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النشرة للتوزيع اجملاني فقط

املوضوع الرئييس:

الفاعلون امُلسلَّحون من غري الدول والنَّزوح
 باإلضافة إىل عدد من املقاالت

  املختارة حول جوانب
 أخرى للهجرة القرسيَّة.



للمساعدة والنصح  الرنويجي لالجئني عىل تقدميها  للمجلس  التابع  النزوح  للفاضلة غريتا زيندر، من مركز  الشكر  نتقدم بجزيل 

والدعم يف املوضوع الرئييس لهذا العدد.

والشكر موصول أيضاً لجميع الهيئات واملؤسسات التي تكرّمت علينا بتمويل نرش هذا العدد وهي بالتحديد: مركز رصد النزوح 

)IDMC/NRC( والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية.

صورة غالف العدد

بعد تفكري ميل يف الصورة التي سنضعها عىل غالف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، ارتأينا أن ال نضع صورة تعرض أي سالح 

كان، كام مل نرى من املناسب توجيه النقد أو املديح ملن يحمل تلك األسلحة.  بل أردنا الرتكيز عىل الرضر الذي ُألِحَق بحياة الناس 

نتيجة الواجهة امُلسلَّحة.
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كلمة أرسة التحرير
املليشيات، واملقاتلون من أجل الحرية، وامُلتمرِّدون، واإلرهابيون، والقوات العسكرية غري 

النظامية، والثوريون، واملقاتلون امُلسلَّحون، والعصابات، والهيئات شبه الحكومية، وغريها 

كثري من التسميات التي تسم الجامعات امُلسلَّحة من غري الحكومات، نتطرق إليها جميعاً 

يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية. 

غري  ومن  أوالً  ُمسلَّحة  جامعات  أنَّهم  عىل  ُيعرّفون  الذين  الفاعلني  العدد  هذا  يتناول 

الّدول ثانياً، ونقصد باألخرية أّن مثل هذه الجامعات ال تتوىل أي مسؤولية أو التزام من 

مسؤوليات الّدولة والتزاماتها.  ويف حني أنَّ بعض تلك الجامعات تسعى لتحقيق أهداف 

الّدولة  فكرية إيديولوجية أو سياسية، يسعى بعضها اآلخر إىل االستحواذ عىل أقاليم يف 

واإلطاحة بالحكومة.  كام أّن هناك جامعات أخرى ُيطلق عليها تسمية الجامعات املنظمة، 

التي  األهداف  للحقيقة ال غري. وقد تختلف  أنَّ ذلك تجميل  البعض اآلخر  يرى  يف حني 

تسعى تلك الجامعات إىل تحقيقها، لكن يجمعها املشاركة يف النزاع امُلسلَّح مع الّدولة أو 

مع الجامعات األخرى أو مع كال الجانبني.  ومثل هؤالء الفاعلون يف نهاية املطاف يشّكلون، 

عن قصد أو غري قصد، سبباً رئيسياً يف النُّزوح والتهجري.

وعىل الّدولة، وفقاً للقواعد واألعراف الّدولية الحديثة، تحّمل مسؤولياتها يف التعامل مع 

أّن  املكتسبة.  ومع  النازحون، ورعاية حقوقهم  فيهم  أراضيها مبن  يقيم عىل  جميع من 

بالقانون  عليها  املفروضة  وتتخىل عن مسؤولياتها  الحقوق  تلك  تتجاهل  ما  غالباً  الّدول 

الّدويل، فتبقى هذه الحقوق قامئة وال يجوز إنكار وجودها.  لكّنه من غري الواضح إذا ما 

كانت االلتزامات إزاء حقوق اإلنسان ُملزَمة أم ال عىل الفاعلني من غري الّدول كالجامعات 

امُلسلَّحة، عىل سبيل املثال، حتى يف األحوال التي متارس فيها تلك الجامعات السيطرة عىل 

ا األمر الواضح فهو أّن الربوتوكول اإلضايف )2(  إقليم ما وعىل السكان عىل حد سواء.  أمَّ

التفاقية جنيف الرابعة تحظر تهجري املدنيني عىل خلفية النزاع إاّل إذا كان ذلك رضورياً 

لضامن أمن املدنيني املعنيني أو يف حالة الرضورات العسكرية لذلك. 

وقد لوحظ أنَّ بعض الجامعات امُلسلَّحة من غري الّدول تترصف مبسؤولية وإنسانية، عىل 

األقل لفرتة من الوقت.  يف حني أنَّ هناك جامعات أخرى ال تبايل مبا توقعه عىل املدنيني 

من رضر مادي ومعنوي ومعاناة وموت، بل قد تستخدم التهجري عن قصد كأداة لتحقيق 

مآربها يف االستحواذ عىل النفوذ أو املوارد أو لتحقيق العدالة بنظرها.  ويف هذا العدد من 

نرشة الهجرة القرسية، نتطرق إىل عدد متنوع من أولئك الفاعلني، وسلوكاتهم، كام ننظر 

يف الجهود املبذولة لتأطريهم يف إطار املسؤولية واملساءلة.

املقاالت حولهم، لن  الجامعات مسموعة من خالل نرش عدد من  أنَّ أصوات تلك  ومع 

يكون يف اإلمكان إتاحة اإلصغاء إليهم بصورة مبارشة.  فهم، بالتعريف، جامعات تعمل 

العدد  إليها بسهولة.  من هنا، ترّكز مقاالت هذا  القانون وال ميكن الوصول  خارج إطار 

تركيزاً أكرب عىل التبعات والعواقب الناتجة عن العنف الذي متارسه تلك الجامعات وأثر 

الجهود التي تبذلها عىل املواطنني، وتقرتح سبل الحد من تلك األوضاع.  كام تعكس هذه 

املقاالت وجهات نظر جامعات املجتمع املدين واألفراد أيضاً املتعاملني تعاماًل مبارشاً مع 

الجامعات امُلسلَّحة من غري الّدول، ويضم هؤالء املتعاملون معهم األكادمييني والحكومات 

مع  التعامل  يف  الزمن  عرب  والناجعة  املبدعة  الخربات  لديها  تراكمت  التي  واملنظامت 

الجامعات امُلسلَّحة من غري الّدول.  وقد سمحنا لكاتبي املقاالت يف هذا العدد استخدام 

فضل  فقد  أفكار.   من  يريدون  ما  لوصف  مالمئة  أكرث  أنها  يعتقدون  التي  املصطلحات 

البعض استخدام مصطلح “الجامعات امُلسلَّحة من غري الّدول” يف حني فضل البعض اآلخر 

الداللة  لهام  املصطلحني  وكال  الّدول”،  غري  من  امُلسلَّحون  “الفاعلون  مصطلح  استخدام 

نفسها.

من  واسع  نطاق  إىل  تتطرق  التي  املتنوعة  املقاالت  من  مجموعة  أيضاً  العدد  ويعرض 

ومالحقة  املخيامت،  يف  الشمسية  الطاقة  واستخدام  املهاجرين،  وسم  منها  املوضوعات 

العصابات، ومنح الدرجات التقوميية ألداء الّدول يف ميدان حقوق الالجئني.

التايل  الرابط  خالل  من  االنرتنت  عىل  موقعنا  عىل  اإلنجليزية  نسخته  يف  العدد  يتوافر 

/http://www.hijra.org.uk/non-state  وسوف يتاح أيضاً باللغات الفرنسية، واإلسبانية، 

والعربية.

إمكانية  توافرها عىل  مع  اإلنرتنت  عىل  ُتنرش مجاناً  القرسية  الهجرة  أعداد نرشة  جميع 

التايل htm.http://www.fmreview.org.mags1 ونحّثكم عىل  البحث فيها عىل املوقع 

نرش محتويات النرشة عىل مواقعكم عىل االنرتنت وإعادة نرشها رشيطة ذكر املصدر )مع 

إدراج الرابط املؤدي إىل املقاالت عىل موقعنا عىل االنرتنت(.  وُيفضل التكرم بإعالمنا بذلك 

مسبَّقاً.  ويف حالة كانت ملؤسستكم متوافرة عىل مكتبة إلكرتونية للمصادر أو لإلدراجات 

املوضوعية، فسنكون شاكرين لو تكرمتم بإضافة روابط األعداء السابقة من نرشة الهجرة 

القرسية إىل تلك املكتبة.

األعداد القادمة من نرشة الهجرة القرسية
التقنية  حول  الرئييس  موضوعها  ويدور  القرسية  الهجرة  نرشة  من   38 العدد 

التايل  الرابط  عىل  العدد  يف  للمشاركة  الدعوة  مراجعة  يرجى   واالتصاالت.  

http://www.hijra.org.uk/technology

التهجري  حول  الرئييس  موضوعها  ويدور  القرسية  الهجرة  نرشة  نم   39 العدد 

التايل. الرابط  عىل  العدد  يف  للمشاركة  الدعوة  مراجعة  يرجى  لليافعني.    القرسي 

http://www.hijra.org.uk/young-and-out-of-place

كام ميكنكم االطالع عىل مزيد من املعلومات حول األعداء القادمة دامئاً من خالل الرابط 

http://www.hijra.org.uk/forthcoming.htm التايل

مع أخلص التحايا،

 ماريون كولدري، وموريس هريسون

را نرشة الهجرة القرسية محرَّ
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يف هذا العدد:

دعوة للمساهمة يف نرشة الهجرة 
القرسية

ليس من الرضوري أن تكون ماهراً أو خبرياً 

يف الكتابة لتساهم يف نرشتنا. كل ما عليك 

فعله مراسلتنا باقرتاحاتك أو مبسودة عن 

مقاالتك أو تقاريرك الداخلية، وسوف نعمل 

معك يف صياغة املقال لغايات النرش. يالحظ 

أن الخربة املتحصل عليها من امليدان فغالباً 

ما تكون محصورة بالتقارير الداخلية التي 

تعمم ضمن املكاتب أو املنظامت حرصاً.  

وغالباً ما تنرش البحوث عىل شكل مقاالت 

أكادميية طويلة مكلفة يف املجالت العلمية.

أما نرشة الهجرة القرسية فتهدف إىل ردم 

الفجوة بني البحوث واملامرسات إليصال 

البحوث املوجهة باملامرسة إىل صانعي 

السياسات وللميدان ومتكني التشارك عىل 

أكرب قدر ممكن يف الخربات امليدانية 

والدروس املستفادة ومناذج عن املامرسات 

الناجحة.

ونحن نشجع القراء الباحثني عىل إرسال 

مساهامتهم املكتوبة حول أي محور من 

محاور الهجرة القرسية املعارصة.  ويف كل 

عدد من أعداد النرشة هناك محور أسايس 

مع إتاحة املجال للكتابة يف أي موضوع 

آخر يخص الالجئني أو النازحني أو عدميي 

الجنسية.

ميكن تقديم املقاالت باللغة االنجليزية أو 

اإلسبانية أو العربية أو الفرنسية، ولالطالع 

عىل املزيد من ا ملعلومات الرجاء النقر عىل 

 الرابط التايل:

www.hijra.org.uk/writing.htm  أو 

 مراسلتنا عىل العنوان التايل:

fmr@qeh.ox.ac.uk
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مقاالت أخرى متوافرة عىل موقعنا اإللكرتوين

ألسباب تتعلق بالّتمويل، مل نتمكن من طباعة جميع املقاالت الواردة أصاًل يف الّنسخة اإلنجليزية لهذا العدد.  لكن ميكنكم عىل أي 

 http://www.hijra.org.uk/non-state/ :حال االطالع عىل جميع املقاالت باللغة العربية إلكرتونياً من خالل الرجوع إىل الرابط التايل

نحو املشاركة، واالمتثال، واملساَءلة - أنيسة بالل، وغيليس جياشا، وستيورات كييس-ماسلني ; “أمسكني إن استطعت!” – جيش الرب 

للمقاومة  - إيلويش رودل ; املشكالت التي تواجه بورما يف املرحلة االنتقالية - كيم جوليفي ; خصخصة األمن والحرب - خوسيه ل. 

حة الكولومبية والنزوح القرسي والعودة - ديفيد جيمس كانتور ; دعم “حركة الشباب” من  جوميز ديل برادو ; حرب الجامعات املسلَّ

خالل “الشتات” - ميتشيل سيبوس ; املليشيات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية تتحدث عن العنف الجنيس - جوسلني كييل ومايكل 

فانروين ; عصابات املخدرات يف املكسيك سبٌب يف النزوح - جيسيكا كرياليس ; إبقاء املدارس مفتوحة: التعليم يف أوقات النزاع - أليس 

فارمر ; اضطهاد العصابات مسّوٌغ لطلب اللجوء يف الواليات املتحدة األمريكية - غريس تشنغ ; طالبو اللجوء من األطفال غري املرافقني 

ببالغني: عمليات َمعيَبة وثغرات حامئية يف اململكة املتحدة - كاتيا بيانشيني
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القانونية  بالصبغة  القرسي  النزوح  يّتسم  أن  الجائز  من 

التَّهجري  لذلك  كان  ما  إذا  الدويل  اإلنساين  للقانون  وفقاً 

هناك  يكن  مل  إذا  أو  أمناً،   أكرث  املجتمع  جعل  يف  أثر 

مفر منه لبعض األسباب العسكرية القهرية.  ومع ذلك، 

يغادر الناس، بيوتهم، يف معظم الحاالت، إثر ارتكاب أحد 

طريف النزاع أو كيلهام انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل. 

وعندما يجد مجتمع ما نفسه معرضاً للقتل واالغتصاب 

والنهب،  السلب  أعامل  أو  املنازل  وتدمري  والخطف 

فسيكون الفرار رد الفعل الطبيعي ألبناء ذلك املجتمع.  

فيها  مبا  املسلحة،  النزاعات  أط��راف  جميع  ومبقدور 

القانون  انتهاكات  تسهيل  أو  منع  املسلحة،  الجامعات 

ة واملجتمعات  اإلنساين الدويل مبا يؤثر عىل املدنيني عامَّ

األحوال  من  حال  بأي  القضية  فليست  ة.  خاصَّ النازحة 

الجامعات  دامئاً  ترتكبها  االنتهاكات  معدالت  أعىل  أنَّ 

ترصفات  تسّهل  عندما  أنَّ��ه  القضية  بل  املسلحة، 

الجامعات املسلحة هذه االنتهاكات، فإنها غالباً ما تكون 

نتيجة لقرارات جامعية ال فردية. ويف حني أنَّ الجامعات 

املقابل  لكّنها يف  لالنتهاكات،  املسلحة قد تكون مصادراً 

عىل  والنازحني  السكان  الحامية  تقديم  من  تتمكن  قد 

حد سواء.

اإلنساين  القانون  انتهاكات  ضحايا  مساعدة  أنَّ  شك  ال 

املهم  من  أنه  بيد  تجاهله،  ميكن  ال  أسايس  أمر  الدويل 

قد  التي  االنتهاكات  وقوع  منع  ملحاولة  الزمن  استباق 

التسبب يف  النزوح أو  تقود إىل وقوع مزيد من حاالت 

تسعى  اإلطار،  هذا  يف  املستضعفني.  األشخاص  معاناة 

االنتهاكات  هذه  وقف  إىل  اإلنسانية  املنظامت  بعض 

املسلحة حول  الجامعات  أعضاء  إىل  تتحدث  بأن  وذلك 

رضورة حامية األشخاص النازحني واملدنيني بصورة عامة. 

أن يحقق هذا  السؤال: كيف ميكننا ضامن  ُيطرح  وهنا 

النوع من الحوار النتائج املرجوة؟

العوامل املحرّكة لالنتهاكات

عىل  املؤثرة  االنتهاكات  أمناط  عىل  التأثري  املرء  أراد  إذا 

فال  الفردية،  الحوادث  مبنع  االكتفاء  من  بدالً  النازحني 

بد له بدءاً من تفُهم كيفية نشأة هذه األمناط وأسبابها.  

العمليات  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات  وتتضمن 

االجتامعية والفردية وتنطوي عىل درجة من الّتخيل عن 

عندما  ممكنة  الظواهر  هذه  وتصبح  األخالقية.  املبادئ 

الذي  السلوك  تسويغ  أساليب  واألفراد  الجامعات  تجد 

كانوا يعدونه يف السابق سلوكاً غري مقبول، وكذلك عندما 

يتخىل القادة يف الوقت نفسه عن مسؤولياتهم. وبصورة 

الجامعات  من  جامعة  قيادة  تغض  فقد  تحديداً،  أكرث 

املسلحة الطرف عن انتهاكات الغري لقواعد الحرب بل قد 

تسمح بوقوعها أيضاً.

وعىل العموم، ُتعد الجامعة املسلحة بأنَّها تسمح بوقوع 

ومن  إدارتها،  ونظام  قيادتها  ضعف  عند  االنتهاكات 

مسببات ذلك، عىل سبيل املثال، أطالق الوحدات الصغرية 

عملياتها منفردة، وخوض املقاتلني للعمليات العسكرية 

وهناك  املبهمة.  األوامر  وصدور  املخدرات،  تأثري  تحت 

االنتهاكات  مرتكبي  جهل  إىل  تعود  قد  أخرى  أسباب 

بالقوانني. ومع أنَّ الجهل بالقانون ال يعفي من الّتبعات 

يف  يشّكل،  ذلك  بأّن  االعرتاف  من  لنا  بد  فال  القانونية، 

وراء  الحقيقية  األسباب  أهم  من  واحداً  األحيان،  بعض 

االنتهاكات. 

ت الطرف عن االنتهاكات عندما  وُتعد الجامعة أنَّها غضَّ

يصل إىل علم قيادتها أن مقاتليها ينتهكون قواعد الحرب 

أو  األفعال  هذه  ملنع  ساكناً  القيادة  تلك  تحرّك  ال  ثّم 

معاقبة مرتكبيها. ومن الوارد أن يقع ذلك نتيجة خوف 

بفئة  وااللتحاق  عنها  مقاتليها  ارتداد  مغبَّة  من  القيادة 

أقل رحمة منها إذا ما  أقدمت عىل أي عمل ملنه وقوع 

االنتهاكات أو معاقبة مرتكبيها. كام قد ُيصفح القادة عن 

سداداً  أو  املقاتلني  ملكافأة  واضحة  كوسيلة  االنتهاكات 

ألجورهم، أو عندما تعد هذه األفعال مقبولة يف ثقافة 

ما، كام الحال يف أعامل السلب والنهب.

أساليب  من  كأسلوب  االنتهاكات  الجامعة  ترتكب  وقد 

الحرب، ومن الجائز أن يحدث ذلك عندما يرى املقاتلون 

هدفهم  يكون  عندما  أو  للخطر،  معرض  بقائهم  أنَّ 

كجرائم  ذاتها  حد  يف  الحرب  جرائم  ارتكاب  الحقيقي 

إسرتاتيجياً  خياراً  يتخذون  عندما  أو  البرشية،  اإلبادة 

يستخدمون  عندما  أو  كان  مثن  بأي  مقاتليهم  لحامية 

املنطقة.  أو  السكان  عىل  للسيطرة  اإلرهاب  أو  العنف 

كام قد ترتكب الجامعة أيضاً االنتهاكات الستعراض القوة 

إرسال رسالة قوية  أو كوسيلة من وسائل  الثأر  لنيل  أو 

لألعداء. 

حني  ففي  وصورها.  أشكالها  يف  متنوعة  والجامعات 

بها  أتت  غوغاء  عصابة  من  أكرث  منها  البعض  يعدو  ال 

عرشات  عىل  اآلخر  بعضها  يسيطر  حني  يف  الظروف، 

الجامعات  من  العديد  ويدير  املقاتلني،  من  اآلالف 

املسلحة املوارد املالية األساسية، حيث ميكنهم يف بعض 

تنفقه الجامعات األهلية، كام  األحيان اإلنفاق أكرث مام 

قد يكون قادتها عىل درجة كبرية من التعليم والثقافة. 

قادرة  فهي  مة،  منظَّ كيانات  املسلحة  الجامعات  وألن 

عىل اتخاذ القرارات املؤثرة عىل سلوكات أفرادها الذين 

الصادرة  األوام��ر  مع  للتاميش  الضغط  تحت  يقعون 

وراء  الكامن  السبب  فهم  أوالً  علينا  يتعني  الحرب،  قواعد  احرتام  املقاتلني برضورة  إقناع  أجل  من 
وقوع االنتهاكات وآلية عمل الجامعات املسلحة وما ميكن فعله ملنع وقوع االنتهاكات وفهم كيفية 
الدخول يف حوار مع هذه الجامعات.  تستعرض هذه املقالة خربات اللجنة الدولية للصليب األحمر 

يف هذا املجال.

التحاور مع الجامعات املسلحة
أوليفري بانغريتر

فريق تقيص الحقائق من منظمة “نداء جنيف” يحقق يف مزاعم استخدام األلغام يف الفلبني يف اجتامع للفريق مع ممثيل جبهة تحرير مورو اإلسالمية.
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إليهم وإتباعها. لكن رغم عدم تكامل هذه املنظامت أو 

ضعفها، فإنَّها متارس السلطة عىل مقاتليها أكرث من سلطة 

أي عامل من عامل اإلغاثة اإلنسانية.    

الحد من االنتهاكات

االقتصادية  اإلجراءات  بعض  املسلحة  الجامعات  تنتهج 

والسياسية، وقد يساعد بعض من قراراتها يف منع النزوح 

االنتهاكات  وقوع  تقليل  أو  حدث،  إن  أمده،  وتقليل 

األخرى عىل املجتمعات.

امُلتَّخذة يف  ومن املحتمل أن يكون لإلجراءات السياسية 

أعىل مستويات الجامعة، باإلضافة إىل قرارات السياسات 

حول العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب والعقوبات 

مستوى  ارتفاع  يف  التسبب  ميكنها  حيث  ه��ام،  تأثري 

القيادة  اتخذت  لو  حتى  لكنَّه  انخفاضها.  أو  االنتهاكات 

بالرضورة  ذلك  يؤدي  فلن  »الصحيحة«،  القرارات  العليا 

التي  لالستقاللية  نظراً  بالكامل،  االنتهاكات  كبح  إىل 

الناس من  قرار  أي  والقادة. ولن مينع  املقاتلون  يحتفظ 

االنضامم إىل الجامعات املسلحة سعياً مللء جيوبها باملال، 

ولن مينع ذوي املشكالت النفسية من ارتكاب االنتهاكات. 

مستويات  أعىل  من  الصادرة  واألوامر  القرارات  أن  إالَّ 

الجامعة املسلحة ستؤثر عىل سلوكات األغلبية العظمى 

من القادة واملقاتلني.

املطالبة  االنتهاكات  ملنع  شيوعاً  املناهج  أكرث  ومن 

ُتريس  التي  السلوك  مدّونة  املقاتلني  جميع  يحرتم  بأن 

األمثلة  أكرث  ومن  أساسية.  القادة  يعتربها  التي  األسس 

يف  الثامنية  وامللحوظات  قواعد  الثالث  القواعد  شيوعاً 

الحركات  تستخدمها  ما  غالباً  والتي  الصينية  املاوّية 

بوضوح  الوثيقة  هذه  وُتجرّم  باألفكار.  املتقاربة  األخرى 

وإساءة  وابتزازهم  السكان،  من  والرسقة  السلب  أعامل 

معاملتهم وإيقاع العنف الجنيس بالنساء وإساءة معاملة 

املساجني.   

العدالة.  أجل  من  النيجر  حركة  األخ��رى  األمثلة  ومن 

يف  الّنزاع  فيها  نشب  حيث  و2009،   2007 عامني  فبني 

النيجر، ُطلب من جميع مجندي الحركة أداء اليمني عىل 

املصحف الرشيف باالمتناع عن إيذاء املدنيني أو اإلرضار 

مبمتلكاتهم. 

الجهات  أمام  الحقيقية  الفرص  من  العديد  ظهرت  كام 

هذه  مثل  عىل  إيجايب  تأثري  لها  يكون  يك  اإلنسانية 

املسلحة  الجامعات  إقناع  خالل  من  وذلك  اإلج��راءات، 

املعرتف  العاملية  املعايري  مع  املتوافقة  السياسات  بتبني 

بها.

كيفية اإلقناع

مت  قبل بضعة أعوام، ويف جمهورية الكونغو بالذات، قّدّ

حول  محارضة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بعثة 

ومن  املسلحني.  من  ملجموعة  الدويل  اإلنساين  القانون 

إحدى النقاط التي أشارت إليها املحارضة أهمية التوقف 

الجامعة  استجابت  وقد  والنهب.  السلب  أعامل  عن 

استجابة إيجابية للمحارضة، لكّنها، خالل األسبوع التايل، 

رسعان ما نهب أولئك األشخاص املساعدات التي وّزعتها 

اللجنة عىل الناس.

فام املشكلة التي أدت إىل ذلك؟ لقد اكتشفت العديد من 

الجهات اإلنسانية بأسف كبري أنَّ االكتفاء برشح القانون 

يجعل  ال  السامية  القيم  تبني  يف  املغاالة  أو  اإلنساين 

األطراف املتنازعة بالرضورة »مبرصة« لتغرّي من أساليبها 

أنَّه من الرضوري حتاًم توعية صانعي  وترصفاتها.  ومع 

القرار والقادة باملعايري القانونية، ال بد يف الوقت نفسه 

التي  املقنعة  بالحجج  التوعوية  الحملة  تلك  تدعيم  من 

اتخاذ  عىل  القادرين  باألشخاص  املعايري  هذه  صلة  تبنّي 

إذا ما  القرارات وتوجيه األوامر. وهذا ما ينطبق خاصًة 

القادة  العديد من  لدى  االعتبار شيوع مفهوم  أخذنا يف 

ا هو » قانون تضعه الدول  بأنَّ القانون اإلنساين الدويل إمنَّ

القادة  أحد  به  أدىل  )تعليق  نفسه«  الوقت  يف  وتنتهكه 

للمؤلف يف 2009(. 

وكام الحال يف أغلب املنظامت، تحد الجامعات املسلحة 

هذه  يفقدون  ال  األف��راد  لكنَّ  الفرد،  استقاللية  من 

االستقاللية مطلقاً، وسيجد معظمهم أنفسهم يف املواقف 

التي يتمكنون فيها من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. وينطبق 

ذلك عىل املقاتلني األفراد الذين ميلكون يف الغالب خيار 

السامح باملرور اآلمن للنازحني يف نقاط التفتيش أو رسقة 

مستوى  وعىل  ذلك،   من  وأكرث  أصاًل.  القليلة  أمتعتهم 

القادة والقيادة السياسية، يوّجه األفراد األوامر التي تؤثر 

عىل سلوكات مرؤوسيهم. ومن املهم السامح مبساحة ما 

لألشخاص للترُصف بحرية واستقاللية، وال يقل عن ذلك 

الذي  الشخص  الحجج إلقناع  تكييف  أهّمية فهم كيفية 

نتعامل معه أمامنا أن ما نقوله يتعلق به شخصياً.

جلسة لنرش الوعي تعقدها اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ملقاتيل جيش تحرير السودان يف دوروم يف دارفور
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اتبعت  إذا  كبرياً  تحسيناً  اإلقناع  مستوى  تحسني  وميكن 

الجهات اإلنسانية املعايري الثالثة التالية:

أن نأخذ وقتنا يف مناقشة األمور.

أن ننرث بذور الشك أوالً بدالً من محاولة اإلقناع.

أن نرضب عىل وتر الصورة الذاتية لآلخر.

يعد اتخاذ الوقت الكايف يف املناقشات رشطاً ُمسبَّقاً لإلقناع 

الناجح. ويعني ذلك أن يتبادل كال األطراف األفكار وطرح 

اإلغاثة  عامل  إىل  اإلصغاء  عىل  ذلك  ويشتمل  األسئلة، 

فهو  وسهلة،  رسيعة  عملية  اإلقناع  يكون  وال  اإلنسانية. 

يقوم عىل بناء القضية عرب الزمن، فقد يستغرق ذلك يف 

بعض األحيان أشهراً.

يقاتل عىل  كان  الذي  القائد  بأنَّ  االعتقاد  الحامقة  ومن 

من  أسلوبه  من  سيغرّي  أعوام  أو  أشهر  لعدة  معني  نحٍو 

خالل لقاٍء وحيٍد معه. ومن غري الواقعي أيضاً التوقع بأنَّ 

ن رأياً وأنَّه سيقبل برؤيتنا دون  قائداً وقت الحرب لن ُيكوِّ

أخذ ورد. وغالباً ما يكون لطرح األسئلة فعالية أكرث من 

البدء بتثبيت وجهة نظر أو موقف معيَّنني.   

وبدالً من محاولة إقناع الشخص اآلخر مبارشًة، يجب أن 

يكون الهدف األول للفاعلني اإلنسانيني نرث بذور الشك. 

الحالية  مامرساتهم  صحة  يف  بالتشكيك  الحوار  فابتداء 

ستمّكن من إيجاد الحلول العملية.  وحتى لو شابه تلك 

فإنها  للقانون،  الكامل  االمتثال  عدم  األمر،  أوّل  الحلول، 

أمكننا  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  الوضع.  يف  تحسناً  تبقى 

يف  مشكلة  ميثلون  األطفال  من  الجنود  أنَّ  القائد  تذكري 

فعاًل  )وهم  العسكرية  الناحية  من  والسيطرة  القيادة 

كذلك(، فإّن ذلك القائد سيكون أكرث تقباًل ملناقشة مسألة 

إنهاء تجنيد األطفال  أو  ترسيح بعض األطفال املجنَّدين 

يف مخيامت النازحني. 

أكسب  »إما  منهج  فانتهاج  أيضاً.  أهميتها  وللمرونة 

ال  إىل  إال  عادة  يقود  لن  شيئاً«  أكسب  ال  أو  يشء  كل 

يشء!  وال ننكر أّنه ال يجب عىل عامل اإلغاثة اإلنسانية 

املساومة عىل املعايري الدولية، لكنَّ تحقيق االتفاق عىل 

أقل القضايا الخالفية قد تفتح الباب أمام املناقشات حول 

أكرث املوضوعات الشائكة صعوبة.

للجامعة  الذاتية  الصورة  وتر  عىل  للرضب  بالنسبة  أّما 

فهي أداة قوية خاصة عند استخدامها يف السعي إلحداث 

الجامعات  أعضاء  من  فقليل  السلوكات.  يف  التغيري 

حرب  مجرمو  أنَّهم  عىل  أنفسهم  إىل  ينظرون  املسلحة 

يسعون إىل تحقيق غايات غري نبيلة، يف حني يعترب أغلبهم 

أنهم جزء من جامعة نبيلة تحارب من أجل هدف نبيل. 

فالرتكيز إذن عىل هذا الجانب بالذات باستخدام الحجج 

التي ترضب عىل وتر االقتناعات الشخصية قد يأخذ وقتاً 

طوياًل.  وحتى لو كانت الجامعة املعنية ترغب يف ارتكاب 

أن نرضب عىل  فكرة جيدة  الوحشية، فستكون  األعامل 

وتر رشف املحاربني ألنَّ ذلك قد يساعد يف ضامن سالمة 







بد  ال  ذلك،  ومع  والنساء.   السن  وكبار  الجرحى  مرور 

الرئيسية  باملعضالت  اإلنسانية  اإلغاثة  عامل  تذكري  من 

العميقة التي تكتنفها نقاشات مثل هذا الخيار.

بعض الحجج النافعة

تقرتن الحجج واملناقشات بكل وضع عىل حدة،  ويجب 

املمكن  من  يكون  لن  إذ  إبداعياً،  استخداماً  استخدامها 

وغالباً  األوض��اع.  جميع  عىل  الواحدة  الحجة  تطبيق 

إذا  فعالية  أكرث  الحجج  من  عدد  إىل  اللجوء  يكون  ما 

توطيد  يف  املساعدة  عىل  مقترصاً  ذلك  يف  السبب  كان 

اإلنسانية.  املعايري  بعض  عن  املدافع  الشخص  مصداقية 

أغلب  أنَّ  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ولقد وجدت 

مع  املناقشات  يف  تكمن  الشائعة  الناجحة  املناقشات 

الجامعات املسلحة املتعلقة بالتايل:

قد  معتقدات  املسلحة  الجامعات  ألعضاء  املعتقدات: 

تكون أخالقية أو دينية أو سياسية أو مزيجاً منها، وغالباً 

مناحي  بعض  الحرتام  حافزاً  املعتقدات  هذه  متثل  ما 

املثال،  سبيل  فعىل  األقل.  عىل  الدويل،  اإلنساين  القانون 

جنوب  يف  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  ق��ررت 

أن  وج��دت  عندما  االنتهاكات  جامح  كبح  السودان 

مقاتليها يؤذون السكان التي ادعت الحركة أنها تحارب 

املعتقدات من  لهذه  االحتكام  املمكن  أجلهم. ومن  من 

خالل التعبري عن االهتامم الحقيقي والرغبة الحقيقية يف 

الفهم ومن خالل مطالبة الشخص اآلخر برشح املظاهر 

املتناقضة يف سلوكه.

السياسة الخاصة بكل جامعة: ميكن إنشاء الحجج القّوية 

الذي  الجانب  أح��ادي  اإلع��الن  إىل  االحتكام  خالل  من 

أخرى  وثيقة  أي  أو  السلوك  مدونة  أو  الجامعة  تعلنه 

للسياسات.

العسكرية،  للمبادئ  أيضاً  ميكن  العسكرية:  ال��رضورة 

االقتصادي  األس��اس  عىل  واملحافظة  الجهود  كاقتصاد 

تقدم  أن  معاً«(  والعاطفة  )»العقل  الشعبي  والدعم 

الحجج املقنعة لالمتثال مببادئ القانون اإلنساين الدويل.

إال  ال��دويل  القانون  انتهاكات  ضحايا  ليس  اإلنسانية: 

وكيف  وأصدقائهم  بأرسهم  أحد  أي  تذكري  وميكن  برش، 

بها  يؤذون  التي  بالصورة  بالرضر  ُأصيبوا  إذا  سيشعرون 

أن  املشرتكة  اإلنسانية  للهوية  لالحتكام  اآلخرين. وميكن 

تكون من أقوى الوسائل يف تحقيق تلك الغاية.

من  العديد  ترغب  الخارجي:  العامل  عيون  يف  االح��رتام 

الجامعات يف إسقاط صورة إيجابية عنها يف الخارج، كام 

الرضر  تلحق  قد  التي  املزاعم  تجاه  كبرياً  اهتامماً  تبدي 

سبيل  فعىل  االنتهاكات.  ارتكبوا  ما  إذا  وبقضيتهم  بهم 

التوجيهات  البورمية  املثال، أصدرت عدد من الجامعات 

األطفال  تجنيد  أنَّ  أدركوا  أن  بعد  األطفال  تجنيد  بحظر 

القامئة  ضمن  مدرجني  يجعلهم  أن  كاد  أو  جعلهم  قد 

امللحقة بتقرير األمني العام لألمم املتحدة حول األطفال 

والنزاعات املسلحة.

الجانب القانوين: قد يكون لتوضيح عدم مرشوعية ترصف 

ما أثر يف جذب انتباه الجامعات التي تعد أنفسها ملتزمة 

بالقانون أو ترغب يف أن تحظى قاعدة قانونية عريضة.

املالحقة الدولية: حيثام تلوح املالحقة القضائية القانونية 

يف األفق، ميكن أن يعد االمتثال للقانون اإلنساين الدويل 

طريقاً متاحاً أمام األفراد لحامية أنفسهم. وغالباً ما تثري 

املساءلة الدولية مزيداً من االهتامم بهذه املعايري. ومع 

املالحقة  لفكرة  معاكس يسء  أثر  هناك  يكون  قد  ذلك، 

تعمل  ما  إنسانية  بأنَّ جهة  الشكوك  إذا ظهرت  الدولية 

عىل جمع األدلة من أجل الرشوع باملالحقة القضائية يف 

املستقبل. 

وال متثل أي من هذه الحجج واملناقشات وحدها رداً عىل 

ة، لكن التفكري الصحيح يف عدد من هذه  االعرتاضات كافَّ

مساعدة  إىل  يؤدي  قد  الصحيح  الوقت  يف  معاً  الحجج 

عىل  وحثه  موقفه  يف  التفكري  إعادة  يف  اآلخر  الشخص 

التشكك يف موقفه املبديئ. لكن هذا يتطلب أن تسيطر 

آلية  بصورة  تعيدها  وأالَّ  الحجج  اإلنسانية عىل  الجهات 

دون تفكري، حيث إنَّ الوجود عىل الطرف املستلم ألبسط 

يف  للدهشة  مثرياً  أمراً  يكون  أن  يتعدى  ال  »الحقائق« 

أفضل أحواله.

الخالصة

بعوامل  واملعرفة  االتصال  مهارات  أهمية  تظهر  يف حني 

فإنَّ  العقيل،  واالنفتاح  املسلحة  الجامعات  لدى  التغيري 

العنرص األسايس هو املصداقية.

وتتأىت املصداقية من معارف األفراد وخرباتهم ومن أداء 

منظمتهم يف السياق املعنّي. ومن املمكن سهولة التجريد 

القامئة  الحجج  إىل  استناداً  الثقة يف اآلخرين برسعة  من 

والسياق  وعملها  املسلحة  للجامعة  الخاطئ  الفهم  عىل 

الثقايف وبيئة النزاع أو املضمونات اإلنسانية للقانون بشأن 

الواقع العسكري. وقد ُتجرد الجهات اإلنسانية من الثقة 

أيضاً يف حالة التباين )بل حتى يف حالة التباين الواضح( 

بني ما تقوله منظمتهم وما تفعله عىل أرض الواقع. ويف 

املساعدة  تقديم  املسلحة  الجامعات  تراقب  الغالب، 

الحاالت،  بعض  ويف  كثب،  من  النازحة  للمجتمعات 

ستضّمن تلك املجتمعات أرس أعضاء تلك الجامعات. ويف 

نهاية املطاف، يعتمد األمر يف معظمه عىل ما إذا كانت 

الجامعة املسلحة قابلة لإلقناع أم ال. وحتى يف تلك الحالة، 

ويف غياب املصداقية، لن تجد أفضل الحجج واملناقشات 

حول الجهات اإلنسانية أي مستمع أو مجيب.     

