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الالجئون الكولومبيون: أحان وقت االحتجاج ببند وقف الحامية؟
بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا

بعد أكرث من خمسة عقود من النِّزاع املسلح الداخيل، وقعت الحكومة الكولومبية يف نوفمرب/ترشين الثاين 
2016 اتفاق سالم مع القوات املسلحة الثورية لكولومبيا ) الجيش الشعبي(، فهل يعني ذلك أن هؤالء 

الكولومبيني الذين أُجرِبوا عىل مغادرة البلد يجب أن يعودوا اآلن؟

الحامية  أشكال  من  وغريها  لالجئني  الدولية  الحامية  َمت  ُصمِّ
الدولية لتكون مؤقتة وينص ’بند وقف الحامية‘ الوارد يف اتفاقية 
وبروتوكولها   1951 لعام  الالجئني  بوضع  الخاصة  املتحدة  األمم 
والصكوك الدولية األخرى يف هذا املجال عىل أربعة سيناريوهات 
الحاالت  هذه  إحدى  الدولية.1وتحدث  الحامية  فيها  تنتهي  قد 
كبرية  لدرجة  الظروف  يف  عميقاً  تغرياً  املنشأ  بلد  يواجه  عندما 
تكفي إلزالة األسباب التي دفعت شعبه إىل الفرار. ومبجرد تاليش 
لألمم  السامية  واملفوضية  املضيفة  للبلدان  األسباب، ميكن  هذه 
الدولية،  الحامية  توفري  انتهاء  إعالن  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
وتقتي عودة الالجئني إىل بلدانهم األصلية، يف حني أنَّ بلد املنشأ 
باستئناف مسؤوليته عن حاميتهم. والسؤال املطروح اآلن  ملزٌم 
هو ما إذا كان توقيع اتفاق السالم يف كولومبيا، سيرتتب عليه بند 
وقف الحامية الذي تتذرع به البلدان التي تستضيف الكولومبيني، 

إما كالجئني أو كمستفيدين من نوع آخر من الحامية الدولية. 

ووفقاً لتفسري املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
يتطلب تغيري الظروف اقرتان ثالثة عنارص. أوالً، يجب أن يكون 
يف  تسببت  التي  األسباب  لحل  الكفاية  فيه  مبا  عميقاً  التغيري 
التغيري مستداماً عىل مر الزمن،  التهجري، وثانياً، يجب أن يكون 
الفرار مرًة أخرى، وأخرياً،  العائدين عىل  إجبار  مام يضمن عدم 
بلد  يف  الحامية  إىل  الفعال  بالوصول  العائدون  يتمتع  أن  يجب 

املنشأ.2 

فالهجرة  الكولومبية،  الحالة  يف  بعد  ُتستوَف  مل  الظروف  وهذه 
القرسية يف هذا البلد له أسباب متعددة، واتفاق السالم الحكومي 
مع إحدى القوات املتمردة أال وهي الثورية لكولومبيا )الجيش 
يف  تسببت  التي  العوامل  جميع  بالرضورة  يحل  ال  الشعبي(3 
الهجرة، كام أنه ال ينطوي عىل تهيئة كاملة لظروف األمن لعودة 
لسيطرة  املنفيني، ألن مناطق واسعة من كولومبيا تخضع حالياً 
هناك  تزال  ال  ذلك،  عىل  العنيفة.4وعالوًة  اإلجرامية  العصابات 

مجموعة مسلحة واحدة نشطة، وهي جيش التحرير الوطني.5

األسباب الداعية لالحتجاج بوقف الحامية
لكنَّ تفسري املفوضية غري ملزم قانوناً إذ قد تختار البلدان املضيفة 
التي  البلدان  حالة  ويف  الحامية،  وقف  تطلب  وأن  تجاهلها 

تستضيف أكرب عدد من الالجئني الكولومبيني )فنزويال واإلكوادور 
وبنام(، هناك أسباب وجيهة تجعل ذلك احتامالً قوياً، 

