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هجرين
للم َّ
كولومبيا :عملية السالم والحلول ُ
جيسون أوزفالدو مارتينيز ليغيزامو

إذا توصلت كولومبيا كام هو متوقع إىل اتفاقية للسالم إلنهاء النزاع الداخيل الذي طال أمده قد تتمخض
عن التسوية ظروف سياسية وقانونية لحل ظاهرة التهجري القرسي ملواطنيها.
لعـ َّ
ـل البحــث عــن الحلــول الدامئــة للنزاعــات واحــد مــن أكــر
ُ
التحديــات املل ِهمــة وأعظمهــا التــي تواجههــا املجتمعــات
الحديثــة .ويبــدو أن كولومبيــا اآلن عــى وشــك إنهــاء فــرة مــن
النـزاع الــذي خ ّلــف ورائــه إضافــة إىل الوفيــات واملفقوديــن ســتة
ماليــن نــازح داخــي و  400ألــف الجــئ.

املســتقر والدائــم ،وحاميــة الحقــوق القانونيــة للذيــن شــاركوا
مبــارشة أو بطريــق غــر مبــارش يف النــزاع املســلح .وينبغــي أن
ينصــب يف صلــب هذه الجهود حقــوق الضحايا وحــدة االنتهاكات
التــي عانــوا منهــا .وتذكــر الوثيقــة تبعــات هــذه االنتهــاكات عــى
أ َّنهــا أكــر حــدة عنــد الحديــث عــن األشــخاص الذيــن ينتمــون
إىل الفئــات املســتضعفة مثــل النازحــن داخليــاً والالجئــن.

وكانــت محادثــات الســام يف هافانــا ،كوبــا املربمــة بــن الحكومــة
الكولومبيــة والجامعــة الثائــرة الرئيســية املتمثلــة يف القــوات
املســلحة الثوريــة يف كولومبيا-جيــش الشــعب (فــارك) قــد
بــدأت تــؤيت أكلهــا وتتمخــض عــى اتفاقيــات تتضمــن اإلجـراءات
امللموســة فيــا يتعلــق باملهجريــن القرسيــن .ومــن العنــارص
املحوريــة يف ذلــك منظومــة الحقيقــة املدمجــة والعدالــة
واإلعــادة وعــدم التكــرار.
التعويضــات :الهــدف مــن هــذه التدابــر ضــان أن يتحمــل
كل األشــخاص الذيــن يتســببوا بــاألرضار خــال املواجهــات
الحقيقــة :ســوف ُتقــام مفوضيــة للحقيقــة لتحقيــق ثالثــة أهداف مســؤولية التعامــل مــع التبعــات .ومــن هنــا ،تلتــزم املجموعــات
أساســية وهــي :املســاعدة يف توضيــح مــا حــدث وتوفــر رشح الثائــرة والحكومــة عــى حــد ســواء باتخــاذ اإلج ـراءات الفرديــة
للتعقيــد الــذي اتســم بــه النـزاع والرتويــج للفهــم املتشــارك بــه يف والجامعيــة للتعويــض بنوعيــه املــادي والرمــزي وذلــك لجــر
املجتمــع والرتويــج لالعـراف بالضحايــا عــى أنهــم مــن األشــخاص األرضار التــي وقعــت عــى النســيج االجتامعــي .وينبغــي أن
الذيــن تعرضــت حقوقهــم لالنتهــاك وعــى أنهــم أيض ـاً عنــارص توجــه هــذه الجهــود عــى وجــه خــاص إىل الحــركات السياســية
سياســية مهمــة لعمليــة االنتقــال يف البــاد ،أمــا الهــدف الثالــث واملنظــات النســوية واملجموعــات املهنيــة التــي تأثــرت بالنـزاع.
فهــو تعزيــز التعايــش يف البالد وإنشــاء بيئــة تحولية تتيــح للحلول
الســلمية للنزاعــات وبنــاء ثقافــة االحـرام والتســامح الدميقراطي .وفيــا يخــص تعويــض النــزوح ،تفــرض االتفاقيــة عــى الحكومــة
واجــب إطــاق برامــج للعــودة وإلعــادة توطــن املهجريــن
وتنــص االتفاقيــة أيضــاً عــى أن تتــوىل دراســة كيفيــة تأثــر وأن ترســم خطط ـاً لعــودة الضحايــا مــن الخــارج إمــا مرافقــن
الحــرب عــى مختلــف املجموعــات مبــا فيهــا والنســاء واألطفــال مبــن يســاعدهم أو مــن خــال املســاعدات وذلــك عــى أســاس
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والســكان األصليــن واألفرو-كولومبيــن طوعــي بســامة وكرامــة .وســوف تســتهدف خطــط العــودة
باإلضافــة إىل األشــخاص املنتمــن إىل فئــة املثليــات واملثليــن وإعــادة التوطــن أساسـاً املناطــق التــي ســوف ُتن َّفــذ بهــا الربامــج
ومزدوجــي امليــل الجنــي وثنــايئ الجنــس ( إل جــي يب يت آي) التنمويــة وذلــك بتنســيق مــع عمليــة إعــادة األرايض إىل أصحابها.
واملنتســبني إىل النقابــات املهنيــة والتجــار .وتفــرض أيضــاً عــى وباإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي تنفيــذ عمليــات العــودة وإعــادة
املفوضيــة أن تلقــي الضــوء عــى املوضوعــات املتعلقــة بالتهجــر التوطــن جنبـاً إىل جنــب مــع الخطــط الراميــة لتحقيــق اإلســكان
وإزالــة ملكيــة األرايض اللتــن كانتــا مــن أهــم أســباب انــدالع الريفــي ،وتوفــر املــاء ،وتوليــد الدخــل ،والرتويــج لالقتصــاد
النــزاع يف املقــام األول.
الريفــي ،وبرامــج التطهــر مــن التلــوث ،وإزالــة الذخائــر غــر
املنفلقــة.
العدالــة :هنــاك خمســة أهــداف تحــت هــذا العنــوان وترتبــط
رك الحكومــة األفـراد واملجتمعــات املحليــة يف تصميم
بحــق الضحايــا للحصــول عــى العدالــة ،وتقديــم الحقيقــة إىل وســوف ُتـ ِ
املجتمــع الكولومبــي وحاميــة حقــوق الضحايــا ،وتحقيــق الســام التدابــر األمنيــة وســوف تعــزز برامــج الدفــاع املجتمعــي وذلــك
ومــع َّأن االتفاقيــة تفــرض عــى الدولــة منــح عفــو للجرائــم
السياســية ،فمــن الواضــح َّأن املســؤولني عــن التهجــر القــري،
والجرائــم ضــد اإلنســانية ،والجرائــم الخطــرة لــن يســتفيدوا مــن
هــذا العفــو.
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مــن أجــل الرتويــج لحقــوق اإلنســان والســتكامل العمليــات
الخاصــة بإعــادة األرض إىل أصحابهــا والعــودة وإعــادة التوطـ .