أوليفري بانغريتر )obangerter@icrc.org(  مستشار 

الحوار مع الجامعات املسلحة يف وحدة العالقات 

مع حاميل السالح يف اللجنة الدولية للصليب األحمر 

.))ICRC http://www.icrc.org/(
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امُلَسلَّحون من غري  الفاعلون  مُيّثل  الحاالت،  يف كثري من 

الّدول دوراً محورياً يف التسبب بالنزوح القرسي يف العامل.  

اإلساءات  من  كثري  إزاء  عليهم  تقع  املسؤولية  أّن  كام 

امُلرتَكبة لحقوق اإلنسان.  وعموماً، عىل أي حال، مل ُينَظر 

محوراً  يشكلون  أّنهم  عىل  الّدول  غري  من  الفاعلني  إىل 

املشكالت.   لتلك  الالزمة  الحلول  عىل  العثور  يف  أساسياً 

فأولئك الفاعلني كيانات من غري الّدول، وبذلك فهم غري 

قادرين عىل املشاركة يف إيجاد املعايري الّدولية القانونية 

أيضاً  ميكنهم  وال  املسائل.   تلك  مثل  لتنظيم  الالزمة 

الجهود  لكنَّ  الّدولية.   املعاهدات  يف  كأعضاء  االنضامم 

النزاع  خالل  للمدنيني  م  املقدَّ الحامية  مستوى  لتحسني 

الفاعلني  تجاهل  األح��وال  من  بحال  ميكنها  ال  امُلَسلَّح 

امُلَسلَّحني من غري الّدول.

وهي  جنيف،  نداء  منظمة  تعمل   ،2000 عام  ومنذ 

الفاعلني  إرشاك  عىل  حكومية،  غري  سويرسية  منظمة 

إىل  الرامية  مساعيها  ضمن  ول1  ال��دّ غري  من  امُلَسلَّحني 

تحقيق امتثال أولئك الفاعلني للمعايري اإلنسانية الّدولية، 

وذلك بالرتكيز مبدئياً عىل حظر األلغام األرضية املضادة 

لألشخاص، ثمَّ حامية األطفال والنساء ومنع وقوع العنف 

الجنيس والعنف املبني عىل النوع االجتامعي أثناء النزاع 

امُلَسلَّح.  ولقد اكتسبت منظمة نداء جنيف تجربة ميكن 

االستفادة منها يف إرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول 

يف القضايا التي متس النزوح الناتج عن النزاعات.

تجربة منظمة نداء جنيف يف حظر 
األلغام األرضية املضادة لألفراد

تعمل منظمة نداء جنيف مع الفاعلني امُلَسلَّحني من غري 

العمل  التصدي ملسألة األلغام األرضية، ولهذا  الّدول يف 

قد  املذكورة  املنظمة  أّن  أولهام  أساسيان.   اثنان  ُبعَدان 

السبل  استخدام  عن  وامتنعت  ُمدِمجاً«  »منهجاً  تبني 

نحو  السعي  بها  واستبدلت  بالعار(  )كالوسم  القمعية 

والتعاون.2    واإلقناع،  الحوار،  خالل  من  التغيري  تحقيق 

الثاين لذلك العمل فيتمثل يف جهود املنظمة  أما الوجه 

يف التصدي لغياب الشعور باالنتامء إىل املعايري اإلنسانية 

من قبل الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول، حيث طّورت 

االلتزام  »صك  هي  إبداعية  آلية  جنيف  نداء  منظمة 

املضادة  األرضية  األلغام  عىل  الكامل  للحظر  لالمتثال 

لألفراد وللتعاون يف مجال العمل ملكافحة األلغام«  )نشري 

إليها الحقاً يف هذا املقال بصك االلتزام.(

ومُتّكن اآللية املذكورة الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول 

تنص  التي  لتلك  املشابهة  باملعايري  التزامهم  إعالن  من 

لألفراد،  املضادة  األلغام  استخدام  حظر  اتفاقية  عليها 

ال  التي  إتالفها،  ورضورة  ونقلها،  وإنتاجها،  وتخزينها، 

يجوز ألولئك الفاعلني، عىل اعتبار أنهم يشكلون كيانات 

التوقيع عليها.   الدخول فيها كطرف وال  الّدول،  من غري 

امُلَسلَّحون  الفاعلون  يلتزم  االلتزام،  وبالتوقيع عىل صك 

املضادة  األلغام  عىل  الكامل  بالحظر  ال��ّدول  غري  من 

لألفراد، وبالتعاون، حيث كان ذلك مجدياً، يف نشاطات 

نزع األلغام3، كام أّن ذلك يتيح املجال لعمليات الرصد 

والتحقق من التزام أولئك الفاعلني بالصك.

وأرشكت منظمة نداء جنيف حتى اآلن قرابة سبعني من 

العامل.  وبدءاً  الحكومات يف  امُلَسلَّحني من غري  الفاعلني 

بكانون الثاين 2011، وّقَّعت 41 منها صك االلتزام بحظر 

األلغام املضادة لألفراد4، علاًم أنَّ هذه املنظامت تنشط 

يف عرشة بلدان وأقاليم مختلفة يف كل من بورما/ميامنار، 

وبوروندي، والهند، وإيران، والعراق، والفلبني، والصومال، 

والسودان، وتركيا، والصحارى الغربية.

مستوى  تحسني  االلتزامات  هذه  شأن  من  كان  وقد 

فيها  تنشط  التي  املناطق  يف  للمدنيني  املقدم  الحامية 

قّدم  العموم،  وعىل  الصك.   عىل  املوقعة  الجامعات 

الفاعلون امُلَسلَّحون من غري الّدول وامُلوقِّعون عىل الصك 

املضادة  األلغام  استخدام  عن  وامتنعوا  املساعدات، 

لألفراد، وأزالوا مخزناتهم منها، وتعاونوا يف العمل لنزع 

األلغام يف املناطق الخاضعة تحت سيطرتهم أو يف مناطق 

الفاعلني  نشاطهم.5   وفضاًل عن ذلك، فقد كان إلرشاك 

امُلَسلَّحني من غري الّدول يف حظر األلغام املضادة لألفراد 

رمبا تشري الخربة يف مجال إرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول يف مسائل حظر استخدام األلغام 
األرضية إىل طريق ميكن من خاللها اتباع املناهج الالزمة للحيلولة دون النزوح القرسي وغريه من 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

 إرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول 

يف آليات الحامية
باولني الكروي، وباسكال بونغارد، وكريس روش

إحدى مجموعات العمل يف االجتامع الثاين للموقِّعني عىل صك التزام منظمة نداء جنيف حول األلغام املضادة لألفراد، يف حزيران 2009.
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فائدة كبرية متثََّلت يف استحداث انطالقة نحو الرتكيز عىل 

بحقهم.   أخرى  انتهاكات  أي  من  املدنيني  رضورة حامية 

فاملادة الخامسة من صك االلتزامات تنص عىل أن يّتخذ 

امُلوقِّعون حظر األلغام املضادة لألفراد عىل أنها الخطوة 

االلتزام  نطاق  لتوسيع  أخرى  خطوات  وتتبعها  األوىل 

امُلَسلَّحني  الفاعلني  من  كثري  عرّب  كام  اإلنسانية.  باملعايري 

منظمة  ملساعي  وتأييدهم  دعمهم  عن  الّدول  غري  من 

ليشتمل  العميل  تركيزها  نطاق  توسيع  يف  جنيف  نداء 

قضايا حامية  دت  ُحدِّ كام  أيضاً.   اإلنسانية  القضايا  عىل 

واحدة  أنَّها  عىل  امُلَسلَّحة  النزاعات  يف  والنساء  األطفال 

من األولويات التي ال بد من التَّصّدي لها.  ونتيجة لذلك، 

أطلقت منظمة نداء جنيف مؤخراً »صك االلتزام لحامية 

تستكشف  اآلن  وهي  امُلَسلَّح«  النِّزاع  آثار  من  ألطفال 

إمكانية تطوير أداة خاصة بحظر العنف الجنيس والعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف النِّزاع امُلَسلَّح.

عملية اإلرشاك

دة  موحَّ مكتوبة  أداة  استخدام  إمكانية  دراسة  تتوقف 

كأداة إلرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول يف مسألة 

تستخدمها  التي  العملية  يف  النََّظر  رضورة  عىل  النُّزوح 

صك  أحكام  إىل  االمتثال  ضامن  يف  جنيف  نداء  منظمة 

االلتزام الخاص بحظر األلغام املضادة لألفراد.

فقبل التوقيع عىل الصك، ُيجرى حوار مع ممثيل قيادات 

الجهة الفاعلة امُلَسلَّحة املعنية.  وليك يتسنى إرشاك تلك 

الجامعة، من املهم أن نكون عىل فهم بالعوامل التي قد 

امُلَسلَّحني  الفاعلني  أّن  ندرك  أن  املهم  ومن  عليها،  ُتؤثِّر 

اجتامعي.   أو  فراغ سيايس  يعملون يف  ال  الّدول  من غري 

ميتلكون  جميعهم،  يكن  مل  إن  الفاعلني،  هؤالء  فمعظم 

املجتمعات  من  الدعم  يستمدون  أو  شعبية  قاعدة 

املحلية التي تأصلوا منها.  ويف كثري من الحاالت، أثبتت 

عملية التحسيس ورفع الوعي يف هذه القواعد الشعبية 

أو املجتمعات املحلية أهميتها يف مامرسة الضغوط عىل 

الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول وذلك مقدمة إلحداث 

التغيري اإليجايب يف سلوك هؤالء الفاعلني.

لكن، ليس جميع الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول التي 

خاطبتها منظمة جنيف أبدوا تنديدهم الستخدام األلغام 

املضادة لالفراد.  ومع ذلك تجنبت منظمة نداء جنيف 

مقاربة أولئك الفاعلني من مبدأ »نكسب كل يشء أو ال 

يشء« بل حافظت عىل الحوار معها، واستخدمت الوسائل 

لألفراد  املضادة  األلغام  أثر  من  الحد  يف  للتدّرج  البديلة 

عىل املدنيني، منها عىل سبيل املثال تحديد مناطق معينة 

وإزالة األلغام منها، وتشجيع الحد دون حدوث الظروف 

املواتية الستخدام األلغام.

ومبا أّن الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول يفتقرون غالباً 

للموارد الرضورية، وكذلك يفتقرون إىل القدرات واملعدات 

يف  خاصة  االتفاقية  مبوجب  التزاماتهم  لتنفيذ  الالزمة 

مجال نشاطات العمل ضد األلغام، فمن املهم جداً توفري 

املساعدة لهم يف هذا املجال سواء أكان ذلك عن طريق 

التدريب أم عن طريق تقديم املساعدات الفنية.

نداء  منظمة  بالتزاماتهم، طورت  امُلوقِّعني  وفاء  ولضامن 

يف  مستويات.   ثالث  من  االمتثال  رصد  آلية  جنيف 

غري  من  امُلَسلَّحني  الفاعلني  إىل  ُيطلب  األول،  املستوى 

والتزامهم  االتفاقية  لبنود  تنفيذهم  عن  اإلبالغ  الّدول 

امُلوقِّعني  تشّجع  ذاتية  رقابة  عملية  بالطبع  وهذه  بها.  

املستوى  ويف  التزاماتهم.   إزاء  مسؤوليتهم  تحمل  عىل 

الثاين، تجري منظمة نداء جنيف اتصاالتها وارتباطاتها مع 

الفاعلني اآلخرين كالحكومة واملنظامت الّدولية واملحلية 

املستقلة ووسائل اإلعالم ملتابعة املستجدات عىل األرض.  

جنيف  نداء  منظمة  ترسل  فقد  الثالثة،  املرحلة  يف  أّما 

بعثات ميدانية إما عىل أساس املتابعة الروتينية املنتظمة، 

أولئك  التزام  عدم  عن  ُتذكر  مزاعم  أي  من  للتحقق  أو 
الفاعلني.6 

تطبيق مقاربة منظمة نداء 
جنيف عىل التهجري؟

ال يوجد بعد تقديرات عاملية حول أعداد النَّازحني نتيجة 

الّدول.  ومع ذلك،  امُلَسلَّحني من غري  الفاعلني  نشاطات 

من الواضح أّن الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول، يف كثري 

غري  أو  مبارشة  مسؤوليًة  مسؤولني  كانوا  األح��وال،  من 

أو  ترحيلهم  أو  للمواطنني،  القرسية  الحركة  عن  مبارشة 

أّن  أيضاً  الواضح  ومن  مكانهم.   يف  قرساً  عليهم  اإلبقاء 

الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول مسؤولون عن مختلف 

والنازحني عىل  لالجئني  والجنيس  املادي  االستغالل  أنواع 

حد سواء.

التابعة  كاملنظامت  اإلنسانية  امت  املنظَّ بعض  هناك 

لألمم املتحدة، واللجنة الّدولية للصليب األحمر والهالل 

بالفعل  تعمل  التي  الحكومية  غري  واملنظامت  األحمر، 

وقد  ول.   ال��دّ غري  من  امُلَسلَّحني  الفاعلني  إرشاك  عىل 

اتخذت هذه الجهود أشكاالً عّدة، منها، عىل سبيل املثال، 

حاالت  ويف  النَّازحني،  كان  السُّ إىل  النَّفاذ  عىل  التفاوض 

غري  من  امُلَسلَّحني  الفاعلني  إىل  التدريب  تقديم  أقل، 

الّدول يف مجال حامية النَّازحني.7   ويبدو أنَّ معظم تلك 

اتُّخذت عىل أساس ما يفرضه الحال، وإىل  املبادرات قد 

ُتطّور أي منظمة كانت  املقالة حتى اآلن مل  كاتبي  علم 

أداة رسمية لإلرشاك.  ولذلك، سوف نركز يف نقاشنا هذا 

عىل مقاربة منظمة جنيف التي ميكن االستفادة منها يف 

إرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول يف قضايا املعايري 

املتعلقة بالنزوح.

اإلطار القانوين

لقد ساعد توضيح نصوص معاهدة حظر األلغام املضادة 

بحظر  االلتزام  صك  تطوير  يف  كبرية  درجة  إىل  لألفراد 

املنّظم  القانوين  اإلطار  لكنَّ  لألفراد.   املضادة  األلغام 

للنُّزوح أكرث تعقيداً.  فالنازحون، كّل حسب وضعه، يحق 

لهم الحصول عىل الحامية وفقاً لقانون أو ملجموعة من 

اإلنساين  والقانون  الّدويل،  الالجئني  قانون  منها  القوانني 

الّدويل، وقانون حقوق اإلنسان الّدويل، ونصوصها موجودة 

أيضاً يف عدد من املعاهدات واالتفاقيات.  كام أّن هناك 

الوطنية  والقوانني  اإلقليمية  املعاهدات  متنوع من  عدد 

التي تسعى إىل تطبيق هذه املعايري  واملبادئ اإلرشادية 

الّدولية وتسهيل إدخالها يف القانون املحيل.

الصكوك  مختلف  أنَّ  نجد  معاً،  ذلك  كل  أخذنا  ما  وإذا 

تلك تفرض واجبات تهدف إىل أمرين هام منع النُّزوح من 

جهة، وحامية النَّازحني من جهة أخرى يف كل مرحلة من 

السلبية  االلتزامات  وباإلضافة  والعودة.   الرصاع  مراحل 

كان عىل النُّزوح، واالمتناع عن  )أي االمتناع عن إجبار السُّ

مامرسة اإلساءات بحق النَّازحني، وإىل ما هنالك(  هناك 

أيضاً التزامات إيجابية )كضامن النَّفاذ إىل الغذاء، واملأوى، 

والتعليم وغريها(.  ومن هنا، ال بد ألي صك إنساين حول 

النُّزوح أن يوازن بني الحاجة إىل تحقيق أكرب درجة ممكنة 

الناس  تعرض  يحتمل  التي  املختلفة  الظروف  يف  شاملة 

إمكانية  لضامن  األخرى  الحاجة  مع  النُّزوح،  لخطر  فيها 

تطبيق معايريها عىل أرض الواقع.

الحوافز واملثّبطات

الفاعلني  قرار  يف  ُتؤثِّر  التي  العوامل  من  كثري  هناك 

امُلَسلَّحني من غري الّدول يف االلتزام باملعايري الّدولية، منها 

كان املتأثرين،  عىل سبيل املثال مخاوف التعرض لرفاه السُّ

األقاليم  إىل  وتوجيهها  املساعدات  كسب  يف  والرغبة 

الواقعة تحت نفوذهم، ورغبتهم يف الحصول عىل اعرتاف 

بقدرتهم عىل الحكم.  وهناك بواعث أخرى قد تكون ذات 

صلة بالنزوح.  لكّن هناك عوامل إضافية أخرى ال بد من 

أخذها يف االعتبار، فمع األخذ باالعتبار عملية إلقاء اللوم 

الحال يف حمالت  )كام  القرسي  النُّزوح  أثناء  الّدول  عىل 

أكرب  احتامل  هناك  سيكون  امُلَسلَّحني(،  ملقارعة  الّدولة 

بتطبيق  الّدول  امُلَسلَّحون من غري  الفاعلون  يطالب  بأن 

مبدأ التعامل باملثل مطالبني بامتثال الّدولة أيضاً باملعايري 

الّدولية املتعلقة بالنزوح.  ومن هنا، مهام بلغ الحذر يف 

مقارنة قضايا األلغام األرضية بالنزوح، ُتبنّي خربة منظمة 

التزم  التي  بالفعل  الحاالت  بعض  أّن هناك  نداء جنيف 

فيها الفاعلون امُلَسلَّحون من غري الّدول باملعايري الّدولية 

دون اشرتاط تطبيق مبدأ التعامل باملثل.  فقد كان هناك 

36 من أصل 41 ُموقِّعاً عىل صك االلتزام بحظر األلغام 

املضادة لألفراد، تنشط يف الّدول غري املنضوية تحت ذلك 

الصك.

أّنه عىل عكس مسألة استخدام  ومن املهم االنتباه أيضاً 

األلغام املضادة لألفراد بحد ذاتها، ميكن النتهاك املعايري 

يشّكل  أن  الظروف،  بعض  يف  القرسي،  بالنزوح  الخاصة 

جرائم حرب بل قد يرقى ذلك إىل أن يكون جرائم ضد 

عىل  االعتبار  ذلك  بأثر  التنبؤ  الصعب  ومن  اإلنسانية.  

املعلقني  بعض  يشري  أخرى،  جهة  ومن  اإلرشاك.   عملية 

الّدولية.  فالخوف من املالحقة  للعدالة  الرادع  األثر  إىل 

امُلَسلَّحني  الفاعلني  قادة  لدى  ل حافزاً  ُيشكِّ قد  القضائية 

امتثال  لضامن  العسكرية  وقياداتهم  ال��ّدول  غري  من 

عمل  يسهل  هنا،  ومن  الّدولية.   للمعايري  مامرساتهم 



9� الفاعلون امُلسلَّحون من غري الدول نرشة الهجرة القرسية 37

الفاعلني.  ومن جانب  أولئك  الراغبة يف إرشاك  املنظمة 

الّدول  غري  من  امُلَسلَّحون  الفاعلون  يكون  ال  قد  آخر، 

راغبني كثرياً يف خوض الحوار أو التفاوض بنية حسنة مع 

بإفشاء  املنظمة  تلك  أن تعمد  املنظمة خشية  تلك  مثل 

املعلومات التي تحصل عليها من الفاعلني امُلَسلَّحني من 

أو من خالل تعرضهم للمحاكمة(   الّدول )إما طوعاً  غري 

والتي ميكن استخدامها الحقاً باتخاذ إجراءات ضد أعضاء 

الجامعة امُلَسلَّحة أو ضد الجامعة امُلَسلَّحة ذاتها.  وتتوقع 

املجال  هذا  يف  خربة  عىل  الحصول  جنيف  نداء  منظمة 

امُلَسلَّحني من غري  الفاعلني  بالذات من خالل عملها مع 

األطفال  بحامية  لاللتزام  الجديد  الصك  إطار  يف  الّدول 

من آثار النِّزاع امُلَسلَّح، حيث إنَّ تجنيد األطفال دون سن 

ل جرمية حرب. الخامسة عرشة ُيشكِّ

دعم تطبيق االمتثال ورصده

حول  اإلنساين  الصك  به  يصاغ  الذي  نفسه  الوقت  يف 

النُّزوح، سيكون من املهم التخطيط إلنشاء آليات لتقديم 

الدعم يف التنفيذ ورصد االمتثال.  ومن املرجح أن يكون 

الدعم الخارجي لتطبيق االلتزامات حول النُّزوح من قبل 

الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول أمراً يف غاية األهمية يف 

التَّصّدي لقضية األلغام األرضية.  وبالفعل، فإننا نتطرق 

األوىل  اثنتني.   مسألتني  بني  جوهري  اختالف  إىل  هنا 

يتطلب  ما  نزعها وإتالفها،  بد من  األرضية ال  األلغام  أّن 

عن  ناهيك  املجال  هذا  يف  كبرية  خربة  الحال،  بطبيعة 

توفري املوارد.  ومع ذلك فهي عملية ال تنتهي يف معالجتها 

النَّازحني،  كان  السُّ حالة  يف  أّما  البرشية.   غري  للعنارص 

يف  مروا  وممن  أيضاً،  والحقوق  األهلية  لديهم  ممن 

تجارب مختلفة من التعرض واالستضعاف يف كل مرحلة 

بكثري.   تعقيداً  أكرث  تصبح  فالصورة  النُّزوح،  مراحل  من 

املتأثرين،  للسكان  املقدمة  الحامية  مستوى  ولتحسني 

املستمر  الدعم  توفري  بد من  ال  الدائم،  التغري  ولتحقيق 

الذي يعد عاماًل حاساًم يف ذلك.

النُّزوح  حول  اإلنساين  للصك  االمتثال  رصد  سيمثل  كام 

الصعب  من  سيكون  الحاالت،  بعض  ففي  كبرياً،  تحدياً 

التمييز ما بني الحركة السكانية الطوعية والقرسية  جداً 

ويف  للنُّزوح.   الحقيقي  السبب  تقييم  سيصعب  وبذلك 

حني قد يكون النِّزاع سبباً من أسباب فرار األشخاص من 

تحديد  ُيصّعب  ما  لذلك،  أخرى  أسباب  فهناك  منازلهم، 

فاعل محدد عىل أّنه املسؤول الحقيقي للنُّزوح.

ومن التحديات األخرى أيضاً أّن بعض االلتزامات الخاصة 

املثال،  سبيل  فعىل  ُمطَلقة.   التزامات  ليست  بالنِّزاع 

يحظر القانون اإلنساين الّدويل عىل املدنيني مغادرة مكان 

إقامتهم ما مل يكن ذلك نتيجة توخي أمن املدنني املعنيني 

أو ما مل يكن هناك رضورة عسكرية مبارشة لذلك.  ومع 

هذا، سيكون من املفيد جداً تقييم مثل تلك األوضاع رغم 

أّن ذلك سيلقى تعارضاً يف اآلراء حولها.

الخالصة

يومنا  يف  امُلَسلَّحة  النزاعات  واقع  باالعتبار  نأخذ  عندما 

هذا، ال بد من تضافر الجهود يف تحسني مستوى الحامية 

الجهود  تلك  تقترص  أن  يجوز  لكن ال  للمدنيني.   املقدم 

عىل التَّصّدي لسلوك الّدول بل سلوك الفاعلني امُلَسلَّحني 

الّدول أيضاً.  وقد أثبتت اآلليات املّتبعة إلنفاذ  من غري 

أنها غري كافية.  ومع ذلك، أظهرت تجربة  القواعد عىل 

منظمة نداء جنيف أنَّ انتهاج مقاربة ُمدمجة متّكن ممن 

إرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول يف تغيري سلوكهم 

دون الحاجة إىل توجيه التهديد أو اللجوء إىل األساليب 

القرسية إزاء أولئك الفاعلني.

ورغم أنَّ األمر ال يخلو من تحديات يف السعي وراء إرشاك 

املرتبطة  املعايري  يف  الّدول  غري  من  امُلَسلَّحني  الفاعلني 

فإنَّ  آلية رسمية واستخدامها،  بالنزوح من خالل تطوير 

يتطلب  لن  النَّازحني  ومعاناة  العاملي  النُّزوح  مستوى 

من املجتمع اإلنساين أن يكون عىل جاهزية كاملة قبل 

هذه  معالجة  يف  واملبدعة  الناجعة  الطرق  استكشاف 

املسألة.

 باولني الكروي، 

 )pauline.lacroix@graduateinstitute.ch(

ولية  تخرجت حديثاً يف املعهد العايل للدراسات الدَّ

واإلمنائية يف جنيف، وقد عملت متدربة يف قسم آسيا 

يف منظمة نداء جنيف عام 2010.  كتبت هذه املقالة 

 مبساعدة باسكال بونغارد 

)pbongard@genevacall.org( وهو يعمل يف 

منظمة نداء جنيف مديراً للربامج لشؤون أفريقيا وهو 

 أيضاً مستشار للسياسات فيها، وكريس روش 

)crush@genevacall.org( وهي مسؤولة رئيسية 

 للربامج يف قسم آسيا يف منظمة نداء جنيف 

)/http://www.genevacall.org( وباسكال بونغارد، 

وكريس روش

1.  أسباب عملية، تستخدم منظمة نداء جنيف مصطلح »الفاعلون امُلَسلَّحون 
من غري الّدول« لإلشارة إىل الكيانات امُلَسلَّحة املنظمة التي تقودها أهداف 
سياسية يف املقام األول والتي تنشط خارج سيطرة الّدولة وتفتقر إىل الصفة 

القانونية لتكون طرفاً يف االتفاقيات الّدولية.  ويتضمن التعريف املذكور 
جميع الجامعات امُلَسلَّحة التي متارس نفوذاً بحكم الواقع عىل وكذلك الّدول 

غري املعرتف بها أو شبه املعرتف بها دولياً.
راجع أيضاً  Armed Non-State Actors and Landmines)الفاعلون   .2

 - Vol III: Towards a Holistic)امُلَسلَّحون من غري الّدول واأللغام األرضية
  Approach To Armed Non-State Actors? 2007 

 http://tinyurl.com/GCall-2007
-http://www.genevacall.org/resources/research/f-research/2001

gc-2007-nov-ansal3.pdf/2010
http://www.mineaction.org/section.asp?s=what_is_mine_  .3

action
ميكنكم االطالع عىل قامئة امُلوقِّعني عىل الصك عىل الرابط التَّايل   .4 

http://tinyurl.com/GenevaCallSignatories ومن املهم أن نذكر هنا أّن 
وا صفتهم منذ وقت التوقيع ومل يعودوا مشمولني  عدداً من امُلوقِّعني قد غريَّ

ضمن الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول حالياً,  فبعضهم أصبح جزءاً من 
السلطات يف الّدولة، يف حني ُحّل بعضهم األخر أو تخلوا عن الرصاع امُلَسلَّح.

ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل )الفاعلون امُلَسلَّحون من غري الّدول   .5
والعمل إلزالة األلغام وامتثالهم لصك االلتزام بحظر األلغام املضادة لالفراد( 

 Non-State Actor Mine Action and Compliance to the Deed
 of Commitment Banning Anti-Personnel Landmines: January

 2008 – June 2010. Geneva Call.
 http://tinyurl.com/GCall-compliance2010

راجع، عىل سبيل املثال، )تقيص الحقائق خالل النزاع امُلَسلَّح: تقرير   .6
بعثة التحقق لعام 2009 إىل الفلبني للتحقيق يف مزاعم استخدام االلغام 
 Fact-Finding during )املضادة لألفراد من قبل جبهة مورو اإلسالمية
 Armed Conflict: Report of the 2009 Verification Mission to
 the Philippines to investigate Allegations of Anti-Personnel

Landmine use by the Moro Islamic Front. Geneva.
 http://tinyurl.com/2010-GC-Report-Philippines

 Zeender, Greta. 2005 ،راجع نشاطات مجلس الالجئني الرنويجي  .7
  ‘Engaging)إرشاك الفاعلني امُلَسلَّحني من غري الّدول يف حامية النَّازحني(

 armed non-state actors on internally displaced persons
111.-protection’, Refugee Survey Quarterly Vol. 24, no. 3, pp. 96

أرض  عىل  امُلسلَّحة،  الجامعات  جميع  تعتمد 

الخارجي.   الدعم  عىل  كبرياً  اعتامداً  الواقع، 

الدعم  للحصول عىل  امُلسلَّحة  الجامعات  وتسعى 

والنازحني  الشتات  يف  املهّجرين  ومن  الدول  من 

أيضاً بغية منع  امُلسلَّحة األخرى  الجامعات  وعىل 

السكان  عىل  الحريب  املجهود  يف  الكيل  االعتامد 

املدنيني الذين يدعون بحاميتهم,  وينشأ عن ذلك 

السياسية.   التكاليف  ناحية  من  تبعات  له  وضع 

للتعامل  الخارجي  الدعم  أيضاً  الدول  تقدم  كام 

وخالل  والعنف.   االستقرار  عدم  ح��االت  مع 

زال  وما  سائداً  الوضع  ذلك  كان  الباردة،  الحرب 

النزاعات  معظم  يف  هذا  يومنا  لغاية  مستمراً 

امُلسلَّحة.

يف  الدول  غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات  فيها  تعتمد  التي  املختلفة  الطرق  من  النَّازحني  استغالل 
التمويل.

العالقات االقتصادية للجامعات امُلسلَّحة مع النازحني
جوزيب ماريا رويو آسبا
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ومامرسة  العنف،  نشوب  املسلح  النزاع  ويتبع 

النُّزوح  إىل  يقود  ما  الفقر،  وتفيش  التمييز، 

القرسي للسكان الذين غالباً ما يقدمون املساعدة 

الجامعات  األصيل.  وتعمد  النزاع  للمحافظة عىل 

مخيامت  استخدام  إىل  متكررة  بصورة  امُلسلَّحة 

والتجنيد،  للدعم  كمصدر  والالجئني  النَّازحني 

كمالذ  املخيامت  لتلك  استخدامهم  عن  ع��دا 

متتلك  ال  امُلسلَّحة  الجامعات  أّن  ومع  لهم   آمن 

الالجئني  االعتامد عىل  فبمقدورها  قانونية،  سلطة 

عىل  والحصول  الالجئني،  تجنيد  هام:  بطريقتني 

منهم. االقتصادية  املوارد 

جّندت  أو  امُلسلَّحة  الجامعات  شّكلت  ولقد 

من  استفادت  وكذلك  كرهاً(  أو  )طوعاً  أعضاءها 

يف  والالجئني  النَّازحني  مخيامت  املتاحة يف  املوارد 

النزاع.  فمعظم  املجاورة ملناطق  األقاليم والدول 

مخيامت  يف  نشأت  امُلسلَّحة  األفغانية  الجامعات 

طالبان،  وحركة  املجاورة.   ال��دول  يف  الالجئني 

يف  الدينية  املدارس  من  نشأت  املثال،  سبيل  عىل 

أّما  الباكستان.   يف  األفغان  الالجئني  مجتمعات 

الحدود  يقطن يف  وأغلبهم  كارين،  مجتمع الجئي 

للجامعة  الدعم  فيقدمون  وبورما،  تايلندا  بني 

امُلسلَّحة التي تطبق عىل نفسها اسم اتحاد كارين 

البورمية.   الحكومة  ضد  تعمل  والتي  الوطني 

التي  والتوتيس  الهوتو  مجتمعا  أيضاً  وهناك 

غادرت رواندا وبوروندي خالل املوجات املتعاقبة 

من  الستينيات  يف  االستقالل  تبعت  التي  للعنف 

واسعة  مخيامت  يف  واستقرتا  املنرصم  القرن 

وجمهورية  ورواندا،  أوغندا،  من  كل  يف  لالجئني 

أن  لبثوا  ما  ثم  وتنزانيا،  الدميقراطية،  الكونغو 

االستقرار  زعزعت  التي  املسلحني  حركات  ولَّدوا 

تسببت  أخرى  حاالت  وهناك  البلدين.   كلتا  يف 

ومنطقة  والعراق،  إثيوبيا،  يف  كام  مشابهة  بآثار 

وسرييالنكا،  والشياشان،  الرتكية،  كردستان 

وغريها. وطاجيكستان  والسودان، 

للجامعات  ال��دع��م  الالجئني  مجتمع  وي��ق��دم 

البلدان  يف  لحاميتهم  آلية  إيجاد  بهدف  امُلسلَّحة 

الالجئون  سيكون  الحامية،  فبدون  املضيفة.  

املحليني  السكان  من  العدائية  لألعامل  عرضة 

معاً،  كليهام  من  أو  الحكومية  السلطات  من  أو 

امُلسلَّحة  الجامعات  رحمة  تحت  بذلك  فيكونون 

اإلجرامية. والعصابات  األخرى 

الحصول  يف  دور  له  أيضاً  آخر  عامل  واإلك��راه 

ما  إذا  خاصًة  الالجئني  من  املساهامت  عىل 

مخيامت  عىل  تسيطر  امُلسلَّحة  الجامعات  كانت 

التي هي  الجامعات،  السهل عىل  الالجئني.  فمن 

تلك  عىل  السيطرة  ومنظمة،  مسلحة  باألصل 

للنازحني فعادة ما يكونون  بالنسبة  أما  املخيامت 

مثل  ويف  وضعفاء.   مسلحني  وغري  منظمني  غري 

املال  الجامعات طلب  يسهل عىل  الظروف،  هذه 

أيضاً يف صفوفها  الالجئني  أفراد  تجنيد  بل  واملؤن 

حتى عندما ال يكون للجامعات امُلسلَّحة أي تأييد 

شعبي لها وحتى مع افتقارها لدعم السكان التي 

حاميتهم. الجامعات  تدعي 

لهذا  املوضحة  الحاالت  أك��رب  إح��دى  ووقعت 

عام  روان��دا  يف  الجامعية  اإلب��ادة  عقب  األم��ر 

العسكرية  القوات  فلول  نّظمت  عندما   1994

الراوندية  الحكومة  من  واملسؤولون  الراوندية، 

املقاومة  أعامل  إنرتاهاموي  ومليشيات  السابقة، 

فأنشأوا  السابقة.   زائري  يف  الالجئني  مخيامت  يف 

املخيامت،  تلك  ضمن  ال��واق��ع  األم��ر  حكومة 

االستمرار  يف  الدولية  املساعدات  واستغلوا 

يف  الجديدة  الحكومة  ضد  املسلح  نزاعهم  يف 

املجندين  وتدريب  اختطاف  عىل  وعملوا  رواندا، 

الجدد، وسيطروا عىل املساعدات اإلنسانية وعىل 

بوا أنفسهم مديرين للمخيامت، ومل  توزيعها، ونصَّ

للمسلحني  يسمحوا  أن  غري  بدياًل  لالجئني  يرتكوا 

يريدون. ما  بفعل 

إقليم  يف  النَّازحني  مجتمع  يف  مشابهة  حالة  ويف 

االعتداءات  من  النازحون  عاىن  السوداين،  دارفور 

املتكررة عليهم واالختطافات يف السنوات األخرية، 

امُلسلَّحة،  الجامعات  قبل  التجنيد من  وُأقحموا يف 

السودانية  والقوات  للحكومة  املؤيدة  واملليشيات 

امُلسلَّحة.

املسلحة للجامعات  االقتصادي  النظام 

الجامعات  بني  االقتصادية  العالقة  صور  تختلف 

امُلسلَّحة  الجامعات  فبعض  والنازحني.   امُلسلَّحة 

املوارد،  بتوفري  عليهم  املسيطرة  السكان  ُتقنع 

القرس  مامرسة  إىل  أخرى  جامعات  تلجأ  حني  يف 

بني  العالقة  تكون  وقد  ذلك.   سبيل  يف  واإلكراه 

افرتاسية،  أو  طفيلية  أو  رمزية  املختلفة  األطراف 

تطور  حسب  أخرى  إىل  صورة  من  تنتقل  وقد 

مجريات األمور يف الحرب.

تعمل  الرمزية،  االقتصادية  للعالقة  بالنسبة 

من  معينة  أمناط  تعزيز  عىل  امُلسلَّحة  الجامعة 

املتأتية  بالعوائد  مشاركتها  مقابل  يف  النشاطات 

قد  األحيان،  بعض  ويف  النشاطات.   تلك  عن 

االقتصادي  والرفاه  املكان  تطوير  أمر  يصبح 

للحاجة  نظراً  امُلسلَّحة  بالجامعة  مرهوناً  للسكان 

الجامعة  تؤسس  وقد  التحتية.   والبنى  األمن  إىل 

واالقتصادي  االجتامعي  النظام  من  ميعناً  مستوى 

مقابل  يف  سيطرتها  تحت  الواقعة  املناطق  يف 

دور  بذلك  مقلدة  والتمويل،  الدعم  حصولها عىل 

التحتية  والبنية  األمن  أيضاً  وتقدم  الحكومة، 

النشاطات  باستمرار  يسمح  ما  القانون  وسيادة 

بعض  عىل  الجامعة  حصول  مقابل  يف  االقتصادية 

املدنيني. تفرضها عىل  التي  الرضائب 

الجامعات  تقدم  الطفيلية،  للصورة  وبالنسبة 

حصولها  مقابل  األمن  وتضمن  الحامية  امُلسلَّحة 

طريق  عن  وذلك  املالية  والعوائد  التعاون  عىل 

ورسوم  وال��رس��وم  الرضائب  وتحصيل  االب��ت��زاز 

الحصول عىل اإلذن للنفاذ إىل املوارد، وكذلك عن 

املدفوعات  أو  الدولية  املساعدات  نهب  طريق 

تكون  وقد  الثورية«.   »الرضائب  ُتسمى  التي 

كانت  ما  إذا  وتنظياًم  ضبطاً  أكرث  االبتزاز  عملية 

أحيان  ويف  امُلسلَّحة،  الجامعة  قيادة  عن  صادرة 

صادرة  كانت  إذا  بالكامل  عشوائية  تكون  أخرى 

املسلحني. الجامعة  أفراد  عن 

ا يف النموذج االفرتايس، تقوم العالقة االقتصادية  أمَّ

املباالة  عدم  أس��اس  عىل  امُلسلَّحة  للجامعات 

أسلوب  الجامعة  فُتامرس  املدنيني،  مع  بالعالقة 

مستوى  ورفع  املدنيني  لقهر  والرتويع  التهديد 

نفاذ هذه الجامعات إىل املوارد.

