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مساعدو االتصال املحيل :جرس بني ق َّوات حفظ السالم والسكان املحليني

يانوش كالنبريغ

قد ُي ِّثل مساعدو االتصال املحيل أكرث أدوات حفظ السالم ف َّعالية التي تنتهجها األمم املتحدة يف إرشاك
املجتمع ليمثل دوراً حاس ًام يف حامية املدنيني بيد َّأن غياب الرؤية الشاملة وتردد الردود العسكرية وبطء
الهياكل اإلدارية وتعقدها جميعها عوامل ُتقوض ف َّعاليتهم.
أصبحـت حاميـة املدنيين مـن الركائـز األساسـية يف حفـظ األمـم
رسـل معظـم بعثـات حفـظ السلام حاليـاً
املتحـدة للسلام إذ ُت َ
َّ
لدعـم السـلطات ا ُملضيفـة بعـدة أسـاليب إال أنـه يتعين عليهـا
كذلـك اتخـاذ إجـراءات فرديـة إذا مل تكـن الحكومـة ا ُملضيفـة
قـادرة على حاميـة املدنيين ا ُملهددّيـن بخطـر التعـرض للعنـف
البـدين أو تعجـز عـن ذلـك .ومما ال شـك فيـه أ َّنـه لـن يتسـنى
ذلـك لقـ َّوات حفظ السلام دون مزيـد من الفهم املحلي ومراعاة
آليـات الحاميـة القامئـة.
وتكابـد قـ َّوات حفـظ السلام التابعين لألمـم املتحـدة 1منـذ أمـد
بعيـد إلرشاك املجتمعـات املحليـة يف إجـراءات حاميتهـا .وتركزت
التدخلات الدوليـة عـادة عىل العمليات السياسـية عىل املسـتوى
الـكيل وعلى تنفيـذ أبرز املراحـل ا ُملقـ َّررة كدعم توقيـع اتفاقيات
السلام وإقامـة االنتخابـات ومتكينهما .وبنـا ًء عليه ،يوجـد غالبية
موظفـي بعثـات حفـظ السلام املدنيين التابعين لألمـم املتحـدة
يف العواصـم واملراكـز اإلقليميـة .ويف حين يكتسـب دعـم هـذه
العمليـات أهميـة يف إيجـاد بيئـة خصبـة لحامية املدنيين ،تجري
أعمال الحاميـة الفعلية التـي تؤديها ق َّوات حفظ السلام التابعني
لألمـم املتحـدة عىل املسـتوى املحيل .و ُت َ
نش الوحدات العسـكرية
التابعـة لألمـم املتحـدة واملعروفة باسـم ‘ذوي الخـوذات الزرقاء،
يف كثير مـن املواقـع النائية وغالبـاً ال يتحدثون اللغـة املحلية .وال
تتيـح لهـم تناوباتهـم الرسيعـة الوقت الـكايف للتعرف على تاريخ
النزاعـات املحليـة وأبعادهـا االجتامعية والسياسـية.
وقـد تسـبب هـذا االنفصـال إىل بانخفـاض كبير يف فعاليـة جهود
الحاميـة .ومتيـل املجتمعـات املحلية التي تتجاهلهـا بعثات حفظ
السلام  -وإن كان عـن غير قصـد  -إىل رؤيـة هـذا االنفصـال
كضرب مـن الغطرسـة واإلهانـة وعـادة يـأيت رد فعلهـا يف شـتى
أشـكال املقاومـة .وباإلضافـة إىل ذلـك ،قـد يبلـغ ببعثـة حفـظ
السلام االنفصـال عـن البيئـة املحليـة درجـة أال يفهـم السـكان
املحليـون طبيعـة مهمتهـا املع َّقـدة والقيـود العمليـة الكبيرة
املحيطـة بهـا .إذ ال يـرى السـكان املحليـون مـن تلـك البعثـات
سـوى سـيارات الندكـروزر البيضـاء ومركبـات مدرعـة وطائـرات
غير من
هليكوبتر تدفعهـم الفتراض توقعـات غير واقعيـة قـد ُت ِّ
تصوراتهـم عـن األمـن مـا ُيع ِّر َضهـم ملزيـد مـن الخطـر.

