26

االقتصادات

26

نرشة الهجرة القرسية 58
يونيو/حزيران 2018

www.fmreview.org/ar/economies

التعاون مع املنظامت اإلجرامية يف كولومبيا :عائق يحول دون االنتعاش
االقتصادي

كريستوفر م هايس

ينبغي للساعني إىل دعم التنمية االقتصادية للنازحني داخلياً يف كولومبيا إدراك كيف وملاذا يتعاون كث ٌري
من النَّازحني داخلياً مع املجموعات املس َّلحة واملنظامت اإلجرامية.
حتـى يومنـا هـذا ،سـجلت الحكومـة الكولومبيـة مـا يزيد عىل أشكال التعاون

 7ماليين و  300ألـف ضحيـة للتهجير القسري نتـاج سـنوات
طويلـة مـن غـرق الشـعوب يف ال ِّنزاعـات 1.ومبـا َّأن التَّهجير
القسري يـؤدي ،كام هـو معـروف ،إىل ارتفاع مسـتويات الفقر
املهجرين مـن املناطق
املدقـع (الـذي يؤثـر بدوره يف  %85مـن َّ
الريفيـة إىل املناطـق الحرضيـة )2تصبـح التنميـة االقتصاديـة
على رأس األولويـات .ويعـد تعـاون النَّازحين داخليـاً مـع
ً
عاملا مه ً
َّ
ام ضمن
املسـلحة واملنظمات اإلجراميـة
املجموعـات
عوامـل كثيرة أخـرى تـؤدي إىل ظهـور تحديات أمـام االنتعاش
االقتصـادي لضحايـا النِّـزاع يف كولومبيـا رغـم أ َّنـه ال ُي ّ
ؤخـذ يف
االعتبـار كما ينبغـي.

ولهـذه الجامعـات املسـ َّلحة ،ومنظمات حـرب العصابـات،
والجامعـات شـبه العسـكرية ،وعصابات املخـدرات ،وعصابات
املافيـا املحليـة أثرهـا املأسـاوي يف االقتصـاد املحلي ملجتمعات
املهجريـن .وباإلضافـة إىل ذلـك ،قـد يـؤدي التعـاون مـع
َّ
َّ
املسـلحة إىل تقويـض جهـود األطـراف األخـرى
الجامعـات
التـي تهـدف إىل تعزيـز التنميـة االقتصاديـة مـن خلال
إيجـاد وتأسـيس أنشـطة جديـدة مـدرة للدخـل والسـعي
إىل تحقيـق العمـل النظامـي .ولذلـك ،مـن األهميـة البالغـة
أن يعـي املعنيـون يف التنميـة االقتصاديـة مـع الكولومبيين
النَّازحين داخليـ ًا كيـف وملـاذا يتعاون أولئـك النَّازحـون داخلياً
مـع الجامعـات املسـ َّلحة واملنظمات اإلجراميـة على وجـه
الخصـوص.

بسبب عزلة تجمعات النَّازحني داخلياً واستضعافهم االقتصادي
وغياب الرقابة الحكومية والرشطةُ ،ي َ
نظ ُر إىل هذه التجمعات
عىل أ َّنها بيئة مواتية للجرمية املنظمة .و ُيع َر ُف النّازحون داخلياً
بتعاونهم مع الجامعات املسلحة سواء بصورة مبارشة أم غري
مبارشة؛ فالبعض ينخرط معهم مبارش ًة يف األنشطة غري املرشوعة
وأبرزها اإلتجار يف املخدرات وابتزاز األموال عىل سبيل أغراض
الحامية (وهو ما يسمى محلياً بالڨاكوناس (حرفياً :املطعومات))
بينام يساعدهم آخرون من خالل تزويدهم باملؤن واللوازم أو نقل
البنزين إىل الذين يزرعون محاصيل غري مرشوعة.
وباإلضافة إىل ذلــك ،تسيطر الجامعات املس َّلحة ،يف بعض
املجتمعات ،عىل موارد املياه وبيع املواد الغذائية األساسية مثل
البيض واألريبا (غذاء رئييس كولومبي مصنوع من دقيق الذرة).
كام يسيطرون أيضاً عىل وسائل املواصالت داخــل املخيامت
وخارجها .ويف ظل هذه الظروفُ ،ي َ
ستقط ُب البائعون املحليون،
والسائقون ،وأخرون ممن بحاجة إىل املاء لالنخراط بدرجات
متفاوتة من التواطؤ واإلذعان لهذه الجامعات املسلحة.