الخالصة

بني  تنشأ  التي  العالقات  أنَّ  ندرك  أن  املهم  من 

اقتصادات  إطار  يف  واملدنيني  امُلسلَّحة  الجامعات 

الضحية  تصنيف  ضمن  دامئ��اً  تقع  ال  الحرب 

العالقات قد تكون أكرث تعقيداً  واملعتدي.  فهذه 

والسلطة  الحامية  من  جديدة  أمناطاً  ُتوّلد  وقد 

شأنها  من  التي  امل��وارد  توزيع  عىل  والحقوق 

النزاع  مخرجات  يف  حاساًم  دوراً  متّثل  أن  الحقاً 

آليات  فهم  جداً  املهم  من  هنا،  ومن  املسلح.  

الجامعات  تستخدمها  التي  والتمويل  االقتصاد 

امُلسلَّحة فهاًم جيداً إذا ما أردنا أن نفهم بالكامل 

طبيعة تلك العالقة.  فال بد إذن أن يتحقق لدينا 

الجامعات ومصادر  تلك  كيفية عمل  أكرب يف  فهم 

العمل  أردنا أن نتمكن من تسهيل  إذا ما  متويلها 

اإلنساين يف سياقات العنف، وتعزيز احرتام حقوق 

وإدراكها. اإلنسان 

 جوزيب ماريا رويو آسبا، 

)josepmaria.royo@uab.cat( متخصص يف 

السياسة ويعمل منذ عام 2000 باحثاً يف  علم 

السالم  وبناء  النزاع   برنامج 

.)http://escolapau.uab.cat/( 

جامعة  السالم،  ثقافة  كلية  اإلسبانية: يف  باللغة 

برشلونة.
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تفرض اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني 

ل إليها يف ترشين األول/أكتوبر 2009  )كامباال( التي ُتُوصِّ

والقانون  الدويل  اإلنساين  للقانون  الحالية  العمل  أطر 

الدويل لحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل القوانني غري امللزمة 

اتفاقية  تفرض  لذلك،  النزوح.  حول  اإلرشادية  كاملعايري 

كامباال االلتزامات عىل الدول األطراف »الحرتام وضامن 

احرتام« كل من القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان. ويعني »ضامن االحرتام« أنه يتعني عىل 

الدول األطراف التأكد من أن الجامعات املسلحة من غري 

الدول1 ال تتدخل يف متتع النازحني  بحقوق اإلنسان وال 

تعيق حامية املدنيني، مبن فيهن النازحني . 

سلوك  تنظيم  يكون  الدولية،  غري  النزاعات  حاالت  ويف 

الدولة والجامعة من غري الدول عىل حٍد سواٍء من خالل 

املادة 3 املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 

نصوص  وأهم   1977 لعام  الثاين  اإلضايف  والربوتوكول 

من  يتجزأ  ال  جزءاًً  تعد  التي  الدويل،  اإلنساين  القانون 

القانون العريف الدويل2.

التزامات الجامعات املسلحة من غري الدول

اإليجابية  االلتزامات  فرض  إىل  كامباال  اتفاقية  تعمد  ال 

لكنها  اإلنسان.  حقوق  لحامية  املسلحة  الجامعات  عىل 

املادة 7 وعنوانها »حامية ومساعدة  االتفاقية، يف  تؤكد 

تطبيق  قابلية  عىل  املسلح«،  النزاع  حاالت  يف  النازحني 

إطار العمل السابق للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون 

ومساعدة  »حامية  أن  عىل  ينص  الذي  الدويل  اإلنساين 

النازحني  وفقاً لهذه املادة يجب وأن يخضعان للقانون 

الدويل، وخاصة القانون اإلنساين الدويل«.

تسيطر  الدولية،  غري  النزاع  حاالت  يف  أنه  يقر  وهو 

الجامعات املسلحة يف الغالب عىل السكان املدنيني مبن 

فيهم النازحني. وتفرض املادة 7 )5( عدداً من االلتزامات 

السلبية عىل الجامعات املسلحة يك متنعها من املشاركة 

يف هذه الجرائم: 

التهجري  التعسفي3

إعاقة تقديم الحامية واملساعدة للنازحني تحت أي 

ظرف من الظروف.

ظروف  يف  العيش  يف  حقهم  من  النازحني  حرمان 

مرضية كرمية، مبا يف ذلك الحق يف األمن واإلصحاح، 

والطعام واملاء والصحة واملأوى وتفريق أفراد األرسة 

الواحدة.

السكن  مناطق  داخل  النازحني  حركة  إعاقة 

وخارجها.









لهم  السامح  أو  منهم  الطلب  أو  األطفال  تجنيد 

باملشاركة يف األعامل العدوانية تحت أي ظرف من 

الظروف.

احتجاز  أو  اختطاف  أو  لألشخاص  القرسي  التجنيد 

واالتجار  الجنيس  االستعباد  يف  املشاركة  أو  الرهائن 

بالبرش، خاصة النساء واألطفال.

شحنات  جميع  ومترير  اإلنسانية  املساعدات  إعاقة 

اإلغاثة واملعدات والكوادر للنازحني.  

أو  بهم  اإلرضار  أو  اإلنسانية  اإلغاثة  عامل  مهاجمة 

باملوارد أو املواد األخرى املوزعة ملساعدة أو منفعة 

النازحني  أو تدمري مثل هذه املواد أو مصادرتها أو 

تبديدها.

التي  لألماكن  واإلنسانية  املدنية  الحرمة  انتهاك 

هذه  مثل  إىل  التسلل  أو  النازحون  بها  يحتمي 

األماكن.

وتفرض املادة 5 )11( عىل الدول األطراف االلتزام بأن »...

تتخذ اإلجراءات التي تهدف إىل ضامن عمل الجامعات 

املسلحة وفقاً اللتزاماتها وفقاً للامدة 7«، والتي بدورها 

تنص عىل خضوع »حامية ومساعدة النازحني  وفقاً لهذه 

املادة إىل القانون الدويل وخاصة القانون اإلنساين الدويل« 

)املادة 7 )3((«. كام تنص االتفاقية عىل أنه يتعني عىل 

جنائياً  املسلحة  الجامعات  أعضاء  إدانة  األطراف  الدول 

للقانون  وفقاً  النازحني  تنتهك حقوق  التي  أفعالهم  عن 

الدويل والقانون الوطني« )املادة 7 )4((.

تعزيز حامية النازحني 

صور  ثالثة  يف  النازحني  حامية  كامباال  اتفاقية  تعزز 

إمكانية  عىل  كامباال  اتفاقية  تنص  ال  أوالً:  مختلفة، 

انتقاص أحكامها4 يف أوقات الطوارئ يف البالد، ذلك ألن 

اتفاقية كامباال برّمتها تظل سارية يف جميع األوقات. وال 

ميكن للدول األطراف أو الجامعات املسلحة دعم وجود 

النزاعات املسلحة لتجنب التزامات حقوق اإلنسان وفقاً 

لالتفاقية.

لتطبيق  كامباال حداً  اتفاقية  إىل ذلك، ال تضع  باإلضافة 

فيها  يصل  ال  التي  الحاالت  يف  وحتى  لذلك،   .7 املادة 

تؤدي  التي  املسلحة  النزاعات  ملستوى  املسلح  العنف 

إىل تطبيق املادة 3 العامة أو يف أكرب االحتامالت تطبيق 

غري  من  املسلحة  الجامعات  ومتتثل  اإلضايف،  الربوتوكول 

من   7 للامدة  وفقاً  عليها  املنصوص  لاللتزامات  الدول 

النازحني  حقوق  يف  التدخل  يجب  وال  كامباال،  اتفاقية 

األساسية. 











النزاعات بني  النزوح عن  ويف نهاية األمر، وحيثام ينجم 

دولة وواحدة أو أكرث من الجامعات املسلحة، فإنَّ هذه 

النزوح.  إنهاء  يف  محدد  دور  لديها  املسلحة  الجامعات 

األعضاء  ال��دول  عىل  يتعني  أنه  عىل  االتفاقية  وتنص 

بهذه  واملضمنة  الصلة  ذات  املعايري  لتضمني  »السعي 

إيجاد  بهدف  السالم  واتفاقيات  مفاوضات  يف  االتفاقية 

 )2(  3 )امل��ادة   ». النزوح  ملشكلة  املستدامة  الحلول 

)ه�((.

الطريق إىل األمام

للصليب  الدولية  اللجنة  أجرتها  حديثة  دراسة  توصلت 

إطار  الدويل  اإلنساين  القانون  يبقى  أنه يف حني  األحمر 

العمل القانوين املناسب لحامية املدنيني يف حاالت النزاع 

املسلحة، فهيام زالت بحاجة إىل الدعم يف بعض املجاالت 

قبل  من  وكذلك  الدولة  قبل  من  النازحني  حامية  منها 

الجامعات املسلحة من غري الدول عىل حد سواء. ويعد 

تضمني املعايري اإلرشادية يف القانون املحيل كام يطالب 

عىل  العظمى  البحريات  مليثاق  النازحني  بروتوكول  به 

سبيل املثال، واحدة من اآلليات املتاحة لتحقيق ذلك5.

وتقدم اتفاقية كامباال بدياًل لتحقيق هذا الهدف لالتحاد 

يلزم  واآلن،  والخمسني.  الثالثة  األعضاء  ودوله  األفريقي 

إيالء االهتامم عىل ضامن رسيان االتفاقية التي تستلزم 

يف  وتنفيذها  األعضاء6  ال��دول  من  دولة   15 تصديق 

الدول  عىل  يجب  نفسه،  الوقت  ويف  املناسب.  الوقت 

املتحدة  األم��م  وك��االت  فيها  مبا  ورشكائها،  األط��راف 

ومنظامت املجتمع املدين ومفاويض السالم، الوصول إىل 

الجامعات املسلحة من غري الدول يك توعيها بالتزاماتها 

وفقاً التفاقية كامباال7.

وفيام يتعلق بالصكوك األخرى للقانون اإلنساين الدويل، 

سيبقى التحدي األهم مراعاة الجامعات املسلحة من غري 

الدول للمفاوضات وعملية اتخاذ القرار التي مل يشاركوا 

العديد  ويف  التزاماتها.  تحقق  أيضاً  وهي  منها،  أي  يف 

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تكون  املواقف،  من 

األفضل  الوطنية  األحمر  الهالل  الصليب/  وجمعيات 

للتعاون مع الجامعات املسلحة من غري الدول من أجل 

بها  تعيق  التي  واألساليب  القامئة  باالتفاقية  التوعية 

تحركات هذه الجامعات، باإلضافة إىل منظامت املجتمع 

املدين وجامعات املنارصة املمثلة لألفراد الذين يعيشون 

يف املناطق املتأثرة بالنزاعات الداخلية. 

 كاتينكا ريدربوس 

)katinka.ridderbos@nrc.ch( محللة إقليمية يف 
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يقدم هذا املقال االقرتاحات التي أدىل بها النازحون حول 

ترصفهم املناسب للتعايش تحت سيطرة الجامعات املسلحة 

من غري الدول والذي بدوره له استدالالت للكيفية التي 

يجب أن يتعامل بها الفاعلون الخارجيون. وهذه النصائح 

مأخوذة من أكرث من 100 مقابلة شخصية أجريت ما بني 

العامني 2007 و2008 مع النازحني املستوطنني يف املدينة 

العشوائية عىل حدود مدينة قرطاجنة الكولومبية. وتبني 

التناقضات يف »القواعد« املذكورة آتياً أنه ال يوجد أسلوب 

الفّعال  التوجه  ُيفلح  ال  قد  إذ  للعيش،  أو صحيح  موّحد 

يف أحد املواقف مع غريه من املواقف. وموضح يف هذه 

سلوكية، هي:  وسائط  أربع  وفق  العرشة  القواعد  املقالة 

السلبية والتخفي والطاعة والحركة.

السلبية

يف املواقف التي يسيطر فيها أحد الفاعلني املسلحني غري 

من  عليهم  أوامره  ومييل  املحليني  السكان  عىل  الرشعيني 

خالل اإلرهاب، قد يكون اتباع أسلوب »ال أتكلم. ال أعلم. 

ال أرى« اسرتاتيجية أساسية للمسايرة.

قاعدة 1: أغلق فمك، فقد 
يكون جارك أحد الوشاة

تقول إحدى النساء »عند عودتك إىل القرية، عليك االنتباه 

تسيطر  التي  القرى  ويف  غريها«،.  دون  فقط  إىل شؤونك 

عليها الجامعات املسلحة من غري الدول، يتعني عىل األفراد 

التعبري عن  أو  املعلومات  الحرص و عدم مشاركة  توخي 

علم  إىل  يتنامى  قد  ذلك  ألن  الجريان،  إىل  حتى  النقد، 

ُتحمد1.  ال  تبعات  له  سيكون  مام  املسلحة،  الجامعات 

عىل  ضار  تأثري  بهم  نثق  أن  يجب  من  معرفة  ولعدم 

العالقات االجتامعية، حيث إنه من غري املمكن معرفة من 

ويسترشي  كواٍش.  يعمل  من  أو  املليشيات  مع  يتحالف 

االجتامعية.  الحياة  ينهي جميع جوانب  الثقة، مام  عدم 

العالقات  تدهور  كيفية  املحليني  القادة  أحد  ويتذكر 

عىل  العسكرية  شبه  القوات  سيطرت  عندما  االجتامعية 

آخر  شخص  أي  إىل  لنتحدث  نكن  »مل  األصلية:  منطقته 

أو لصديق...««  ويف مقابلة مع شخص آخر، قال :«جاب 

الخوف أنحاء القرية جميعها«.

قاعدة 2: أغلق بابك وابق يف 
منزلك وشاهد التلفاز

وأغلق  األخبار  وشاهد  التلفزيونية  املسلسالت  تابع 

الوحشية  األع��امل  ملنع  محاولة  يف  باستمرار  بابك 

لليافعات،  بالنسبة  وخاصة  الخارج.  يف  املنترشة 

فهناك سبب آخر للبقاء داخل املنزل، أال وهو تجنب 

الجنيس مامرسة منظمة  العنف  االغتصاب. وقد كان 

ومعممة من قبل الجامعات املسلحة من غري الدول 

يف كولومبيا من أجل بث الرعب يف نفوس السكان2. 

حيث  اآلمن،  املالذ  الناس  من  الكثري  يعده  واملنزل 

املواجهة  مخاطرة  البيت  من  الخروج  عىل  ينطوي 

أو  النار  إطالق  تبادل  أثناء  املسلحة،  الجامعات  مع 

مشاهدة أي شيئ. ويعد البقاء يف املنزل وإحكام غلق 

أو  االنتهاكات  إحدى  لتفادي مشاهدة  الباب طريقة 

األعامل الوحشية. وطاملا أنك مل تر أي شيئ، فأنت ال 

تعلم ما الذي حدث.

التخفي 

باقي  يف  واالنصهار  االختباء  عىل  التخفي  يشتمل 

االنتباه  جذب  ميكنها  التي  األفعال  وتجنب  السكان 

أو  اليومية  األنشطة  بعض  من  الحد  ويجب  إليك. 

التخيل عنها. لكن التخفي الكامل غري ممكن، فال بد 

للحياة اليومية من االستمرار.

قاعدة 3: تجنب الوقوع يف املتاعب

تحافظ  مجتمعي،  »يف  املحليني:  الزعامء  أحد  يقول 

عىل  اليساري[  الجناح  ]ميلشيا  املسلحة  العصابات 

النظام«، فهم يعاقبون املتسببني يف املشكالت ويتولون 

استعداد  أتم  يف  دوماً  وهم  القروية.  الرشطة  دور 

للتدخل كسلطة مسلحة مفوض حكمها بأمر الواقع. 

املحلية  اللجنة  تعقد  »عندما  أيضاً  الزعيم  ويذكر 

ستقف  املسلحة[  العصابات  ]أي  فإنها  االجتامعات، 

حتى ننتهي من حديثنا يك تدىل بعد ذلك بدلوها يف 

القواعد  التكيف مع  السكان  الحديث«. ويتعني عىل 

كام  الدولية،  الجهات  قبل  من  املطبقة  واملعايري 

سُيعاقبون عند مخالفتهم إياها. 

قاعدة 4: تجنب املشاركة 
االجتامعية والسياسية

يف  املشاركون  األف��راد  يتعرض  املحلية،  املجتمعات  يف 

املجتمعية  املهام  ومع  والسياسية  االجتامعية  األنشطة 

الدين، وذلك من  أو رجل  املدرسة  معلم  مثل  األساسية، 

غري  من  املسلحة  الجامعات  قبل  من  استهدافهم  خالل 

الجامعات  إحدى  قبضة  يف  منطقة  تقع  وعندما  الدول. 

ماليك  جميع  فإن  الجديدة،  ال��دول  غري  من  املسلحة 

السلطة السياسية القامئة يعدون موالني لألعداء، وتسعى 

هذه الجامعات إىل إبادتهم. ومن أجل التخلص من جميع 

أنواع املعارضة، تستهدف الجامعات املسلحة األفراد التي 

ترى أنهم ميثلون أي دور تنظيمي كان. ويف إحدى املرات، 

غادر أحد الشيوخ املسنني الذي يشغل منصباً إدارياً قريته 

مبارشة تقريباً يعدما دخلت القوات شبه العسكرية ألنه 

علم أنهم »لن يريدوا أن يعرفوا أي شيئ عن السياسة«. 

ومن هنا، يقّوض الخوف الحركة االجتامعية يف املجتمعات 

املتأثرة.

قاعدة 5: ال تخرج بعد حلول الظالم

يف كولومبيا، يسدل الليل ستائره حوايل الساعة السادسة 

مساًء وترشق الشمس يف الساعة السادسة صباحاً تقريباً. 

غري  من  املسلحة  الجامعات  تفرض  األحيان،  بعض  ويف 

يلتزم  األحيان  بعض  لكن يف  اللييل،  التجول  الدول حظر 

األفراد تجنب السري يف الخارج يف الظالم كقاعدة أساسية 

أغلب  أن  تصور  ذلك  عىل  ويبعث  أنفسهم.  لحامية 

والهجامت(  واالغتياالت  )كالرسقة  السيئة«  »األفعال 

تبادل  بني  عالقاً  يصبح  قد  املرء  وأّن  الظالم،  يف  تحدث 

إطالق النار أو قد يتعرض لالعتقال أيضاً. وعالوة عىل ذلك، 

لعدم مشاهدة  إسرتاتيجية  أيضاً  املنزل  داخل  البقاء  فإن 

عىل  كبري  تأثري  اللييل  التجول  ولحظر  الوحشية.  األعامل 

كل من الحياة االجتامعية وعىل األنشطة الحياتية اليومية 

مثل صيد السمك أو االصطياد وقت الغسق أو امليش إىل 

الجريان  مقابلة  أو  الفجر  وقت  ومنها  القرية  أو  الحقول 

بعد العمل.

الطاعة

تتضمن الطاعة إتباع قواعد وأوامر الجامعات العسكرية 

لكن  الحياة.  ضامن  خطوات  أوىل  وهي  الدول،  غري  من 

نهاية  يف  إليها  سُينظر  واحدة  أوامر جامعة  إىل  االستامع 

من األفضل للجهات اإلنسانية أن تستمع إىل نصائح النازحني عند التخطيط ملساعدة املتأثرين بوجود 
الجامعات املسلحة من غري الدول يف مناطقها األصلية.

كيفية الترّصف: النصائح املقدمة من النازحني
شتاين فني جاكوبسني

ملزيد من املعلومات حول اتفاقية كامباال، ُيرجى 

http://www.internal-displacement.org/ :زيارة

   kampala-convention

1.  تحدد اتفاقية كامباال الجامعات املسلحة من غري الدول بأنها »القوات 
املسلحة املنشقة أو الجامعات املسلحة األخرى املنظمة والتي تختلف عن 

القوات املسلحة التابعة للدولة« )املادة 1 )ه�((.
 Customary International ،2.  اللجنة الدولية للصليب األحمر

Humanitarian Law القانون اإلنساين الدويل العريف، مطبعة جامعة 
كامربيدج، 2005

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/
pcustom.htm

 3.  انظر أيضاً ماريا ستافروبولو 
http://www.hijra.org.uk/pdf/NHQ36/30-31.pdf

4.  انتقاص القانون هو إبطال مؤقت لهذا القانون، بصورة كلية أو جزئية، 
وفقاً للظروف الخاصة.

http://tinyurl.com/GreatLakes-IDP-Protocol  دخلت اتفاقية   .5
البحريات العظمى حيز النفاذ يف 2008 وصودق عليها من ِقبل 10 من الدول 

األعضاء وعددها 11 للمؤمتر الدويل حول منطقة البحريات العظمى. 
http://tinyurl.com/GreatLakes-IDP-Protocol-Fr :النسخة الفرنسية

6.  اعتباراً من يناير 2011، صادق عىل االتفاقية أربعة دول هي: تشاد 
وسرياليون وأوغندا وزامبيا. انظر قامئة الدول املوقعة عىل االتفاقية عىل 

http://tinyurl.com/Kamala-Convention-status  :الرابط التايل
7.  انظر املادة رقم 5.4 من الدليل الخاص مبنظامت املجتمع املدين حول 

اتفاقية كامباال التي نرشها مركز رصد النزوح الداخيل واملجلس االقتصادي 
 واالجتامعي والثقايف التابع لالتحاد األفريقي: 

www.internal-displacement.org/publications/au-guide وهو متاح 
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية.
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املطاف بالتأكيد من قبل خصومهم كدعم لهذه الجامعة.  

والطاعة تعني نفي السلبية.

قاعدة 6: اذهب لالجتامعات 
وال تبدو كأنك خائف

السكان  عىل  الدول  غري  من  املسلحة  الجامعات  تفرض 

كل  من  فرد  عىل  ويتعني  االجتامعات.  حضور  املحليني 

عىل  املهمة  تقع  ما  وغالباً  االجتامعات،  يف  الوجود  أرسة 

التحذيرات  االجتامعات  يف  األفراد  ويتلقى  النساء.  عاتق 

العبارة  وتعد  واللوائح.  والقواعد  بالسياسة  والبالغات 

تخش  فال  نقياً،  ضمريك  كان  »إذا  هي  غالباً  املكررة 

يف  الخوف  يتملكك  ال  أن  هي  فالنصيحة  لذلك  شيئاً«، 

االجتامعات.  

قاعدة 7: دامئاً افعل أو 
أعطهم ما يطلبون منك

عىل  الدول  غري  من  املسلحة  الجامعات  تسيطر  عندما 

الوصايا  إىل  باالمتثال  السكان  تطالب  فإنها  ما،  قرية 

املحددة مثل اإلبقاء عىل جوانب الطريق خالية وإحكام 

املياه أو  القهوة أو  الغلق عىل حيوانات املزرعة وتقديم 

األصول  أيضاً  الجامعات  تصادر  للمقاتلني.  وقد  اللحوم 

كاملاشية والقوارب واملركبات أو قد تطالب األفراد بدفع 

الرغبة  أو  القدرة  تؤدي عدم  جباية نظري حاميتهم. وقد 

يف االمتثال إىل الثأر العنيف، ومن الوارد أن يكون الخيار 

غادرنا  »لقد  أحدهم  يقول  املغادرة:  هو  للعيش  الوحيد 

شبه  الجامعات  من  الضغوطات  وتزايد  الخوف  بسبب 

العسكرية ألننا مل نكن منتلك األموال لدفع جباية الحامية 

التي طلبوها مّنا«. 

يكون املدنيون الذين يعيشون يف املناطق املتنازع عليها يف 

موقف االستضعاف الخاص. فعىل سبيل املثال، إذا التزمت 

الدول،  املسلحة من غري  للجامعة  الطعام  األرسة مبطلب 

فإنها ُتخاطر باتهامها يف وقت الحق من قبل جامعة أخرى 

بأنها متواطئة. مام يضع الضغط الهائل عىل األرس. وليس 

هناك سبيل للتهرّب من املطالب عىل الطعام أو املأوى، 

يطلبونه  مبا  القيام  »عليك  السيدات:  إحدى  لنا  وتذكر 

منك، إذا أردت أال يقتلوا أطفالك.« ومن الجائز أن تكون 

هناك حاالت حيث يقرر الناس فيها عصيان األوامر، لكن 

يبقى  ال  هنا  ومن  بيده،  قربه  املرء  يحفر  أن  يعني  ذلك 

خيار آخر للعيش غري الهروب الفوري. 

قاعدة 8: إذا اتهمتك الجهات املسلحة 
بشيئ، فال تفكر يف أّنك قادر عىل 

مناقشة األمر أو إثبات براءتك 

أم  تهمته صحيحة  أكانت  سواء  متهم،  الشخص  كان  إذا 

الدول، فسيكون  الجامعات املسلحة من غري  ال من قبل 

الخيار الوحيد املتاح هو الهرب. ويف األوقات التي تلقى 

فيها األفراد التحذيرات الشخصية املبارشة، سواء من خالل 

بعض  هناك  يكون  عندها  مشافهًة،  أم  النصية  الرسائل 

الوقت للرحيل. وقد تؤدي التحذيرات الجامعية »للتطهري 

وأحياناً  ب��أرسه.  مجتمع  هرب  إىل  القادم  االجتامعي« 

ُتعّلق القوائم يف األماكن العامة، لتضم أسامء امُلسَتهدفني 

وأسامئهم املستعارة ومهنهم أيضاً. 

الحركة

الفاعلون  إليها  ينظر  التي  األفراد  حركة  من  الحرب  تحد 

املسلحون والجامعات املسلحة عىل أنها مشبوهة. ويلزم 

االنتقال  يصبح  أن  لكن ميكن  الالزمة،  الحركة غري  تجنب 

الذوبان  خالل  من  العيش  لضامن  النهايئ  الحل  بعيداً 

وإخفاء الشخصية يف املحيط الحرضي. 

قاعدة 9: تجنب جميع 
األفعال غري الرضورية

تحدث أغلب من خضعوا للمقابلة عن كيفية إعاقة الحركة 

يف املجتمعات، حيث تنترش حواجز الطرق، ويتوقف النقل 

املحيل يف الغالب وُيسحب الركاب من املركبات؛ للتعبري عن 

بصورة  وقتلهم  والنفوذ،  للسلطة  الجامعة  استحواذ  مدى 

الوطنية والجامعات  اعتباطية. وبالنسبة لقوات الحكومة 

املسلحة من غري الدول، فإن السيطرة عىل املنطقة تتطلب 

مراقبة وتسجيل جميع تحركات األفراد واملواد عىل نظام 

الطرق أو أحواض األنهار.

ويكون األفراد من ذوي األعامل متطلبة للتحرك األهداف 

املعتادة، وُيشك يف جلبهم للمعلومات أو املواد إىل األعداء. 

ُيعد  قد  املرتحل  املبيعات  مندوب  أو  السائق  فإنَّ  لذلك، 

الذي  فإنه ُمستهدف. وبالنسبة لألفراد  »متواطئاً« ولذلك 

مثل  املعتادة  األفعال  فإن  البعيدة،  األكواخ  يف  يعيشون 

الذهاب إىل القرية للحصول عىل اإلمدادات يعني املخاطرة 

بحياة الفرد. وقد عانت بعض املجتمعات من التقييد، مام 

نجم عنه ندرة الطعام والدواء أو املرور بالعوائق الصارمة 

عىل جميع التحركات وعىل مقدار الطعام الذي يشرتونه 

ويجلبونه للمنطقة3.

قاعدة 10: إذا غادرت فال تعد ثانية

ثانية، مدركني  إنهم لن يعودوا مرة  النازحني  يقول أغلب 

أن املغادرة بالنسبة للجهات املسلحة تعني الفرار، وُتفرس 

عىل أن الباعث عليها هو »التواطؤ« واإلحساس بالذنب. 

املناطق،  إحدى  األشخاص  يرتك  عندما  ذلك،  عىل  وعالوة 

فإن عليهم االنتقال ملكان آخر حيث ال تستطيع الجامعات 

املسلحة من غري الدول العثور عليهم. ويف الغالب، فإنهم 

يتجهون للمناطق الحرضية حيث ميكنهم االنصهار وإخفاء 

تكون  وال  البقاء.  ميكنهم  وهناك  املدينة،  يف  شخصيتهم 

العودة سهلة ما دامت الجامعات املسلحة من غري الدول 

موجودة، حتى لو ُحّررت املنطقة من الجامعات املسلحة 

خشية  العودة  يتجنبون  األفراد  يزال  وال  الدول.  غري  من 

ما أو أنها  رجوع الجامعات املسلحة من غري الدول يوماً 

أو وجود إمكانية ترسيحها وهم  املنطقة  تحتفظ مبراقبة 

يعيشون اآلن كمدنيني.

نصائح للوكاالت الخارجية

غالباً ما يتواصل الفاعلون اإلنسانيون مع السكان املدنيني 

املتأثرين بعد أن يرتكوا منطقتهم األصلية. لكن إذا سعوا 

الذين يعيشون تحت إمرة الجامعات  إىل دعم األشخاص 

الوكاالت  هذه  عىل  يتعني  فإنه  الدول،  غري  من  املسلحة 

االستامع لُنصح النازحني  وأن يضعوا يف حسبانهم مجدداً 

طابع  عليها  يغمر  التي  األماكن  يف  التالية  التوصيات 

التناقض:

الجامعات  ثأر  من  الخوف  نتيجة  الصمت  توقع 

التعبري  لألشخاص  ميكن  وال  الدول،  غري  من  املسلحة 

عن شكواهم أو الحديث عن مصائبهم.

توقع مالقاة العزلة والترشذم االجتامعيني.

تحمل  أنها  عىل  االجتامعات  إىل  األشخاص  ينظر  قد 

مضموناً سلبياً.

يعيش األشخاص تحت التهديد املستمر للقهر من قبل 

الجامعات املسلحة من غري الدول، والتي قد تتحكم يف 

املساعدات املوزعة إىل املدنيني. 

يعد  قد  الخارجيني  والفاعلني  السكان  بني  التواصل 

تهديداً يف نظر الجامعات املعنّية، ويضع بذلك املدنيني 

أمام الخطر الكبري.

قد  خارجية  جهات  مع  العاملني  املحليني  األفراد  إن 

يواجهون بعض املخاطر األمنية بحكم عملهم.

تعد محاوالت تنظيم السكان غاية يف الخطورة، وغالباً 

ما يكون القادة املحليني هم أول املستهدفني من قبل 

الجامعات املسلحة من غري الدول.

التدخالت  أو  بالتحركات  التنبؤ  املستحيل  من  يكاد 

من  املسلحة  الجامعات  قبل  من  للمشكالت  املسببة 

غري الدول.

الحياة  أنشطة  املعمم  والخوف  التجول  حظر  ُيخّل 

للمساعدات  املاسة  الحاجة  تظهر  وهنا  املعتادة، 

الغذائية. 

قد تعيق العوائق الكبرية عىل الحركة جلب املستلزمات 

يف املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلحة من 

غري الدول.

حاملا يغادر األشخاص إحدى املناطق كنازحني داخليني، 

فإنه من الخطر بالنسبة لهم العودة.

شتاين فني جاكوبسني )sfj@rct.dk( باحثة يف مركز 

أبحاث وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، كوبنهاغن، 

الدمنارك )http://www.rct.dk(. وهي حالياً ُتنهي 

مرشوع أطروحة للحصول عىل درجة الدكتوراه عن 

العمليات االجتامعية للعيش بني النازحني  يف كولومبيا.

يرسي العديد من هذه »القواعد« عىل الدولة والجامعات، باإلضافة إىل   .1
الجامعات املسلحة من غري الدول، خاصة يف مناطق النزاع. 

انظر أيضاً مثال منظمة أوكسفام الدولية، التقرير الصادر عام 2009 حول   .2
العنف الجنيس يف كولومبيا:

 http://www.oxfam.org/en/policy/sexual-violence-colombia
انظر املنشور 2004 حول املجتمعات املقيدة من خدمة االستشارات   .3

للمرشوعات يف بوغوتا:
 http://www.pcslatin.org/public/confinamiento_esp.pdf 

)األسبانية فقط(
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شهد العراق يف األعوام األخرية تحسناً يف الوضع األمني 

نتيجة بعض العوامل التي ما زالت تخضع لجدل سيايس 

قيام  أّن  العموم  عىل  به  املّسلم  من  ذلك،  ومع  كبري.  

مجلس الصحوة وتأسيس قّوات الصحوة يف العراق كان 

من أهم العوامل التي قادت إىل الحد من العنف.   ومتّثل 

مواقف  يف  ملحوظاً  تحوالً  العراق  يف  الصحوة  جامعة 

الجهاديني  للمسلَّحني  داعم  السنِّية من موقف  العشائر 

إىل موقف متعاون مع القوات األمريكية يف حربها عىل 

القاعدة واملليشيات الشيعية.  وعّزز هذا القرار الضغوط 

جهة  من  الجهادية  الحركة  عىل  املتصاعدة  العسكرية 

والقرار العسكري األمرييك بتسليح أفراد قوات الصحوة 

ودفع األموال لها أيضاً إىل أن وصل قوام قوات الصحوة 

إىل ما يزيد عىل مائة ألف مسّلح.  وحتى اآلن، ما زال 

النسيج العام لجامعة الصحوة يتكون من األغلبية السنِّية، 

معظمهم من العرب، والعشائر وأبناء األحياء املحلية.

نتيجة عّدة عوامل  العراق، فقد كان  النزوح يف  أّما عن 

التهديد  النازحني،  معظم  ادعاء  أهّمها، حسب  وأسباب 

األمني،  االنفالت  األخرى  األسباب  بالقتل.  ومن  املبارش 

والخوف، والعنف العام.  ومبا أنَّ غياب األمن يعّد واحداً 

للنزوح، ُيالحظ  الدافعة واملسببة  العنارص األساسية  من 

السبب  هو  األصيل  اإلقامة  مكان  يف  األمن  تحسن  أنَّ 

الرئييس لعودة األفراد والعائالت.  وهناك أسباب أخرى 

للعودة تتمّثل يف توافر العائدين عىل املأوى أو متكنهم 

من العودة إىل ممتلكاتهم املهجورة والنفاذ إىل الخدمات 

األساسية كالغذاء والرعاية الصحية وماء الرشب.

دور جامعة الصحوة

متّثل دور قّوات الصحوة يف التعاون مع القوات األمريكية 

يف الحد من العنف يف املناطق التي يوجدون فيها.  كام 

ساعدت قوات الصحوة األحياء الخاضعة لسيطرة القاعدة 

أو جيش املهدي  بهدف توفري السالمة واألمن للمواطنني.  

السيارات  للسيطرة عىل  الطرق  أقاموا حواجز عىل  كام 

وحركة املرور املارّة بهم، وخفروا الشوارع بالتعاون مع 

“باملجرمني”  أسموهم  من  واعتقلوا  األمريكية،  القوات 

أّنهم من  اكتشفوا  واملتورطني بعمليات االختطاف ومن 

أتباع تنظيم القاعدة.  كام أرشدوا القوات األمريكية إىل 

جوانب الطريق املفخخة والعبوات الناسفة.

ظهر  الصحوة،  قوات  تأسيس  عىل  أشهر  بضعة  وخالل 

املياه إىل مجاريها خاصة يف ضواحي  بعودة  شعور عام 

الصحوة.   وميكن  بغداد وأحيائها حيث متركزت قوات 

انخفضت  قد  العنف  وأح��داث  التفجريات  إّن  القول 

لالفتتاح،  واملتاجر  األسواق  عادت  وكذلك  كبري،  حد  إىل 

وميكن رؤية األطفال يلعبون يف الشوارع والطرقات، كام 

أُصِلحت مصابيح إنارة الشوارع.

املحيل  املجتمع  أبناء  من  الصحوة  ق��وات  وتشكلت 

التي  العنارص  ومحاربة  معاً  االنضامم  عىل  وافقوا  ممن 

وأصدقائهم.   وأرسهم  املحلية  أحيائهم  أمن  استهدفت 

من  وغ��ريه  املهدي  جيش  عىل  نفسه  األم��ر  وينطبق 

املليشيات التي انبثقت يف العراق بعد سقوط نظام صدام 

املعلنة للجامعات يف االنتامء  الوالءات  حسني.  ومتّثلت 

أّما  والطائفية.   العشائرية  الوالءات  إىل  للحي،باإلضافة 

املواطنون املقيمون يف األحياء الخاضعة للجامعات فقد 

و”أبناؤهم”  “إخوانهم”  اعتربوهم  ممن  بقربهم  شعروا 

وقدموا لهم الدعم والرعاية.

وكام هو الحال بالنسبة للمليشيات املتطرفة، فقد متّثلت 

أهداف جامعة الصحوة يف تعزيز سيطرتها عىل اإلقليم 

املوجودة فيه وفرض سلطتها عىل بعض املناطق املحددة.  

الحكومة  الجامعة دور  اغتصبت تلك  بآخر،  أو  وبشكل 

بل أبعدتها أيضاً وأحلت نفسها مكانها.  فاإلدارة املحلية 

والجيش العراقي أو الرشطة العراقية إما كانت غائبة عن 

املشهد متاماًً يف تلك األحياء يف بغداد أو إّنها كانت فاقدة 

األحيان  بعض  يف  إّنها  بل  األحياء،  تلك  عىل  السيطرة 

وغضت  امُلسلَّحة  الشيعية  للميليشيات  الدعم  مت  قدَّ

الطرف عنهم، رغم ارتكاب تلك املليشيات للجرائم ضد 

ّنة.  وأدى ذلك بالنتيجة إىل اعتامد املواطنني املحليني  السُّ

عىل قوات الصحوة يف حاميتهم.  ويف الوقت نفسه عمل 

عىل  وقواتها  الصحوة  ملجلس  املرتأسني  العشائر  زعامء 

فشّكلوا  الطائفية  السياسية  اهتامماتهم  مستوى  رفع 

األحزاب السياسية وحاولوا رفع السلطة والنفوذ السنيَّني 

ألكرب درجة ممكنة.