واليــوم ،بعــد التغلــب عـ معظــم العقبــات التــي كانــت ماثلــة
أمــام االتفاقيــة ،يبــدو أن العمليــة قــد وصلــت إىل مرحلــة
الالعــودة .ويف هــذه الظــروف ،تظهــر عــدة مهــام بــارزة ميكــن
للمهجريــن أن ميثلــوا دوراً فيهــا .وأكرثهــا حساســي ًة وإلحاحــاً
هــو ترويــج املشــاركة الفاعلــة والواعيــة يف عمليــة التحقــق مــن
تنفيــذ االتفاقيــة التــي ســوف ُتط َّبــق وتدخــل حيــز النفــاذ فــور
املوافقــة عليهــا يف اســتفتاء داخــل الب ـ د .وكان مؤيــدو الس ـ م
قــد بــدأوا للتــو بإطـ ق حمـ ت عـ البـ د وخارجهــا مؤيديــن
للتصويــت بـــ ‘نعــم’ .عـ اســتفتاء السـ م الــذي ســوف ُيجـ َرى
بعــد  3إىل  45يوم ـاً مــن التوقيــع النهــايئ لالتفاقيــة.
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هجريــن خــارج الب ـ د،
وع ـ وجــه الخصــوص في ـ يتعلــق با ُمل َّ
تتحــدث االتفاقيــة عــن رضورة تعزيــز االعـ اف بالضحايــا خــارج
الب ـ د وتعويضهــم مبــن فيهــم الالجئــون واملنفيــون وذلــك مــن
خ ـ ل خطــط للعــودة املصاحــب بهــا أو املســاعدة .ولتســهيل
نشــئُ الربنامــج ظــروف إعــادة
عودتهــم إىل بالدهــم ،ســوف ُي ِ
حياتهــم مبــا يف ذلــك الوصــول إىل الحقــوق األساســية للتوظيــف،
والصحــة ،واإلســكان ،والتعليــم ع ـ جميــع املســتويات .و ُتر ِّكــز
االتفاقيــة أيضــاً عــ رضورة إيــ ء االتفاقيــة إىل العــودة إىل
األماكــن التــي ُأخ ـ ِرج منهــا النــاس واح ـ ام إرادة الضحيــة.
ومــن ناحيــة الحكومــة ،يجــب عليهــا أن تضمــن ســ مة
األشــخاص الذيــن يحاولــون نــ محتــوى الحــوارات
من االتفاقية إىل التنفيذ
واالتفاقيــات .فالحكومــة ســوف ترتكــب خطــأً فادحــاً إذا مل
جــاءت اتفاقيــات هافانــا ( التــي تتطلــب مصادقــة الشــعب تلتــزم بعمليــة نــ املعلومــات وتركــت هــؤالء األشــخاص
الكولومبــي عليهــا خــ ل عــام 6
كأداة سياســية طموحــة تحــت رحمــة املجموعــات املتنفــذة التــي تســيطر حالي ـاً ع ـ
ال تهــدف إىل مجــرد إنهــاء مواجهــة مســلحة فحســب بــل إىل احتــكار املعلومــات .ومــع كل االلتزامــات التــي تبنتهــا الجهــات
قلــب املعادلــة اإلمنائيــة التــي مل تكــن عادلــة وتحقيــق الحقــوق التنفيذيــة يف الحكومــة بشــأن نــزع الســ ح مــن املليشــيات
الدامئــة للهجــرة القرسيــة للكولومبيـ بالنســبة للنازحـ داخلياً املســلحة ،مــا زالــت هــذه املليشــيات تعمــل يف مختلــف
وللمنفي ـ سياســياً خــارج الب ـ د .لكــنَّ إنجــاح هــذه االتفاقيــة مناطــق البــ د .ولهــذا الســبب ،هنــاك حاجــة إلبــرام اتفاقيــة
ســوف يتطلــب مــن املجتمــع الكولومبــي ككل أن يكــون مــدركاً حــول الضامنــات األمنيــة بحيــث تنــص عــ َّأن بنــاء الســ م