وباملقابـل ،ال تـدرك قـ َّوات حفـظ السلام  -التـي ال تفهـم جميـع
أبعـاد النـزاع املحلي  -اإلشـارات التحذيريـة وتواجـه بذلـك
صعوبـات عنـد التدخـل يف الوقت املناسـب .ويف غالبيـة األحداث
الكبيرة ،يـؤدي ذلـك إىل إخفـاق قـ َّوات حفـظ السلام التابعـة
لألمـم املتحـدة يف منـع تعـرض املجتمعـات املحليـة للعنـف
الشـديد .و ُتعـدُّ مذبحـة كيوانجـا التـي وقعـت يف جمهوريـة
الكونغـو الدميقراطيـة عـام ً 2008
مثلا عىل ذلك ،حيـث ُق ِتل 150
مدنيـاً على ُب ْعـد أقـل مـن ميل واحـد من قاعـدة األمـم املتحدة.
وأثـار إخفـاق قـ َّوات حفـظ السلام يف اتخـاذ اإلجراءات املناسـبة
حيـال ذلـك نقـداً الذعـاً لكنـه ح َّفـز أيضـاً من ابتـداع االبتـكارات
الرئيسـية.

نحو تواصل أفضل مع املجتمعات املحلية

سـم
عقـب التحليـل الدقيـق ملالبسـات هـذه املذبحـة ،أقنـع ِق ُ
الشـؤون املدنية يف مونوسـكو ِق َيـا َد َة البعثة بضرورة التعرف أكرث
على البيئـة املحليـة وفهـم أبعادهـا ملنـع وقـوع حـوادث مامثلة
يف املسـتقبل .واتخـذ قـرا ٌر بأ َّنـه بـدالً عـن توظيـف مزيـد مـن
املرتجمين الفوريين ،يجـب تزويـد قـ َّوات حفـظ السلام مبصـد ٍر
يعينهـم على تـويل أدور أكثر شـمولية مـن خلال االنخـراط يف
املجتمعـات املحليـة .ومـن هنـا اب ُت ِكـرت مهمـة جديـدة تعـرف
باسـم مسـاعد االتصـال املحلي.

ً
طاقما وطنيـاً يعمـل كهمـزة
وميثـل مسـاعدو االتصـال املحلي
الوصـل بين بعثـة حفـظ السلام والسـلطات املحليـة والسـكان
املحليين .وينتشرون مبـارشة مـع قـ َّوات حفـظ السلام النظاميـة
على األرض ويسـاعدون القـادة على فهـم حاجـات السـكان
املحليين والتخطيـط السـتجابات تناسـب التصـدي للتهديـدات
التـي تواجههـا تلـك املجتمعـات املحليـة .ويديـرون نظـام اإلنذار
ا ُملب ِّكـر الـذي وضعتـه مونوسـكو من خلال إقامة شـبكات إذاعية
خصصـة لحـاالت الطـوارئ على نطاق
وتوزيـع أرقـام الهواتـف ا ُمل َّ
واسـع وتوفير هواتـف مـزودة برصيد لجهـات االتصال الرئيسـية.
وي ِّكـن هـذا النظـام املجتمعـات املحليـة يف املواقـع النائيـة مـن
ُ
تحذيـر مونوسـكو واالسـتجابة للتهديـدات الوشـيكة مـن خلال
رسـل مسـاعدو
نشر قـوات األمـن الوطنيـة .وباإلضافة إىل ذلكُ ،ي ِ
االتصـال املحلي إىل جميـع أقسـام البعثـة التحذيـرات ويوفـرون
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اعرتافـ ًا واسـع النطـاق بفعاليتهـا وتبنتهـا ثلاث بعثـات
رئيسـية أخـرى لحفـظ السلام كوسـيلة لتحسين تواصلهـم
مـع املجتمعـات املحليـة واالشتراك معهـم يف حاميتهـم.
ويف ضـوء توجيهـات أصحـاب املبـادرة األصليين مـن قسـم
الشـؤون املدنيـة لـدى مونسـكو ،توجهـت كل مـن بعثـة
األمـم املتحـدة لحفـظ السلام يف جنوب السـودان (يومنيس)
وبعثـة األمـم املتحـدة لحفـظ السلام يف مايل(مينوسما)
وبعثـة األمـم املتحـدة لحفـظ السلام يف جمهوريـة أفريقيـا
الوسـطى (مينوسـكا) إىل تعيين مسـاعدي اتصـال محيل بلغ
عددهـم  280مسـاعداً وهـم منتشرون يف امليـدان.