جامعة الصحوة والنازحني/العائدين

مبارشة  معنية  عامة،  بصورة  الصحوة،  قّوات  تكن  مل 

للمواطنني  االجتامعية  الرعاية  أو  الخدمات  تقديم  يف 

العراقيني، فقد كان دورهم الرئييس منحرصاً عىل األمن.  

املليشيات  عن  الصحوة  مييز  ما  أهم  من  ذلك  ويعّد 

الفجوة يف  تعمل عىل سد  كانت  التي  األخرى  امُلسلَّحة 

والنازحني،  للمواطنني  اإلنسانية  الخدمات  تقديم  مجال 

من  املتحدة وغريها  األمم  وغياب  الحكومة  لعجز  نظراً 

امليليشيات  تلك  هدف  يكن  ومل  اإلنسانية.   امت  املنظَّ

األزمة يف  ومع وصول  بهم.   مآرب خاصة  تحقيق  دامئاً 

امت  العراق أوجها عامي 2006-2007، مل يكن من املنظَّ

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجنة  غري  اإلنسانية 

يف  بفعالية  العمل  عىل  قادراً  العراقي  األحمر  والهالل 

تقديم املساعدات اإلنسانية.  

وقد ساعدت قوات الصحوة عىل استعادة الهدوء واألمن 

إىل األحياء التي متركزوا فيها، فاألمن والهدوء رشط ال بد 

الحياة إىل طبيعتها.  كام ُوّظفت  تلبيته قبل إعادة  من 

قوات الصحوة من قبل القوات األمريكية لقتال القاعدة 

وجيش املهدي وغريها من الجامعات امُلسلَّحة واجتثاثها 

جميعاً.  ومتكنت قوات الصحوة أيضاً من انتزاع عدد من 

امُلسلَّحة لتقيض بذلك عىل  املليشيات  الحياء من قبضة 

مصدر التهديد والخوف الطائفي والعرقي والديني لدى 

األقليات التي كانت تسكن تلك األحياء.

أّما عملية الفصل الطائفي املامرَسة فمن الواضح أّن قوات 

ومتّثل  األمريكية  القوات  وكذلك  شجعتها  قد  الصحوة 

ذلك يف السامح لقوات الصحوة، املتكونة يف معظمها من 

ّنة اآلخرين  السُّ بأمان إىل رفاقهم من  املرور  ّنة، من  السُّ

الهاربني من املضايقات والتهديدات واالضطهاد.

ويف بغداد، كان لألمن والهدوء الناتجني عن وجود قوات 

ودورياتها  والسيطرة  الطرق  لحواجز  ووضعها  الصحوة 

للدخول  اإلنسانية  امت  املنظَّ أمام  الفرص  توفري  يف  دوٌر 

الحيّس )ومل يكن ُيسَمح لها الدخول من قبل( إىل األحياء 

لهم.   املساعدة  وتقديم  وتعرضاً  األكرث ضعفاً  املستهدفة 

ومن املعروف عن بعض مجموعات جامعة الصحوة أّنهم 

األحمر  للهالل  التي ميتلكونها  املحلية  املعلومات  قّدموا 

العراقي، منها عىل سبيل املثال معلومات تحديد النازحني 

أو منازل العائدين ممن كانوا بحاجة إىل املساعدة.

للنازحني  الفرصة  الصحوة  قوات  إىل  االنتامء  أتاح  كام 

القوات  يهم  كان  فام  جيدة.   وظيفة  عىل  الحصول  يف 

األمريكية خالل عملية “التطهري” وجوب تضافر الجهود 

اعتداءات  إيقاف  يف  وغريهم  وامليلشيات  املواطنني  بني 

القوات  إىل  واالنضامم  املتحدة،  الواليات  عىل  املسلَّحني 

القاعدة وغريها  الجنسيات ملحاربة  األمريكية ومتعددة 

كان تشكيل قّوات جامعة الصحوة يف العراق، وهي مجموعة مسلحة خرجت عن سيطرة الحكومة 
والدولة يف العراق، نتاجاً مالمئاً للسياسة العسكرية األمريكية.

 دور جامعة الصحوة يف حامية النازحني 

والعائدين يف العراق
شريي تراغي
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من املليشيات امُلسلَّحة.  وبحلول عام 2006، أقّر القادة 

أساسياً  عاماًل  كانت  البطالة  أّن  األمريكيون  العسكريون 

يف ارتفاع وترية االعتداء وأن السبب األكرب الوحيد لذلك 

كان قرار األمريكيني يف فرتة مبكرة بحل الجيش العراقي 

فرتة  خالل  الجدد  املجندين  من  آالف  وتوفري  السابق 

قصرية غري معقولة.

مت جامعة الصحوة حافزاً لكثري من الناس للعودة  كام قدَّ

ّنة ممن يقولون  إىل ديارهم.  فهناك كثري من العائدين السُّ

من  هي  األحياء  تأمني  يف  الصحوة  جامعة  مساهمة  إّن 

يف  املواطنون  أشاد  كام  للعودة.   دفعتهم  التي  األسباب 

األحياء التي تسيطر عليها قّوات الصحوة وتخفرها بجهود 

وضامن  األحياء  يف  الطبيعية  الحياة  إعادة  يف  الجامعة 

عودة مأمونة للعائدين وحاميتهم.

ويقول األشخاص الذين ُتحتمل عودتهم أّنهم حصلوا عىل 

وعود من أفراد عائالتهم أو أعضاء عشائرهم املنتمني إىل 

قوات الصحوة بخصوص وضع منازلهم التي نزحوا عنها.  

تحديد  يف  مبارشة  مشاركة  الصحوة  قّوات  شاركت  كام 

اجتثاث  يف  شاركت  كام  وحاميتها،  النازحني  ممتلكات 

املنازل  تلك  تحتل  كانت  التي  املليشيات  أو  العنارص 

التي هجرها النازحون.  ولضامن منع بيع أو إيجار هذه 

فقد  ورضاهم  مالكيها  من  مسّبقة  معرفة  دون  البيوت 

كانت قّوات الصحوة تطلب من املقيمني فيها إبراز إثبات 

للهوية من املالكني األصليني قبل السامح لهم بالعودة إىل 

استخدام ممتلكاتهم.

التي أجريت عىل  املثري لالهتامم، تشري املسوحات  ومن 

املواطنني املحليني بشأن دور قّوات الصحوة وفعاليتها إىل 

مت الحامية إىل النساء واألطفال واألرامل عىل  أّنها قد قدَّ

مت الحامية إىل األرس التي تقوم  وجه الخصوص وكذلك قدَّ

العائدين.   نساء  ترعاها  التي  األرس  وكذلك  النساء  عليها 

أّنها تخفر املنازل واملناطق  وُيعرف عن جامعة الصحوة 

التي تضم أرساً ترعاها اإلناث وتراقبها وتحميها.

مستقبل جامعة الصحوة

بدأّت القوات األمريكية تسليم مسؤولية قوات الصحوة 

تدريجياً إىل الحكومة، واكتمل تحويل املسؤولية يف عام 

2009.  عندها، مل يعّد باإلمكان النظر إىل قوات الصحوة 

عىل أّنها من “الجامعات امُلسلَّحة من غري الدول”.  وقد 

انتاب الحكومة العراقية شك فيها منذ البداية خوفاً من 

أّن تصبح الجامعة مالذاً آمناً للمسلَّحني أو أّنها قد تشّكل 

تحدياً رئيسياً لألطراف املسيطرة عىل السلطة.  ومع أّن 

الحكومة أقرّت بأهمية الدور الذي متّثله جامعة الصحوة، 

فام زالت لديها بعض الشكوك وعدم الثقة إزاءها.  ولذلك، 

حتى مع أّن الحكومة العراقية وعدت بإدخال 20% من 

قوات الصحوة يف عنارص األمن الداخيل يف البالد وتقديم 

الوظيفة الحكومية لبقية عنارص الجامعة، فام زال العمل 

يف ذلك االتجاه بطيئاً بل مل تخِف الحكومة امتعاضها من 

بأّن  الحقيقة  الصعب إهامل  ذلك.  فالحكومة تجد من 

عدداً ال بأس به من جامعة الصحوة كانوا من املسلَّحني 

النظام  مواجهة  يف  السابق  يف  تورطوا  الذين  النشطني 

العراقي الحايل.

ّنة املتطرفة والشيعة  وقد عرّبت الجامعة امُلسلَّحة من السُّ

عىل حد سواء عن تنديدها بوجود قوات الصحوة واصفة 

إياها بأّنها عميلة لألمريكيني.  وبذلك أدت هذه الضغوط 

التي  األخرى  واملشكالت  الصحوة  قوات  عىل  املتزايدة 

يواجهونها وأهّمها شعورهم أنهم أصبحوا مستهدفني يف 

بعض  عودة  احتامل  إىل  البالد  عّم  الذي  الطائفي  النزاع 

عنارص الجامعة إىل العمل املسلح ضد الحكومة العراقية 

نفسها.  وبذلك، ميكن لهؤالء املدافعني عن األمن ومصالح 

األمن  والخطر عىل  للتهديد  يصبحوا مصدراً  أن  املدنيني 

نفسه، ما يقود إىل قلب موازين األمور وتقهقر األوضاع 

الصحوة ملصلحة  أوجدها حضور جامعة  التي  اإليجابية 

ّنة والنازحني والعائدين عىل حد سواء. املدنيني السُّ

الخالصة

مختلف  يف  حضوراً  الوتر  الصحوة  جامعة  حققت  لقد 

الحرتام  كسبها  استمرار  منها  العراقي  املجتمع  جوانب 

ومحاربة  الريفية(،  املناطق  يف  )خاصة  العشائر  زعامء 

اليومية  بالحياة  عّم  الذي  واالضطراب  الوحيش  العنف 

الجامعة  ألعضاء  املحلية  املجتمعات  وقبول  للمواطنني، 

للمواطنني.  وبغض  الحامية  الذين يقدمون  أبنائهم  من 

النظر عن الصورة النمطية السابقة ألعضاء الجامعة عىل 

أّنه سفاحني قتلة، فقد مّثل املسلحون وأعضاء القاعدة يف 

لقوات  بانتامئهم الحقاً  العراق بني عامي 2006 و2009 

الصحوة دوراً هاماً يف استعادة الهدوء واألمن النسبيني يف 

محافظة األنبار، وكذلك يف محافظة دياىل ويف أحياء بغداد 

التي متركزوا فيها.  كام مّثلوا أيضاً دوراً هاماً ال يستهان 

ّنة  السُّ للنازحني  واملادية  الجسدية  الحامية  توفري  يف  به 

والعائدين يف املناطق الخاضعة لسيطرتهم.

 )shirin.jahangir@ka.com.tr( شريي تراغي

مدرّبة توجيهية ثقافية سابقة وباحثة قضايا يف البعثة 

الكاثوليكية الدولية للهجرة-تركيا من 2003 إىل 2008.  

تعمل حالياً مسؤولة بحوث رئيسية يف رشكة كيه إيه 

)http://www.ka.com.tr( املحدودة للبحوث

1.  قوة عسكرية غري حكومية يف العراق أسسها الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر يف حزيران 2003.

امت األخرى يف مختلف  2.  كان هناك حضور ونشاط من قبل عدد من املنظَّ
املجاالت.  راجع عدد نرشة الهجرة القرسية الخاص بالعراق عىل الرابط التايل: 

http://www.hijra.org.uk/iraq.htm

نزحت هذه املرأة يف العراق حيث هربت من بلدتها األصلية بعد وقوع اعتداءات مبدفعية الهاون أودت بحياة كثري من األطفال.
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يف  املحليني  والنظام  األمن  عىل  الحفاظ  مسؤولية  تقع 

القبائل  تديرها  التي  االتحادية  الباكستانية  املناطق 

القبلية  عىل الحدود مع أفغانستان عىل عاتق املجالس 

الجرغا  وتعمل  الجرغا.   مبجالس  تدعى  التي  التقليدية 

تتمتع  أيضاً  لكّنها  العادة،  يف  سلمياً  النزعات  فض  عىل 

بسلطات تخّولها من تشكيل امليلشيات املسلَّحة املؤقتة 

فرض  الرضورة  دعت  إذا  الشكار(  اسم  عليها  )وُيطلق 

كل  الجرغا  مجلس  ُيجرِب  كام  املحيل.   للنزاع  تسويتها 

عائلة أو قبيلة عىل إرسال عدد من رجالها للمشاركة يف 

القتال.  وبذلك، تتكون ميليشيات الالشكار من مجتمع 

ذكوري محض.

يقارب  ما  )الَقَبيل(  أوراك��زاي  إقليم  سّكان  عدد  يصل 

االقتصادي،  الكساد  اإلقليم من  225,000 نسمة ويعاين 

هذه  عىل  وُتلقى  فيه،  الحكم  وسوء  الفساد،  وتفيش 

عن  ناهيك  العنف  أحداث  اندالع  المئة  أحياناً  العوامل 

األرسية،  كاملشكالت  ظهوراً  األقل  األخ��رى  املسببات 

والنزاعات عىل األرض واملياه والرصاع من أجل االستحواذ 

تشّكل  ذلك،  ومع  التجاري.   والنشاط  األس��واق  عىل 

انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي كل من حركة طالبان 

عمليات  خالل  من  الباكستانية  العسكرية  والقوات 

الدافعة  الرئيسية  العنارص  للمنطقة  الجوي  القصف 

لنزوح السكان بأعداد كبرية.

وقد اختارت حركة طالبان قبيلة عيل خيل كوسيلة للدخول 

إىل إقليم أوراكزاي، وهي أكرب قبيلة يف اإلقليم يقّدر عدد 

أفرادها ب� 40,000 شخٍص يشكل الشيعة نسبة 5% منهم.  

عام  خيل«  »عيل  منطقة  اقتحموا  قد  املسّلحون  وكان 

2008، بدعم من اثنني من زعامء القبيلة وانضم إليهام 

أتباعهام وكذلك أبناء القبيلة املرتبطني باملدارس الدينية 

وآخرون ممن شاركو يف الحرب يف أفغانستان مبن فيهم 

عاّمة  تجمعات  ونظموا  املحلية.   اإلجرامية  العصابات 

تهديدية ظهر فيها املسلحون الشباب مقّنعني يقفون إىل 

رموزاً  يشكلون  كانوا  الذين  الجهاديني  املتحدثني  جانب 

روحية ألتباعهم.

وعيَّنت حركة طالبان قضاة محليني لفض النزاعات وفقاً 

ألحكام الرشيعة اإلسالمية، كام جّندت الرجال واألطفال 

د  هدَّ ثّم  الجهادية.   الدينية  املدارس  وأقامت  املحليني 

وقتلوا  وقتلوهم  املنطقة  يف  القبائل  زعامء  املسّلحون 

من  الجرغا  مجالس  وجرّدوا  سلطتهم.   عارض  من  كل 

جميع  عىل  حظراً  وأقاموا  النزاعات  تسوية  يف  سلطاتها 

من حمل  املحليني  السكان  ومنعوا  ة،  العامَّ االجتامعات 

أّما املعارضة فكانت عقوبتها قاسية تضمنت  األسلحة.  

قطع الرأس عىل املأل وهذا ما رّوع قلوب الّناس وأجربهم 

عىل الخضوع.

طالبان  حركة  من  بتأييد  االختطاف  عمليات  وتكررت 

التحديد.   وجه  عىل  الشيعة  واستهدفت  للفدية  سعياً 

يد  عىل  للقتل،  األحيان  بعض  ويف  لالختطاف،  وتعرض 

املسّلحني كل من عجز عن دفع رضيبة خاصة مفروضة 

األموال.   عن  بحثاً  ببيوتهم  وعيث  الشيعية  األرس  عىل 

وتحت هذه الظروف، اضطرت النسوة الشيعة إىل الهرب 

وأطفالهن من املنطقة، تاركاٍت الرجال وراءهّن.  وبعد أن 

فرضت حركة طالبان مقاطعتها االقتصادية الكاملة عىل 

نة لعدم  الشيعة وجزّت رؤوس عدد من أبناء القبائل السُّ

التزامهم باملقاطعة، قرر كبار شخصيات الشيعة مغادرة 

املنطقة أيضاً لتصبح بيوتهم عرضة للنهب والسلب عىل 

أيدي أتباع طالبان الذين استولوا عىل محاصيل الشيعة 

وباعوها وعىل ماشيتهم وذبحوها.

نة والشيعة يعيشون جنباً إىل جنب يف  ومع ذلك، كان السُّ

سالم يتشاركون يف مكان العيش معاً لوقت طويل وهذا 

نة والشيعة عىل حّد سواء  ما جعل أبناء العشائر من السُّ

يقررون الترصف والعمل معاً عىل حامية مجتمعاتهم من 

التعرض ألي نوع من اإلساءة مجدداً.

محاوالت ملنع النُّزوح

قرر أحد مجالس الجرغا الكبرية التي يبلغ قوام أعضائها 

قبيلة عيل خيل تشكيل الشكاٍر  خمسة آالف عضو من 

يف  الواقعة  طالبان  مراكز  جميع  عىل  القضاء  بهدف 

عيل  منطقة  يف  الواقعتني  وخادايزاين  دابوري  مدينتي 

مزارع  ألفي  التي ضمت  الالشكار  تشكيل  وبعد  خيل.  

القبائل،  أبناء  من  عدد  إىل  إضافة  محيل  وتاجر  وعامل 

النازحني  الشيعة  إىل  رسالًة  الجرغا  زعامء مجلس  أرسل 

وخالل  بيوتهم.   إىل  العودة  بإمكانهم  أّنه  يخربونهم 

أيام معدودة، أىت الالشكار عىل جميع مراكز طالبان يف 

مدينتي دابوري وخادايزاي وما حولهام.  أّما املسلحون 

فقد الذ معظمهم بالفرار وُقتل بعضهم اآلخر.  ثّم ُعقد 

التعامل  كيفية  بشأن  قرار  إىل  للتوصل  الجرغا  مجلس 

مع أبناء العشائر و تغرميهم ومعاقبتهم يف حالة قّدموا 

مالية  بفرض غرامة  قرار  إىل  للطالبان.  وتوصلوا  الدعم 

يعادل  ما  )أي  باكستانية  روبية   200,000 قيمتها  تبلغ 

2,300 دوالر( عىل كل شخص داعم لطالبان.

كام منح املجلس خيار تسليم رشاشات الكالشينكوف أو 

إخالء البيوت قبل أن يرضم أعضاء الالشكار فيها النريان.  

ومع إنتهاء مداوالت مجلس الجرغا، فّجرت حركة طالبان 

سيارة مفخخة يف املجلس مودية بحياة ما يقارب مائتي 

لعيل  وشيعّية  سّنية  قيادية  عنارص  فيهم  مبن  شخص 

خيل.

ورغم الطلبات امللّحة، امتنعت قوات األمن عن تقديم 

الحامية إىل قبيلة عيل خيل، ما دفع معظم العائالت إىل 

بالنزوح  يقيض  الجرغا  مجلس  أيده  قرار جامعي  اتخاذ 

من املنطقة والتوجه إىل أماكن أخرى معظمها كان منازل 

أقرباء لهم يف املدن املجاورة.  أّما قيادات القبيلة فكان 

العائالت  رفد  يف  دوراً  ميّثلوا  أن  العادة  يف  منهم  يتوقع 

نتيجة  األمن  انعدام  لكّن  األساسية،  بالحاجات  النازحة 

أعامل القتل املستهدفة يف املناطق التي سعى النازحون 

إىل الفرار إليها قّوضت من قدرات جرغا عيل خيل من 

تقدميها املساعدة كام يجب.

ثّم أصبح النازحون ضعفاء من الناحية األمنية يف املناطق 

قبل  من  ال  بهم  مرحب  غري  وأصبح  إليها،  نزحوا  التي 

طالبان وال من قبل قوات األمن.  أّما أعضاء حركة طالبان 

وبعضهم  املدنية،  بصفتهم  آلخر  مكان  من  فيتنقلون 

يدعي صفة النازح ما يجعل النازحني هدفاً لقوات األمن 

بحجة محاربة طالبان.  ويف بعض األحيان، يعمد أعضاء 

طالبان إىل االعتداء عىل املستهدفني النازحني، كام حدث 

الذي   2010 نيسان/أبريل  شهر  االنتحاري  الهجوم  يف 

وبعد  املساعدات.   لتوزيع  نقطة  يف  النازحني  استهدف 

لضامن  أنفسهم  الشيعة  النازحون  نّظم  الحادثة،  تلك 

تحقيق األمن يف أماكن تجّمعهم.

والشيعة،  السنة  تضم  صغرية  قبيلة  خيل  ستوري  تعد 

وهي من قبائل أوراكزاي السفىل يبلغ قوام عدد أبنائها 

عىل  قبضتها  أحكمت  قد  طالبان  وكانت  فرٍد.    5,000

املنطقة التي يقطن فيها أغلب السنة من ستوري خيل 

األول/أكتوبر  ترشين  يف  خيل  عيل  قيادات  اغتيال  بعد 

2008.  كام عنّي الشيعة من ستوري خيل حّراساً مسلحني 

يف نقاط السيطرة القامئة عىل املداخل الرئيسية لألحياء 

طالبان  مقاتيل  دخول  منع  لضامن  فيها  يعيشون  التي 

و  له  التابعني  الالشكار  تأهب  يف  التسبب  دون  إليها 

التسبب يف إصداره لرد فعل عىل تحركات طالبان.

فئة  بني  دامية  مواجهة  وقعت   ،2010 عام  أوائل  ويف 

منطقتني سنية وشيعية  بني  تقع  قرية  سّنية يف  سكانية 

النساء هّن من بدأ  أّن  مع طالبان.  واملثري يف االهتامم 

فقدن  نسوة  فقد هّبت  العنيفة ضد طالبان.   املقاومة 

رجالهن الذين قتلوا عىل يد طالبان لالنتقام ومتكنوا من 

لقد نّظمت املجالس القبلية املحلية أنواعاً تقليدية من امليلشيات ملقاومة النزوح الذي تسببه حركة 
طالبان يف املناطق الباكستانية الحدودية مع أفغانستان. 

مقاومة النزوح الذي تتسبب به حركة طالبان يف الباكستان
فرحات تاج وجاكوب روثينغ
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الزراعة.   بأدوات  برضاوة  مسلحني ورضبهم  خمسة  أرس 

عىل  خفياً  يعد  مل  املحيل،  املجتمع  وجهاء  تدخل  ورغم 

عىل  وستعتدي  انتقامياً  رداً  ترد  سوف  طالبان  أّن  أحد 

القرية.

وهنا، تسلح بعض الرجال واندفعوا للدفاع عن قريتهم، 

الكالشنكوف  بنادق  مجاورة  شيعية  قرية  لهم  وقدمت 

والذخرية الالزمة.  ووقعت بعض أحداث القتال املتفرقة 

نهايتها  يف  »انترصت«  الزمن  من  أسبوعني  مدى  عىل 

النار يف مثانني منزٍل  طالبان وكان ردها االنتقامي إرضام 

يف القرية.

وكانت قيادة الجرغا يف كلتا القريتني قد تداولتا احتامل 

يف  األخرى  إىل  القريتني  أي  من  املواطنني  جميع  هروب 

حال تعرضها للهجوم.  وبذلك، ُمنح املجتمع املحيل برّمته 

الحامية واللجوء يف القرية املجاورة، وقرر مجلس الجرغا 

رضورة تنحية العداءات القبلية بني الطرفني جانباً طيلة 

يف  املضيفني  منازل  يف  مالذاً  القرويون  ووجد  النزوح.   

البداية ثم ُمنحوا أمكان أخرى للمكوث فيها 

كاملدارس، واملساجد، ونزل الضيوف.

وُمنحوا  الضيوف،  معاملة  النازحون  وتلقى 

دامت  التي  إقامتهم  م��دة  طيلة  الطعام 

هناك أربعة أشهر.  كام ُقّدمت لهم القروض 

املرتتبة  اإلضافية  األجور  سداد  من  ليتمكنوا 

عليهم كأجور الرعاية الصحية مثاًل.  وتبنّي لزعامء القرية 

أنَّ عبء االستضافة يف القرية بأكملها عىل املدى البعيد 

الحفاظ  الرضوري  من  كان  وأّنه  االستدامة،  يحقق  لن 

عنارص  من  تطهريها  خالل  من  النازحني  قرية  أمن  عىل 

الطالبان.

أبدى مخاوفه  الذي  الجرغا  ورداً عىل طلب من مجلس 

الطالبان لقاعدة هناك متّكنهم من االعتداء  من تأسيس 

هناك  إىل  الجيش  توجه  املجاورة،  الشيعية  القرى  عىل 

وتحقق من استتباب الوضع قبل متكني معظم القرويني 

أبناء  عزز  ذلك،  غضون  ويف  ديارهم.   إىل  العودة  من 

اعتداء  أي  أمام  للصمود  أمنهم  القريتني  كلتا  القبائل يف 

جّراء  تحدث  قد  نزوح  عملية  أي  ومنع  للطالبان  جديد 

ذلك.

الخالصات

من  املحكومة  الباكستان  يف  االتحادية  املناطق  أظهرت 

الخالفات  بعض  عىل  التغلب  عىل  قدرتها  القبائل  قبل 

الالشكار  الطائفية وتشكيل 

قيادة  تحت  امُل��س��لَّ��ح��ة 

حكيمة قادرة عىل السيطرة 

لهم.   املحددة  املنطقة  عىل 

عيل  قبيلة  حالة  وت��ب��نّي 

املحلية  الطبيعة  أّن  خيل 

تكتسبها  التي  والرشعية 

قد  امت  املنظَّ ه��ذه  مثل 

تجعلها عىل قدر كبري جداً 

الفعالية والتأثري.  فقد  من 

خيل  عيل  الشكار  متكنت 

كبرية  أج���زاء  ت��دم��ري  م��ن 

العائدة  التحتية  البنى  من 

يف  مناطقهم  يف  لطالبان 

بضعة أيام، كام متكنت من صد الطالبان وحامية أراضيهم 

وعوائلهم.

ويتبني أيضاً إمكانية تحول الالشكار إىل فئة من النازحني 

التأكيد  مع  النزوح،  عملية  خالل  نفسها  تنظيم  وإعادة 

عىل  حالة  كل  يف  امل��وارد  حشد  طريقة  اختالف  عىل 

حدة.  ويف حالة عيل خيل مثاًل، حشدت املوارد لحامية 

املحتاجني ومساعدتهم.

وإىل يومنا هذا، ما زال أبناء قبيلة عيل خيل قيد النزوح أّما 

أبناء قبيلة ستوري خيل فقد عادوا إىل ديارهم.  ويكمن 

أحد أسباب االختالف بني الحالتني يف أّن الشكار عيل خيل 

مل يتلق دعاًم حكومياً يف حني تدخل الجيش ملصلحة قبيلة 

ستوري خيل وطّهرت قريتهم من عنارص الطالبان.

ومن الجدير بالذكر أّن الالشكار مل يكن لها قط أي أجندة 

إقليمية أو وطنية، ومل تتلق أي تدريب عىل قتال منظمة 

قاعدة  لهم  يكن  مل  الطالبان  قادة  أّن  ورغم  الطالبان.  

راسخة يف املجتمعات املحلية، فام زال مبقدورهم الهيمنة 

عىل الالشكار التي تبقى لوحدها من الناحية العسكرية.  

وليس لالشكار أي مطامع أكرب مام ذكر، فكل ما تسعى 

له حامية أبنائها ومجتمعاتها من العدوان، يقابلها حركة 

عاملياً،  تأثريها  يالحظ  جهادية  أجندة  لها  التي  طالبان 

الحركة  متثله  الذي  التهديد  مع  التعامل  وتقع مسؤولية 

عىل عاتق أصحاب القرار عىل املستوى الوطني.

فرحات تاج )bergen34@yahoo.com( طالب يف 

مستوى الدكتوراه وزميل باحث يف مركز دراسات النوع 

jacob.( االجتامعي يف جامعة أوسلو.  وجاكوب روثينغ

rothing@nrc.ch( محلل قطري يعمل يف مركز رصد 
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أنها خري  عىل  الصومال  ُعرفت  سنوات،  عّدة  مدى  عىل 

املؤسسات  استعادة  وصعوبة  الدولة  إلخفاق  مثال 

الحكومية بعد االنهيار الكامل للدولة.  فالحرب األهلية 

أزمة  نشوء  يف  تسببت  كلها  والفقر  والجوع  الدولية، 

النازحني وظهور  من  كبري  تدفق عدد  إىل  أدت  إنسانية 

عدده  ُيقدر  ملا  اإلنسانية  املساعدات  لتقديم  الحاجة 

املواطنني  أعداد  ارتفاع  ومع  ذلك،  ومع  مليوناً.    3.2 ب� 

إىل  الوصول  يف  الصعوبة  ازدادت  للمساعدة،  املحتاجني 

التي  الضغوط  لتصاعد  نظراً  الدولية،  اإلغاثة  منظامت 

متارسها الجامعات املسلحة من غري الدول.

عّدة  ظهرت   ،1991 عام  بري  سياد  نظام  سقوط  فمنذ 

عىل  االستحواذ  وحاولت  بنفسها  نفسها  عينت  إدارات 

ملناطق  تأسيسها  عن  وأعلنت  البالد،  يف  الحكم  زمام 

شهرة  وأكرثها  البالد.   أنحاء  مختلف  يف  الذايت  الحكم 

التي مل تحظ مع ذلك  الغربية  الشاملية  الصومال  أرض 

باعرتاف دويل بها. 

الصومال  جنوب  يف  اإلنساين  الفضاء  انكامش  وم��ع 

عملياتها  تنظيم  اإلنسانية  الوكاالت  أعادت  ووسطها، 

الذي  الصومال،  أرض  إقليم  املناطق  من  تنطلق  بحيث 

إقليم  يف  ما،  حد  إىل  وكذلك،  نسبي،  باستقرار  يحظى 

بونتالند شاميل البالد.  ومع ذلك، 

مشكلة  من  تعاين  الصومال  تبقى 

للنازحني  وامللحة  الحادة  الحاجة 

التي  املصاعب  عن  ناهيك  فيها، 

يف  اإلنسانية  امت  املنظَّ تواجهها 

امُلسلَّحة  الجامعات  مع  التفاوض 

العاصمة  يف  ال���دول  غ��ري  م��ن 

الصومالية مقاديشو.  باإلضافة إىل 

ذلك، ال ميكن اعتبار بورتالند بحال 

من األحوال عىل أّنها متّثل الناحية 

البالد.   من  الوسطى  الجنوبية 

امُلسلَّحة  الجامعات  إنَّ  وحيث 

بأنفسها  تشّكل  ال��دول  غري  من 

الجهاز اإلداري املحيل، فهي بذلك 

الواجبات  أصحاب  بني  من  تصبح 

إزاء املواطنني مبن فيهم النازحني.  

وعندما ُتصبغ صورة تلك اإلدارات 

املواطنني،  عيون  يف  بالرشعية 

من  امُلسلَّحة  الجامعات  تصبح 

الرشكاء املحتملني املهمني.

عن  تبعد  وهي  مثاًل،  الجنوبية،  غالكايو  مدينة  ويف 

العاصمة مقاديشو قرابة 450 كيلومرتاً، تأسست جامعة 

ّنة والجامعة«  تطلق عىل نفسها اسم »جامعة أهل السُّ

واستحوذت عىل زمام األمور يف تلك املدينة.  ويف هذه 

الحالة بالذات، متكنت مجموعة إزالة األلغام الدامنركية 

من تحقيق نتائج طيبة )عىل النقيض مام حدث يف مجال 

سعيها إلعادة مأمونة للنازحني( حيث حصلت عىل النفاذ 

إىل املجتمعات بل أقامت الرشاكات أيضاً مع املجتمعات 

املحلية والحكومة املعينة ذاتياًَ.

منهج عميل

وقد يثار جدل حول إرشاك الجامعات امُلسلَّحة من غري 

الدول يف بناء املؤسسات لضامن أمن املدنيني، ومع ذلك، 

قد يكون إرشاكهم رضورياً يف حالة الصومال، عىل سبيل 

األقل،  املركزية.   وعىل  الدولة  املثال، مع غياب سلطة 

املستقبل  يف  ممكناً  أمراً  الجامعات  إرشاك  قضية  تبقى 

الصومال،  األهلية يف  الحرب  أمد  فلقد طال  القريب.   

وصاحب ذلك ارتفاع يف مستويات انعدام األمن فيها ما 

أدى إىل ظهور حاجة ماّسة ملّحة ألي مبادرة من شأنها 

الحد من العنف املسّلح بهدف إيجاد بيئة مناسبة ميكن 

من خاللها البدء بعملية اإلمناء.  وتؤّيد الخربات الحاصلة 

من خالل العمل يف غالكايو الجنوبية وجهة النظر القائلة 

برضورة انتهاج منهج  ما يف تحقيق االستقرار يف الصومال 

عىل أن يكون ذلك املنهج قامئاً عىل استكشاف العمليات 

عىل  الرتكيز  من  بدالً  املحلية  املجتمعات  تقودها  التي 

هذه  حتى  أثبتت  التي  متاماً  املسّيسة  االستقرار  جهود 

اللحظة فشلها وعدم جدواها.  ويجب عند بناء السالمة 

عىل مستوى املجتمعات املحلية إتِّباع املبادئ اإلنسانية 

األولويات  سّلم  أعىل  املواطنني  حاجة  تضم: وضع  التي 

دون تشجيع أي أجندة سياسية.  وقد يعني ذلك مشاركة 

الجامعات امُلسلَّحة من غري الدول يف الحاالت التي يكون 

لتلك الجامعات بعض الرشعية ضمن فئة من املواطنني 

باملعايري  التمسك  يثبتوا رغبة حقيقية منهم يف  أن  عىل 

الدولية التي ينص عليها القانون اإلنساين الدويل.

الذي  غاملودونغ  إقليم  عاصمة  الجنوبية  غالكايو  ومتّثل 

أعلن استقالله الذايت وجهاء القبائل فيه وجامعة »أهل 

ّنة والجامعة« التي أعلنت استقالل اإلقليم استقالالً  السُّ

إثر الهزمية التي لحقت بقادة الحرب يف مقديشو  ذاتياً 

عام 2006.  وتقع بلدة غالكايو عىل حدود إقليم بونتالند 

إىل  املدنية  وتنقسم  للصومال،  الوسط  الجنويب  واإلقليم 

وجنويب  بونتالند،  إقليم  إلدارة  خاضع  شاميل  قسمني 

ّنة  يخضع إلدارة إقليم غاملودونغ.  أّما جامعة »أهل السُّ

تقديم  عىل  تعمل  التي  العاّمة  الجهة  فهي  والجامعة« 

األمن يف غالكايو الجنوبية، وقد متكنت من تحسني الوضع 

إقليم غاملودونغ.   تدار من قبل  التي  املنطقة  األمني يف 

الصومال،  ووسط  جنوب  يف  األخرى  باألقاليم  ومقارنة 

غاملودونغ  إقليم  لسيطرة  الخاضعة  املنطقة  متتعت 

غالباً ما ُينَظر للجامعات املسّلحة من غري الدول عىل أنها فاقدة للرشعية وغري مؤهلة لتكون من 
النظراء املحتملني يف عملية بناء املؤسسات األمنية.  لكن ال بد من إعادة النظر يف وجهة النظر تلك 

عندما تكون األمور خاضعة إىل سيطرة الجامعات املسّلحة.

املجتمعات املحلية تقود عملية االستقرار يف الصومال
سرييس هارتكورن
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بنوع من االستقرار النسبي منذ عام 2005، وقد أصبحت 

األقاليم  يف  الدائر  النزاع  من  الهاربني  للنازحني  مقصداً 

األخرى.  ويف حني أنَّ العالقة بني املجتمعات املضيفة يف 

غالكايو الجنوبية والنازحني كانت عالقات طيبة )خاصة 

نشوب  مخاطر  اآلن  تزداد  القبلية(،  االنتامءات  بسبب 

التَّوّتر نتيجة ندرة املوارد إزاء األعداد املتزايدة للنازحني 

الوافدين إىل املنطقة.

واحدة  متّثل  ألّنها  إسرتاتيجية  أهّميَّة  غالكايو  وتكتسب 

من الجيوب القليلة لالستقرار النسبي يف البالد التي ميكن 

للمنظامت الدولية العمل فيها وانطالقاً منها.  ومع ذلك، 

الشاملية  غالكايو  يف  تستقر  امت  املنظَّ أغلب  أّن  نجد 

الخاضعة إلدارة بورتالند، وذلك ما أزىك شعور التهميش 

مجموعة  وتعد  الجنوبية.   غالكايو  يف  املواطنني  لدى 

امت التي  إزالة األلغام الدامنركية واحدة من قالئل املنظَّ

طريق  عن  الجنوبية  غالكايو  إىل  النفاذ  احتامل  درست 

محليني  مجتمعني  يف  للسالمة  مجتمعية  برامج  تأسيس 

هام دالسان وأالنيل عام 2010.

االتجاه  ذي  املناهج  من  املجتمعات  منهج سالمة  ويعد 

الهرم يف معالجة االستقرار ويعني ذلك  القاعدة إىل  من 

منح املجتمعات املحلية أنفسها إحساساً بامتالك العملية 

برمتها واالنتامء إليها.  لكّن االستقرار يف غالكايو الجنوبية 

يغدو هّشاً للغاية نتيجة عوامل الجرائم املتغرّية الخارجية 

املسلح  العنف  إليها  يضاف  سواء،  حد  عىل  والداخلية 

املصادر  محدودية  عن  ناهيك  القبائل  بني  والنزاعات 

حاجة  وجود  يعني  ما  املحلية،  املجتمعات  يف  وشّحها 

مّلحة يف الحصول عىل حلول مستدامة لتحقيق األمن.

