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ُمح ِّركات جديدة للتَّهجري يف جنوب-غرب كولومبيا

ألفريدو كامبوس غارسيا

مل ينته العنف وال التَّهجري مبجرد توقيع اتفاقية السالم يف كولومبيا.
أجج التوقيع مؤخراً عىل اتفاق سالم بني حكومة كولومبيا ،والقوات القانونية للعصابات اإلجرامية والعصابات شبه العسكرية األخرى
املسلحة الثورية الكولومبية ،1أكرب الجامعات املسلحة يف البالد مشاكلها االجتامعية والبيئية.
األمل يف تحقيق سالم نهايئ مستقر ودائم .بيد َّأن أعامل الجامعات
املسلحة األخرى تشكل تهديداً خطرياً أمام تحقيق هذا الهدف .وأدى انسحاب القوات املسلحة الثورية الكولومبية وما تبعه من
ويتضح ذلك عىل وجه الخصوص يف املنطقة الجنوبية الغربية من ظهور جيش التحرير الوطني يف مقاطعة كاوكا إىل بعض التداعيات
اج َئ ًة بالنسبة للسكان املحليني .ففي األقاليم
كولومبيا ،حيث يوجد انتشار واسع النطاق للمحاصيل واألعامل السلبية التي كانت ُم َف ِ
غري املرشوعة ،والجهات الفاعلة املسلحة ،مثل القوات املسلحة التي كانت تحتلها سابقا ،كان لدى القوات املسلحة الثورية
رسحة ،وجيش التحرير الوطني 2،والعصابات الكولومبية عىل األقل بعض السلطة .فكانت عىل سبيل املثال ،تبلغ
الثورية الكولومبية ا ُمل َّ
ُ
اإلجرامية الكبرية (املتعارف عليها هناك باسم باكريم ويف اآلونة السكان املدنيني أين ز ِرعَت األلغام .ومع انسحاب القوات املسلحة
األخــرة ،من مجرمي بانداس اإلسبانية ،كمجموعات مسلحة الثورية الكولومبية ،توقفت هذه الحامية املميزة تجاه السكان.
منظمة) .وتشكل املنطقة بأكملها ممراً لعبور هذه املجموعات
ً
واملنتجات التي تنقلها ،ألنها تربط السلسلة الجبلية ومناطق ولهذه األسباب ،يضطر كثري من النازحني داخليا يف جنوب غرب
اإلنتاج أو االستخراج يف جنوب غرب كولومبيا مبوانئ املحيط كولومبيا إىل مغادرة البالد إىل تشييل أو اإلكوادور ،أو حتى إىل
الهادئ والطرق الرئيسية للخروج.
أمريكا الشاملية أو أوروبا.
ألفريدو كامبوس غارسيا alfredocamposga@gmail.com

ومنذ توقيع اتفاق السالم ،انتقلت جامعات مسلحة أخرى
إىل احتالل األرض التي تخلت عنها القوات املسلحة الثورية خبري قانوين يف شؤون اللجوء وال ِّنزاع خاص ًة يف منطقة الرشق
الكولومبية .ورافق االشتباكات املسلحة بني القوات الحكومية األوسط وشامل أفريقيا ومنطقة آسيا الوسطى وكولومبيا.
وجيش التحرير الوطني انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،التي
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia .1
تقود بدورها إىل عملية نزوح جامعي ملجتمعات بأكملها ،مثل Ejército de Liberación Nacional .2
جامعة الوونان اإلثنية من مجتمع تاباراليتو .وتثري األنشطة غري