للعنــارص املختلفــة يف هــذه االتفاقيــات وتنفيذهــا .وإلحــداث أمــر مهــم جــداً وجوهــري ملحاربــة املنظــ ت اإلجراميــة مبــا
ذلــك ال بــد للحكومــة مــن أن تنشــئ اســ اتيجية توعويــة فيهــا املنظ ـ ت التــي خلفــت املليشــيات املســلحة واملســؤولة
مــن أجــل إرشاك جميــع الكولومبيــ مبــن فيهــم (املنفيــون ،عــن عمليــات القتــل واملذابــح أو التــي تهــدد املدافعــ
والالجئــون ،واملهجــرون يف هــذه العمليــة.
عــن حقــوق اإلنســان والحــركات االجتامعيــة والسياســية.
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وقــد ُأرشك النازحــون واملنفيــون يف البحــث عــن الســ م يف
مراحــل مختلفــة .فقبــل إط ـ ق عمليــة الس ـ م نفســها ،ســاهم
هــؤالء النــاس بهــذا الهــدف مــن خــ ل مختلــف النشــاطات
التــي أدوهــا داخــل البــ د وخارجهــا ،وحــددوا موقفهــم إزاء
الحــرب ملصلحــة حــل منســق للنــزاع .وبعــد بــدء الحــوارات،
كان املنفيــون مؤثريــن جــداً يف نــ التقــدم ا ُملحــ َرز دوليــاً
مــن خ ـ ل املنتديــات ،واالجتامعــات ،واملؤمت ـرات ،واملس ـ ات.
وضمنــوا إحضــار مخرجــات هــذه املناســبات والفعاليــات إىل
طاولــة املفاوضــات وأصبــح بعضهــم جــزءاً مــن االتفاقيــات
التــي ُو ّق َعــت .وجلبــوا معهــم دع ـ ً دولي ـاً ال ميكــن االســتهانة
بــه مــن املجتمــع املــدين ومــن الشــخصيات السياســية والثقافيــة
املهمــة .ويف اللحظــات الحرجــة ،عندمــا بــدأ بــأن األطــراف جيسون أوزفالدو مارتينيز ليغيزامو
كانــت عــ وشــك أن تتخــ عــن الحــوار ،تدخــل الالجئــون jeisson.martinez@um.es
واملنفيــون وحشــدوا الجهــود للمطالبــة باســتمرار الحــوار وأرصوا مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة موريكا ،إسبانيا
عــ إيقــاف إطــ ق النــار ثنــايئ األطــراف لضــ ن اســتمرار www.um.es
املحادثــات.
ى

وفــور املصادقــة عــ االتفاقيــات ،ســوف يتطلــب تنفيذهــا
مشــاركة وطنيــة فاعلــة ومراقبــة دوليــة .وســيتطلب حجــم
اإلصالحــات املطلوبــة أن ال تكــون االتفاقيــة يف نهايــة املطــاف
مجــرد وثيقــة إعـ ن رصف بــل يجــب أن تكــون وثيقــة قانونيــة
ملزمــة ال ميكــن العــدول عنهــا بحيــث تســتحوذ جميــع مفاصلهــا
وأحكامهــا عــ الشــخصية أو الصفــة امللزمــة التــي يجــب أن
يقبلهــا جميــع املواطنــ وينفذونهــا .وبهــذه الطريقــة فقــط،
ميكــن لالتفاقيــة أن تنشــئ الظــروف السياســية والقانونيــة
الالزمــة إلنهــاء النــزاع وللبحــث عــن حلــول فعالــة ودامئــة
للمهجريــن القرسيــ يف كولومبيــا.
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