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إعادة بناء حياة الناس يف كولومبيا

إميييس كانتور

تعمل منظمة نسوية شعبية يف كولومبيا عىل حامية النساء والفتيات من العنف الجنيس والعنف القائم
عىل الجندر ودعم التئام جروح الناجيات.
يف سياق انتشار العنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر يف
كولومبيا ،كان للعمل الشجاع للمنظامت النسوية الشعبية يف
مدينة بوينا فينتورا الساحلية يف املحيط الهادي دور كبري جداً
يف إنقاذ حياة الناس ومصاحبة الناجيات ودعمهن وكذلك دعم
عائلتهن أيضاً والتصدي لثقافة الصمت واإلنكار فيام يخص العنف
الجنيس .ومن إحدى هذه املنظامت األكرث نشاطاً منظمة تطلق
عىل نفسها اسم فراشات بأجنحة جديدة (Butterflies with
 )New Wingsوهي شبكة تضم  12منظمة شعبية قامئة عىل
املجتمعات املحلية أسستها نساء ال َتزَمنَ بتقديم الحامية بني
أنفسهن وبحامية النساء يف مدينة بوينا فينتورا.
ففي كولومبياُ ،يستَخدَم العنف الجنيس والقائم عىل الجندر
ألغراض السيطرة عىل إقليم معني أو عىل املوارد واملجتمعات
املحلية وترويع املدنيني والحصول عىل معلومات باإلضافة إىل
استخدام هذه املامرسة انتقاماً ملن يخالف القوانني االجتامعية
املفروضة وعقاباً ملن يعلن عن هويته الجنسية أو الجندرية أو
توجهه يف هذا املجال .ومن الجهات األكرث استخطاراً يف هذا السياق
النساء ،واألطفال ،والقائدات النسائيات وعائالتهن ،واملدافعات
عن حقوق اإلنسان ،وناشطات حقوق األرايض ،واألشخاص املنتمني
لفئات املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجنس وثنايئ
الجنس (إل جي يب يت آي) .وما زال
العنف الجنيس والقائم عىل الجندر
الذي ترتكبه مختلف أطراف النزاع
ً1
سبباً للتهجري وواحداً من عواقبه أيضا.

وانعدام الثقة .ويقود ذلك إىل انخفاض حجم اإلبالغ عن حاالت
العنف القائم عىل الجندر ما يؤدي بدوره إىل إبقاء هذه االنتهاكات
لحقوق اإلنسان محجوبة عن األنظار.
يف مدينة بوينا فينتوراُ ،ي ِّثل النازحون داخلياً قرابة  %58من السكان
وما يزيد عىل  2%80من مجموع السكان الذين يعيشون يف الفقر.
وما زال الناس الذين يعيشون يف املنطقة يعانون من انتهاكات
جسيمة لحقوق اإلنسان تتضمن تجنيد األطفال ،والتعذيب،
والخطف ،والقتل ،وتهديدات الحياة ،والسالمة الجسدية ،واالبتزاز،
والعنف الجنيس والقائم عىل الجندر.
وقد كان للعنف الذي مارسته القوات املسلحة والتهجري الناتج عنه
أثراً عميقاً ومدمراً أ َّثر بطريقة غري متناسبة عىل السكان األصليني
واملجتمعات املحلية األفرو-كولومبية وعىل األخص منهم النساء
واألطفال .ووفقاً لتقرير ُن ِش حديثاً« :رغم ِك َ ِب األثر الذي تركه
العنف عىل السكان الكولومبيني ما زالت الصحة العقلية مجاالً
مل ُي َ
ستكشف بعد» .فالجراح النفسية االجتامعية التي تسببها
ً
النزاعات املسلحة أقل ظهورا من الجراح التي تسببها الرصاصات
لكنها قد تؤثر تأثرياً حقيقياً وجسي ًام عىل حياة الناجيات وعائالتهن.