ويف الوقـت نفسـه ،ينشر مسـاعدو االتصـال املحلي رسـائل
البعثة إىل السـكان املحليني ويساعدونهم يف إدارة توقعاتهم.
وقـد سـاعدت أنشـطتهم التوعويـة واالتصـال املتبـادل على
بنـاء الثقـة يف العمليـات السياسـية وإرشاك الجهـات الفاعلة
الدوليـة .وأخيراً ،ميتـاز مسـاعدو االتصـال املحلي بالخبرة
املحليـة وبشـبكات مسـتوى القاعـدة الشـعبية مـا يجعلهـم
يسيـن مثاليين للزيـارات امليدانيـة التـي ينفذهـا موظفـو
ُم ِّ
قـ َّوات حفـظ السلام و ُتتيـح لهـم تنفيـذ مجموعـة متنوعـة
مـن أنشـطة الحاميـة ذات الصلـة.
لكـنَّ الغالبيـة العظمـى مـن أولئـك املسـاعدين ع َّينتهـم
مونوسـكو .وأحـد االسـباب يف ذلك َّ
أن البعثـات األكرث حداثة
ويف ضـوء االعتراف املتزايـد َّ
عين اثنين مـن مسـاعدي
بـأن تركيـز مزيـد مـن االهتمام مـا زالـت يف مرحلـة
التوسـع إذ ُت ّ
ّ
على استراتيجيات الحاميـة الخاصـة باملجتمعـات املحليـة االتصـال املحلي على األقـل لـكل قاعـدة مـن قواعـد حفـظ
فعاليـة وترشـيداً عـن التدخلات القامئـة كليـة على السلام وهـو األمـر الـذي ينطـوي على مفاوضـات ُمع َّقـدة
أكثر َّ
تصـورات ُ
الغربـاء وأولوياتهـم ،ازداد إيـكال املهمات وأحيانـاً غير ناجحـة بشـأن مخصصـات املوازنـة .وهنـاك
ملسـؤويل االتصـال املحلي للعمـل مـع املجتمعـات املحليـة سـبب آخـر مـر ُّده اختلاف السـياقات العمليـة ،إذ تبنَّـت
لرفـع مسـتوى تأهبهـم واسـتجابتهم للتهديـدات املحيقـة البعثـات هـذه املبـادرة وطبقـت رؤى متنوعـة ملسـاعدي
بهـم .ويدعـم مسـاعدو االتصـال املحلي املجتمعـات املحلية االتصـال املحلي .فقـد قـررت بعثـة األمـم املتحـدة يف
يف تشـكيل لجـان حاميـة مجتمعيـة تجمـع بين السـكان جمهوريـة جنـوب السـودان يف جنـوب السـودان (يومنيس)،
املحليين واملجتمـع املـدين والسـلطات التقليديـة ملناقشـة على سـبيل املثـال ،عدم نشر مسـاعدي االتصـال املحيل مع
التهديـدات وتخفيـف حـدة النزاعـات ووضـع الحلـول .ذوي الخـوذات الزرقـاء يف قواعـد قـوات حفـظ السلام بـل
وباإلضافـة إىل بنـاء قـدرات تلـك املجتمعـات املحليـة مـن أوكلـت إليهـم مهامـاً بصفتهـم موظفين مدنيين مـع رؤسـاء
خلال توفير الـدورات التدريبيـة والعمـل عـن كثـب معهـا ،املكاتـب اإلقليميـة .وخلـص تقييـم ُأجري مؤخـراً إىل انتقاص
يسـاعد مسـاعدو االتصال املحلي تلك املجتمعـات أيضاً عىل ذلـك مـن السـمة املميـزة ملسـاعدي االتصـال املحليوبالتـايل
وضـع استراتيجيات الحاميـة املناسـبة لها يف خطـط الحامية اختـزال قدرتهـم على العمل كمنسـقني عسـكريني مدنيني يف
املجتمعيـة .وتسـتطيع املجتمعـات املحليـة ،مـن خلال هـذا املجـال 3.بيـد أ َّنـه مـع انـدالع موجـة األعمال العدائية
العمـل على هـذه الخطـط ،دراسـة التهديـدات ا ُمل ْح ِدقـة الجامحـة يف عـام  2013واسـتئنافها يف يوليو/متـوز ،2016
بالحاميـة ووضـع استراتيجيات للتخفيـف مـن وطأتهـا ثـم َو َق َعـت يومنيـس يف أزمـة أفقدتهـا القـدرة على تحقيـق
ُمشـاركتها مـع قـ َّوات حفـظ السلام لتوجيـه تدخالتهـم يف االسـتفادة املثلى مـن مسـاعدي االتصـال املحلي .وباملثـل،
املسـار الصحيـح 2.إ َّال َّ
حجمـت الظـروف ال ّلوجيسـتية واألمنيـة يف مـايل مـن
أن بعـض املشـاكل البسـيطة ظهـرت
َّ
لـدى هـذه املجتمعـات املحليـة وظلـت التسـاؤالت قامئـة متطلبـات مسـاعدي االتصـال املحلي.
بشـأن مـا إذا كانـت بعثـات حفـظ السلام هـي أفضـل
البعثـات املؤهلـة للتعامـل مـع املجتمعـات املحليـة أو مـا وعلى ال َّر ْغ ُـم مـن تلـك االختالفـات ،تشير املقارنـات بين
إذا كان مـن األفضـل التنسـيق مـع املنظمات األخـرى التـي مختلـف السـياقات إىل تلازم بعـض التحديـات مـع األداة.
تعمـل يف هـذا املجـال .ومـع ذلـك ،بـدت هـذه املبـادرة يف فمسـاعدو االتصـال املحلي ،بحكـم طبيعـة انتشـارهم،
جميـع األحـوال مثمـرة.
يعيشـون تحـت ظـروف صعبـة وقاسـية وقـد تكـون خطـرة
ً
دعما محـدوداً مـن املكتـب اإلقليمـي وتقيد
وال يتلقـون إال
ُّ
تعميم هذه املبادرة
التقطـع يف إمكانيـة الوصـول
حركتهـم ويواجهـون مشـكلة
ُ
بالنظـر إىل مـدى فعاليـة مسـاعدي االتصـال املحلي يف إىل شـبكة الهاتـف واإلنرتنـت .وتص ِّعـب تلـك التحديـات
جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ،حصـدت هـذه املبـادرة مـن إرسـال التقاريـر واإلدارة والتنـاوب .باإلضافـة إىل ذلـك،