ففنزويال التي استضافت بحلول كانون األول 2016 ما يقرب من 
عميقة،  وسياسية  اقتصادية  أزمة  من  تعاين  كولومبي،   173000
من  التخلص  إىل  الفنزويلية  السلطات  متيل  قد  ذلك،  عىل  وبناًء 
عىل  إليهم  ُينَظر  ممن  العامة،  املوارد  يستهلكون  الذين  السكان 
الطرد  ويعكس  األمني.  االنفالت  زيــادة  عن  مسؤولون  أنهم 
 ،2015 آب  الذي حدث يف  النظاميني،  غري  للكولومبيني  الجامعي 
ألف  أكرث من 101  تستضيف  التي  اإلكوادور  وتواجه  امليل.  هذا 
كولومبي صعوبات اقتصادية أيضاً، فقد طلبت املساعدة والعون 
لالجئني،  الحامية  توفري  تواصل  ليك  الكولومبية  الحكومة  من 
عام  ففي  السكان،  هؤالء  حجم  زيادة  ملنع  خطوات  واتخذت 
لَت قوانني اإلكوادور من أجل تقييد  2012، عىل سبيل املثال، ُعدِّ
 17 من  أكرث  تستضيف  التي  بنام  تشهد  الالجئني،6وأخرياً،  مفهوم 
يف  أشارت  وقد  الدويل،  للبنك  وفقاً  اقتصادياً  تباطؤاً  الجئ،  ألف 
املايض إىل حجم العبء الذي تتحمله يف رعاية وحامية الالجئني 

الكولومبيني. 

باإلضافة إىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن اإلكوادور وفنزويال كانتا يف 
املايض مفتوحتني بصفة خاصة لوصول الالجئني الكولومبيني بسبب 
التوتر املتزايد بينهام وبني جارتهم كولومبيا. ويف الوقت الحارض، 
تغريت ديناميات هذه العالقات والعوامل املحركة لها، مام يقلل 
من القيمة السياسية واالسرتاتيجية الستقبال الالجئني الكولومبيني. 

ضامن الحامية 
إكوادور  مع  القومية  ثنائية  الكولومبية  الوطنية  اللجان  وتتيح 
للحكومة  فرصاً  بنام،  مع  الجوار  ولجنة  وفنزويال،  وكوستاريكا 
ببند  الوشيك  االحتجاج  تجنب  بغية  االتفاقيات،  عىل  للتفاوض 
ُعِقَدت  اإلكوادور،  مع  الثنائية  اللجنة  الحامية. ومن خالل  وقف 
اتفاقات بشأن رعاية هؤالء السكان وتنفيذ خطة العودة الطوعية. 
ومع ذلك، من الرضوري توسيع نطاق املفاوضات واإلرساع بعملية 
القرار، ليس لتفادي االحتجاج ببند وقف الحامية فحسب،  صنع 
مل  الذين  رفاه  كيفية ضامن  بشأن  اتفاقات  إىل  للتوصل  أيضاً  بل 
يكن لهم يف ذلك الوقت أي خيار سوى مغادرة بلدهم أو فقدان 
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حياتهم. وستكون هناك حاجة متزايدة إىل خطط مشرتكة للعودة 
أكرث  تصبح  وعندما  كولومبيا،  يف  الحالة  استقرار  عند  الطوعية، 

مالءمًة لتوفري عودة آمنة ملن يرغب يف ذلك. 

وللمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دور مهم تؤديه 
يف كل هذا. أوالً، تتمثل مهمة املفوضية يف رصد االمتثال للمبادئ 
أن  للمفوضية  ميكن  وثانياً،  الحامية.  بوقف  املتعلقة  التوجيهية 
تدعم  أن  للمفوضية  ميكن  وأخرياً،  الدول.  بني  املفاوضات  تيرس 
السكان  أن  الوطنية  السلطات  تذكر  وأن  الطوعية  العودة  خطط 
بالظروف  تام  العودة، يجب أن يكونوا عىل علم  الذين يختارون 
التي سيواجهونها يف كولومبيا، وأن أمنهم وحقوقهم يجب أن تكون 

مضمونًة متاماً. 

بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا  
beasanchezmojica@gmail.com 
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 البابوية )إسبانيا(.
 https://humanities-center.ie.edu/dt_team/851/

www.unhcr.org/uk/excom/standcom/3ae68cf610/note-cessation-clauses. .1
html

 UNHCR )2003( Guidelines on International Protection No. 3: Cessation .2
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6. استبدل املرسوم الترشيعي 1812 لعام 2012 باملفهوم الواسع لالجئني الذي تضمن 
األشخاص الفارين من أوضاع النِّزاع املسلح والعنف املنترش دون طلب إثبات بتعرض 
الفرد لالضطهاد تعريفاً مبنياً عىل التعريف األصيل الضيق كام ورد يف اتفاقية الالجئني 

لعام 1951.

األطفال واملراهقون املقاتلون السابقون يف كولومبيا
ستيفاين أرماس كونرتيراس

يجري اآلن ترسيح أعداد كبرية من األطفال واملراهقني الذين ُجنِّدوا يف النزاع املسلح يف كولومبيا، وميكن 
للدروس املستخلصة من عملية السالم السابقة للفرتة الواقعة ما بني عامي 2003 - 2008 أن تكون مفيدة 
إلثراء عملية العدالة االنتقالية الحالية، وال سيام فيام يتعلق بإعادة اندماج املقاتلني السابقني القارصين 

يف الحياة املدنية، وتجنب زيادة تهجريهم، أو توريطهم يف الجامعات املسلحة. 

ميثـل خطـر تجنيـد القارصين يف الجامعات املسـلحة سـبباً 
َر  مهـاًم من أسـباب التهجري يف كولومبيـا، ويف عام 2008، ُقدِّ
أن مـا بـني مثانية آالف إىل 13 ألف طفل متوسـط أعامرهم 
13 سـنة قـد جندتهـم جامعات حـرب العصابـات والقوات 
ـرَّت أرس ومجتمعات  شـبه العسـكرية،1 ونتيجة لذلك، اضطُّ
بأكملهـا إىل الهجـرة لتنـأى بأطفالهـا عـن خطـر التجنيـد 
القـرسي، إمـا ألن بعض أفـراد األرسة أو املجتمـع قد ُجنِّدوا 
ـرَّ العديـد  دوا بالتجنيـد، كـام اضطُّ بالفعـل، أو ألنهـم هـدِّ
مـن القارصيـن أيضـاً إىل الهـرب بعـد هجرهـم للجامعـات 
املسـلحة، هربـاً مـن االضطهـاد أو االنتقـام باالنتقـال إىل 

أماكـن أخرى. 

توضيح الحقيقة 
تيسري  إىل  كولومبيا،  يف  االنتقالية  العدالة  عملية  تهدف 
إنهاء النزاع املسلح الداخيل، وتحقيق سالم مستقر ودائم 
ضامن  عن  فضاًل  التجنيد،  إعادة  بعدم  ضامنات  مع 
حقوق الضحايا يف معرفة الحقيقة والعدالة وجرب الرضر. 
للمصالحة، يتمثل أحد األهداف الرئيسية للعدالة  وسعياً 
االنتقالية يف توضيح الحقيقة، ويجب عىل األطفال الذين 
أكانوا  العملية، سواء  يساهموا يف هذه  أن  مقاتلني  كانوا 
عليهم أم جناة. والكشف عن الحقيقة ما هي إال  مجنياً 
آلية لجرب الرضر عن املجتمعات املحلية واملجتمع الكبري 

وكذلك لألفراد، مبن فيهم األطفال املقاتلون السابقون. 
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