وباإلضافة إىل ذلــك ،تغيب حامية
الناجيات ويرتفع مستوى اإلفــات
مــن العقوبة ،ويضعف التنسيق
بني مقدمي الخدمات (القانونية،
والطبية ،والنفسية) وتواجه الناجيات
أيضاً وصمة العار والتمييز وفقدان
الثقة باآلليات املؤسسية ،وتضعف
أيضاً نوعية الخدمات التي ال تراعي
الثقافات أص ـ ًا وكل ذلك يــؤدي يف
النهاية إىل شيوع جو من الخوف
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني /كولومبيا
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3وما زال هناك ثغرة حرجة يف التعامل مع هذه الجروح غري املرئية ذلك عىل ترسيحة الشعر عىل أنها نوع من التعبري الثقايف عن
املحجوبة ليس ملساعدة األفراد وعائالتهن عىل التعايف فحسب بل النساء األفرو-كولومبيات.
كأدوات للسالم املستدام ولبناء أرضية للعثور عىل الحلول الدامئة.
وتستخدم الشبكة نطاقاً واسعاً من مامرسات التعايف التقليدية
الفراشات واملعافاة
منها الشعائر ،واالحتفاالت ،واألعامل الرمزية ،ورواية القصص.
رسية حيث ميكن للنساء
يف بداية األمر ،اتخذت الشبكة اسم فراشات بأجنحة متكرسة وبإقامة فضاء يراعي الخصوصية وال ِّ
لتكون اس ًام لها وهو االسم الذي اقرتحته إحدى الشابات الناجيات التشارك بأكرث الذكريات إيالماً لهن وأحياناً للمرة األوىل دون خوف
باملذبحة عندما وصفت نفسها لواحدة من املتطوعات عىل أنها من وصمة العار أو التمييز تساعد الشبكة الناجيات عىل اتخاذ
فراشة أجنحتها مكرسة .وبعد عدة سنوات من الرتويج للتعايف الخطوات األخرى يف مسار التعايف الذايت.
الذايت ،قررت الشبكة أن تغري اسمها إىل فراشات بأجنحة جديدة
( ) Butterflies with New Wingsلتعكس النتائج البارزة التي ويسعى أعضاء الشبكة أيضاً إىل تعزيز قدرات مؤسسات الدولة
حققتها يف مجال عمل التئام الجروح الذاتية ومتكني أعضائها.
املحلية يف منع العنف الجنيس والقائم عىل الجندر واالستجابة له.
وتنشط الشبكة أيضاً كعضو يف اللجنة متعددة القطاعات العاملة
وتحظى الشبكة اليوم مبا يزيد عىل  100متطوعة و 30منسقة عىل منع العنف القائم عىل الجندر ولتعزيز الصحة العقلية
يسة وأربعة (اللجنة املشرتكة بني القطاعات ملكافحة العنف القائم عىل الجندر
يغطني مختلف الضواحي يف املدينة باإلضافة إىل ُ 75م ِّ َ
منسقات إقليميات .وتسافر املتطوعات يف أزواج سرياً عىل األقدام والصحة النفسية) حيث ميكن لهن تشارك املعلومات التي حصلن
أو بالدرجات الهوائية أو بالحافالت أو بالقوارب للوصول إىل النساء عليها من خالل عمل مخاطبة املجتمع املحيل فيام يخص الثغرات
املستخطرات ودعمهن .وغالباً ما تواجه املتطوعات أنفسهن الخطر يف مسارات اإلحاالت ومقاربات الوقاية واملنع.
ويتلقني تهديدات بسبب عملهن وبسبب طبيعة الضواحي التي
يزرنها .وتضع شبكة الفراشات تركيزاً هائ ًال عىل التعايف الذايت وذلك وتنفذ شبكة الفراشات ورشــات عمل تدريبية عىل تصميم
من خالل إنشاء مصحات للتعايف مع تفكري النساء مبصادر القوة املرشوعات ،والرصد ،والتقييم ليك تكون تدخالتها أكرث استدامة.