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www.fmreview.org/ar/community-protection
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يتع ع مسـاعدي االتصـال املح املوازنـة ب عـدد
مـن املعض ت املتصلـة بدورهـم املـزدوج كعنـارص داخليني
وخارجي يف آن واحـد .فع سـبيل املثـال ،هـم جـزء ال
يتجـزأ مـن قـ َّوات حفـظ الس م ،وعليهـم يف الوقـت نفسـه
التفـاوض ع أمنهـم مـع الجهـات ا ُملسـ ّلحة األخـرى مبـا يف
ذلـك يف أثنـاء انسـحاب البعثـة .وع مسـاعدي االتصـال
املح أيضـ ًا بنـاء عالقـات وثيقـة مـع املجتمـع املح
باإلضافـة إىل تجنـب التحيـز واالمتنـاع عـن انتهـاك مبـادئ
عـدم اإلفصـاح .وع ال َّرغـم مـن َّ
أن هـذه الجوانـب ُ ِّثـل
ً
تحديـاًُ ،يش البحـث إىل َّ
أن أك املسـائل إلحاحـا ليسـت واسـتجابة لذلـك ،تعمـل بعثـات حفـظ الس م ع إدمـاج
متأصلـة يف مسـاعدي االتصـال املحيل أنفسـهم بـل يف كيفية تقاريـر مسـاعدي االتصـال املح وتحذيراتهـم يف نظـام
اسـتخدام مسـاعدي االتصـال املح وآليـة متكينهـم.
متكامـل لتغطيـة األحـداث وقاعـدة بيانـات لتنفيـذ عمليـة
تحليـل املعلومـات والتشـارك بهـا بطريقـة أك منهجيـة
امليض قدماً
ويصبـح التعامـل مـع التحذيـرات ليسـت مجـرد تفس ات
ً
َّ
ثبـت ع مختلـف البعثـات أن مسـاعدي االتصـال املح
شـخصية للوحـدات الوطنيـة .وبـدال مـن إجـراء نقـاش ب
ليسـوا اس اتيجية يف حـد ذاتهـم وأ َّنـه ع قـدر جـودة أحـد مسـاعدي االتصـال املح وقائـده ع املسـتوى
الهيـاكل اإلداريـة واملـوارد ا ُملخصصـة لدعمهـم تـأيت مثـار املح أو ب املسـتويات املختلفـة مـن ال ُّرتـب العسـكرية
جهودهـم إذ ليسـت إدارة عـدد كب مـن املوظف
بالوحـدة  -حيـث سـينتهي النقـاش يف كلتـا الحالت بتأخـر
الوطني يف املواقـع النائيـة باملهمـة السـهلة .و ُتص ِّعـب االسـتجابة  -سـتغذي تقاريـر هـذا املسـاعد مبـارشة التقرير
الرصامـة النسـبية للوائـح األمـم املتحـدة اإلداريـة مـن ن
الـذي ُتعـدُّ ه البعثـة وجهـة االسـتجابة .وبهـذه
الرئي
مسـاعدي االتصـال املح ع نحـو يتسـم باملرونـة وفقـاً الطريقـة ،سـتُعا َمل تحذيـرات مسـاعدي االتصـال املح
لالحتياجـات يف امليـدان فض ً عـن رضورة تحليـل مختلـف معاملـة ممنهجـة وشـفافة مـا سـيزيد الضغـط ع البلدان
أنـواع املعلومـات التـي ي ّوفرهـا مسـاعدو االتصـال املح
املسـاهمة بال َّقـوات لتتخـذ إجـراءات حاسـمة فض ً عـن
وإحالتهـا والتعامـل معهـا.
ت يف النزاعـات الشـخصية ب مسـاعدي االتصـال املح
وقادتهـم.
وع ال َّر ْغ ُـم مـن هـذه االحتياجـات (ويف سـياق االضطـرار
لتعي عدد كب من املوظف تعييناً اسـتثنائياً ورسيعاً  ،ال يانوش كالنبريغ janosch.kullenberg@oxon.org
تحظـى البعثـات يف املقابـل بزيـادة يف قدرتهـا اإلدارية .لكنَّ زميل الدكتوراة ،كلية الدراسات العليا يف كلية برمين الدولية
للعلوم االجتامعية  ،www.bigsss-bremen.deوباحث
مونوسـكو تك َّيفـت تكيفـاً رسيعـاً نسـبياً مـن خ ل تعي
اثن مـن مسـاعدي االتصال املح وبعـض متطوعي األمم زائر ،معهد سالتسامن لدراسات الحرب والسالم يف جامعة
املتحـدة الدولي يف املكاتـب اإلقليميـة إلدارة مسـاعدي كولومبيا  ،www.siwps.orgوموظف معاون للشؤون املدنية
االتصـال املح املنترشين يف امليدان  -وقـد حاكت البعثات (سابقاً  ،بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية (مونوسكو  ،جمهورية الكونغو الدميقراطية.
األخـرى هـذه املنهجيـة لكنَّهـا مل تكـن الحـل األمثـل ع
مزيد
املـدى البعيـد .ويتع ع املوظف الدولي قضـاء
www.un.org/en/peacekeeping .
مـن الوقـت يف امليـدان برفقة مسـاعدي االتصـال املحيل من  .انظر أيضاً استعراض املامرسات املثىل ملساعدي االتصال املحيل التابعني لبعثة األمم
خ ل التنـاوب ع سـبيل املثـال داخـل املكاتـب امليدانيـة املتحدة لحفظ السالم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية2014 ،
وخارجهـا .وقـد ُطلـب إىل مقـر األمـم املتحـدة أيضـاً وضـع http://bit.ly/MONUSCO-CLA-Review-2014
(MONUSCO CLA Best Practice Review 2014
تصنيـف جديـد للموظف
ُ
الجـدد مـن مسـاعدي االتصـال  .3ملزيد من التفاصيل بشأن تعميم مبادرة مساعدي االتصال املحيل ،انظر التقييم املتوقع
نرشه قريباً والذي أعده قسم سياسات إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين
املح لتجـري عمليـة نرشهـم بصـورة أك مرونة.
لا