بناء  أهداف  تحقيق  إىل  غاملودونغ  إقليم  إدارة  تسعى 

إىل  تفتقر  لكّنها  لسيطرتها،  الخاضع  اإلقليم  يف  الدولة 

دون  واإلمن��اء  األمن  لبناء  الرضورية  وامل��وارد  القدرات 

تسعى  ولذلك،  الخارجية.   املساعدات  عىل  الحصول 

إدارة اإلقليم املذكور بنشاط كبري إىل بناء الرشاكات مع 

جامعة  تفعل  مام  النقيض  وعىل  الدولية.   املنظامت 

وجود  اإلدارة  تلك  تعارض  فال  والجامعة،  ّنة  السُّ أهل 

الحكومات  من  التمويل  تتلقى  التي  الدولية  املنظامت 

الجامعة  الغربية، ويعود بعض أسباب ذلك إىل تشكيلة 

بدالً  القبائل  من  الدعم  تتلقى  التي  اإلقليم  يف  املسلَّحة 

آخر  سبب  وهناك  الديني.   الخطاب  عىل  االعتامد  من 

بالتحالف  تعمل  والجامعة  ّنة  السُّ أهل  جامعة  أّن  وهو 

تعمل  وهكذا،  االنتقالية.   االتحادية  الحكومة  مع 

غاملودونغ  إقليم  مع  الدامنركية  األلغام  إزالة  مجموعة 

مختلف  وجمع  املسّلح  العنف  مظاهر  لجميع  للتصدي 

أبناء املجتمعات املحلية لتحديد الحلول وتطويرها تلبيًة 

لحاجات السالمة واألمن، وذلك من خالل تطوير وتطبيق 

خطة السالمة للمجتمعات املحلية.  ولن تقترص أهداف 

هذه الخطة عىل تحسني الوضع األمني املبارش فحسب، 

بل ستهدف أيضاً إىل تعزيز قدرات املجتمعات املستهدفة 

إىل  ستهدف  كام  النزاع،  هاوية  نحو  انزالقها  مقاومة  يف 

تحسني سلوكات األفراد واملجموعات عىل حد سواء ومنع 

ما ميكن أن يؤدي إىل إطالق رشارة النزاع.

سالمة املجتمعات املحّلية

حول  أجرته  الذي  األلغام  إزالة  مجموعة  تقرير  يشري 

املجتمعني املحليني املستهدفني إىل أّن أكرث من 50% من 

األرس ميلكون سالحاً نارياً واحداً عىل األقل، وأنَّ الحوادث 

نسبة  أعىل  تشّكل  والخفيفة  الصغرية  باألسلحة  املرتبطة 

املحليني.   املجتمعني  تنتاب  التي  األمنية  املخاوف  من 

جهازي  تركيب  األلغام  إزالة  مجموعة  برنامج  ويتضمن 

والخفيفة  الصغرية  األسلحة  من  لكّل  آمنني1  تخزين 

الوعي  وبرفع  املنفلقة،  غري  الذخائر  من  األرض  وتطهري 

حول مخاطر األلغام والتدريب عىل السلوكات التي يجب 

املخاوف  ومن  النارية.   األسلحة  مع  لتعامل  يف  اّتباعها 

املجتمعات  بني  النزاع  فهي  وأالنيل  دالسان  يف  األخرى 

املحلية والقبائل.  ومن هنا، تسعى املجموعة إىل تعزيز 

قدرات املجتمعات املحلية يف إدارة النزاع والسعي وراء 

التسويات السلمية للنزاعات، من خالل عّدة طرق منها 

عىل سبيل املثال تقديم التعليم يف مجال إدارة النزاعات.  

ومبا أنَّ النازحني ضيوف جدد عىل املجتمعات املستقبلة 

وقوع  حالة  يف  معرّضني  ضعفاء  يكونوا  ما  فغالباً  لهم، 

القصوى لرضورة  أي نزاع كان.  وهذا ما يفرس األهمية 

تعزيز العالقات بني النازحني واملجتمعات املضيفة وذلك 

عن طريق إرشاك كال املجموعتني يف عملية الحفاظ عىل 

باالمتالك  إيجاد إحساس  املحيل، وبذلك  املجتمع  سالمة 

واالنتامء للعملية.

تعرضهم  من  أخرى  كبرية  مخاوف  املجتمعان  وينتاب 

لجرائم االغتصاب والرسقة واالعتداء والرسقة فمثل هذه 

الجرائم ال يقترص أثرها عىل سالمة املواطنني فحسب بل 

إىل  تؤدي  فقد  االستقرار،  زعزعة  احتامل  إىل  أثرها  ميتد 

إشعال نار الرغبة يف االنتقام ونشوب النزاع بني القبائل، 

والعائالت أو بني مواطني الشامل والجنوب.2   وحيث إنَّ 

للتصدي  الالزمة  األدوات  يفتقرون إىل  التقليديني  القادة 

إىل وجود  هناك رضورة  الجديدة،  اإلجرامية  األمناط  إىل 

املحلية  املجتمعات  ثقة  محل  تكون  فعالة  رشَطية  قوة 

وقد  النزاعات.   وتسوية  الجرمية  مشكلة  لحل  وتسعى 

عمل إقليم غاملودونغ مؤخراً عىل تدريب 325 ضابطاً يف 

 %38 لكّن  الجنوبية،  غالكايو  سُيعيَّنون يف  ممن  الرشطة 

إىل  التوجه  إىل  تعمد  زالت  ما  أّنها  إىل  تشري  األرس  من 

شيوخ القبائل يف األمور املتعلقة بالجرائم بدالً من اللجوء 

رضورة  عىل  شك،  أدىن  جون  يدل،  وهذا  الرشطة.   إىل 

وقد  والرشطة.   املحلية  املجتمعات  بني  العالقة  تعزيز 

ساعدت مجموعة إزالة األلغام الدامنركية عىل إقامة لجان 

بني  الوصل  لتكون حلقة  الرشطة  بعمل  تقوم  مجتمعية 

النقاشات  املجتمع والرشطة؟  كام شاركت املجموعة يف 

األخرى  الطرق  لتحديد  إقليم غاملودونغ  التي دارت مع 

من طرق دعم بناء املؤسسات األمنية الرسمية كتدريب 

قوى الرشطة عىل مبادئ حقوق اإلنسان.
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امُلسلَّحة  املجموعات  هذه  دور  عن  نتحدث  عندما 

نجد  فإّننا  ورعايتهم،  املدنيني  عىل  يفعلون  ما  وتبعات 

لقيت  الحظ،  ولسوء  للغاية.   سلبياً  كان  الدور  أّن هذا 

محاوالت مساءلة هذه املجموعات إزاء حامية املدنيني 

سوء  أنَّ  االعتبار  يف  أخذنا  ما  إذا  خاصّة  التجاهل  كل 

صيت تلك الجامعات ال يرتبط يف الذهن الغريب بقضايا 

حامية املدنيني بل بقضايا أخرى هي اإلرهاب، والقرصنة، 

واألمن.

عدداً  الدويل  واملجتمع  اإلقليميون  الفاعلون  تبنى  وقد 

من االسرتاتيجيات التي كانت متضاربة أحياناً ورّكزوا من 

االنتقالية  االتحادية  الحكومة  تعزيز رشعية  خاللها عىل 

ورفع مستوى قدراتها.  كام عزلوا امليليشيات وعّدوهم 

جامعات “إرهابية” ووّسعوا من نطاق تقديم املساعدة 

الشبكات  مع  العمل  ذلك  عنى  لو  حتى  اإلنسانية 

والجامعات التي تنتهك حقوق املدنيني.  كام سعوا أيضاً 

إىل إعادة ترسيخ السالم واالستقرار من خالل شتى الطرق 

الصومال  إىل  السالم  حفظ  لبعثة  الدعم  تقديم  منها 

املنبثقة عن االتحاد األفريقي.  لكّن بعض هؤالء الفاعلني 

متفرقة  كانت  أّنها  )مع  الخطوات  بعض  مؤخراً  اتخذوا 

مبن  املدنيني  حامية  عىل  للرتكيز  نطاقها(  يف  ومترشذمة 

فيهم املطرودون من بيوتهم.

امُلسلَّحة  الجامعات  بني  الدائر  املستمر  النزاع  زال  وما 

والحكومة  جهة  من  اإلس��الم  وح��زب  الشباب  كحركة 

من  العسكريني  وحلفائها  الضعيفة  االنتقالية  االتحادية 

جهة أخرى سبباً وراء وقوع كثري من الوفّيات بني املدنيني 

ونزوح مئات اآلالف من بيوتهم ومصادر رزقهم.  ومثال 

بيوتهم  عن  نزحوا  مدين   25,000 يزيد عىل  ما  أّن  ذلك 

بلدة  عىل  الدائر  النزاع  نتيجة   2010 الثاين  كانون  يف 

بيليدويني يف وسط الصومال.

املذنب،  الوحيد  الطرف  ليست  الشباب  حركة  أّن  ومع 

فقد تعرضت لالنتقاد نظراً الستخدامها املدنيني كدروع 

برشية، وتجنيدها األطفال واليافعني، وارتكابها للعمليات 

املدنية وقصفها، وتطبيق  املناطق  االنتحارية، ومهاجمة 

حتى  اإلسالمية  الرشيعة  عقوبات  من  متشددة  صور 

إزاء الجنايات الصغرى، واالعتداء عىل الصحفيني وعامل 

وتهديدهم، وفرض  الم  السَّ ُقوَّات حفظ  وعنارص  اإلغاثة 

القيود غري الرضورية عىل حركة اإلغاثة اإلنسانية.

امت  من جهة أخرى، تطلق األمم املتحدة وغريها من املنظَّ

من  وخصوصاً  الصومال،  خارج  من  عملياتها  اإلنسانية 

إىل  املساعدات  إيصال  يف  املواطنني  عىل  معتمدة  كينيا 

الخاص  للممثل  الصومال.  ووفقاً  املستهدفة يف  الفئات 

السابق لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون حقوق اإلنسان 

املحلية  الكوادر  تعريض  إىل  ذلك  أدى  فقد  للنازحني، 

بصورة غري متناسبة إىل الخطر، ما يجعل االستدامة أمراً 

غري قابل للتحقق عىل املدى الطويل.

من  سِلام  قد  وبونتالند  الصومال  أرض  إقليمي  أنَّ  ومع 

امُلسلَّحة،  الجامعات  االنتهاكات من قبل  التعرض ألسوء 

قبل  من  متزايدة  انتهاكات  من  يعانيان  اآلن  فهام 

أعضاء الجامعات امُلسلَّحة، ما ُينذر ببدء ظاهرة العودة 

القرسية للنازحني عىل يد السلطات التي تخىش أن تكون 

ات حركة الشباب مختبئة بني األشخاص النازحني.  كام  ُقوَّ

إىل  عملياتها  آفاق  توسيع  إىل  الجامعات  هذه  تسعى 

لألزمات يف الصومال  ل عنرصاً مالزماً  الزمن، كانت الجامعات املسّلحة ُتشكِّ عىل مدى عقدين من 
وكان لها مشاركات مبارشة يف انتهاك حقوق اإلنسان والقانون الدويل.  واآلن، هناك تحركات دولية 

ملساءلة تلك الجامعات.

 حمسؤولية حركة الشباب يف حامية 

املدنيني يف الصومال
أليهوين مولوغيتا أبيبي

بناء قدرات  التحديات املرتبطة بتوفري  لكن هناك بعض 

قوات الرشطة ومساعدتها، منها أّن الرشطة يف هذه الحالة 

ستكون مرتبطة بجامعة مسلحة من غري الدولة بدالً من 

ارتباطها بحكومة معرتف بها.  وهذا ما ال بد من أخذه 

يف االعتبار.  ويف هذا السياق، تتمثل التحديات الرئيسية 

ضمن  القدرات  غياب  يف  غاملودنغ  والية  أمام  املاثلة 

اإلدارة العامة، وصعوبة الخروج عىل البنى القبلية لبناء 

مؤسسات مستقلة وخاضعة للمساءلة يف اإلقليم.  أّما عن 

إقليم  مشاركة  الدامنركية يف  األلغام  إزالة  قرار مجموعة 

غاملودونغ كان ممكناً نتيجة ارتفاع مستوى الرشعية التي 

يحظى بها إقليم غاملودونغ وجامعة أهل السّنة والجامعة 

لدى املواطنني ورغبتها يف مناقشة معايري حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساين الدويل، وذلك من األمور املحتملة التي 

ال ميكن مناقشتها إال من خالل عالقة التشارك والحوار.

التكامل بني الحد من العنف املسّلح واإلمناء

املاثلة  العوائق  أهم  من  واحداً  املسّلح  العنف  يشّكل 

اإلمنائية  املبادرات  ربط  يعني رضورة  وذلك  اإلمناء  أمام 

العمليتني  منها لربط  املسّلح.  وسعياً  العنف  بالحد من 

إحداهام باألخرى، طّورت مجموعة إزالة األلغام الدامنريك 

ملعالجة  متكاماًل  منهجاً  الدامنركيني  الالجئني  ومجلس 

املنقادين  واإلمناء  املحلية واالستشفاء  املجتمعات  سالمة 

وكذلك  املجموعة  أثبتت  وقد  املحلية.   باملجتمعات 

يف  كام  الجنوبية  غالكايو  يف  حضوراً  املذكور  املجلس 

مناطق أخرى يف الصومال، ويعمالن عند اإلمكان جنباً إىل 

جنب من أجل إرشاك املجتمعات املحلية لجعلها مالكة 

لعمليتي تحسني السالمة والسعي نحو تحقيق األهداف 

اإلمنائية.

ويف السياق الصومايل، حقق هذا املنهج املتكامل النجاح 

املستهدفة.   املجتمعات  يف  املستدام  التغيري  من  وعّزز 

األمم  وبرنامج  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  سعي  ومع 

املتحدة املشرتك حول الحوكمة املحلية وتقديم الخدمات 

المركزيا3ً نحو البحث يف تطبيق مناهج متكاملة مامثلة 

عىل مستوى املقاطعات يف كل من بونتالند وإقليم أرض 

تالزم  برضورة  متزايد  اعرتاف  هناك  أّن  فيبدو  الصومال 

الحد من العنف مع العملية اإلمنائية.

 )hartkorn@hotmail.com( سرييس هارتكورن

مستشار ملجموعة إزالة األلغام الدامنركية يف القرن 

http://www.danishdemininggroup.( األفريقي

)/dk(.  ومجموعة إزالة األلغام الدامنركية من 

الهيئات الّتابعة ملجلس الالجئني الدامنريك.  ملزيد من 

املعلومات حول هذا الربنامج، يرجى االتصال بالسيد 

كالوس ليوريغ بيديرسن )klpc@drc.dk( وهو مدير 

املجموعة اإلقليمي يف القرن األفريقي وممثل برنامج 

الحد من العنف املسّلح.

وهي أداة تستخدم يف احتواء السالح وأغالقه وحفظه بأمان يف البيت   .1
لتجنيب تعرضه للرسقة ولتجنب وقوع اإلصابات البرشية.

مقالة باللغة االنجليزية بعنوان »سالمة املجتمعات املحلية وتحليل األمن   .2
واألعامل املوىص بها ملقاطعة غالكايو« ضمن اإلطار العام لسالمة املجتمعات 

 ‘Community Safety & Security Analysis  »املحلية الصومالية
 Somali ،and Recommended Actions for Galkayo District, 

 )Somali Community Safety Community Safety Framework
 Framework تنرش الحقاً عام 2011 عىل املوقع
    http://www.somalipeacebuilding.org

)  هي رشاكة بني املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية، ووكاالت األمم 
املتحدة، واملؤسسات األكادميية التي تسعى إىل تعزيز االمن املجتمعي يف 

األقاليم الصومالية.
برنامج األمم املتحدة املشرتك حول الحوكمة املحلية وتقديم الخدمات   .3
المركزياً يف الصومال هو برنامج يدوم خمس سنوات مشرتك بني كل من 

منظمة العمل الدولية، وصندوق األمم املتحدة لتنمية رأس املال، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(، 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.  أّما رشكاء هذا الربنامج املشرتك فهم 
مؤسسات الحكومة الصومالية، واملجالس اإلقليمية، ومجالس املقاطعات، 
والهيئات الترشيعية، والروابط البلدية، واملنظامت غري الحكومية الدولية 

 واملحلية واملنظامت القامئة عىل املجتمع املدين، والقطاع الخاص
 http://jplg.org
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من  مزيد  وتجنيد  الصومال  خارج 

الصوماليني يف الشتات. 

العقوبات واملساءلة

يف نيسان 2010، ناقش مجلس األمن 

عقوبات  ف��رض  املتحدة  األم��م  يف 

إلعاقتها  نظراً  الشباب  حركة  عىل 

قرار  ففي  اإلنسانية,   للمساعدات 

يف  املتبنى   1844 رقم  األمن  مجلس 

وّسع   ،2008 الثاين/نوفمرب  ترشين 

األسلحة  حظر  نطاق  األمن  مجلس 

من  كل  عىل  العقوبات  فرض  مع 

املساعدات  إيصال  حركة  يعيق 

رصد  مجموعة  وعرضت  اإلنسانية.  

الئحة  الصومال  ع��ىل  العقوبات 

سُيدرس  التي  والكيانات  باألفراد 

فرض العقوبات عليها.

الجامعات  هذه  مثل  تحديد  وعند 

وعند  إرهابية  منظامت  أّنها  عىل 

ذلك  يف  مبا  عليها  العقوبات  فرض 

فإنَّ  إليهم،  العائدة  األصول  تجميد 

لذلك تبعات عملية محددة عىل الجهود املبذولة لزيادة 

هذه  مبشاركة  إاّل  يكون  لن  الذي  اإلنساين”  “الفضاء 

التي طلبت  الحاالت  من  كبري  عدد  وهناك  الجامعات.  

امت الدولية توقيع اتفاقات  فيها حركة الشباب إىل املنظَّ

امت بتوزيع املساعدات.  لكّن  معها للسامح لتلك املنظَّ

مثل هذه العالقة قد تؤدي إىل خطر استغالل املساعدة 

املبذولة  الجهود  من  يقّوض  قد  ما  سياسية  ألغ��راض 

تبنى   ،2010/3/19 ويف  االنتهاكات.   بشأن  للمساءلة 

مجلس األمن يف األمم املتحدة القرار رقم 1916 الذي رفع 

القيود عىل التمويالت “الرضورية لضامن إيصال املساعدة 

اإلنسانية العاجلة يف الوقت املناسب يف الصومال”.  وجاء 

املساعدات  ُتعّد  ال  أن  لضامن  محاولة  يف  القرار  هذا 

اإلنسانية املقدمة يف املناطق التي يسيطر عليها كل من 

حركة الشباب وحزب اإلسالم عىل أّنها مخالفة للعقوبات 

امت  املنظَّ أُجربت  حالة  يف  املتحدة  األمم  من  املفروضة 

الدولية عىل دفع املال للمسلحني. 

التي طرأت بخصوص فرض  املستجدات  هناك عدٌد من 

نوع من املساءلة واملسؤولية عىل الجامعات امُلسلَّحة مبا 

فيها حركة الشباب.  ومن هذه املستجدات إعادة إنعاش 

النقاش حول الصومال يف مجلس حقوق اإلنسان، وتعزيز 

دور الخبري املستقل ، والخطة التي أعّدها مكتب املفوض 

لتقيّص  بعثة  إرسال  لغايات  اإلنسان  لحقوق  السامي 

الحقائق يف الصومال، وإثارة االنتباه لدى كل من مجلس 

الم واألمن يف االتحاد  األمن يف األمم املتحدة ومجلس السَّ

آليات  إتِّباع  واحتامل  املدنيني،  حامية  حول  األفريقي 

العدالة االنتقالية واملساءلة من خالل استقصاء دويل أو 

من خالل متثيل الدور املناسب من قبل املحكمة الجنائية 

الدولية، وإدراج مسألتي املساءلة والفرار من العقوبة يف 

النقاشات الدائرة حول الرتتيبات الدستورية يف الصومال 

يف مرحلة ما بعد الحكومة االتحادية االنتقالية.

املعايري  هذه  انتقاء  عىل  األمن  مجلس  عمل  ومؤخراً، 

املثال،  سبيل  عىل   ،2010 عام  ففي  عليها.   والتأسيس 

عقد مجلس األمن “حواراً تفاعلياً مستقاًل” حول أوضاع 

كّل  الحوار  يف  وش��ارك  الصومال.   يف  اإلنسان  حقوق 

والخبري  الصومال،  يف  العام  لألمني  الخاص  املمثل  من 

املستقل، وممثلني عن وكاالت األمم املتحدة، والحكومات 

األفريقي.     االتحاد  االنتقالية، وبعثة  االتحادية  والحكومة 

ومتّخضت نتائج هذا الحوار عىل تبني قرار يدين االعتداء 

حركة  قبل  من  اإلنسانية  اإلغاثة  وعامل  املدنيني  عىل 

الوضع  إزاء  القلق  عن  والتعبري  اإلسالم،  وحزب  الشباب 

النزاع، داعني إىل تطبيق  إّبان  للنازحني املهّجرين  الحرج 

بني  التعاون  إحكام  عىل  وحاّثني  للمساءلة،  أفضل  آلية 

املمثل الخاص لألمني العام والخبري املستقل.  

أّنها  مؤخراً  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  وأعلنت 

فيها  مبا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  توثيق  عىل  ستعمل 

االنتهاكات التي ارتكبتها تلك الجامعات.  كام ُبذلت جهود 

إقليمية ودولية يف الصومال سعياً للتصدي ملسألة “الفرار 

من العدالة”، لكن تلك الجهود مل تلق نجاحاً كبرياً.  وهي 

من املسائل التي ُحّددت للمناقشة ضمن عملية صياغة 

الدستور املدعومة مالياً، لكن حتى هذه اللحظة مل ينتج 

اللحظة  هذه  حتى  املحلية  املساءلة  آليات  من  أّي  عن 

نتائج ملموسة، وهناك أمل ضئيل يف الوصول إىل حلول 

من مؤسسة العدالة الجنائية الدولية يف بيئة تشهد ضعفاً 

كبرياً يف األطر الوطنية.   وينبغي أن يبقى التَّصّدي للفرار 

من العدالة من املحاور األساسية التي يجب أن يتطرق 

إليها أي حوار دستوري جديد تعبرياً عن االلتزام السيايس 

من جانب أصحاب املصلحة.

الخالصات 

مع أنَّ جميع أطراف النزاع الدائر والطويل يف الصومال 

اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  متورطون 

الدويل، فام زالت الجامعات امُلسلَّحة متورطة يف اإلساءات 

الصارخة التي أتت عىل حياة كثري من األبرياء وقادت إىل 

نزوح مئات اآلالف من املدنيني.  وتعمل هذه املجموعات 

الم  السَّ حفظ  وقوات  اإلنسانية  امت  املنظَّ تهديد  عىل 

وصول  تقييد  عىل  عملوا  كام  مبارشة.   عليهم  وتعتدي 

امت  املساعدات اإلنسانية من خالل تحديد عمليات املنظَّ

الصومال.   من  أيضاً  بعضها  بل من خالل طرد  اإلنسانية 

تلك  إزاء  وحلفائها  الشباب  حركة  مساءلة  كانت  ولقد 

املستجدات  لكّن  الصعوبة،  غاية  يف  أم��راً  االنتهاكات 

للتأكيد عىل  املؤخرة، عىل ما يبدو، تقّدم فرصاً حقيقية 

إخفاق حركة الشباب يف ضامن حامية املدنيني، وإعداد 

أدوات أفضل للمساءلة.

 )allehone@gmail.com( أليهوين مولوغيتا أبيبي

باحث يف مستوى الدكتوراه يف جامعة برين، سويرسا.  

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف وال 

امت التي ينتمي إليها. تعكس بالرضورة آراء املنظَّ

1.  عّينه األمني العام لألمم املتحدة خصيصاً لبحث أوضاع حقوق اإلنسان يف 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=48الصومال

2.  الحوار التفاعيل املستقل حول الصومال. 2010/9/29.  ميكن الحصول عىل 
الحوار من الرابط التايل:

http://www.ohchr.org/en/countries/africaregion/pages/soindex.
.aspx

3.  قرار مجلس حقوق اإلنسان 28/15، مساعدة الصومال يف ميدان حقوق 
اإلنسان. 2010/10/7

مخيم الشيخ عمر للنازحني يف جوهر، يف الصومال
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يف قضية هولدر ضد هيومانيرتايان بروجكت لو )مرشوع 

الّرأي  العليا إبداء  القانون اإلنساين(، ٌطلب إىل املحكمة 

حول الدعاوى التي ٌرِفعت يف الفرتة ما بني عامي 1998 

و2003 من قبل عدد من املنظامت اإلنسانية ممن شعروا 

الواليات  قوانني  مجموعة  يف  املوجودة  املحظورات  أّن 

املتحدة األمريكية مبوجب قانون الدعم املادي )الباب 18 

املادة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  قوانني  من مجموعة 

2339ب( كانت غامضة للغاية بل كانت مخالفة لحرية 

التعبري وإنشاء الجمعيات املحمية مبوجب التعديل األول 

للدستور األمرييك.

اإلنسانية  املنظامت  إدعاءات  العليا  املحكمة  رّدت  وقد 

قائلة إّن حظر املشاركة مع املنظامت »اإلرهابية«، حتى 

الدستور.   أحكام  مع  يّتفق  إنسانية،   ألغراض  كانت  لو 

وبهذا، تكون املحكمة العليا قد حرمت املاليني من ضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان من املساعدة اإلنسانية التي قد 

تقديم  املثال،  تكون عىل عدة أشكال، منها، عىل سبيل 

املشورة لزعامء الجامعات امُلسلَّحة من غري الدول حول 

سبل تسوية النزاعات سلمياً، والتفاوض إلبرام اتفاقيات 

إنسانية مع تلك الجامعات كتلك التي ُأبرِمت بني حركة 

العدالة واملساواة يف دارفور، وهي من الجامعات امُلسلَّحة 

من غري الدول، واليونيسف يف متوز/يوليو 2010.

الجامعات  الدويل  القانون  مينع  الحاالت،  معظم  ويف 

املعاهدات  يف  أطرافاً  تكون  أن  الدول  امُلسلَّحة من غري 

اإلنسان.   حقوق  ومعايري  اإلنسانية  املعايري  تصوغ  التي 

الفنية مطلوب منها تطبيق  الناحية  الدول من  أّن  ومع 

املعاهدة  يف  دخولها  بحكم  عليها  الواقعة  االلتزامات 

الجامعات  فإّن  أقاليمها،  يف  االلتزامات  تلك  وإنفاذ 

بفعل  تفرض سيطرتها  ما  غالباً  الدول  غري  امُلسلَّحة من 

يف  متسببة  الدولة  من  عدة  مناطق  عىل  الواقع  األمر 

رفع غطاء التغطية القانونية، املتاحة من قبل مثل هذه 

الصكوك، عن املواطنني.  ويف هذا السياق، ُتعّد االتفاقيات 

اإلنسانية من الطرق املّتبعة من أجل تجاوز هذه العقبة 

القانونية حيث تتيح املجال أمام الجامعات امُلسلَّحة من 

غري الدول يف االمتثال لهذه املعايري.

ومثال ذلك االتفاقية املوقعة بني حركة العدالة واملساواة 

عىل  مبوجبها  املذكورة  الحركة  توافق  التي  واليونيسف 

حقوق  صكوك  من  عدد  يف  الواردة  بالرشوط  االمتثال 

وتؤّكد  األطفال  الجنود  استخدام  تحظر  التي  اإلنسان 

عىل رضورة تقديم الحامية لألطفال بصورة عاّمة.  ويف 

الجامعات  من  كثري  وقَّعت  وضوحاً،  أكرث  آخر  مثال 

من  تتضمن عدداً  التزام  وثيقة  الدول  امُلسلَّحة من غري 

عليها يف معاهدة  املنصوص  لألحكام   املشابهة  األحكام 

أوتاوا حول األلغام األرضية التي تحظر استخدام األلغام 

البدء  عىل  الجامعات  تلك  وافقت  كام  لألفراد،  املضادة 

بنشاطات إزالة األلغام وتسهيل تلك النشاطات.1   ومع 

تشري  حازماً،  إنفاذاً  القانون  إنفاذ  املحتمل  غري  من  أّنه 

)مرشوع  لو  بروجكت  هيومانيرتايان  هولدر ضد  قضية 

القانون اإلنساين( إىل أّن عامل اإلغاثة اإلنسانية ومنارصي 

الوصول  املفاوضات إىل  حقوق اإلنسان ممن شاركوا يف 

القانونية يف  للمالحقة  يتعرضون  قد  االتفاقات  تلك  إىل 

الواليات املتحدة األمريكية مبوجب قانون الدعم املادي.  

فام السبب يف ذلك؟

التبادلية

العليا  املحكمة  عليه  بنت  الذي  األول  السبب  يرتّكز 

بالتبادلية  استنتاجاتها يف »التبادلية« املفرتضة.  وُيقصد 

أشكال  لجميع  التحويل  أو  التجاري  التبادل  إمكانية 

»املساعدة« املقدمة إىل املنظامت »اإلرهابية« مبا يف ذلك 

املشورة والتدريب.  وتقول املحكمة يف سببها األول إنَّ 

أي مساعدة سيكون من شأنها تحرير املوارد التي ميكن 

استخدامهاً الحقاً لغايات تتعلق بالعنف.

والدراسة،  التمحيص  أمام  تثبت  ال  الحجة  هذه  لكن 

التزاماً من جانب  ما تستلزم  فاالتفاقات اإلنسانية غالباً 

االتفاقية  مبوجب  أّنه  ذلك  ومثال  وامل��وارد.   املوظفني 

املوقعة بني حركة العدالة واملساواة واليونيسف، وافقت 

الحركة عىل تعيني مسؤول رفيع املستوى لتويل مسؤولية 

الرقابة عىل التنفيذ، وتعيني مسؤول آخر ضابطاً لالرتباط 

مع املنظمة الدولية، وعدد من املسؤولني أيضاً لالتصال 

مع األمم املتحدة وغريها من الفاعلني الدوليني يف حاالت 

عملية رصد  تسهيل  الجانبان عىل  اتفق  كام  الطوارئ.  

التنفيذ.   عملية  حول  دوري��اً  التقارير  ورفع  االتفاقية 

وُيقّدر عدد الجنود املنتمني إىل الحركة بأقل من 5,000 

مقاتاًل، وبذلك يشّكل املسؤولون املعينون نسبة ال بأس 

بها من الكوادر رفيعة املستوى يف الحركة.  وباإلضافة إىل 

ذلك، قّدمت الحركة ضامناً لتوفري األمن والنفاذ الكاملني 

للموارد  آخر  استنزافاً  يعني  ما  اليونيسف  ملوظفي 

والكوادر البرشية.

وباملثل، أشارت منظمة نداء جنيف عام 2007 إىل أّنه من 

بني 35 موقعاً عىل وثيقة االلتزام الصادرة عنها، أوىف 29 

من الجهات املوقعة بالتزاماتهم املتعلقة برفع التقارير.  

وباإلضافة إل ذلك، عملت 20 جامعة عىل تسهيل مهام 

إزالة  العمل عىل  و/أو ساعد يف  توىل  الرصد، ومعظمها 

األلغام.2  وباملقابل، كل املساعدة التي ُقدمت إىل تلك 

الجامعات كانت مقترصة عىل العمل يف إزالة األلغام.  وال 

ميكن وصف أّي من هذه التدابري عىل أّنها تعني تحرير 

املوارد التي ميكن استخدامها الحقاً لغايات العنف.

ويف حني يبدي رئيس املحكمة العليا روبرتس قلقه من أّن 

املنظامت »اإلرهابية« سيسهل عليها أمر تجنيد األعضاء 

الجدد وجمع التربعات يف حالة متكنت من املشاركة مع 

ذلك  عكس  الواقع  يثبت  مشهورة،  إنسانية  منظامت 

متاماً.  فاالتفاقات املوقعة تعرّض الجامعات امُلسلَّحة من 

غري الدول إىل التمحيص والتدقيق فيها.  وهذا يعني أنَّ 

الجامعات التي ال تفي بالتزاماتها لن تتمكن من الظهور 

عىل أّنها منظامت إنسانية تتمتع باألخالق.  فاالنتهاكات 

مراقبة من قبل عامل اإلغاثة اإلنسانية الذين سيبّلغون 

عنها، ما سيعرض املخالفني إىل مخاطرة تدمري سمعتهم 

من خالل  وميكن  لذلك.   نتيجة  الدعم  عىل  وحصولهم 

الرصد املامرس من قبل املنظامت العاملة مع الجامعات 

تعزيز  عىل  أيضاً  يساعد  أن  ال��دول  غري  من  امُلسلَّحة 

يتبني من خالل القرار الذي توصل إليه رئيس املحكمة العليا روبرتس يف الواليات املتحدة عند فصله 
لقضية هولدر ضد هيومانيرتايان بروجكت لو )مرشوع القانون اإلنساين( تقصري املحكمة العليا يف 

تقدير املشاركة املحتملة مع الجامعات امُلسلَّحة من غري الحكومات.

هل التعامل مع حركة العدالة واملساواة يف دارفور 

أمر صائب؟
كريستوفر ثورنتون

مجموعة قوانني الواليات املتحدة األمريكية، الباب 

18، الجزء األول، الفصل 113ب، املادة 2339ب

للمنظامت  املادية  املوارد  أو  املادي  الدعم  إتاحة 

األجنبية املحددة عىل أّنها منظامت إرهابية

)أ( النشاطات املحظورة

ِعلم  ُيقّدم عن  القانوين- كل من  السلوك غري   )1(

دعاًم مادياً أو موارد ماّدية ملنظمة أجنبية إرهابية، 

مبوجب  يعاقب  ذلك،  لفعل  يتآمر  أو  يسعى  أو 

هذا الباب بالغرامة أو بالحبس ملدة ال تزيد عىل 

يف  تسبب  حالة  ويف  العقوبتني،  بكلتا  أو  عاماً   15

من  عدد  ألي  بالحبس  فيعاقب  شخص،  أي  وفاة 

السنوات أو مدى الحياة.
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الجامعة  أقدمت  حالة  يف  الدولية  الجنائية  املسؤولية 

املعنية عىل انتهاك رصيح لالتفاقية.

الرشعية وإساءة االستخدام

إذا كّنا قلقني إزاء منح بعض الرشعية القانونية أو الوضع 

أن  فعلينا  الدول،  غري  من  امُلسلَّحة  للجامعات  القانوين 

الجامعات  تربمها  التي  فالصكوك  املخاوف.   هذه  نزيل 

أو  الحكومية  املنظامت غري  الدول مع  امُلسلَّحة من غري 

الجامعات  تلك  وضع  تحّول رسمياً  ال  الدولية  املنظامت 

القانوين، بل تتضمن معظم االتفاقات إن مل يكن جميعها 

سبيل  فعىل  لها.   القانونية  الصبغة  تحويل  مينع  رشطاً 

املثال، تنص االتفاقية املربمة بني حركة العدالة واملساواة 

مذكرة  تؤثر  »ال  ييل:  ما  عىل   4.5 املادة  يف  واليونيسف 

التفاهم هذه عىل الوضع القانوين ألي من أطراف النزاع 

املسلح.«

املفاوضات  هذه  تضفي  أن  قلقنا  مصدر  كان  إذا  أأّما 

العكس  إّن  هنا  فأقول  الجامعة،  عىل  سياسية  رشعية 

هو الصحيح.  فهذه املفاوضات تنقل رسالًة واضحًة إىل 

هذه  أّن  ومفادها  الدول  غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات 

الفاعلني  من  أّنها  عىل  ُتعامل  أن  أرادت  إن  الجامعات 

باملعايري  االلتزام  عىل  توافق  أن  إذن  فعليها  الرشعيني، 

إىل  ُينظر  فيكف  اإلنسان.   حقوق  ومعايري  اإلنسانية 

ال  إنني  أمر يسء؟!   أّنه  عىل  الرسالة  هذه  مثل  إيصال 

الغاية  لهذه  واإلرش��اد  النصح  فتوفري  ذلك.   مع  أتفق 

غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات  إقناع  يف  واضحة  مساهمة 

الدول عىل التنديد »بتكتيكات اإلرهاب«.

الحجة الثانية التي اعتمد عليها القايض روبرتس تعارض 

العاملية  الحرب  الدولية منذ  العالقات  السائد يف  االتجاه 

هذه  إع��الم  أّن  أس��اس  عىل  قلقه  يبني  فهو  الثانية.  

سيكون  للنزاعات  السلمي  الحل  آليات  الجامعات حول 

للهجوم  الجامعات  لهذه  جديد  طريق  توفري  شأنه  من 

التسلح  لهم  تتيح  التي  الجديدة  التكتيكات  التخاذ  أو 

استخدام  إساءة  إمكانية  ننكر  ال  أننا  ومع  جديد.   من 

لتجريم  ذلك مربراً  نرى يف  أن  ُيعقل  فهل  اآلليات،  هذا 

الجهود الرامية إىل إعالم تلك الجامعات بوجود مثل هذه 

اآلليات؟  إّن املسؤولية تقع علينا نحن يف توضيح وجود 

جميع  عىل  يجب  التي  بالعامل  اإلنسان  لحقوق  معايري 

املساءلة  إىل  يخضعوا  أن  وجامعات  دول  من  الفاعلني 

بشأنها.

فائدة املشاركة.

قد يقول أحدهم إّن األمثلة التي أسوقها يف هذه املقالة 

قد اختريت عىل سبيل االنتقاء إلثبات وجهة نظري ال غري.  

مدرجة  ليست  واملساواة  العدالة  إّن حركة  أقول  لكنني 

عىل قامئة املنظامت »اإلرهابية« وقد أثبتت رغبة أكيدة 

وبالفعل،  اإلنسان.5   بحقوق  الخاص  سجلها  تحسني  يف 

فإّن هناك صعوبات أكرب مَتُثل أمام إقامة قاعدة للمشاركة 

منها  الحكومات  غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات  بعض  مع 

عىل سبيل املثال جيش الرب للمقاومة. ومع ذلك، ال تضم 

نشاطات  مارست  التي  املنظامت  من  أياً  التالية  القامئة 

يف  الثورية  امُلسلَّحة  القوات  جامعة  وإنسانية:  سياسية 

كولومبيا، وحركة تحرير التاميل يف رسيالنكا، وحزب الله 

يف لبنان، وحزب العامل الكردستاين يف تركيا.  وباإلضافة 

إىل ذلك، ال ينبغي ملجرد عدم معقولية املشاركة مع بعض 

الجامعات غري امُلسلَّحة من غري الدول منع مبدأ املشاركة 

نفسه.