والحكمة لدى أسالفهن .وقد أصبح الحفاظ عىل الثقافة األفرو -كام توفر الشبكة ألعضائها فرص التدريب ليس عىل حقوق النساء
كولومبية واحداً من املهام وأدوات التعايف الذايت التي تستخدمها فحسب بل أيضاً يف املجاالت األخرى مثل الرعاية الصحية ،والدعم
شبكة الفراشات.
النفيس االجتامعي ،وإدارة الحاالت .وباإلضافة إىل ذلك ،استكشف
أعضاء هذه الشبكة إمكانية إرشاك الرجال والصبيان يف نشاطاتهن
وتستذكر الشبكة مامرسة أفرو-كولومبية دأب عليها األجداد تسمى من خالل مرشوع ريادي للعمل مع الشباب الذكور من بوينا
كومادريو وتهدف إىل الوصول إىل النساء يف مختلف الضواحي يف فينتورا وحقق املرشوع نجاحاً كبرياً لدرجة َّأن الشبكة تخطط
بعض أفقر أطراف مدينة بوينا فينتورا أكرثها عنفاً .فغالبا ما اآلن لتطوير هذا املرشوع وتكراره يف أماكن أخرى يف مدينة بوينا
تكون النساء يف تلك املناطق يف خوف كبري من اإلبالغ عن العنف فينتورا بالتوازي مع تدخالتهن مع النساء والفتيات.
الجنيس أما بالنسبة للنساء التي يبلغن عن ذلك فيبقني دون
حامية ألنهن غالباً ما يعشن جنباً إىل جنب مع املعتدي عليهم .االعرتاف باألثر
فبناء الثقة يف مثل هذه املدينة بطيء وميثل عملية ال تخلو من لقد قدمت الشبكة الدعم واملصاحبة ألكرث من ألف امرأة وفتاة
تحديات لكن شبكة الفراشات مع ذلك تبني لها أن النساء يستجنب من مدينة بوينا فينتورا ،ويف عام  2014تلقت شبكة الفراشات
إىل مبدأ الكومادريو الذي يتضمن روح االحرتام والثقة والتضامن جائزة نانسن لالجئني نظري عملهن الرائع يف مجال الحامية.
ورسية املعلومات .ومي ّكن اللقاء مع الضحايا الكولومبيات أيضاً وتساعدهن الجائزة اآلن عىل تحقيق هدف آخر وهو بناء مالذ
من النساء ممن واجهن العنف الجنيس يف التعرف عىل مزيد من آمناً للنساء ومركز للمجتمع املحيل.
ثقافتهن وتقاليدهن .فاملعارف حتى لو انتقلت من جيل إىل جيل
غالباً ما ُف ِقدت أو ُن ِس َيت عندما هاجر الناس من منازلهم .و ُتذ ّكر وتساعد مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف
هذه االجتامعات النسا َء والفتيات بالوقت الذي كانت فيه النساء مدينة بوينافينتورا الشبكة يف عملها الخاص بالتعايف الذايت وتعزيز
تستخدم التجديل من أجل إخفاء الحبوب أو وضع خرائط عىل قدرة املجتمع املحيل للحد من التوتر النفيس واالجتامعي الذي
شعورهن ،تلك الخرائط التي ساعدتهن وساعدت مجتمعاتهن يف يعاين منه األفراد ،والعائالت ،واملجتمعات التي تعيش يف العنف
العثور عىل طريقهم إىل مكان آمن وإىل الحرية ومن هنا يؤكد والتهجري4.ومن هنا يكتسب عمل الفراشات واملنظامت الشعبية
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املامثلة دوراً محورياً ليس بسبب األثر الهائل الذي خلفته تلك
الشبكات فحسب عىل حياة النساء والفتيات يف مدينة بوينا
فينتورا بل أيضاً بسبب األثر الذي تركه التعايف الذايت لألفراد عىل
تعايف املجتمع بأكمله.