لا

املتحـدة يف التصـدي للتهديـدات املوجهة ضـد املدنيني .وإذا
شـعر السـكان املحليـون َّ
بـأن قـ َّوات حفـظ الس م ال تتخـذ
اإلجـراءات الالزمـة لحاميتهـم ،فسـتضمحل كذلـك ثقتهـم
مبسـاعدي االتصـال املح إذ ُيف عـدم اتخـاذ بعـض
البلـدان املسـاهمة ب َّقـوات اإلجـراءات الحاسـمة لحاميـة
املجتمعـات املحليـة بجهـود مسـاعدي االتصـال املح
هبـا ًء منثـوراً وقـد ُيعرضهـم يف أسـوأ الحـاالت للخطـر حيث
تتعامـل معهـم الجامعـات املسـلحة كمخربيـن ال َسـنَد لهم.
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فعالية مسـاعدي االتصال
وباإلضافـة إىل ذلـك ،تعتمـد مـدى َّ
املح ع رغبـة الوحـدات العسـكرية التابعـة لألمـم

واملامرسات ا ُملثىل بعنوان دراسة مسحية أو مامرسة :مساعدو االتصال املحيل يف عمليات
األمم املتحدة لحفظ السالم.
(Survey or Practice: Community Liaison Assistants in United Nations
Peacekeeping Operations
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