لقد أثبتت اللجنة الدولية للصليب األحمر مراراً وتكراراً 

اإلنساين  القانون  وتطبيق  اإلنسان  حقوق  تحّسن  أّن 

ويف  واالستنزاف.   اإلقناع  عملية  ضمن  زاال  ما  الدويل 

الدولية  تبنّي للحركة  الرب للمقاومة،  التعامل مع جيش 

للصليب األحمر أّن البدء مبعالجة قضية الجنود األطفال 

لن يكون مفيداً ألّن منهج اختطاف النَّاس كان من املناهج 

األساسية يف أساليب وعمل تلك الجامعة.  وبدالً من ذلك، 

الدولية من فرض احرتام شعارها كنقطة  متكنت الحركة 

لها ذلك إحداث تحسينات  التفاوضات وأتاح  البداية يف 

كبرية جذرية يف تقديم املساعدة لضحايا النزاع. 6    ومن 

هنا، ال يجب أن ُينظر يف رفض جامعة مسلحة ما من غري 

اإلنسان  حقوق  ومعايري  اإلنسانية  املعايري  لقبول  الدول 

ال  الجامعة  تلك  أنَّ  العتبار  كاف  مربر  أّنه  عىل  كافة 

ميكن أن تغرّي مواقفها مستقباًل.  فخطوات بسيطة اليوم 

مبقدورها تحقيق االمتثال األكرب غداً.

الجامعات  مع  االتفاقيات  إبرام  حظر  يشّكل  ولذلك، 

امُلسلَّحة من غري الحكومات التي ُتعد عىل أّنها منظامت 

إرهابية عقبًة أمام املكاسب العظمى التي ميكن تحقيقها 

أسوء  نجعل  أن  لنا  فكيف  اإلن��س��اين.   التفاوض  من 

املاثلة  الرئيسية  العقبة  هو  بالرشعية  »التذّرع 

كبري  مكامرا،  دينيس  اليوم«،  السالم  حفظ  أمام 

اإلنساين،  الحوار  مركز  يف  اإلنسانيني  املستشارين 

العدالة  حركة  بني  االتفاقية  إب��رام  يف  والوسيط 

واملساواة واليونيسف.3 

تتضمنها  قد  التي  الرشعية  الدول من  »قد تخىش 

مثل هذه االلتزامات، لكن إن نظرناً إىل األمور من 

وجهة نظر الضحية لوجدنا أنَّ هذه االلتزامات ال 

تقل أهمية عن الورق التي ُكتبت عليها.«  أندرو 

الدراسات  معهد  يف  الدويل  القانون  أستاذ  كالفام، 
العليا.4 
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ال تنشأ الغالبية العظمى من النزاعات املسلحة الحالية بني 

جيوش الدول املتصارعة، لكنها تقوم بني القوات الحكومية 

غري  من  املسلحة  الجامعات  من  أكرث  أو  وواحدة  للدولة 

املدنيني،  عىل  دامئاً  الحرب  ويالت  تقع  حني  ويف  ال��دول. 

يدل هذا النوع من النزاع ضمنياً عىل عدد من التحديات 

اإلضافية.  

الغالب  القرسي واملطّول يف  التهجري  ينتج  ويف يومنا هذا، 

عن عوامل تتجاوز مجرد النزاعات املسلحة والعنف. َفَخْلَف 

أعداد املاليني الواضحة ممن يجدون أنفسهم ُملقون عىل 

ناصية الطرقات أو يف ظروف معيشية محفوفة باملخاطر، 

بعيداً عن ديارهم وغالباً يف دولة أجنبية، هناك قصص حول 

الخسارة الفادحة واملعاناة والكفاح يف العيش.  ويطال تأثري 

التهجري بعدة صور ال ُتعّد وال ُتحىص، سواء أكانوا ضحايا 

كأسلوب  الجنيس  للعنف  )كالتعرض  املبارشة  للهجامت 

من  مبارشين  غري  ضحايا  أم  القرسي(  التهجري  أو  للحرب 

كانتشار  النزاعات  عن  الناشئة  الظواهر  يف  تزايد  خالل 

ا األلغام األرضية والذخائر  األمراض والجوع وسوء التغذية. أمَّ

العنقودية وغريها من مخلفات الحرب املتفجرة فتمّثل أيضاً 

دوراً مهاًم يف تلك القصص، حيث إنَّها تدفع األفراد إىل الفرار 

والتلكؤ يف طريق العودة، ما يقود إىل إطالة أمد التهجري 

الذي تعرضوا له.. فتلك  إذن بعض التبعات اإلنسانية غري 

املرغوب بها والتي يكون للجامعات املسلحة من غري الدول، 

فضالً عن الدول، يٌد فيها.

القانون الدويل واملساءلة

أطراف  حول  األمثلة  من  كثري  مشاهدة  اليوم  مبقدورنا 

النزاع التي ُتنّفذ عملياتها العسكرية دون مراعاة القواعد 

األساسية للقانون اإلنساين الدويل. وقد يكون غياب احرتام 

املدروسة، وقد  السياسية  القرارات  ناتج عن  القواعد  تلك 

تكون أيضاً نتيجة االفتقار للمعرفة بالقواعد أو فهمها بل 

حتى انعدام القدرة عىل تطبيقها. ويتضح ذلك يف مواقف 

الجامعات املسلحة من غري الدول وترصفات الدول أيضاً. 

والتحدي اآلخر الذي نواجهه فهو أنَّ عدد من هذه النزاعات 

ال ميكن تصنيفها ضمن الفئات التقليدية للنزاعات املسلحة 

الدولية أو غري الدولية. وتتعقد األمور أكرث مع عدم وجود 

فاصل دقيق يف أغلب األحيان بني حاالت النزاعات املسلحة 

السيايس  العنف  بني  تجمع  أخرى  وحاالت  الدولية  غري 

التي  املسلحون  الفاعلون  يساهم  حيث  معاً،  واإلجرامي 

يغلب عىل بواعثهم الطابع اإلجرامي يف انعدام االستقرار 

ويف االعتداء عىل السكان. 

فكيف يتعني علينا مواجهة هذه التحديات؟ أوالً، ال بد من 

الدولية  للقواعد  واحرتامهم  األطراف  مدارك  مستوى  رفع 

واجبة التطبيق. ورغم أنَّ االتفاقيات ُتعقد أساساً بني الدول 

فقط، فإنَّ مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية ينطبق يف حاالت 

هذه املعايري األساسية الراسخة يف القانون اإلنساين الدويل، 

والتي ُتعد ملزمة أيضاً للجامعات املسلحة من غري الدول. 

وكذلك، ميكن للجامعات املسلحة من غري الدول أن تكون 

ملتزمة ومسؤولة أمام الدول عن املعايري األساسية املتكرّسة 

يف قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني. ومن هنا يتبني 

الدور الكبري والحاسم للتفويضات الخاصة بكل من اللجنة 

املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية  األحمر  للصليب  الدولية 

لشؤون الالجئني وغريها من الجهات األممية األخرى بصفتها 

راعية لهذا النظام. 

وتخضع الحكومات لاللتزامات االتفاقية الواضحة التي تفرض 

عليها ااتخاذ الخطوات املناسبة لضامن حامية املدنيني وفقاً 

انتهاكات حقوق  للتحقيق يف  أو  الدويل،  اإلنساين  للقانون 

للضحايا، يف حالة  االعتبار  اإلنسان ومعاقبة مرتكبيها ورد 

عدم متكن تلك الدول من منع االنتهاكات. 

وال بد أيضاً من إنفاذ مبدأ إخضاع املسؤولني عن انتهاكات 

املعايري الدولية للمساءلة من خالل الدعم الفّعال لألنظمة 

القانونية الوطنية وإعادة بنائها من خالل قرارات مجلس 

األمن يف األمم املتحدة وغريه من الكيانات املعنّية، وكذلك 

خاضت الرنويج يف سياستها الخارجية املتكاملة واملبنية عىل إرشاك األطراف األخرى تجربة يتبني من 
خاللها أن عىل الدول السعي لتحسني مستويات الوقاية والحامية واملساعدة من خالل القانون الدويل 

وكذلك من خالل إنشاء الحوار مع الجامعات املسلحة من غري الدول.

التعامل مع الجامعات املسلحة من غري الدول 

والتَّهجري: من منظور الدولة
إسنب بارث إيدي

اإلنسان  لحقوق  امتثالها  مستوى  من  تحسن  املنظامت 

لقد  أص��اًل؟   إليهم  نتحدث  مل  إال  اإلنسانية  وللمعايري 

نجحت االتفاقية بني حركة العدالة واملساواة واليونيسف، 

وكذلك وثائق االلتزام التي أطلقتها منظمة نداء جنيف، 

وهي كغريها من قصص النجاح األخرى تثبت أّن النجاح 

ممكن دون الحاجة ملواجهة مخاطر التبادلية، والرشعية 

املحكمة  رئيس  منها  يخىش  التي  االستغالل  وإس��اءة 

الناس رغم خطر تعرضهم  العليا.  وكيل أمل ان يستمر 

املشاركة  يف  خوف  أو  وجل  دون  القضائية  املالحقة  إىل 

باألساليب  التنديد  عىل  وتشجيعها  الجامعات  تلك  مع 

سلمياً.   النزاعات  حل  عىل  جاهدين  والعمل  الوحشية، 

العليا للواليات  وفضاًل عىل ذلك، آمل أن تعيد املحكمة 

املتحدة األمريكية والحكومة األمريكية النظر يف تعريفها 

»للدعم املاّدي«.

 كريستوفر ثورنتون 

 )christopher.thornton@graduateinstitute.ch(

طالب يف معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية 
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املحاكم  من  وغريها  الدولية  الجنائية  املحكمة  خالل  من 

الخاصة. 

ولقد رأينا أنَّ الجامعات املسلحة من غري الدول قد تقتنع 

وفقاً  العمل  برضورة  التوعية  وحمالت  الحوار  خالل  من 

للمعايري الدولية. ومن أحد األمثلة عىل ذلك معاهدة الحد 

من استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد 

الحوار  الشامل ألسلوب  عام 1997. ومن خالل االستخدام 

الجامعات  ِقبل منظمة نداء جنيف، وقّعت عدد من  من 

املسلحة من غري الدول صكوك االلتزام التي تلزمهم بنصوص 

املعاهدة املذكورة. كام قّدمت الرنويج املساعدة يف املرشوع 

الريادي ملنظمة نداء جنيف، حيث يستهدف هذا املرشوع 

الجامعات املسلحة من غري الدول باإلضافة إىل حامية النساء 

كانون  يف  انعقد  اجتامع  ويف  املسلح.  النزاع  يف  والفتيات 

األول/ديسمرب 2010، اجتمع أعضاء مثان جامعات مسلحة 

آسيوية ملناقشة العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات والتزمت 

تلك الجامعات بالعمل نحو االمتثال للمعايري الدولية حول 

هذه القضية.

قضية للحوار

إتباع سياسة  املاضيني يف  العقدين  الرنويج خالل  استمرت 

اإلرشاك. وكان الهدف الغالب مساعدة أطراف النزاع املسلح 

عىل إيجاد الحلول السلمية للنزاعات املسلحة أو عىل األقل 

الحلول  نحو  واالتجاه  العنف  مستوى  تقليل  يف  املساعدة 

السياسية.

الرنويج دوراً، ضّمت  فيها  مثَّلت  التي  الحاالت  ويف جميع 

األطراف املشاركة يف الحوار ما ال يقل عن جامعة مسلحة 

من  املسلحة  الجامعات  وأرُشك��ت  واح��دة.  ودولة  واحدة 

غري الدول من خالل الحوار حول االمتثال للمعايري الدولية 

خطوة بخطوة، حسب عنارص التغيري ومرحلة النزاع. وحيثام 

تشارك األطراف يف الحوار بعضها مع بعض )غالباً بتسهيل 

من أطراف ثالثة(، متّثل االتفاقيات الجزئية، املرتبطة يف بعض 

األحيان بوقف إطالق النار الدائم أو املؤقت، معايري هامة يف 

بناء الثقة ناهيك عن تخفيف وطأة املعاناة عىل املدنيني. 

ومنذ عام 2001، مارست الرنويج دوراً داعاًم بصفتها وسيط 

الوطنية  والجبهة  الفلبني  حكومة  بني  السالم  عملية  يف 

الدميقراطية يف الفلبني. وتوصل الطرفان إىل اتفاق باحرتام 

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، واتفقا عىل إيجاد 

الطرفان،  االتفاقية.  واآلن، يسعى  تلك  تنفيذ  آلية ملراقبة 

مع استئناف املفاوضات الرسمية يف شباط/فرباير 2011، إىل 

تلقي الشكاوى من خالل اآللية القامئة املذكورة والتحقيق 

يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل التي 

يرتكبها أي من الطرفني واإلبالغ عن تلك االنتهاكات.

وقد تنوعت النتائج الظاهرة لسياستنا، إالَّ أن قياس الدور 

كبرية.  أهمية  يكون ذو  قد ال  نزاع  أي  للرنويج يف  الفردي 

ولذلك، تتجه مساهمتنا إىل أن تكون جزءاً يف إطار الجهود 

األخرى التي يبذلها اآلخرون، وأن تكون عنرصاً أساسياً من 

بني عنارص النجاح أو الفشل بني األطراف أنفسها.

ا أداتنا الرئيسية فهي االتصال باآلخر، أي الحوار، القائم  أمَّ

عىل الثقة. والسؤال الذي يطرح نفيه هنا هو: هل سيقود 

هذا املنهج الذي مينح الجامعة املسلحة الفرصة للمشاركة 

يف الحوار، بالرضورة، إىل إضفاء الرشعية عىل استخدام هذه 

ستستغل  وهل  مطالبها؟  تلبية  أجل  من  للعنف  الجامعة 

األطراف الحوار لكسب الوقت أثناء نزاعاتها املسلحة؟ ويف 

اختارت  فقد  محّلها،  ويف  مرشوعة  األسئلة  هذه  أنَّ  حني 

الرنويج املساعدة يف تسهيل الحوار من منطلق أنَّ الحوار 

منها  مطلوب  هو  ما  النزاع  ألطراف  لتوّضح  السبل  أفضل 

للوصول إىل الحل السيايس.

لكنَّ السؤال اآلخر الذي يجب طرحه هو: مع من سُتجرون 

الحوار  إذا مل يتضمن  إنهائه  النزاع وإمكانية  الناقش حول 

أطراف النزاع مبن فيهم الجامعات املسلحة من غري الدول؟  

فيهم  مبن  الجميع،  مع  التحاور  الرنويج  موقف  كان  لقد 

الفلسطينية  األرايض  املختلفة كحركة حامس يف  املنظامت 

وحزب الله يف لبنان.

ويف مثل هذه الحوارات، ميكن ألطراف النزاع أن تكتشف  

أّن تحقيق مصالحها مرهون بااللتزام بقانون النزاع املسلح 

واملعايري القانونية األخرى، بل قد تتشجع عىل ذلك االلتزام 

. وقد يعد سعي أطراف النزاع للحصول عىل الصفة الرشعية 

دافعاً قوياً وراء ذلك. وعندما يكون الحصول عىل الرشعية 

السياسية هدفاً للجامعات املسلحة، فإنها تعزز، نسبياً، فرص 

املشاركة البناءة لتقليل العنف واالرتقاء بالسالم. وبالطبع، 

ال بد لتحقيق ذلك من إيجاد التوازن بني سعي الجامعات 

وعزف  السياسية  الرشعية  وراء  الدول  غري  من  املسلحة 

الضمنية، وكل ذلك  املعنية عن نقل هذه الرشعية  الدول 

يتحقق من خالل الحوار. ويف أفضل االحوال، يجب أن يعمل 

باملعايري  الخاصة  للقضايا  املسّيس  الطابع  إزالة  عىل  املرء 

الدولية األساسية، وتجّنب إعاقة الدول للحوار حول قضايا 

حقوق اإلنسان تحت ذريعة الرغبة يف الحد من الحوار مع 

الجامعات املسلحة من غري الدول.

وبالفعل، يعد فهم دوافع أطراف النزاع، خاصة الجامعات 

مصلحة  يف  تنصّب  هامة  حّجة  ال��دول،  غري  من  املسلحة 

الحوار، لكّنها يف الوقت نفسه ال تخلو من التعقيدات لسوء 

الحظ. فالفاعلون من غري الدول ليسوا يف العادة منظامت 

متآلفة. وبالفعل فإنَّ الترشذم والعالقة القامئة بني الجامعات 

الدولة  هياكل  عنارص  بني  والعالقة  اإلجرامية،  والشبكات 

والدول األخرى الراعية واجهات للحقيقة املعقدة للجامعات 

األحيان،  يومنا هذا. ويف بعض  الدول يف  املسلحة من غري 

ضد  للدولة  العسكري  للنجاح  نتيجة  الترشذم  هذا  يكون 

إحدى الجامعات املسلحة، ما ُيولِّد موقفاً أقل تشجيعاً عىل 

قياس  التعقيدات  الفّعال. وتصّعب هذه  بالحوار  املشاركة 

مصالح الدول أو التعرّف عىل بواعثها الرئيسية. 

نزع السالح اإلنساين

لجهاز  الكامل  االستخدام  اإلرشاك«  »سياسة  بعبارة  نعني 

سياستنا الخارجية ومتويل املساعدات والتشبيك والرغبة يف 

خوض املخاطر السياسية من أجل إحراز التغيري عىل املستوى 

الدويل، وهو التغيري الذي يتامىش مع القيم العاملية كحامية 

املبادئ اإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان ونزع السالح وفّض 

النزاعات. ويف هذا السياق، تبذل الرنويج جهودها التنموية 

واإلنسانية لتكون جزءاً من سياسة اإلرشاك تلك.

الجامعات  مبوضوع  صلة  ذي  مبثال  ذلك  أوّضح  ودعوين 

يتعلق  وهو  القرسي  والتهجري  ال��دول  غري  من  املسلحة 

ففي   .1997 عام  لألفراد  املضادة  األلغام  حظر  مبعاهدة 

حني ُصنعت األهداف األرضية أساساً ُلتستخدم يف الحروب 

أم  صناعياً  ُمنتجة  أكانت  سواء  أصحبت  فإّنها  الدول،  بني 

يدوياً، سمة مشرتكة للنزاعات املسلحة »غري املنتظمة« بني 

واحدة أو أكرث من الجامعات املسلحة من غري الدول من 

ن يستخدم  جهة والدولة من جهة أخرى. وبرصف النظر عمَّ

هذه األسلحة، لن تكون العواقب اإلنسانية الستخدامها أمراً 

مقبوالً. ولهذا، كانت الرنويج ضمن أكرث املدافعني عن الحظر 

الشامل املتمثل يف معاهدة 1997. وللسبب نفسه، وتحت 

املصطلح العام »نزع السالح اإلنساين«، تشارك الرنويج بقوة 

يف جهودها املبذولة يف نطاق واسع من املجاالت )مبارشة أو 

من خالل تقديم الدعم السيايس واملادي لآلخرين( لضامن 

تفعيل املعاهدة بغرض التخلُّص من حقول األلغام، ومساعدة 

الضحايا، وتدمري األسلحة، وعدم إنتاجها مرة أخرى. 

الجهود  دون  ممكنة  األلغام  حظر  معاهدة  تكون  ولن 

الدولية  كاللجنة  اإلنسانية  املنظامت  جانب  من  الجريئة 

الحكومية،  غري  املنظامت  من  وع��دد  األحمر  للصليب 

واإلرشاك الحقيقي للناجني من األلغام األرضية. وقد تعاونت 

الرنويج وبعض الدول املعنية األخرى تعاوناً وثيقاً مع تلك 

الجهات التي أثبتت فعاليتها للعملية يف وضع املفاوضات 

الحقيقي لأللغام األرضية.  للتأثري  الصارخة  الحقيقة  لقلب 

ومؤخراً استخدمت الرنويج هذا النموذج للتعاون بني الدول 

واملجتمع املدين يف العملية الناجحة التي ُتّوجت مبعاهدة 

الذخائر العنقودية عام 2008.

كام أقامت معاهدة حظر األلغام، وفيام بعد املعاهدة حول 

الذخائر العنقودية، سابقًة ُملزِمة يف القانون الدويل وصنع 

للمعايري  وفقاً  السالح  نزع  قضايا  مع  للتعامل  السياسات 

اإلنسانية. وكان لذلك، وال يزال، تداعيات واسعة لسياسات 

أمن الدول. ويف الوقت نفسه، ساهم تسخري الحوار اإلنساين 

عرب هذه املعاهدات يف إطالق الحوار العاملي حول حامية 

فيها  مبا  ال��دول،  غري  من  الفاعلون  فيه  وال��ذي  املدنيني، 

الجامعات املسلحة. وحتى مع دخولنا عرص العوملة، حيث 

عن  الناتجة  خاصة  الحوكمية،  الثغرات  من  العديد  توجد 

الدول  الدول، وعجز  الجامعات املسلحة من غري  ترصفات 

عن تأكيد مكانتها، فال يزال إحراز التقدم ممكناً من خالل 

املزج بني القانون الدويل والحوار.   

إسنب بارث إيدي نائب وزير الخارجية الرنويجي. وملزيد 

من املعلومات، الرجاء املراسلة عىل عنوان الربيد اإللكرتوين 

  post@mfa.no:اآليت
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هناك أمثلة جديدة للنزوح، بشكل مستمر، وتدل هذه 

املالحظة عىل عجز الحكومات واملجتمع الدويل عن منع 

النزوح.

عنان،  كويف  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  عينني  عندما 

 ،2004 عام  للنازحني   اإلنسان  بحقوق  املعنّي  كممثله 

ٌقّدر عدد األشخاص النازحني داخل دولهم ب� 25 مليونا1ً. 

ويف أواخر عام 2010، عندما سّلمت تفوييض إىل تشالوكا 

اإلنسان  بحقوق  املعني  الجديد  الخاص  املقرر  بياين، 

للمرشدين ، تخطى العدد 27 مليون شخص. وخالل هذه 

السنوات الست، صار من الواضح أنَّ عدد النازحني خالل 

عام  الطبيعية قد فاق ذلك، إذ بلغ 36 مليوناً  الكوارث 

2008 وحده2.

ويبقى العديد من النازحني  الذين قابلتهم أثناء قيامي 

مبهام عميل تحت وطأة النزوح ، يف حني استطاع آخرون 

العودة، مع أنَّهم ما زالوا يف كفاحهم إلعادة بناء حياتهم 

من جديد. كام وقع غريهم ضحايا للنزوح التعسفي منذ 

أن توليت منصبي. وال أعرف أي حالة للنزوح التعسفي 

ويبقى  عنها.  املسؤولني  ومعاقبة  مالحقة  تم  التي 

الجنيس  للعنف  عرضة  والفتيات  النساء  من  الكثريون 

من  ذلك  غري  أو  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  وللعنف 

صور االستغالل املحض، ومل يحصل عدد كبري من األطفال 

بل  األسايس،  التعليم  عىل  الحصول  فرص  عىل  النازحني 

قد يتم تجنيدهم يف القوات والجامعات املسلحة. وقد 

فقد العديد من الرجال أي أمل يف استعادة قدرتهم عىل 

رعاية من يحبونهم.

وللوهلة األوىل، يبدو ذلك الوضع كام لو مل يكن هناك أي 

تقّدم خالل هذه السنوات، باإلضافة إىل إخفاق املجتمع 

الدويل، عىل الرغم من كل جهوده املبذولة. إال أنَّه يتبني 

لنا إن نظرنا لألمر من كثب أنه مل يتم فقط إنقاذ عدد 

والحامية  املساعدات  أنشطة  بفضل  األرواح  من  كبري 

اإلنسانية، لكن متكن أيضاً حوايل 24.4 مليون نازح  ما بني 

2004 و2009 من العودة إىل مناطقهم األصلية. ومن بني 

الدول التي زرتها، ساعدت التحسينات يف الوضع األمني 

أو اتفاقيات السالم عدداً كبرياً من األشخاص عىل العودة 

الرشقية  السودان ونيبال وتيمور  إىل منازلهم يف جنوب 

العاج  ساحل  يف  أقل  درجة  وإىل  ورسيالنكا،  وأوغندا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا. ورغم أنَّ العودة ال 

فإن  املستدامة،  الحلول  األفراد  يجد  أن  بالرضورة  تعني 

هذا رقم مبهر.

لعدة سنوات  نازحني  الكثريون  يبقى  الوقت،  نفس  ويف 

الزمن، مام يشري إىل عدم  ِطوال قد متتد إىل عقود من 

الكامنة  الخفية  األسباب  مع  للتعامل  الرغبة  أو  القدرة 

وراء حاالت النزوح  يف أنحاء العامل. وإن ما نحتاجه يف 

هذا الشأن هو املزيد من التزام املجتمع الدويل والرغبة 

الشيئ  هو  وهذا  املتأثرة،  الدول  جانب  من  السياسية 

املفقود غالباً.

التقدم واإلنجازات

العمل  بإطار  يتعلق  فيام  الواضح  التقدم  رؤية  ميكن 

توليت  وعندما   . النازحني  لحقوق  الضامن  املعياري 

املبادئ  صالحية  الدول  من  مجموعة  عارَضت  منصبي، 

اإلرشادية حول النزوح  والتي مل تناقشها وتتفاوض عليها 

القمة  انعقاد  مع  الحقيقي  التقّدم  حدث  وقد  الدول. 

العاملية عام 2005 يف نيويورك، عندما أجمع قادة الدول 

والحكومات عىل االعرتاف باملبادئ اإلرشادية كإطار عمل 

دويل مهم لحامية النازحني ، وتلك هي اللغة التي ترددت 

منذ ذلك الحني يف العديد من الجمعيات العمومية لألمم 

املتحدة وقرارات مجلس حقوق اإلنسان.

ويلزم بروتوكول البحريات العظمى حول حامية ومساعدة 

النازحني ، الذي ُتُبنِّي عام 2006، دوله األعضاء وعددها 

الوطنية  القوانني  يف  اإلرشادية  املبادئ  بتضمني  عرشة 

اتفاقية االتحاد  لتلك الدول. وقد شهد عام 2009 تبني 

أفريقيا،  يف  النازحني   ومساعدة  حامية  حول  األفريقي 

عىل  وذلك  قانونياً،  ملزماً  نوعه  من  صّك  أول  وهي 

أطر  تبنت  إّما  الدول  من  والعديد  اإلقليمي3.  الصعيد 

العمل الترشيعية الوطنية والربامج والسياسات أو بدأت 

اإلرشادية  املبادئ  فيها  ُتدمج  بحيث  تطويرها  عملية 

ازداد تفصيلها  املبادئ قد  إنَّ هذه  إليها حيث  أو تشري 

والعمل بها.

كذلك، كانت هناك تحسينات يف املعايري واملفهومات فيام 

املثال،  سبيل  عىل  منها   ، النزوح  وأنواع  مبناحي  يتعلق 

والتغريات  الطبيعية  الكوارث  نتيجة  بالنزوح  يتعلق  ما 

وكيفية  املستدامة  الحلول  تحقيق  وعملية  املناخية 

تضمني حقوق النازحني  يف عمليات واتفاقيات السالم.

أنها  حيث  إغفالها،  ميكن  ال  التي  اإلنجازات  هي  وتلك 

السياسات  وترسيخ  للنزوح   فهمنا  تحسني  يف  ساعدت 

الشائعة والقامئة عىل  املعايري  والربامج يف مجموعة من 

إطار عمل حقوق اإلنسان. وإنني ألعلم األمثلة املتعددة 

لألفراد  أفضل  حياة  التحسينات  ه��ذه  تعني  حيث 

الواقعيني.

ومن أحد تأثريات هذا التطّور هو زيادة استعداد الدول 

ملناقشة أوضاع نزوحهم. وال تزال هناك دول مثل ميامنار 

العمليات  جراء  النازحني  أن  تنكر  التي  باكستان  أو 

شعرت  العموم،  عىل  لكنني،   . نازحون  هم  العسكرية 

ليس فقط  الحكومات  متزايدة من جانب  بوجود رغبة 

ملناقشة قضايا النازحني  وإمنا أيضاً التخاذ بعض الخطوات 

وبعض  وحاميتهم.  مساعدتهم  لتحسني  األق��ل  عىل 

الدول، خاصة جورجيا وأذربيجان والبوسنة، إىل حد ما، 

والرصب وكولومبيا قد بدأت بالتعامل مع مواقف النزوح 

املطّول وفقاً للمعايري الخاصة لتحسني األحوال املعيشية 

الحلول  من  ذلك  أو غري  العودة  انتظار  ومع  لنازحيهم. 

املستدامة، تبقى املشكالت قامئًة، خاصة يف منطقة موارد 

كسب الرزق والنازحني  من ذوي االحتياجات الخاصة.

بالنسبة للمستقبل

قامئة  الرضورة  زالت  ما  امُلحرز،  التقدم  من  الرغم  عىل 

لبذل مزيد من الجهود يف ظل بيئة تزداد تعقيداً. وأرى 

أنه علينا مواجهة مثاِن تحديات:4

يف  النزوح   والنِّزاعات«:  »املخيامت  وراء  ما  التحرّك   .1

معدم  شخص  أنه  عىل  للنَّازح   ُينّظر  أشكاله:  كافة 

والنزاع  العنف  فراره من  بعد  املخيامت  أحد  يعيش يف 

فأغلب  ذلك،  من  تعقيداً  أكرث  الحقيقة  أن  إال  املسلح. 

النازحني  يعيشون خارج املخيامت مع العائالت املضيفة 

أو ينترشون يف املناطق الحرضية. وإننا لنحتاج إىل بذل 

مزيد من الجهود وابتكار ما يلزم من أساليب ملساعدتهم 

جميع  إىل  تصل  أن  يجب  الجهود  وهذه  وحاميتهم. 

املجتمعات املتأثرة بالنزوح، أي ليس فقط النازحون  لكن 

أيضاً املجتمعات املضيفة أو املجتمعات التي يتعني عليها 

إعادة دمج الالجئني. وفيام يتعلق باألسباب، فإن املزيد 

من األفراد ينزحون كل عام جراء الكوارث الطبيعية أكرث 

من النزاعات، ناهيك عن دور التغريات املناخية يف هذه 

الظاهرة أيضاً. وعالوة عىل ذلك، يتزايد النزوح الناتج عن 

ويتنامى  التنموية.  باملرشوعات  املرتبط  القرسي  اإلخالء 

والرت كايلني وتطلعاته حول النازحني 

العام  قىض والرت كايلني ست سنوات ممثاًل لألمني 

 . للنازحني  اإلنسان  بحقوق  املعني  املتحدة  لألمم 

تأمالته  بنرش  قمنا  من وظيفته،  تقاعده  ومبناسبة 

حول تلك السنوات الست ومستقبل النازحني .
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لدي الشعور أن االستجابات لصور النزوح هذه ما زالت 

غري كافية.

التعامل مع الطبقات املختلفة لالستضعاف والتمييز:   .2

يعد كافة النازحني مستضعفون، يف حني ليس األشخاص 

غري النازحني كذلك. لكن، تستلزم بعض جامعات النازحني 

االهتامم والرعاية الخاصة. وتتضمن تلك الجامعات النساء 

)خاصة النساء املعيالت( واألطفال وكبار السن واألشخاص 

من ذوي اإلعاقة أو األمراض املزمنة، وتنتمي تلك الفئات 

إىل األقليات العرقية والدينية والسكان األصليني. ويف حني 

أن ذلك مقبول من الناحية النظرية، فال تزال االهتاممات 

واالحتياجات الخاصة لتلك الجامعات مهملة من الناحية 

العملية.

تستلزم  املحدودة:  اإلمكانيات  ذات  ال��دول  دعم   .3

السيادة املسؤولية، لذلك يكون التعامل مع النزوح  هو 

املسؤولية األوىل واألخرية للحكومات. بيد أن جانباً كبرياً 

اإلمكانيات  ذات  ال��دول  يف  يحدث  اليوم  النزوح   من 

املحدودة ملنع النزوح أو االستجابة له. ويبقى التحدي يف 

دعم جهود هذه الدول لتبني وتنفيذ السياسات والقوانني 

املانحني  مساعدة  ضامن  مع   ، النزوح  حول  الشاملة 

والوكاالت اإلنسانية والتنمية من خالل رفدهم بالخربات 

واملوارد الالزمة.

نظام  إدخ��ال  أدى  اإلنسانية:  االستجابة  تعزيز   .4

املجموعات العنقودية إىل إحراز التقدم يف تنسيق العمل 

اإلنساين. لكن ال يزال هناك الكثري أمام الوكاالت اإلنسانية 

يخص  فيام  املشرتكة  مبسؤولياتها  لالضطالع  به  للقيام 

عن  الناجم  النزوح  منطقة  يف  خاصة   ، النازحني  حامية 

الكوارث. كذلك، فإنه ميكن للوكاالت اإلنسانية أن تطّور 

قدرتها عىل جعل مفهوم الحامية عىل قدر عميل أكرب. 

الهيكلة  الطارئة وإعادة  املساعدات  الصدع بني  راب   .5

من  بل  املقبول،  غري  من  البعيد:  املدى  عىل  والتنمية 

الشائن، أن يخضع النازحون  يف الغالب للظروف األسوأ 

عىل مدى السنوات الطوال بعد األزمة أكرث من معاناتهم 

يف مرحلة الطوارئ. وسيكون من الرضوري ضامن وجود 

آليات أكرث مرونة للتمويل باإلضافة إىل استعداد الفاعلني 

أثناء  مبكرة  بصورة  معاً  للعمل  واإلمنائيني  اإلنسانيني 

األزمات.

الدفاع عن الفضاء اإلنساين: سيبقى النازحون وغريهم   .6

وطأة  تحت  باألزمات  املتأثرين  اآلخرين  السكان  من 

املحدود  اإلنسانية  الجهات  تدخل  تبعات  من  املعاناة 

ومبتكرة  جديدة  مناهج  نطّور  مل  ما  به  امُلعتد  غري  أو 

من  أو  ُبعد«  عن  »التحكم  خالل  من  املساعدة  مثل 

التي تدعم  التنموية يف منتصف األزمة  التدخالت  خالل 

النزوح أو اإلمكانات  مرونة املجتمعات املعرّضة ملخاطر 

االستيعابية للمجتمعات امُلضيفة.

النزوح  يعد  التعسفي:  النزوح  عن  املسائلة  ضامن   .7

الدولية  وللقواعد  اإلرشادية  للمعايري  انتهاكاً  التعسفي 

صوره  أغلب  ويف  املبادئ.  تلك  تعكسها  التي  امللزمة 

ضد  الجرائم  إىل  التعسفي  النزوح  يرقى  قد  البشعة، 

منع  حول  جادين  كنا  وإذا  الحرب.  جرائم  أو  اإلنسانية 

العقاب  فعلينا وضع حد لإلفالت من  التعسفي،  النزوح 

النزوح وتقديم مقرتيف هذه  السائد يف عدد من حاالت 

عىل  الضحايا  حصول  وضامن  العدالة  يد  إىل  الجرائم 

التعويضات املناسبة، مبا فيها التعويضات املالية.

إنهاء سياسات النزوح املطّول: يف العديد من الدول،   .8

الرغبة  غياب  نتيجة  النزوح   مواقف  يف  األف��راد  يعاين 

الحلول  وُتعد  لهم.  املستدامة  الحلول  إليجاد  السياسية 

واملستنرية  الطوعية  القرارات  عىل  القامئة  املستدامة 

النازحني   حقوق  لحامية  الطرق  أفضل  هي  للمعنيني 

هذه  النتهاك  التعويض  معيار  ولتقديم  اإلنسانية 

الحقوق. 

 )walter.kaelin@oefre.unibe.ch( عمل والرت كايلني

هو ممثل األمني العام لألمم املتحدة املعنى بحقوق 

اإلنسان للنازحني  ما بني عامي 2004 و2010. واستمر 

يف تدريس القانون الدويل والدستوري يف جامعة برين 

بسويرسا.
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والشخص  به  امُلتاجر  الشخص  بني  الحدود  ُتوّضح 

غري  واملهاجر  املوّثق  واملهاجر  والالجئ  امُل��ه��رّب 

والقانون  الدولية  املعاهدات  يف  جاد  بشكل  امُلوّثق 

أيضاً  ذلك  تنطوي عىل  قد  لكن  املحلية،  والسياسات 

حقيقة أن حياة األشخاص هي أكرث تعقيداً من صفة 

واحدة.    

سبب  تايالند  يف  بورما  من  املهاجرين  العامل  يعزي 

هجرتهم إىل أسباب اقتصادية، لكنهم أيضاً سيبحثون 

الطبيعة األقل عمقاً والقمعية للدكتاتورية العسكرية 

والهجرة.  للفقر  جذري  كسبب  برسعة  والظاهرة 

وميكنهم العودة لديارهم لكنهم يجدون من الصعوبة 

العيش إن فعلوا ذلك.

الوسطاء  االقتصاديني  املهاجرين  هؤالء  ويستخدم 

من  البورمية  التايالندية  ال��ح��دود  إىل  للوصول 

ثم  التفتيش،  ونقاط  األرضية  األلغام  تجنُّب  أجل 

ألنهم  العمل  إليجاد  تايالند  يف  الوسطاء  يستخدمون 

بدون الوثائق ال ميكنهم السفر داخل البالد. ويجدون 

الوظائف التي تتضمن العمل ملدة 10 ساعات يومياً 

يف مصانع املالبس كعامل محليني ويف األعامل اليدوية. 

أن  )يف حني  يومياً  4 دوالر  إىل   2 ويتلقى هؤالء من 

يومياً(  دوالر   7 إىل   5 من  هو  القانوين  األدىن  الحد 

بحقوقهم.  مطالب  أي  رفعوا  إذا  بالتهجري  وُيهددون 

فهل ارتكب هؤالء املهاجرين جرمية التهريب وبذلك 

االتجار  ضحايا  أنهم  أم  والطرد  العقاب  يستحقون 

يتعني  أم  والتعويض؟  الحامية  يستحقون  وبذلك 

الخاصة  حياتهم  عن  مسؤولني  كأشخاص  احرتامهم 

مجتمعاتهم؟  وعيش 

بفعالية  االستجابة  ال��دويل  القانون  يستطيع  ولن 

املهاجرين  لخربات  املنتهية  غري  املجموعات  مع 

وعندما  الجذرية،  القضايا  مع  التعامل  يتم  ال  عندما 

جديدة  فئات  ذاتها  بد  االستجابات  بعض  تخلق 

القوارب  عرب  يصلون  من  بذلك  ويقوم  ل��ألف��راد. 