أسباب التعاون

من املهم أن نفهم سبب تعاون النَّازحني داخلياً مع العصابات أل َّنه
بدون هذه الفهم ،ستذهب جهود التنمية االقتصادية سدى وقد
ُتع ِّر ُض املنظامت أنفسها والذين يسعون إىل املساعدة إىل الخطر
ألن أنشطتهم سوف ُي َ
َّ
نظ ُر إليها عىل أ َّنها تهدد الجهات الفاعلة
غري املرشوعة .فاألسباب التي تدفع بالنَّازحني للتواطؤ أو االنخراط
مثـة عوائـق عـدة تعيق دراسـة هـذه الظاهـرة نذكـر منها عىل مبارش ًة مع الجامعات املسلحة يف أنشطتهم أكرب تعقيداً مام يعتقد
وجـه الخصـوص مخاطـر األعمال االنتقاميـة التـي يواجههـا كثري من الناس.
كل مـن الباحثين وعينـة البحـث .وباإلضافـة إىل ذلـك ،يعيـش
النازحـون يف أماكـن متنوعـة للغايـة وأحيانـاً نائية جـداً ولذلك والسبب الرئييس هو الندرة الشديدة للفرص االقتصادية إذ يشري
ينبغـي أن يكـون البحـث واسـع النطـاق أيضـاً .ويف أثنـاء كث ٌري من األشخاص الذين ُأجر َيت معهم املقابالت إىل أ َّنه إذا وجد
إجـراء هـذا البحـث ،قابـل كاتـب املقالـة  15فـرداً مـن قـادة النّازحون داخلياً  -عىل األقل  -من يعيل أرسهم فسوف يثنيهم
املجتمعـات املحليـة والعاملين يف املنظمات غير الحكومية يف ذلك عن االنخراط يف األنشطة اإلجرامية .كام أكد األشخاص الذين
ثلاث مدن رئيسـية (ميديلين ،وبوغوتـا ،وقرطاجنة) وجامعتني ُأجر َيت معهم املقابالت عىل َّأن السب يتمحور حول إغراء ‘املال
مـن املجتمعـات الريفيـة الصغيرة (يف منطقـة قرطبـة وكاوكا) .سهل الكسب’ .وتلخص ماريا إسبريانزا( 3باحثة اجتامعية تعمل يف
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/روبني سالغادو إسكوديرو

مجتمع نازح يف كولومبيا.

تنمية املجتمعات املحلية القامئة عىل العقيدة يف بوغوتا) العوامل الكوكة بد ًال من الذرة .وهم يسوغون ذلك ألن سعر الذرة غالب ًا ما
الحركية السائدة كام ييل:
يكون زهيد ًا جد ًا والفالحون ....غالب ًا ما يخرسون”.

املهمشة واملستبعدة واملعزولة أرض ًا خصبة قد يجد النَّازحون داخلياً من ذوي االنخراط غري املبارش أو املحدود
“تعد املجتمعات َّ
إلخفاء الجرمية املنظمة .فاإلتجار غري املــروع وعــوز هذه الذي يقترص عىل أدوار داعمة فقط أ َّنه من السهل تسويغ
املجتمعات االقتصادي وثقافة املال السهل تجعل [النَّ ازحني انخراطهم أل َّنهم ال ينتجون أو يبيعون املخدرات مبارش ًة.
داخلي ًا] مييلون إىل االنخراط يف األعامل غري املرشوعة”.
ً
ً
َّ
وال شك أن الخوف أحد األسباب األكرث تكرارا وذكرا التي تدفع
فال شك َّأن ثقافة املال السهل جاءت نتيجة تضافر مجموعة من بالنَّازحني إىل التواطؤ مع العصابات اإلجرامية أو دعمهم يف
العوامل نذكر منها تأثري عصابات املخدرات وحركيات االعتامد مجتمعاتهم .ويرضب هذا الخوف بجذوره يف نفوس النَّازحني
عىل الغري والتبعية التي أوجدتها فيهم الحكومة واملساعدات داخلياً ليس بسبب الخطر الذي متثله الجامعات املس َّلحة فحسب
غري الحكومية 4.ولكن عند الدمج بني هذه الثقافة وواقع األجور بل بسبب الشعور الذي يخالج النَّازحني داخلياً َّ
بأن الحكومة
املنخفضة أو هامش الربح املنخفض لكثري من أعامل اإلنتاج والرشطة قد تخلوا عنهم .وعىل حد تعبري سوزانا ،باحثة اجتامعية
الزراعي ،يتضح لنا السبب وراء انخراط النَّازحني مع العصابات يف مرشوع تنموي مع النَّازحني داخلياً خارج ميديلني:
اإلجرامية .وكام يقول جورج ميجيل (راعي أبرشية ورئيس إحدى
“كثري منهم خائفون ......يشعرون َّ ......
املنظامت التي تعمل يف مجال التنمية املحلية):
كأن أفضل يشء يفعلونه يك
ٌ
يبقوا ساملني التزام الصمت .ولكن آخرين يرون هذه الحياة أسهل
“املسوغ هو [ ....مبا] أن  2كيلو جرام من الكوكة يباع بحوايل  4ما يكون نظرًا لعدم اكرتاث الدولة  ...ونظرًا ألنه ليس لديهم من
ماليني و 600ألف بيزو ،سوف أتجه إىل تكريس كل جهودي لزراعة
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يحميهم ،وليس لديهم من يسمعهم وإذا حدث وسمعهم أحد
فسوف ييش بهم [إىل املجموعات اإلجرامية]”.
ومام يزيد الطني بلة باإلضافة إىل تخيل الدولة حقيقة َّأن جمعيات
األحياء املحلية غالباً ما تدفع الناس لالمتثال لطلبات االبتزاز التي
تطلبها منهم الجامعات اإلجرامية بل قد يصل األمر يف بعض
األحيان إىل أن يجمعوا املال لهم.
لكنّ الخوف والفقر ليسا العاملني الوحيدين .فإىل ح ٍد ما ،تعمل
الجامعات اإلجرامية عىل حفظ النظام يف كثري من هذه املجتمعات
املهمشة إذ تؤدي دور الحكومة املحلية يف ظل غياب
املحلية َّ
الرشطة وممثيل والحكومة وتفرض عقوبات عىل من ينتهك قواعد
املجتمع العامة .تضيف سوزانا:
“لقد اعتاد الناس عىل وجود [الجامعات اإلجرامية] بل أكسبوها
طابع ًا رشعي ًا ومنحوها رشعية معينة بطريقة معينة ،فعندما
يحدث لهم أمر ما كانوا يبحثون عن [أفراد الجامعة] ليك يحلون
لهم املشكالت ،ويعني ذلك تويل العصابات لدور القضاة”.
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النَّازحني عن التامدي يف االنخراط مع هذه الجامعات ينبغي أن
تأخذ بعني االعتبار عوامل أخرى؛ ومن املرجح أن يتجاوز هذا
العمل نطاق منظامت التنمية االقتصادية النموذجية ومن ثم
ستكون هناك حاجة إىل تضافر الجهود والتعاون مع املنظامت
الحكومية ،واملنظامت غري الحكومية ،واملنظامت القامئة عىل
العقيدة.
ومبا َّأن بعض العوامل التي نوقشت تتعلق بغياب دور الدولة
وضعف قيادات املجتمعات املحلية فمن ثم ينبغي إيالء االهتامم
إىل التنمية االقتصادية التي ينبغي أن تسري جنباً إىل جنب مع
وجود حكومي أكرث قوة وحضور ُ َ
ش ِط ُي يف املجتمعات املحلية
باإلضافة إىل مبادرات املساعدة لزيادة الوعي الــذايت املدين
والسيايس للمجتمعات املحلية .وباملثل ،بقدر ما ترتبط بعض
العوامل باملسائل األخالقية والنفسية ،ميكن تناولها ومعالجتها
أفضل بالتَّعاون مع املجتمعات الدينية املحلية واملنظامت القامئة
عىل العقيدة باإلضافة إىل املنظامت غري الحكومية التي تقدم
الرعاية النفسية.

