من التبعات املبارشة وغري املبارشة ألفعال األطراف املتحاربة. 
التي  الثالثة  األطراف  بتدخالت  األخري  العنرص  يتمثل  وأخرياً 

تهدف إىل حامية املدنيني.”5

وأهم خطوة لتحسني التآزر بني القدرة املحلية والخارجية عىل 
الخارجية  الفاعلة  األطراف  اعرتافات  يف  تتمثل  الحامية  توفري 
قدراتهم  ولهم  مستقلون  فاعلون  هم  املستخطرين  بأن 
تقدم  أي  يتحقق  ليك  ذلك،  ومع  بها.  االستهانة  ال ميكن  التي 
ينتقلوا  أن  الخارجيني  للفاعلني  بد  ال  املجال  هذا  يف  حقيقي 
إىل مرحلة أبعد وذلك بأن يأخذوا التصورات املحلية ملا تعنيه 
املخاطر الخاصة بالحامية واالسرتاتيجيات املحلية ثم يضعوها 
املحلية  املجتمعات  مبنح  وذلك  الخاصة  نشاطاتها  صلب  يف 
القرارات  واتخاذ  السيطرة  الحقيقية يف  القوة  واألفراد  املتأثرة 
بنيت  ما  إذا  الخطوة  هذه  فمثل  واملرشوعات.  الربامج  حول 
كامل  بحذر  َذت  ُنفِّ ما  وإذا  اإلنسانية  األسس  من  قاعدة  عىل 
من  تعزز  لن  فإنها  التدريب  من  يشء  وبتقديم  وبحساسية 

مهمة  معلومات  تقدم  سوف  بل  فحسب  املحلية  القدرات 
الخارجية وتحسنها.  للقدرات 

فاعيل  بعض  يجد  فقد  الكبرية  مطالبها  لها  عملية  وهذه 
هذه  تجاه  مناسب  موقع  يف  أنفسهم  الخارجيني  الحامية 
العملية وقد يجدون أنفسهم قادرين بتقدم خطوة نحو اإلمام 
من  أكرث  املحلية  املجتمعات  تقودها  حامئية  مقاربة  واتخاذ 
مهام  خطوة  أي  أن  إىل  االنتباه  من  بد  ال  ذلك،  ومع  غريها. 
التغلب عىل  تساعد عىل  االتجاه سوف  كانت صغرية يف هذا 
القدرات  الفهم والتطبيق بني  القامئة يف مجايل  الحالية  الثغرة 

املحلية ومعظم املنظامت الخارجية.

”لقد حمتنا الجبال. لقد أكلنا النباتات الربية وعالجنا أمراضنا 
بالطب التقليدي. لقد اعتمدنا عىل مجتمعاتنا املحلية وتعاوننا 
ووحدتنا ليساعد بعضنا بعضًا يف البقاء عىل قيد الحياة ليك ال 

نفقد األمل” )رجل من جنوب كردفان، السودان)

nic@local2global.info نيلز كارستينسني 
مسؤول التوثيق ومستشار رئييس يف الشؤون 

اإلنسانية يف مبادرة الحامية من املحيل للعاملي 
L2GP www.local2global.info ومنظمة دان تشيرتش  إيد 

(DanChurchAid( www.danchurchaid.org
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