 .األمني العام لألمم املتحدة العنف الجنيس املتصل بالنزاعات :تقرير لألمني العام23 ،
مارس/آذار 203/S/2015( 2015
http://bit.ly/23-3-2015-SecGen-ar
انظر أيضاً املجلس الرنويجي لالجئني /مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
( ، 2014بوينا فينتورا ،كولومبيا :حقائق مريعة
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9183706.pdf
(Buenaventura, Colombia: Brutal Realities
 .املدينة التي ال يحكمها القانون :تقرير وفد بوينافينتورا ،قافلة الحقوقيني الكولومبيني،
أغسطس/آب 2014
http://bit.ly/Lawless-city-Aug2014
(The lawless city: Report of the Buenaventura delegation Caravana
Colombiana de Juristas - August 2014
www.msf.org/colombia .3
 .4مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ( 2012الدليل العمليايت لدعم الصحة
العقلية والنفسية-االجتامعية لعمليات الالجئني
www.unhcr.org/525f94479.pdf
(Operational Guidance Mental Health & Psychosocial Support
Programming for Refugee Operations
)
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)
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)

)

)

إميييس كانتور kantore@unhcr.org
مسؤولة حامية مشاركة (الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل ،
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني/كولومبيا

)

وسيكون للجهود املنسقة متعددة القطاعات التي يبذلها جميع
أصحاب العالقة املعنيني ملنع العنف الجنيس القائم عىل النوع
االجتامعي واالستجابة له يف حال وقوعه دور حيوي يف إنشاء
وإقامة سالم مستدام خاصة بعد إعالن أغسطس /آب  6إلبرام
اتفاقية سالم بني حكومة كولومبيا والقوات املسلحة الثورية يف
كولومبيا (فارك .

www.unhcr.org

الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل :مقاربة اللجنة الدولية للصليب األحمر

أنجيال كوترونيو ومارتا باوالك

تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر لضامن أن يكون لنشاطاتها التي تنفذها نيابة عن النّازحني داخلياً
واملعرضني لخطر النزوح الدعم بد ًال من تقويض آليات الحامية الذاتية للمجتمعات املحلية والفردية
وآليات املسايرة التي يتبعونها.
ال تنتظر املجتمعات املحلية وال الشعوب التي أثرت عليها
النزاعات املسلحة والعنف الجهات الفاعلة اإلنسانية لتحلل
املشاكل والتهديدات التي تواجهها وتعالجها بل إ ِّنها ترصد دامئاً
البيئة املحيطة بها وتتخذ قراراتها بأنفسها ،كأن تنزح كآلية
السبل للسفر يف جامعات وأن
للحامية الذاتية ،وأن ُتق ِّرر أفضل ُ
تسعى لضامن عدم ترك األطفال واملسنِّني مبفردهم أثناء الفرار
بأن تختار ُمس َّبقاً الطريق الذي ستتبعه ،وأن ُتناقش أيَّ املواقع
التي ستتحاشاها ،وأن ُتخفي الطعام واإلمدادات الطبية طوال
الطريق ،وأن تتفاوض ُمبارشة مع حملة السالح.
يتخ ُذها الناس قبل
وهناك قدر كبري من اإلجــراءات التي ِ
عملية الفرار ويف أثنائها ليك ينتقلوا بطريقة أكرث أمناً وتنظي ًام
وليتعايشو يف أثناء فرتة نزوحهم مع الوضع الجديد و ُيل ُّبوا
حاجاتهم من الحامية واملساعدات .والسؤال الذي يطرح
نفسه حالياً هو كيف للجهات الفاعلة اإلنسانية أن تضمن أال

ُتق ِّوض تدخالتها آليات الحامية الذاتية واسرتاتيجيات التعايش
التي تنتهجها املجتمعات املحلية واألفراد وأ ّنها تشد فع ًال من
عضدهم؟ ويف الوقت نفسه ،كيف ميكن دعم املجتمعات
املحلية واألفراد لتجنيبهم اللجوء إىل آليات التعايش الضارة؟
ويف حني دأبت اللجنة الدولية للصليب األحمر يف عملها عىل
املحافظة عىل القرب من السكان املترضرين والحوار معهم،
ُ
تبذل اللجنة اليوم جهوداً خاصة لضامن إدماج مقاربات الحامية
ً
ً
القامئة عىل املجتمع املحيل إدماجا أكرث تنظيام يف استجابتها.
ويهدف إرشاك املجتمعات املحلية بهذه الطريقة إىل املساعدة
عىل دعم لدونتها من خالل تقليص مساحة تعرضها للتهديدات
وللجوء إىل اسرتاتيجيات التعايش الضارة فض ًال عن أنه عنرص
بالغ األهمية يف التزام اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحملها
مسؤولية السكان املتأثرين .وهذا يعني بدوره االشرتاك مع
املجتمعات املحلية واألفراد املتأثرين من أجل الوصول ل َفهم