مستبعدون  ألنهم  اآلمنة  غري  املياه  يف  املتهالكة 

للسفر.  القانونية  والوسائل  العادية  الطرق   من 

التصنيف. مقاومة 

لالجئني  املختلفة  القانونية  الحامية  ألنظمة  نظراً 

واألشخاص امُلتاجر بهم والنقص العام أمام املهاجرين، 

كانت مبعزل  لو  كام  الثالثة  املجموعات  ُتعامل هذه 

عن بعضها البعض. وهناك بالفعل مواقف وسياسات 

لالجئني  ُيسمح  ال  تايالند،  ففي  عزلهم،  عىل  تعمل 

بورما  من   140000 عددهم  والبالغ  بهم  امُلعرتف 

الحدود  مبحاذاة  املخيامت  يف  يعيشون  والذين 

ال  وبذلك  املخيامت،  مبغادرة  البورمية  التايالندية 

يتفاعلون مع أي من العامل املهاجرين من بورما أو 

حوايل  يعيش  وحالياً،  التايالنديني.  املحليني  السكان 

اثنني مليون عامل بورمي مهاجر يف تايالند ويعملون 

عملهم.  مواقع  يف  العيش  عىل  وُيشّجعون  بل  بها، 

حيث  السكنية،  املدن  يف  املصانع  عامل  يحيا  كام 

وحيث  حصرية  مساحة  عىل  العاملني  مئات  يحصل 

البوابات بإحكام مع متابعة أحد حراس األمن  ُتغلق 

باإلرشاف اليقظ عىل عدم دخول الغرباء إىل املجمع. 

القصور  األكواخ يف ظل  اإلنشاءات يف  ويعيش عامل 

بهم  امُلتاجر  األشخاص  وُيقيد  يبنونها.  التي  الفخمة 

يف تنظيف املنازل الخاصة املعزولة والطبخ أو تحت 

املتعسفني  العمل  أرباب  جانب  من  املستمر  الطلب 

وكال  الصيد.  قوارب  الفظيعة عىل  الظروف  تحت  أو 

الفئتني من املهاجرين معزولتان عن بعضهام البعض 

ومنفصلتان عن املجتمع املحيل.

العامل  يتحرك  اإلبعاد،  هذا  من  الرغم  وعىل  لكن، 

املهاجرين والالجئني واألشخاص امُلتاجر بهم واملهّربني 

يف بعض األحيان معاً. وقد أماطت الغارة التي شنها 

تعبئة األطعمة  املناهضون لالتجار ملصنع  املسؤولون 

يف  النامئون  السكان  عن  اللثام  تايالند  يف  البحرية 

دعامات السقف لألشخاص امُلتاجر بهم يف حني عاش 

وقد  أخرى.  منطقة  يف  املصنع  يف  اآلخرين  العامل 

للعمل  يأتني  الاليت  العاهرات  الدعارة  ببيوت  يكون 

متواجدة  مجموعة  وهناك  منازلهم  إىل  ويغادرون 

العامل  ويعلم  املغادرة.  أردن  وإن  حتى  باستمرار 

بينهم،  بهم  ُمتاجر  ضحايا  هناك  كان  إذا  املهاجرين 

لن  أنهم  والضامنات  الحامية  املهاجرين  ُمنح  وإذا 

فقد  تهجريهم،  يتم  أو  القانوين  وضعهم  يخرسوا 

التعامل  يف  أساسيني  العبني  املهاجرين  العامل  يكون 

قريب، ويف  مبثال  ولالستشهاد  االتجار1.  مع موضوع 

24 يناير 2011، نرشت »بانكوك بوست« قصة حول 

مصري  عن  البورميني  املهاجرين  عامل  إبالغ  كيفية 

حالة  يف  احتجازه  تم  يبدو،  كام  الذي،  أوكراين  رجل 

استعباد يف مصنع يف بانكوك ملدة 14 عام. كام اعتنى 

به العامل املهاجرين الذين عملوا يف املصنع، وعندما 

مسؤويل  وأخ��ذوا  أرست��ه  إىل  كتبوا  املصنع،  تركوا 

السفارة إىل املصنع لتحريره.

استغالل  صور  عن  التغايض  ثقافة  تجنب  وسيساعد 

العمل  ظروف  ضامن  عىل  املهاجرين  العامل  كافة 

األشخاص  تحرير  أيضاً  وسيمكنهم  والكرمية،  املناسبة 

العامل  أحد  أبلغ  فإذا  االستغالل.  من  بهم  امُلتاجر 

دون  اإلساءة  أو  لالستغالل  صور  أية  عن  املهاجرين 

العمل  أصحاب  وسيجد  التداعيات.  من  الخوف 

اإلساءة  أو  باملهاجرين  االتجار  الصعب  من  أنه 

للعامل  وسيكون  العمل.  ظروف  وستتحسن  إليهم، 

لتحسني  املفاوضة  السلطة  من  املزيد  املهاجرين 

ظروفهم، مع علمهم أن أصحاب العمل لن يتمكنون 

إىل  النظر  تم  فإذا  القرسية.  بالعاملة  استبدالهم  من 

الحرب  أنهم عوامل هامة يف  املهاجرين عىل  العامل 

ضد االتجار، بل يتعني االعرتاف بهم ودعمهم من قبل 

الجامعات  باإلضافة إىل  املناهضة لالتجار،  الجامعات 

املدافعة عن حقوق املهاجرين.   

الجامعات املدافعة عن 
املهاجرين حقوق 

نفسها  عىل  تطلق  نسوّية  شبكة  تعمل  تايالند،  يف 

اسم »التبادل النسايئ«2 عىل جمع النساء املهاجرات 

يف  مبا  والوظائف،  واإلثنيات  الخلفيات  كافة  من 

واملعتقلني  العمل  ونشطاء  اليدويني  العامل  ذلك 

حقوق  ونشطاء  والالجئني  والعاهرات  السياسيني 

املواقع  من  عدد  يف  شهرياً  يلتقني  وهن  اإلنسان. 

املحاذية للحدود من أجل كرس الحواجز التي خلقتها 

الوحدة  تنمية  بغرض  وذلك  املختلفة؛  التصنيفات 

ووضع إسرتاتيجية جامعية لطرق تعزيز حقوقهن.

من  الحقوق  جامعات  عىل  ضغط  هناك  واليوم، 

حدودها،  وتعيني  الجغرافية  مواضعها  تعريف  أجل 

وجامعات  لالتجار  املناهضة  الجامعات  تحدد  حيث 

وخدماتها  الخاصة  رسائلها  واملهاجرين  الالجئني 

املحليني  والسكان  الحكومات  وتتفاعل  ودعمها. 

الجامعات.  واحدة من هذه  كل  مع  مختلف  بشكل 

جامعات  مع  التسامح  يتم  األح��وال،  أحسن  ويف 

من  حظرها  يتم  الظروف،  أس��وأ  ويف  املهاجرين، 

عىل  »العاجزة«  الدول  ترغب  وال  املنشأ.  دول  ِقبل 

مبارشة  نتيجة  الهجرة هي  أن  إذ  العجز،  إظهار هذا 

يفضلون  واالقتصادي، وهم  االجتامعي  الفشل  لصور 

إخفائها. 

يف  املؤسسة  املهاجرين  حقوق  لجامعات  ميكن  وال 

تايالند إنشاء منظامت مامثلة يف دولة املنشأ بغرض 

تم  حيث  املغادرة،  قبل  بحقوقهم  املهاجرين  توعية 

خالل  البورميني  املواطنني  من  ماليني  هجرة  تجاهل 

واضطر  النظام،  قبل  من  املاضية  عاماً  العرشين 

أو  »الالجئني«  أو  املهاجرين«  »العامل  يسمون  فرمبا  املنتقلني.  األشخاص  تنميط  مؤسسية  تزداد 
»األشخاص امُلتاجر بهم«. لكن تقاوم الخربات الحياتية لألفراد التصنيف املبسط. 

ما هي التسمية السليمة؟
جايك بولوك
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معهم  يحملوا  أن  دون  الرحيل  إىل  املهاجرين  جميع 

النظام عىل  2009، وافق  أوائل عام  أي وثائق. ومنذ 

ساٍر  مؤقت،  سفر  جواز  شكل  )يف  الوثائق  إص��دار 

لبعض  وذلك  تايالند(  إىل  الحدود  عبور  حتى  فقط 

ومل   ، إداري��اً إجراًء  إال  ذلك  يكن  مل  لكن  املهاجرين. 

املهاجرين  لتعليم  مامثلة  إج��راءات  أي  هناك  تكن 

الفشل  عن  أيضاً  الالجئني  يكشف  كام  ومتكينهم. 

السيايس واملدين، وبذلك يعانون من ردة فعل مشابهة 

تتلقى  أخرى،  ناحية  ومن  املنشأ.  دول  من حكومات 

الجامعات املناهضة لالتجار الدعم واالعرتاف الشعبي 

ملشكلة  الغالب  يف  مالقاتها  من  الرغم  عىل  بعملها 

نقص التعاون الكامل من ِقبل السلطات املحلية التي 

قد تشارك يف عمليات االتجار.

إال أن هناك استثناء واحد، وهو أن النظام العسكري 

والتغيريات  باملناقشات  مرحب  وكأنه  يبدو  بورما  يف 

الضمري  معدومي  املتاجرين  من  مجموعة  ح��ول 

النظام  أخرى.  دولة  يف  مواطنيه  استغالل  حول  أو 

والجنود  الحاّملني  استخدام  يف  تعّسف  طاملا  الذي 

دخل  القرسي  العمل  صور  من  ذلك  وغري  األطفال 

ضد  املنسقة  الوزارية  ميكونغ  مبادرة  يف  بحامس 

االجتامعات  من  عدد  استضافة  إىل  باإلضافة  االتجار، 

معايري  فرض  خالل  من  االتجار  مبكافحة  والوعد 

العاملة  من  العكس  وعىل  والحامية.  واملقاضاة  املنع 

االتجار  مكافحة  عمل  إطار  لهم  يسمح  القرسية، 

يكافئ  أيضاً  أنه  كام  أخر.  شخص  عىل  اللوم  بإلقاء 

القانون  تنفيذ  من  املتسلطة  الحكومات  به  تقوم  ما 

فقد  ذلك،  عىل  عالوة  والحبس.  واالعتقاالت  بالقوة 

عن  الدولية  الساحة  عىل  الثناء  األنظمة  هذه  تنال 

اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  تناول  طريق 

عن  الحقوق  عمل  خطة  تبعد  حيث  االتجار،  ومنها 

كونها أولوية بالنسبة لهم. 

وجامعات  للمتاجرة  املناهضة  الجامعات  وتحتاج 

الرياء  هذا  مواجهة  إىل  املهاجرين  وحقوق  الالجئني 

لصفوف  االنضامم  إىل  حاجة  يف  هم  مستمر،  بشكل 

األفراد  إرغ��ام  يف  املتسببة  الظروف  يكشفون  من 

انتهاك  نتيجة  ذلك  كان  سواء  أوطانهم،  مغادرة  عىل 

وعليهم  املدنية.  أو  السياسية  أو  االقتصادية  الحقوق 

وذلك  للهجرة،  املقّيدة  األنظمة  معارضة  يف  االتحاد 

يزيد من مخاطر تعرُّض املهاجرين والالجئني إىل خطر 

الوفاة واإلساءة واالتجار. كام أنهم يحتاجون التعاون 

تفريق  يف  للتصنيف  املستخدمة  السياسات  ملواجهة 

واملؤقتية  األمن  انعدام  تجعل  والتي  وعزلهم،  األفراد 

جزء من حياة العديد من األشخاص. وعليهم االنضامم 

استغالل  عىل  لالحتجاج  املحليني  والعامل  لالتحادات 

ويجب  املنزلية.  الخدمات  وعامل  اليدويني  العامل 

واألشخاص  والالجئني  العامل  من  املهاجرين  يبدأ  أن 

إثارة  عىل  لهم  الداعمة  والجامعات  بهم  امُلتاجر 

جانباً  تعكس  والتي  لألفراد  املخصصة  التسميات 

وتوقيتاً بسيطاً من حياة الفرد.

جايك بولوك )jackiezaw@gmail.com( هي 

مدير مؤسسة إم إيه يب، وهي منظمة تايالندية غري 

حكومية، تهدف إىل تعزيز حقوق العامل البورميني 

 .)http://www.mapfoundationcm.org(املهاجرين 

 تم اقتباس هذا املقال من مقال أطول، ُنرش يف 

 http://أخبار التحالف الدويل ضد االتجار بالنساء

tinyurl.com/GAATW-Alliance-News-

July2010

1.   انظر: »فيام بعد زحام االتجار: خلق مكان للنساء امُلتاجر بهم« 
 جايك بولوك، مجلة إيراوادي، فرباير 2001، العدد 9، رقم 2 

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=2140
2.   مدعومة من مؤسسة »إم إيه يب«
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فمعظم  تاريخها.   يف  هامة  لحظة  رسيالنكا  تعيش 

الالجئني الرسيالنكيني يف مخيامت تاميل نادو يف الهند 

يرغبون يف العودة إىل ديارهم، وبذلك تعمل منظمة 

استعداداً  أكرث  ليكونوا  إيالم1  الجئي  تأهيل  إعادة 

للعودة بطريقة ميكن لهم من خاللها إفادة املجتمع 

كلِّه.  

ُعرِف عن والية تاميل نادو عىل أنَّها والية متتلك فائضاً 

القليلة  األعوام  شهدت  فقد  ذلك  ومع  الطاقة،  من 

ترتب عليه زيادة عىل  متزايداً  اقتصادياً  السابقة منواً 

املناطق  تعاين  ذلك،  ونتيجة  الطاقة.   عىل  الطلب 

انقطاع  التي تستضيف معظم املخيامت من  الريفية 

منتظم للكهرباء ما يجعل الالجئني يعتمدون اعتامداً 

ُتقدم  التي  املجانية  الكهربائية  الطاقة  شبه كيل عىل 

يف  االستثامر  عىل  قدرتهم  لعدم  نظراً  املخيامت،  يف 

البدائل باهظة الثمن كمولدات الكهرباء.  ونظراً لهذا 

املجتمعية  الحياة  نشاطات  يف  تقّطع  يالحظ  الواقع، 

يف  خاصة  له  نهاية  ال  تقطعاً  التعليمية  والنشاطات 

الكهربايئ  التيار  فرتات املساء ناهيك عن ضعف قّوة 

الذي يصلهم.

نادو  تاميل  إقليم  من  كل  يتمتع  أخرى،  جهة  من 

الطاقة  مصادر  يف  بوفرة  سواء  حد  عىل  وسرييالنكا 

الرئيسية  املصادر  من  واحدة  تعد  التي  الشمسية 

عادة  مامرسة  عىل  وتشجيعهم  الالجئني  لتمكني 

لدى  ستفيدهم  التي  املتجددة  الطاقة  استغالل 

ما  أيضاً.  ويهدف املرشوع إىل  عودتهم إىل رسيالنكا 

ييل:

املجتمع  مرافق  يف  الشمسية  املصابيح  تركيب 

املحيل

توفري املصابيح اليدوية للنساء واألطفال

البيئية  القضايا  إزاء  الوعي  من  مستوى  بناء 

والطاقة الشمسية عىل وجه الخصوص

الزراعية  األساليب  إزاء  الالجئني  بني  الوعي  بناء 

الصديقة للبيئة وفرص در الدخل

قرابة 20,358 أرسة تضم 789،72  استهدف املرشوع 

لالجئني  مخياًم   112 يف  ُيستضافون  والجئًة  الجئاً 









تاميل  والية  جنويب  إدارية  منطقة   25 عىل  موزعني 

خلفية  من  األرس  تلك  أفراد  الهندية2.  وجميع  نادو 

املسلمني.   من   400 قرابة  باستثناء  تاميلية  عرقية 

ويشكل الهندوس 79.75% منهم واملسيحيون %19.5.  

سرييالنكا  مناطق  مختلف  من  قدموا  الالجئون  وكان 

األشخاص  من  املجموعة  وهذه  والرشقية.   الشاملية 

الدعم  تقديم  يف  الهندية  الحكومة  عىل  يعتمدون 

عىل  للبقاء  املادي  والدعم  والغذاء  واملأوى  والرعاية 

ذوي  من  الالجئون  غادر  العموم،  وعىل  الحياة.  قيد 

بعد  املخيامت  بأنفسهم  أنفسهم  دعم  عىل  القدرة 

تامة  باستقاللية  زالوا يعيشون  إقامة قصرية فيها وما 

خارج املخيامت.

وهناك قرابة 75% من الالجئني ممن يتلقون مساعدات 

املستمرة.   إي��الم  إقليم  الجئي  منظمة  برامج  من 

الربامج  تلك  يف  العاملني  من   %95 أنَّ  الذكر  ويجدر 

من املخيامت، و5% منهم من  أيضاً  الالجئني  هم من 

الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت.

اإلنارة بالطاقة الشمسية

املخيم،  عىل  أُجري  الذي  الحاجات  تقييم  ضوء  عىل 

مركز   80 يف  الشمسية  بالطاقة  لإلنارة  أنظمة  ُرّكبت 

واملستدامة  اآلمنة  البيئة  إلتاحة  مجتمعي  تعليمي 

كام  تعليمهم.   إمتام  عىل  وإعانتهم  الطالب  لتعليم 

تعمل منظمة إعادة تأهيل الجئي إيالم عىل الرتويج للطاقة الشمسية يف جميع مخيامت الالجئني يف 
تاميل نادو، وذلك لتشجيع العائدين إىل رسيالنكا عىل اصطحابهم لاللتزام والتقنية معاً.

الطاقة املتجّددة يف مخيامت تاميل نادو
فلورينا بينويت زافري
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ُرّكبت معدات اإلنارة املعتمدة عىل الطاقة الشمسية 

إما  التي  املخيامت  بعض  يف  املجتمعية  املناطق  يف 

أّنها كانت تفتقر إىل الكهرباء أو أنَّها كانت تعاين من 

ضعف يف قوة التيار الكهربايئ.

يعمل  مصباح   100 قرابة  إيالم  منظمة  قدمت  كام 

بالطاقة الشمسية للنساء واألطفال يف املخيامت، تلبية 

الخروج  يخشني  كّن  اللوايت  والفتيات  النساء  لحاجة 

استخدام  فبدون  املياه،  دورات  الستخدام  الظالم  يف 

مشكالت  إىل  الالجئون  يتعرض  قد  املصابيح  تلك 

حمل  وميكن  البويل.   الجهاز  التهاب  خاصة  صحية 

املصابيح املذكورة باليد أو ميكن تعليقها عىل خّطاف 

الستخدامها يف البيت خالل الليل وأثناء فرتات انقطاع 

الكهرباء.

إضافياً  شمسياً  مصباحاً   40 أيضاً  املنظمة  وقّدمت 

من  أربع  تضم  مجموعة  عىل  منها  كل عرشة  وزعت 

يف  لألشخاص  املصابيح  النسوة  تلك  وستبيع  لنساء.  

مصابيح  سيشرتون  وبعدها  باألقساط.   وذلك  املخيم 

وهكذا.   والبيع  الرتكيب  أج��ور  خالل  من  إضافية 

وبهذه الطريقة، ستتمكن النسوة من الرتويج لألجهزة 

املعتمدة عىل الطاقة الشمسية يف املخيامت من جهة، 

أنَّ  علاًم  املادي،  للدخل  مصدراً  لهّن  العمل  وسيكون 

املقيمني يف املخيامت يستخدمون حالياً مصابيح الكاز 

املتصاعدة  الضارة  لألبخرة  نظراً  صحية  غري  أنَّها  مع 

املصاحبة  للحريق  التعرض  مخاطر  عن  ناهيك  عنها 

القش  من  املصنوعة  املخيم  أك��واخ  يف  الستعاملها 

واملواد القابلة لالشتعال. 

وتعمل منظمة إيالم أيضاً عىل تقديم التدريبات عىل 

يوجد  التي  املقاطعة  مستوى  وعىل  املخيم  مستوى 

من  كل  التدريب  من  ويستفيد  أيضاً  املخيم  فيها 

رفع  إىل  التعليم  ذلك  ويهدف  واليافعني3،  الطالب 

البديلة.   الطاقة  البيئة ومصادر  الوعي بشؤون حامية 

وسُتنفذ هذه الربامج من خالل منتديات عىل مستوى 

املخيامت ومن خالل مجموعات الشباب النشطني يف 

املخيامت.

التدريب للمستقبل

ترسيخ  يف  كبرياً  نجاحاً  إي��الم  منظمة  حققت  لقد 

العمليات واملامرسات التوفريية من الناحية االقتصادية، 

فرتة  عرب  وامل��امرس��ات  العمليات  تلك  ط��ورت  فقد 

طويلة من العمل ضمن املوارد املالية املحدودة.  كام 

أحسن  املتاحة  املصادر  استخدام  عىل  املنظمة  تعمل 

الالجئني  املتاحة:  باملصادر  هنا  ونقصد  استخدام، 

كان  أنفسهم.  فهي تأخذ يف االعتبار حساسية أمر السُّ

من الالجئني واملجتمعات املحلية املستضيفة لهم، كام 

مع  التفاعل  تحافظ عىل جودة  نفسه  الوقت  يف  أّنها 

العامل  عمل  ولقد  الحكوميني.   واملوظفني  الحكومة 

عّدة  ألعوام  إيالم  منظمة  مع  ومجتمعاتهم  الالجئون 

املخيامت.   مستوى  عىل  للممثلني  لجان  إقامة  بهدف 

إعادة  نشاطات  تنسيق  عىل  املخيامت  هذه  وتعمل 

منتديات  أيضاً  تضم  أّنها  كام  املخيم،  يف  التأهيل 

املساعدة  وجامعات  املنارصة  وجامعات  الشباب 

الرعاية  وفرق  الرياضة،  وجامعات  للنساء،  الذاتية 

الصحية وهيئة تضم ممثلني عن كل واحدة من تلك 

الجامعات، ويطلق عىل تلك الهيئة اسم »لجنة تنسيق 

املخيم«.  ومن خالل تلك اللجنة، يتمكن الالجئون من 

يف  تنفيذها  يجب  التي  النشاطات  تقرير  يف  املشاركة 

مخيامتهم وكيفية تنفيذها.

رسيالنكا،  إىل  العودة  يف  يرغب  ملن  بالنسبة  ��ا  أمَّ

الذايت لالجئني  االكتفاء  ثقافة  إيالم عىل  فرتّكز منظمة 

الطاقة  تقنيات  استخدام  تعلم  عىل  وتساعدهم 

املتجددة  فالتقنيات  التكلفة.   منخفضة  املستدامة 

إىل  التقدم  نحو  الوحيد  السبيل  هي  نظافًة  واألكرث 

املتقدم والنامي عىل  العاملني  بلدان  األمام يف كل من 

حد سواء.  وعند تطوير برنامج الطاقة املتجددة هذا، 

صديقة  اقرتاحات  تقديم  من  إيالم  منظمة  ستتمكن 

مخيامتهم،  يف  سيستخدمونها  ممن  لالجئني  للبيئة 

املهنة معهم  املفهومات وفن  وسيأخذون معهم هذه 

من  كثري  يرغب  التي  بالدهم  إىل  يعودون  عندما 

الالجئني العودة إليها.  يقال يف املثل االنجليزي، »عندما 

يشتد ظالم النفق، فاعلم أنَّ الضوء سيكون يف نهايته«.  

لكننا هنا نجد أّن الضوء ليس موجود يف نهاية النفق 

فحسب ، بل إّنه حقاً ملوجود يف النفق كله.

florinabenoit@gmail.( فلورينا بينويت زافري

com( مديرة العمليات يف منظمة إيالم.  والشكر 

يف إمتام هذا املرشوع موصول للدعم السخي من 

مؤسسة تشلفانيغام.

  http://www.oferr.org/  .1
يعتمد تحديد أعداد الالجئني واملخيامت عىل عدد العائدين.  واألرقام   .2

املشار إليها يف هذه املقالة تعكس وقع الحال يف كانون األول/ديسمرب 
.2010

3. طالب املدارس والجامعات باإلضافة إىل من أنهوا تعليمهم من الفئة 
العمرية ما دون 35 عاماً.

OfERR جميع الصور من منظمة إعادة تأهيل الجئني إيالم
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لالجئني حقوق بِنّص اتفاقية عام 1951 الخاصة 

تتعرض  الحقوق  هذه  لكّن  الالجئني.  بوضع 

لالنتهاك مراراً وتكراراً.  ولقياس درجة امتثال 

رت  قدَّ االتفاقية،  ألحكام  املضيفة  البلدان 

اللجنة األمريكية لشؤون الالجئني واملهاجرين 

أربع  ضمن  مصنَّفة  مضيفاً  بلداً   52 وجود 

نات من حقوق الالجئني. ونرشت اللجنة  مكوِّ

عام  العامل  مستوى  عىل  لالجئني  مسحها  يف 

بطاقات  من  أنواع  أربع  تضم  2009مجموعة 

املعلومات  وهذه    ، الالجئني  حقوق  تقارير 

ة وميكن االستفادة منها عىل نحو أفضل  مهمِّ

إذا ما ُطّبق نظام معني لتحليل تلك املعلومات 

بهدف تسهيل تقييم االمتثال لحقوق الالجئني 

البلدان  مجموعة  ويف  حدة  عىل  بلد  كل  يف 

التي جرى املسح عليها.

ودجبأالدرجة

البلدان مرتبة 
حسب الدرجة

الصنيتشادالجزائربورونديبوتسوانا

جمهورية الكونغو الدميقراطيةأوروبابنغالدشكنداالربازيل

مرصالعراقكامريونجمهورية الكونغوكوستاريكا

األرايض املحتلة3إرسائيلغاناساحل العاجماالوي

إيرانباكستانالهنداإلكوادورالنيجر

كينيابانامااألردنإثيوبيا 

لبنانروسياموريتانياغينيا

ليبياالسعوديةنيبالالكويت

ماليزياالسودانروانداالسنغال

جنوب إفريقياسوريافنزويالرصبيا

تايلندةزامبياتنزانيا

تركياأوغندة

الواليات املتحدة األمريكية

اليمن

أتاحت اللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين معلومات قيِّمة ضمن »بطاقات تقارير حقوق الالجئني« لكن مزيداً من التحليالت 
ميكن أن تقّدم معلومات أكرث إفادة.

التحسني باستخدام بطاقات تقارير حقوق الالجئني
بروس فورسرت

وكانت مكّونات بطاقات التقارير ونظام تقييم كل منها كام ييل:

اإلعادة القرسية2/ الحامية الجسدية
أ: ال إعادة قرسية، منظومة اللجوء العادل

ب: ال إعادة قرسية، لكن مع وجود خطأ يف ُنظم اللجوء

وجود  منتظمة،مع  غري  لكنها  القرسية  لإلعادة  حاالت  ورود  ج: 

مضايقات حكومية ومخاطر التعرض لألذى الجسدي الكبري

د: إعادة قرسية منتظمة، ومامرسة الحكومة للعنف ضد الالجئني

و: 100+ إعادة قرسية، وارتفاع وترية العنف الحكومي.

االعتقال/الوصول إىل املحاكم
أ: ال اعتقاالً عشوائياً، والنفاذ إىل املحاكم والتوثيق مضمون

ب: قليل من حاالت االعتقال
ج: اعتقال أكرث من 100 شخص عشوائياً

د: اعتقال أكرث من 200 شخص عشوائياً، وعدم القدرة عىل الوصول 

إىل املحاكم.

حرية الحركة واإلقامة
أ: ال يوجد قيود يف السياسة أو املامرسة

ب: عدم وجود قيود كبرية يف السياسة واملامرسة

ج: قيود عىل السياسة لكن وجود تساهل كبري

د: قيود يف السياسة واملامرسة، ووجود مضايقات

و: قيود كبرية يف السياسة واملامرسة

الحق يف كسب الرزق
أ: ال قيود يف السياسة أو املامرسة

ب: ال قيود تقريباً يف السياسة واملامرسة

ج: وجود قيود يف السياسة لكن مع وجود تساهل كبري 

يف املامرسة

د: قيود يف السياسة واملامرسة، ووجود املضايقات

و: قيود كبرية مفروضة يف السياسة واملامرسة

وكانت النتيجة إصدار مجموعة من بطاقات تقارير حقوق 

الالجئني، واحدة لكل مكّون من املكّونات الحقوقية، وكل 

الجدول األول: اإلعادة القرسية/الحامية الجسدية

املصدر: اللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين، مسح الالجئني العاملي World Refugees Survey 2009 2009)املرجع من إضافة نرشة الهجرة القرسية(
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م  واحدة منها تضم 52 بلداً ولكل واحدة درجتها.  ونقدِّ

لبطاقة تقارير حقوق  فيام ييل، لغايات التوضيح، عرضاً 

الالجئني التي أصدرتها اللجنة األمريكية حول فئة اإلعادة 

القرسية/الحامية الجسدية:

يف حني تضم الجداول األربع معلومات قيِّمة تفيد يف تقييم 

املقدمة مع  فالبيانات  املضيف،  البلد  املساءلة يف  درجة 

ذلك ليست مناسبة إلجراء مزيد من التحليالت.  ولذلك، 

ينبغي للمحللني أو املهتمني من القّراء أن يستعرضوا كل 

بلد.   لكل  املمنوحة  الدرجة  وقراءة  الجداول  من  جدول 

بطاقة  إعداد  ميكن  مالمئة،  أكرث  الجداول  هذه  ولجعل 

البلدان املضيفة مع درجة  تقارير منفردة ملجموعة من 

يف  املتوافرة  البيانات  باستخدام  وذلك  منها،  واحدة  كل 

الجداول األربعة.  وهناك نسخة منوذجية لبعض البلدان 

الحّيز  عىل  حفاظاً  جميعها  البلدان  ندرج  )ومل  املختارة 

الثاين4  الجدول  ضمن  املقالة(  هذه  يف  للكتابة  املتاح 

ل النظر يف كل بلد عىل حدة وُيظِهر الدرجات  وهو ُيسهِّ

املمنوحة لكل بلد منها.

ُيالَحظ أنَّ الربازيل هي الوحيدة التي أحرزت الدرجة )أ( 

نات.  ويف حني أنَّ معظم البلدان قد  لكّل مكّون من املكوِّ

هو  فالسؤال  آلخر،  مكوِّن  من  تختلف  درجات  أحرزت 

كيف ميكننا تقييم األداء العام لبلد ما؟  وقد تكون إحدى 

الت النقاط للدرجات كالنظام  الطرق استخدام نظام معدَّ

العام  األداء  لقياس  التعليمية  املؤسسات  يف  املستخدم 

حرف  كل  مُينح  النظام،  هذا  وباّتباع  الطالب.   لتحصيل 

نقاط، ب=3   4 أ=  التَّايل:  للسلم  وفقاً  النقاط  من  عدداً 

نقاط، ج=2 نقطتني، د=1 نقطة واحدة، و=0 صفر.  ثم 

يعطينا  ما  بلد عىل حدة  لكل  الدرجات  معدل  ُيحَسب 

معدل أداء ذلك البلد.  وقد وضعنا املعدالت العاّمة لكل 

اليسار للجدول  بلد عىل حدة يف العمود املوجود أقىص 

التَّايل:

تغيري  بإمكانية  السابق  الجدول  من  املحّلل  ويستفيد 

التنازيل  للرتتيب  وفقاً  يكون  بحيث  فيه  الدول  ترتيب 

من  يشاء  ما  اختيار  ميكنه  وبذلك  النهائية،  للمعدالت 

املعدالت التي يريد تحليلها والوقوف عىل عدد البلدان 

التي تحقق درجات فوق ذلك املعدل.  وميكن من خالل 

معرفة نسبة البلدان التي تحقق درجات أكرب من املعدل 

الحصول عىل مؤرشات لألداء العام للمجموعة.  وباملقابل، 

ميكن استخدام نهج آخر بحساب املعدل العام للمجموعة 

لتكون مؤرشاً عىل األداء العام.

وضع  يف  االعتبار  يف  يؤخذ  قد  آخر  عامل  هناك  لكّن 

الدرجات عىل أداء البلدان.  وقد أشارت املفوضية العليا 

إىل   2007 عام  التقدميية  مذكرتها  يف  الالجئني  لشؤون 

اتفاقية 1951، إىل اعتبار مبدأ عدم اإلعادة القرسية كاف 

للدرجة التي ال تسمح بأي مخالفة له.  ويف حالة ترتب 

فعندها  الدرجات،  سلم  عىل  الرشط  هذا  نص  تطبيق 

ول املحققة للدرجات ج أو د أو و “راسبة”.   ستكون الدٌّ

“االمتحان  بهذا  تفي  ال  األول،  الجدول  يف  نالحظ  وكام 

األّول” سوى 17 بلداً من أصل 52 بلداً.  وبالنسبة لهذه 

البلدان السبعة عرش، ميكن حساب املعدالت باستخدام 

علاًم  درجاتها،  املعدالت  هذه  وتكون  األربعة  نات  امُلكوِّ

أنَّ املتوسط للدول السبعة عرشة املقبولة هو 2.77(  أمَّ 

للبلدان  اإلجاميل  العدد  ثلثي  ل  ُتشكِّ التي  البلدان  بقية 

فقد رسبت يف االمتحان نظراً ألنَّها مل تستوِف رشط عدم 

اإلعادة القرسية.

يف  النَّظر  مبجرَّد  عليها  الحصول  ميكن  ال  النتائج  لكنَّ 

األمريكية  اللجنة  تقرير  يف  ال��واردة  األربعة  الجداول 

لالجئني واملهاجرين.  فتلك الجداول تقدم البيانات الخام 

فقط، كام أنَّ املعدالت العامة وسيلة ليست سوى غاية 

حول  والتحليالت  املعلومات  من  مزيد  عىل  للحصول 

حدة،  عىل  بلد  كل  قبل  من  الالجئني  لحقوق  االمتثال 

وكذلك من قبل مجموعة البلدان املضيفة كّلها.

بروس أ فورسرت )forsterba@unk.edu( أستاذ 

االقتصاد السابق وعميد كلية األعامل يف جامعة 

ويومنغ، يف الحرم الغريب لجامعة والية أريزونا، وعمل 

أيضاً يف املنصب نفسه يف جامعة نرباسكا يف كينيا ما بني 

عامي 1991 و2009، وهو اآلن أستاذ رشف يف كّل من 

الجامعتني.

 World Refugee Survey  .1 2009 )مسح الالجئني العاملي 2009(
 http://www.uscr.org/FTP/WRS09PDFS/ReportCard.pdf

ل تهديداً عىل حياتهم  2.  حامية الالجئني من إعادتهم إىل األماكن التي ُتشكِّ
أو حرياتهم.

3.  تضم األرايض املحتلة كاًل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء كبرية من 
مرتفعات الجوالن.

4.  لالطالع عىل الجدول كاماًل يرجى الرجوع إىل موقع نرشة الهجرة القرسية 
http://www.hijra.org.uk/non-state/Forster.htm

البلد
اإلعادة القرسية/
الحامية الجسدية

املعدل العامحق كسب الرزقحرية الحركة واإلقامةاالعتقال/الوصول إىل املحاكم
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------
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57.2دبأب72. الكويت

---------

52.2بججج05. فنزويال

52.1ججدو15. اليمن

57.1ددبج25. زامبيا

الجدول الثاين: قياس امتثال البلدان املضيفة لحقوق الالجئني

املصدر: أنشأ الجدول كاتب املقالة عىل ضوء مسح الالجئني العاملي 2009 الخاص باللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين
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إىل  سيناء  جزيرة  شبه  عرب  اإلفريقية  الهجرة  بدأت 

عام  حوايل  منذ  والعمل  اللجوء  عن  بحثاً  إرسائيل 

يف  تزايداً   )2007( يليه  الذي  العام  وشهد   ،2006

أعداد طالبي اللجوء.2  ومع نهاية عام 2010، وصلت 

أعداد الالجئني األفارقة يف إرسائيل إىل 273،33 الجئاً 

مقارنة ب� 000،17 عام 2008.  وكان أعىل عدد لالجئني 

القادمني يف ترشين الثاين/نوفمرب 20103.  وكان معظم 

أوضاعاً  تشهد  التي  بالدهم  فّروا  قد  الجدد  القادمني 

عىل  )وليس  الحامية  عىل  للحصول  ساعني  بائسة، 

األريترييون  الوظائف فحسب( يف إرسائيل.  ويشّكل 

يف  األفارقة  الالجئني  من  جامعتني  أكرب  والسودانيون 

إرسائيل.  ومعظمهم حصلوا عىل الحامية املؤقتة من 

ميكن  التي   »2A5 املرشوطة  اإلفراج  »تأشريات  نوع 

يعيشون  فهم  ذلك،  أشهر.  ومع  ثالثة  كل  تجديدها 

تحت تهديد سحب غطاء الحامية منهم.  ومن الناحية 

بالعمل،  التأشريات  تلك  ُيسمح ألصحاب  ال  الرسمية، 

مع أّن بعض أصحاب العمل يغضون الطرف عن مثل 

هذه األحكام املانعة للتشغيل.

رحالتهم  عىل  إنفاقهم  لدى  اللجوء  طالبوا  ويعتمد 

عىل عدة طرق، فمعظمهم يقرتض املال من األصدقاء 

إىل  للوصول  للمهربني  الالزم  املال  ليدفع  والعائلة 

إرسائيل، وبذلك يكون سداد الديون أوليتهم القصوى 

بعد توفري حاجاتهم الرئيسية.  أما ما يتبقى من مال 

بالدهم  بقوا يف  الذين  فيرصفونه عىل أرسهم  لديهم 

مال  لهم  يتبقى  ال  الالجئني  معظم  لكّن  األصلية.  

ليرصفوه.