ويف حني أ َّنه ال شك َّأن هذا التعاون سيكون معقداً ،فتقدير العوامل
ونظراً َّ
ألن عصابات املافيا والجامعات اإلجرامية تسد فراغ الحكم ،غري االقتصادية وإدراكها جيداً أل َّنها تحفز التعاون مع الجامعات
ً
َّ
يرى النّازحون داخليا أن التعاون معهم أكرث رشعية مام قد يعتقد اإلجرامية وتعيق التنمية االقتصادية املرشوعة أمر بالغ األهمية إذا
ما ُأر ِي َد العمل عىل تعزيز االنتعاش االقتصادي للنازحني داخلياً.
منهو خارج الصورة الكاملة.
وأخرياً ،قد يختار النّازحون داخلياً التعاون مع الجامعات اإلجرامية
املعارضة أو حتى االنخراط معهم كرد فعل ضد العنف الذي بروفيسور مشارك ،املؤسسة الجامعية ملعهد دراسات الكتاب
تعرضوا له عىل أيدي جامعة مسلحة أخرى .وبهذه الطريقة ،املقدس يف كولومبيا ،ميدلني ،مدير مرشوع ‘اإلرساليات التبشريية
5
يشعرون أكرث باألمان ويصبحون قادرين عىل االنتقام والثأر املتكاملة واالزدهار اإلنساين للنازحني داخلياً يف كولومبيا’
ألنفسهم .تضيف أنجيليكا بين ّيا موسوسو:
Registro Único de Víctimas (2018) Informe General .1
كريستوفر م هايس cmhays@gmail.com

“إذا طردتني الجامعات شبه العسكرية ،سأصبح عــدو ًا لها
وسأتودد إىل جامعات حرب العصابات[ .أو] إذا كانت جامعات
حرب العصابات هي التي طردتني وأنا عىل حايل هذه من النَّ زوح
واالستضعاف ،فسينتهي يب الحال إىل االنضامم إىل الجامعات شبه
العسكرية سعي ًا وراء تحقيق ما مل تستطع الدولة تحقيقه أو
توفريه”.

اآلثار املرتتبة عىل العمل التنموي

كل ذلك إمنا يؤكد عىل حقيقة َّأن املنظامت التي تركز عىل التنمية
االقتصادية للنازحني داخلياً يف كولومبيا بحاجة إىل تبني عقلية
التحالف وتنسيق جهودها مع املنظامت التكميلية .ونظراً َّ
ألن
الدوافع االقتصادية ليست سوى جزء صغري من أسباب انخراط
النَّازحني داخلياً مع العصابات اإلجرامية ،فالجهود املبذولة إلبعاد
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