وقد بدأ كثري من املهاجرين رحلتهم باتفاق مع املهربني 

أن  املهرب  يلبث  ما  ثم  املال  من  معني  مبلغ  عىل 

ُيحيَلهم عىل جامعة أخرى تطالبهم مبزيد من النقود.  

مجموعات  حول  عّدة  قضايا  سمعنا  إىل  تناهى  وقد 

من السودانيني أو األريترييني يف إرسائيل ممن جمعوا 

املال من هنا وهناك لدفع فدية لتلك الجامعات حتى 

تطلق طالب اللجوء وكأنه أصبح رهينة لديهم.  

مغادرتهم  قبل  املال  يقرتضون  املهاجرين  ومعظم 

البالد لكننا سمعنا عن أناس رشعوا برحلتهم وهم عىل 

علم أّن املال الذي معهم لن يكفي لسداد النفقات.  

أرستها  من  طلبت  لو  إّنها  النسوة  إحدى  قالت  فقد 

من  متأكدة  كانت  لكنها  بذلك،  قبلوا  ملا  مقدماً  ماالً 

وتخربهم  بهم  تتصل  عندما  املال  لها  سريسلون  أنهم 

عن وضعها السيئ أثناء رحلتها.  وقالت إنها شعرت 

أنَّ األمر يستحق خوض مخاطرة نفاد املال لديها ألّن 

إرسائيل كانت أملها األكرب للحصول عىل السالمة.

لكّن الوصول إىل إرسائيل ازداد تكلفة وخطراً، فهناك 

تقارير عن وقوع حاالت من اإلساءة والتعذيب عىل 

البدو يف سيناء، وتضمن ذلك االغتصاب،  املهربني  يد 

تسديد  عىل  القادرين  غري  بحق  والقتل  والخطف، 

املبالغ اإلضافية املطلوبة.  وقد أشار عنارص دراستنا إىل 

أّن املهربني أخذوهم إىل مكان يبعد خمسني مرتاً عن 

الحاجز الحدودي ثم طلبوا إليهم تسلق الحاجز.  ويف 

املرحلة األخرية للرحلة، تعرض مئات من املهاجرين إىل 

نار قوات الرشطة املرصية.

مهاجرون باحثون عن مصادر 
أفضل للدخل أم طالبون للجوء؟

إىل  أّن معظم من يدخل  الحكومة اإلرسائيلية  تّدعي 

الذين يبحثون عن  إمّنا هم من  أراضيها من الالجئني 

الفرص االقتصادية وليسوا من طالبي اللجوء، وبالفعل 

إىل  قدموا  أّنهم  الدراسة  عنارص  من  كثري  قال  فقد 

إرسائيل ملجرد أّنهم غري قادرين عىل تأمني معيشتهم 

ذلك،  ومع  والسودان.   إريترييا  يف  أرسهم  ومعيشة 

القدرة عىل  هناك صلة وثيقة بني االضطهاد وفقدان 

قرارات  أّن  كام  وأريرتيا,  السوادن  يف  الرزق  كسب 

املهاجرين تتأثر مبجموعة من العوامل ال بعامل واحد 

فحسب.4   فقد ذكر جميع عنارص الدراسة أنَّهم كانوا 

لكن  ألرسهم  إلرساله  املال  عىل  الحصول  يف  يرغبون 

الرئييس  السبب  هو  ذلك  أن  إىل  يرش  مل  منهم  أحداً 

الرئييس  السبب  إّن  قالوا  بل  بلداهم  من  لهجرتهم 

يتمثل يف الفرار من الوضع »الحرج للغاية« الذي يلم 

بالدهم.

ويسعى القادمون الجدد إىل إرسائيل البحث عن عمل 

مؤقت أو باملياومة من خالل وكاالت التوظيف أو من 

تل  جنوب  بارك  ليفنسيك  ناصية  عىل  الوقوف  خالل 

أبيب.  وكثري منهم ال يجد عماًل، أما من يجد العمل 

منهم فقد ال ُتدفع له األجور الحقيقية أو ال ُتدفع له 

ومنذ  املالية.   املوارد  إىل  يفتقرون  بذلك  فهم  أصاًل، 

نهاية عام 2008 عندما بدأت الحكومة منح الحامية 

املؤقتة لإلريترييني والسودانيني، افتتح عدد من طالبي 

فيها  مبا  الصغرية  العمل  مرشوعات  بعض  اللجوء 

املطاعم، ومقاهي اإلنرتنت ومتاجر بيع املالبس التي 

تستقبل الزبائن األفارقة.

وقد عرّب القادمون الجدد عن ارتياحهم لوجودهم يف 

إرسائيل حيث يتحقق لهم األمان الجسدي، كام أشار 

كثري من عنارص الدراسة إىل تقديرهم لعدم مضايقة 

الرشطة لهم ولوجود بيئة مأمونة عىل وجه العموم.  

باإلحباط  شعورهم  عن  أيضاً  عرّبوا  فقد  ذلك،  ومع 

نتيجة عدم قدرتهم عىل دعم أنفسهم مادياً.

مضمونات

األخري،  وامل��الذ  املقصد  أنها  عىل  إلرسائ��ي��ل  ُينظر 

ماالً وال  إىل إرسائيل ال ميتلكون  القادمون  فالالجئون 

أو  أوروبا  إىل  الهجرة  من  متكّنهم  اجتامعية  شبكات 

أمريكا، وبذلك فمن املحتمل منو عدد طالبي اللجوء 

توضيح  اإلرسائيلية  للحكومة  وينبغي  إرسائيل.   يف 

الحامية  من  املقصود  بتعريف  لديها  اللجوء  سياسة 

املؤقتة  اإلقامة  توجب سحب  التي  والرشوط  املؤقتة 

من الالجئ.

الحقوق  تضمني  إرسائيل  مصلحة  من  أنه  نعتقد  إننا 

الحامية  تأشريات  لحملة  واالقتصادية  االجتامعية 

املؤقتة.  فمنح طالبي اللجوء حق العمل ينسجم مع 

معايري اللجوء الدولية، كام أنَّ ذلك سوف يخفف من 

إهدار موارد الدولة عىل دعم طالبي اللجوء يف مراكز 

االحتجاز.  ويف حالة ُمنح طالبوا اللجوء الحق يف العمل، 

فسوف يكون مبقدورهم املساهمة يف بناء مجتمعاتهم 

حالياً  والحكومة  ديارهم.   ويف  إرسائيل  يف  املحلية 

الطريق  لسد  إجراءات  لوضع  التخطيط  عىل  تعمل 

عىل القادمني الجدد مبا يف ذلك تشييد سور عىل طول 

لالحتجاز  مركز  وبناء  مرص،  مع  اإلرسائيلية  الحدود 

الغرامات  وفرض  النقب،  يف  شخص   10,000 بسعة 

املحتمل  غري  من  ذلك،  ومع  العمل.   أصحاب  عىل 

إليها.  بل  الهجرة  اإلجراءات موجات  تلك  أن تجتث 

سيعمد املهاجرون إىل سلوك مسالك أكرث خطورة سعياً 

القامئة  االجتامعية  فالشبكات  إرسائيل.   إىل  للوصول 

ومسالك املهربني من شأنهام تسهيل استمرار القادمني 

الجدد حتى لو ازدادت نسبة التعرض للمخاطر.

)شباط/فرباير2011(،  املقالة  هذه  كتابة  وقت  ويف 

املضمونات  بعض  السياسية  األوضاع  عن  سيتمخض 

الخاصة بهجرة األفارقة إىل إرسائيل.  فالتصويت الذي 

االستفتاء  عىل   2011 الثاين/ديسمرب  كانون  يف  جرى 

حول مصري جنوب السودان أظهر الرغبة يف االنفصال، 

وبذلك ستكون الدولة الوليدة جنوب السودان قامئة 

صغرية  مجموعات  إّن  ويقال    .2011 متوز/يوليو  يف 

استقصت  دراسة نطاقية أجراها املركز الوطني النسايئ )يف جامعة توفيز( يف ترشين الثاين/نوفمرب 
فئات  بني  الرزق  والحواالت، وكسب  الديون،  الهجرة، وسداد  عوامل هي  بني عدة  التفاعل   2010

طالبي اللجوء السودانيني واألريترييني يف إرسائيل.1 

الالجئون األفارقة يف إرسائيل
ريبيكا فرست-نيكولس، وكارين جاكوبسني
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الطوعية  العودة  بدؤوا  قد  الجنوبيني  السودانيني  من 

أن  املحتمل  ومن  السودان،  جنوب  إىل  إرسائيل  من 

تستمر موجات العودة تلك.  ومن شأن قيام دولة يف 

املستقبلية  الهجرة  موجات  تخفيف  السودان  جنوب 

من الجنوب، لكن من غري املرّجح التأثري عىل موجات 

الفرار من إقليم دارفور.  واألمر الثاين أّن املستجدات 

ستوجد  مرص  يف   2011 شباط/فرباير  يف  السياسية 

الجديدة هنا لالنتهاكات  الحكومة  لحني تصدي  فراغاً 

وعىل  سيناء  يف  املرتكبة  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 

ملعرفة  االنتظار  علينا  ويبقى  إرسائيل.   مع  حدودها 

مسالك  عىل  الجذرية  التغريات  ه��ذه  تأثري  م��دى 

التهريب املرصية.

 ريبيكا فرست-نيكولس 

)rfurst.nichols@gmail.com( مساعدة بحث، 

 وكارين جاكوبسني

 )kjcbsen@gmail.com( مديرة البحوث يف مركز 

 فاينشتاين الدويل، جامعة توفيز. 

)http://fic.tufts.edu( 

هذا املقال مبني عىل تقرير مطّول ميكن االطالع عليه 

 من خالل الرابط التايل: 

http://tinyurl.com/FIC-African-migration-Israel

1.   ُبني البحث عىل 24 مقابلة أجريت مع عدد من طالبي اللجوء 
السودانيني واإلريترييني، وخمس مجموعات تركيز للنقاشات، وعرش مقابالت 

مع عنارص الدراسة الرئيسيني من كوادر املنظامت التي ترعى شؤون الالجئني، 
وجميعهم من تل أبيب.

 Human Rights Watch, Sinai Perils: Risks to Migrants,  .2
 .Refugees, and Asylum Seekers in Egypt and Israel)املخاطر 
يف سيناء: تعرض املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء للمخاطر يف مرص 

New York, November 2008 http://www.hrw.org/en/)وإرسائيل
 12/sinai-perils-0; Karin Fathimath Afeef, A/11/reports/2008

     promised land for refugees? Asylum and migration in Israel.
UNHCR Policy )األرض املوعودة لالجئني؟ اللجوء والهجرة يف إرسائيل(   

 Development and Evaluation Service, December 2009 
http://www.unhcr.org/4b2213a59.html.

Hotline for Migrant Workers )الخط الساخن للعاملني املهاجرين(   .3
 , November 14, 2010. See also ‘Infiltration record: 1,940 illegal

 ,aliens entered Israel in Nov’, Ynetnews)سجل االخرتاق: 1،940 
 1 December 2010)غريب غري رشعي دخل إرسائيل يف ترشين الثاين/نوفمرب

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L -3992729,00.html
   H Young, K Jacobsen and A Osman, Livelihoods, Migration  .4
 Feinstein International )كسب الرزق، والهجرة، والنزاع(and Conflict. 

Center, April 2009. http://tinyurl.com/Tufts-April09

طالبوا اللجوء يجرون اتصاالً هاتفياً من تل أبيب.
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صبغتها  رغم  للهجرة،  الوطنية  االستجابات  حافظت  لقد 

العاملية، عىل األولوية يف تحقيق االستجابات العاملية، مع أنَّ 

كثرياً من البلدان ما زالت تفتقر إىل أي برنامج شامل محيل 

للتعامل مع قضايا الهجرة.  ويستثنى من ذلك نظام اللجوء 

الذي أصبح له نظام دويل، لكّنه مل ُيدَمج بعد بأنواع الهجرة 

األخرى، يف حني ينبغي ألّي استجابة عاملية لحاجات الهجرة 

الهجرة  تفرضها  التي  والخصوصيات  التحديات  تعالج  أن 

القرسية باعتبارها جزء من نظام اللجوء.  فهناك، عىل سبيل 

املثال، قضايا كبرية تتعلق بهوية املهاجرين وأمناطهم.

إتِّباع  إىل  منيل  ما  فعادة  الهجرة،  بسياسة  يتعلَّق  وفيام 

االسرتاتيجيات الوطنية إىل درجة كبرية، لكّن ذلك ال يكفي 

فكثري من املبادرات يف املايض2 عرضت مسّوغات عّدة ُترّبر 

التعاون  الحاجة إىل إيجاد منهج يقوم عىل قدر أكرب من 

ولية. ومع ذلك كله، مل تلق أي  واملشاركة يف إدارة الهجرة الدَّ

من تلك املبادرات نجاح يذكر يف نهاية املطاف.  إذن، كيف 

ميكن للبلدان أن يساعد بعضها بعضاً يف إيجاد تدابري دولية 

متبادلة معّززة ميكن من خاللها التعامل بصورة أكرث فعاليًة 

مع الضغوط املحلية املفروضة عىل كل منها؟

إطاٌر عامٌّ دويل

قد تبدو فكرة »الحوكمة العاملية« مصدراً للتهديد للبعض، 

العاملية ستقود يف  الحوكمة  أّن  اآلخر  البعض  وقد يخىش 

نهاية املطاف إىل إنشاء وكالة جديدة فوق وطنية.  لكن 

ال  بالهجرة  املتعلقة  السياسات  لصنع  دويل  إطار  تأسيس 

أو  الحكومات عن سلطاتهم  بتخيل  رئيسية  ُيعنى بصورة 

فقدانهم لها.    فالحقيقة هي أنَّه يف حقبة ما زالت تشهد 

تسارعاً يف العوملة، كان أصحاب العمل، واملهّربون، وشبكات 

املهاجرين، والعمالء وفرادى املهاجرين أنفسهم قد نفذوا 

جديدة  تدابري  تحسني  من  بد  فال  فعله.   يريدون  ما 

للحوكمة أو استحداثها )يف حالة عدم وجودها( لتقنني هذه 

املبادرات املخصصة وتحسينها واإلرشاف عليها.  والتحدي 

هنا ال ينحرص يف بعض الحكومات دون غريها، وال ينحرص 

ول املورسة.  كام مل يعد من املمكن تقسيم  أيضاً عىل الدٌّ

البلدان إىل صنفني: البلدان املرسلة والبلدان املستقِبلة.

ولية كقضية بأكرث من التأييد عىل  ولن تحظى الهجرة الدَّ

املستوى السيايس وصنع السياسات، يف حني يرى كثري من 

الناس رضورًة لوجود إطار مؤسيس محّسن متكامل قائم 

عىل األسس املعيارية والعمليات اإلقليمية املتامسكة.  وال 

بد لهيكلية الحوكمة العاملية هذه أن تستند إىل االتفاقات 

والعمليات الوطنية وثنائية األطراف واإلقليمية القامئة التي 

تتيح حالياً حوكمة »خفيفة« يف مجال الهجرة العاملية التي 

تضم: الحوارات ثنائية األطراف، واإلقليمية والعاملية، والبنى 

والتعاون فوق الوطنية )كاالتحاد األورويب عىل سبيل املثال(، 

ولية القانونية. والهيئات متعددة األطراف، واألطر الدَّ

ومن املفيد أيضاً إيجاد منرب دويل رسمي دائم يتيح املجال 

للمناقشة املنتظمة والتخاذ القرارات الالزمة بشأن العمل 

الجامعي.  فتأسيس هذا املنرب قد يساعد البلدان عىل رسم 

سياسات متامسكة وشاملة للهجرة عىل املستوى الوطني.  

املنتظمة  ولية  الدَّ االجتامعات  املنرب  يرعى  أن  وينبغي 

للوزراء املسؤولني عن الهجرة حيث ميكنهم مشاركة النظراء 

املتعلقة  واملامرسات  والتنظيم  الترشيعات  يف  بخرباتهم 

يتيح  أن  أيضاً  املقرتح  للمنرب  وينبغي  الهجرة.   بسياسة 

بشؤون  املتعلقة  القضايا  ملناقشة  الربملانيني  أمام  الفرص 

إلرشاك  أفضل  اسرتاتيجيات  صياغة  وراء  سعياً  الهجرة 

مواطني بلدانهم.

قد  التي  املحددة  املزايا  تحديد  الرئيسية  الخطوة  وتبقى 

اتخاذ  لعملية  ويل  الدَّ لإلطار  بتبنيها  البلدان  عليها  تتأىت 

حملة  إطالق  سيستدعي  بدوره  وهذا  الهجرة.   سياسات 

عامة بّناءة لكسب التأييد وذلك للتأكيد للقادة السياسيني 

عاّمة عىل  والجمهور  اإلعالم  السياسات ووسائل  وصانعي 

أهّميَّة الحوكمة العاملية للهجرة.

الحالية كمجموعة  العمليات  لتحسني  مجال  أيضاً   هناك 

الهجرة العاملية3 واملنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية4، 

الهجرة  هيئات  كربى  بني  العالقات  لبناء  مجال  وهناك 

والقطاع  املدين  املجتمع  مع  الرشاكات  وإقامة  الرئيسية 

الخاص.  ومن الرضوري أيضاً ضامن أن يكون الحوار عايل 

املستوى يف األمم املتحدة حول الهجرة والتنمية واملخطط 

أن  من  بدالً  بالنتائج  وموّجهاً  تفاعلياً   2013 عام  لعقده 

يقترص عىل سلسلة من البيانات املستقلة.

لكّن للهجرة جانباً أكرث ظلمة وإحباطاً، فبعض املهاجرين 

اآلخر  البعض  يستخدم  حني  يف  محبطة،  بتجربة  ميّرون 

من  كثري  يعمد  كام  سليمة.  غري  لغايات  الهجرة  عملية 

إىل  يدفعهم  ما  الناس  يأس  استغالل  إىل  الضمري  عدميي 

الرغبة يف الهجرة أو التعرض للهجرة القرسية.

وعىل هذا، تبقى الهجرة عاّمًة فرصة لكل من املهاجرين 

ورياديون.   حاملون  فاملهاجرون  سواء.   حد  عىل  والدول 

رغبة  بأرواحهم  لديهم حتى  ما  بكل  يخاطرون  ما  وغالباً 

تساعدهم  وباملقابل،  لهم.   أفضل  مستقبل  تحقيق  يف 

ثراء أفكارهم وخرباتهم وطاقاتهم عىل تجديد املجتمعات 

وإعادة بنائها.  لكّن موضوع الهجرة نفسه مثري للعواطف 

قد  التي  الخطرة  واإلدراك��ات  املخاوف  ظهور  إىل  ويقود 

تتسبب يف تعرض املواطنني للقلق واإلزعاج عىل اختالف 

مشاربهم ومواطنهم.

لجميع األسباب والتناقضات التي ذكرناها، عىل الحكومات 

تجنب الوقوع يف مأزق االنفراد يف إتباع إسرتاتيجية الهجرة.  

كام عليها أن تكون رصيحة وشجاعة حيث تفرض الوقائع 

السياسة.   يف  النََّظر  إع��ادة  الحكومات  عىل  والضغوط 

وملساعدة البلدان عىل تعظيم الفرص التي تتيحها الهجرة، 

عىل  يتعني  لها،  املرافقة  للتحديات  التَّصّدي  أفضلية  مع 

برفدهم  ومؤسساتنا  حكوماتنا  إرشاد  السياسيني  القادة 

الهجرة  بهام  تطلب  اللتني  الدوليتني  والقيادة  بالرؤية 

العاملية.

سريجيو ماريش )smarchi@ictsd.ch( املستشار الخاص 

لألمني العام للبعثة الكاثوليكية الدولية للهجرة.  وهو 

أيضاً زميل املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة 

ويحارض حالياً يف قسم العالقات الدولية يف جامعة 

وبسرت.  وعمل سابقاً وزيراً يف كندا للجنسية والهجرة، 

وكان سفري كندا لدى األمم املتحدة ومنظمة التجارة 

الدولية، ومفوضاً يف املفوضية العاملية لألمم املتحدة حول 

الهجرة الدولية.

 Connecting the Dots  .1 )الوصل بني النقاط( 
 http://www.icmc.net/pubs/connecting-dots

2.  بعثة وييل براندت عام 1980، وبعثة الحوكمة العاملية عام 1993، والنظام 
الدويل الجديد للحركة املنتظمة لألشخاص عام 1997، ومبادرة بريين عام 2001، 

وبعثة األمن البرشي عام 2001، والبعد االجتامعي للعوملة عام 2004، والبعثة 
العاملية للهجرة الدولية عام 2005.

 /http://www.globalmigrationgroup.org  .3
 /http://www.gfmd-fmmd.org  .4

استقصت  دراسة نطاقية أجراها املركز الوطني النسايئ )يف جامعة توفيز( يف ترشين الثاين 2010 
فئات طالبي  الرزق بني  الديون، والحواالت، وكسب  الهجرة، وسداد  التفاعل بني عدة عوامل هي 

اللجوء السودانيني واألريترييني يف إرسائيل.1 

الهجرة العاملية والحاجة لالستجابة العاملية
سريجيو ماريش

الدولية  الكاثوليكية  البعثة  يف عام 2009، أطلقت 

للهجرة املرحلة األوىل من عملية »الحوارات« من 

خالل عقد اللقاءات مع مختلف قياديي الوكاالت 

وهي:  الهجرة  شؤون  يف  املصلحة  ذات  الرئيسية 

منظمة الهجرة الدولية، واملفوضية العليا لالجئني، 

املتحدة  األمم  ومعهد  الدولية،  العمل  ومنظمة 

محاور  معظم  وسنتطرق يف  والبحوث.   للتدريب 

بني  دارت   التي  النقاشات  تلك  إىل  املقالة  هذه 

البعثة وتلك األطراف.1   ومنذ ذلك الوقت، ُعقَدت 

واجتامعات  املستديرة  للطاولة  اجتامعات  عّدة 

حكومية أخرى يف بروكسل، ونيويورك، وواشنطن مبا 

فيها جلسة مع سفراء األمم املتحدة يف نيويورك.
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ه املساعدات التعليمية اإلنسانية  يف الوقت الحايل، ُتوجَّ

اليافعني  تعليم  تهميش  مع  األسايس  التعليم  نحو 

األولويات  من  كّل  عىل  ذلك  وينعكس  والبالغني.  

مسحية  دراسة  وُتبنّي  املوارد.   وتخصيص  السياسية 

مة  املقدَّ التعليم  برامج  ندرة  الالجئات  بعثة  أجرتها 

ما بعد مرحلة التعليم األسايس، بل هي بعيدة املنال 

ول املتأثرة بالنِّزاع  للفئات املستهدفة املهّجرة بني الدٌّ

النَّازحني  معظم  أنَّ  ومبا  أيضاً.1    ول  ال��دٌّ تلك  ويف 

يعيشون النُّزوح لفرتات طويلة قد تصل إىل أكرث من 

عقد كامل، فهناك حاجة إذن إىل تقديم برنامج شامل 

للتعليم لهم يف تلك الفرتة العصيبة.

وهناك ثالث مجاالت ضمن تعليم اليافعني والبالغني 

التنمية، وهي: محو  عملية  تساعد يف  أن  شأنها  من 

األّمية، والتعليم الثانوي، والتدريب الفني واملهني.

محو األمية من الربامج املهمة جداً لليافعني والبالغني 

إطار  ُتبّني  األول 2009،  كانون  عىل حد سواء.  ويف 

الجهود  »مبضاعفة  يطالب  الذي  للعمل2    بيليم 

عام  األمية  ملستويات  وفقاً  األمية  من  للحد  مجدداً 

رّكز  » كام  عام 2015.  بنسبة 50% مع حلول   2000

املوارد  تعبئة  مستوى  رفع  رضورة  عىل  اإلطار  ذلك 

وإتاحة  الالزمة  التعليمية  املناهج  وتقديم  والخربات 

اآلليات الالزمة لضامن الجودة والحد من فجوة محو 

األمية بني الجنسني.  ويف الوقت الحايل، هناك نقص 

يف برامج محو األمية الفعالة خاصة يف املناطق التي 

تعاين من النِّزاع رغم الحاجة املاسة ملثل هذه الربامج.  

عامة  للناس  رئيسية  أداة  ل  فيشكِّ األمية  محو  أّما 

وصنع  حولهم  من  العامل  استيعاب  من  يتمكنوا  ليك 

القرارات املدروسة.

حقوق  من  اً  حقَّ األمية  محو  ليس  ذلك،  عن  فضاًل 

اإلنسان فحسب، بل هو حق »متكيني« ألّنه مقدمة ال 

بد منها ليك يتمكن الناس من التمتع بكثري من حقوق 

اإلنسان مبا فيها حق حرية التعبري وحق املشاركة يف 

ة وحق العمل وحق املشاركة يف الحياة  الشؤون العامَّ

الثقافية.

يتطلب  آخر  مجال  الثانوي  التعليم  إىل  والنفاذ 

العامل.   أنحاء  كل  يف  ال��نِّ��زاع  ظ��روف  يف  التحسني 

اليافعني  النَّازحني  نسبة  فإنَّ  الالجئات،  لبعثة  ووفقاً 

العامل.   يف   %6 عن  تقل  الثانوي  بالتعليم  امللتحقني 

من  اليافعني  ن  مُتكِّ بيئة  تتيح  الثانوية  واملدرسة 

اكتساب املهارات املعرفية واالجتامعية املهمة بحيث 

يصبحون فيها أعضاء فاعلني يف مجتمعاتهم.  ومبقدور 

يف  للتجنيد  التعرّض  من  الحد  أيضاً  الثانوي  التعليم 

الجامعات امُلسلَّحة غري الحكومية أو االتجار بالبرش، 

شني.  ومبا أنَّ  فكال النشاطان يستهدفان اليافعني امُلهمَّ

الشباب هم قادة املستقبل يف مجتمعاتهم وبلدانهم، 

لتويلِّ  الالزمة  املهارات  عىل  توافرهم  من  بد  فال 

التنافسية  من  أكرب  قدر  عىل  وليكونوا  مسؤولياتهم 

االقتصادية.

وحيوي  هام  دور  له  أيضاً  واملهني  الفنِّي  والتدريب 

فقدوا  النَّازحني  من  فكثرٌي  النَّازحني.   مجتمعات  يف 

مصدرهم الرئييس لكسب الرزق ما يتطلب منهم بناء 

مهارات جديدة لتحقيق االكتفاء االقتصادي.  وهناك 

من النَّازحني من يجدون أنفسهم بحاجة للمرة األوىل 

يف حياتهم بكسب العيش بعد النُّزوح.  ومن هنا، تتبني 

النظامي واملرن يف  التعليم غري  أهّميَّة وجود مناهج 

هذا القطاع لتوفري الخيارات الكبرية املناسبة لليافعني 

والبالغني املتوّلني ملختلف األدوار واملسؤوليات.  ومع 

تطبيقاً  تشهد  مل  واملهني  الفنِّي  التدريب  برامج  أّن 

أّن  إىل  فيشار  النَّازحني،  مجتمعات  يف  النطاق  واسع 

نتائج  حققت  قد  اآلن  حتى  ُطبِّقت  التي  الربامج 

إيجابية كبرية.  وال بد أيضاً من إدماج املرأة بعناية يف 

ما تكون  النُّزوح غالباً  هذه الربامج، فاملرأة يف سياق 

املعلومات  تلقي  يف  الرجل  وضع  من  أدىن  وضع  يف 

املجتمعات  يف  خاصة  الربامج  هذه  مبثل  املتعلقة 

التقليدية الذكورية.

وإىل يومنا هذا، ما زالت الوعود بضامن حق التعليم 

جميع  يف  للنَّازحني  بالنسبة  تتحقق  مل  فارغة  وعوداً 

أنحاء العامل.  ويف كانون الثاين 2010، نرشت منظمة 

)يونيسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم 

النَّفاذ   :2010 للجميع  للتعليم  العاملي  الرصد  تقرير 

العاملي  للتقدم  تقديراتها  وقدمت  شني3  امُلهمَّ إىل 

خالل العقد املنرصم نحو تحقيق األهداف الستة التي 

داكار  )يف  للجميع  للتعليم  العاملي  املؤمتر  حددها 

متثََّلت  التحديات  أبرز  أنَّ  التقرير  ويبنّي    .)2000

»تعزيز  وهو  الثالث  الهدف  نحو  التقدم  تحقيق  يف 

التعلُّم واملهارات الحياتية لليافعني والبالغني«  ويقول 

إطار  من  األخرى  األجزاء  من  النقيض  »عىل  التقرير 

داكار، لقي الهدف الثالث إهامال جسياًم.  فغياب ذلك 

الهدف كان واضحاً ليس يف أجندات مؤمترات القّمة 

امت غري  عالية املستوى فحسب، بل يف حمالت املنظَّ

الحكومية أيضاً.«

ووفقاً لتقرير اليونيسكو، مل يتحقق من التقدم سوى 

إىل  األمية  نسبة  تخفيض  تحقيق هدف  نحو  القليل 

50% وذلك ما ُيؤثِّر عىل ما يقدر عدده ب� 759 مليون 

شخص يف العامل ممن هو فوق سن الخامسة عرشة، 

أي واحد من كل خمسة بالغني.  ومن الجدير بالذكر 

البالغني  بني  األمية  نسبة  ثلثي  يشّكلن  النساء  أّن 

األمية  محو  أنَّ  ومبا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  العامل.   يف 

ُتؤثِّر  األمية  فإنَّ  اللغة،  عىل  االرتكاز  كل  متمركزة 

بلغات  املتحدثني  األشخاص  عىل  متناسب  غري  تأثرياً 

األقليات واللغات األصلية حول العامل ألنَّ فرصهم أقل 

يف اكتساب مهارات محو األمية واستخدامها.4 

قواسم مشرتكة

ليك نصل إىل فهم واضح للتحديات الرتبوية امُلستبطنة، 

ال بد من أن نكون عىل دراية بالقواسم املشرتكة بني 

الطوارئ.   لحاالت  والتعرّض  األمية،  ومحو  الفقر, 

وغالباً ما يكون األشخاص من ذوي الدخول األدىن أكرث 

الفئات التي تتأثر سلبياً بذلك.  ويف الوقت الحارض، 

هناك أكرث من 25 بلداً يف العامل تشهد أدىن مستوى 

ملعدالت األمية بني البالغني وهي إّما تعيش النِّزاع أو 

أّنها خرجت للتو منه.  يضاف إىل ذلك أّن 10 من 25 

بلداً من البلدان التي تشهد أدىن معدالت ملحو أمية 

البالغات هي من البلدان املتأثرة بالنِّزاع.

لكّن القواسم املشرتكة بني الفئات األقل حظاً أكرب من 

ذلك بكثري.  ومع أّن إِعَداَد إحصاءات سّكانية عاملية 

حول النَّازحني من املهام الصعبة، ما زالت املسوحات 

فيها  تعيش  التي  البلدان  يف  أُجريت  التي  الوطنية 

أعداد كبرية من النَّازحني ُتظهر أّن من يعيش يف الفقر، 

واألقليات العرقية والنساء متأثرون جميعاً بنسب غري 

مواتية بالنزوح5.  ووفقاً لتقرير اليونيسكو »التعليم 

بالنسبة  ذاتها  القطاعات  هي  تلك  فإنَّ  للجميع« 

للفئات السكانية التي تتفىش فيها مستويات متدنية 

من التعليم.  وإضافة إىل ذلك، ُتبنّي القواسم املشرتكة 

الحاجة الكبرية لتعليم اليافعني والبالغني يف مجتمعات 

التعليم األسايس مينح قيمة كربى،  أّن  النَّازحني. ومع 

النَّازحني  األشخاص  لتزويد  يكفي  ال  ذاته  بحد  فهو 

االنتقالية  الزمنية  الفرتة  لتجاوز  الرضورية  باملهارات 

وإعدادهم لبناء حياتهم بعد إعادة التوطني.

فال بد إذن من إدماج تعليم البالغني والتدريب املهني 

يف إطار املساعدات اإلنسانية عىل أّنها مكّونات حيوية 

مهمة يف عملية االنتعاش.  فالتعليم لن يقترص عىل 

لقد وقع إخفاق يف إدماج تعليم اليافعني والبالغني باعتباره مكّوناً معيارياً ال بد من مراعاته أثناء 
النُّزوح.

الطريق نحو االنتعاش: التعليم يف مجتمعات النَّازحني
آمي س رودس
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واالستقرار فحسب  العيش  استمرار  الدعم يف  تقديم 

املهارات  سيقدم  إّن��ه  بل  النِّزاع،  نتيجة  للنَّازحني 

بناء مستدامة  ملرحلة  النَّازحني  إلعداد  أيضاً  الرئيسية 

لحياتهم ومجتمعاتهم وبلدانهم.

آمي س رودس )ed4idps@gmail.com( تعمل يف 

قسم إيجاد الوظائف وتطوير املرشوعات يف منظمة 

ولية )http://www.ilo.org(.  جميع  العمل الدَّ

اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعكس وجهة كاتبتها 

فقط وليس من الرضوري أن تكون معربة عن آراء 

ولية. منظمة العمل الدَّ

هذه املقالة مقتبسة من ورقة علمية أطول للكاتبة 

 Displaced Futures: Internally بعنوان

 Displaced Persons and the Right to Education 

 )مستقبل النَّازحني: النازحون وحقهم يف التعليم(

http://www.right-to-education.org/sites/

 r2e.gn.apc.org/files/displaced_futures.pdf

 Untapped Potential: Displaced .1.لجنة الالجئات
رين(     )2007( Youth )الطاقات غري املستغلة للشباب املهجَّ

http://womensrefugeecommission.org/programs/youth/79-
untapped-potential-displaced-youth

 
 Ulrike Hanemann, Literacy in conflict situations )2005( .2

 )محو األمية يف حاالت النِّزاع(   
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001460/146003e.pdf

 UNESCO, Belem Framework for Action )2010( .3 
 )إطار بيليم للعمل(  

http://tinyurl.com/Belem2010Arabic
 

 UNESCO, Education for All Global Monitoring Report .4
)2010( Reaching the Margin alized :2010 )تقرير الرصد العاملي 

شني( للتعليم للجميع 2010: الوصول إىل امُلهمَّ
 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606A.pdf

 
2008( .5( UNESCO, The Global Literacy Challenge )تحدي 

 محو األمية العاملي( 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf

 
 IDMC, Internal Displacement: Global Overview of Trends .6

 )2009( and Developments in 2008 )النُّزوح: نظرة عامة حول 
النزعات واملستجدات يف عام 2008(

http://tinyurl.com/IDMCGlobalOverview2009

آثار  ذلك  عىل  يرتتب  بل  مادياً  املوقع  من  الخروج  عىل  القرسي  النزوح  يقترص  ال 

معنوية عىل مختلف نشاطات الحياة العادية.  فالنزوح يؤدي إىل ترشذم العائالت، 

املرافق  إىل  العائالت  نفاذ  واستحالة  التعليم،  وتوقف  االجتامعية،  العالقات  وقطع 

االجتامعية.  ومع ذلك، تستمر الحياة، وال بد ملن أُجرِب عىل النزوح من أن يسعى يف 

شتى الوسائل إىل إعادة إيجاد ما فقده واالستعاضة عنه بالبدائل املتوافرة.

وقد تكون فئة اليافعني من الشباب بالذات رسيعي التأثر من عدة نواٍح بالضغوطات 

الذي  نفسه  الوقت  يف  له  يتعرضون  الذي  واالجتامعي  املادي  الترشيد  عن  الناتجة 

يواجهون فيه عدداً من التغرّيات الهامة يف حياتهم، منها حرمانهم من أجواء تطورهم 

االجتامعي الشخيص الطبيعي، وتشكيل العالقات التي يشكلها البالغون.  لكن الّنزوح 

قد يؤدي إىل زوال البنية املجتمعية التي متّكن من حدوث كل تلك التغريات بالصورة 

املطلوبة.  وغالباً ما تعجز املجتمعات املحلية )املضيفة( عن توفري الدعم االجتامعي 

احتامل  تتسبب يف  الجامعي  اإليواء  أو مراكز  للمخيامت  أّن  يتبني  لهم.  ومن هنا، 

اإلرضار بسلوكات اليافعني أو التسبب يف تشكل السلوك العدواين لديهم، كام أّن تلك 

الطبيعية.  وفضاًل عن  للبيئة االجتامعية  بدياًل ضعيفاً  إالً  املخيامت واملراكز ليست 

ذلك، نادراً ما تكون استجابات الغرباء لحاجات النازحني وحقوقهم بالقدر املطلوب 

لرعاية حاجات النمو الطبيعي لليافعني.

ويرحب فريق التحرير يف نرشة الهجرة القرسية مبقاالتكم املوّجهة باملامرسة العملية 

)مع الرتكيز عىل أوضاع النزوح القرسي( عند التعامل مع هذه القضية.

إلرسال  النهايئ  املوعد  أنَّ  التاليعلاًم  الرابط  مراجعة  ُيرجى  املعلومات،  من  ملزيد 

املقاالت هو 2011/10/17 حيث من املقرر نرش العدد يف شباط/نوفمرب 2012.

http://www.hijra.org.uk/young-and-out-of-place

عندما يجد اليافعون أنفسهم خارج ديارهم: دعوة للمشاركة يف مقاالت العدد 93 من نرشة الهجرة القرسية

استجابة لألعداد املتزايدة من طلبات اللجوء املقدمة عىل خلفية بنشاطات العصابات 

إرشادية حول  ملحوظة  آذار 2010،  لالجئني يف  العليا  املفوضية  أصدرت  اإلجرامية، 

العصابات  وعنف  العصابات  فظاهرة  املنظمة.   العصابات  لضحايا  اللجوء  مطالب 

السلفادور،  املثال  سبيل  عىل  فيها  مبا  العامل  يف  البلدان  مختلف  يف  ازدي��اداً  تشهد 

وجود  ثبت  وقد  االتحادية.   وروسيا  والربازيل،  وجامايكا،  وهندوراس،  وغواتيامال، 

صعوبات كبرية أمام الحكومات يف التَّصّدي لها.  ونتيجة لذلك، ازدادت أفواج الهاربني 

من تلك البلدان من طالبي اللجوء إىل دول أخرى منها الواليات املتحدة األمريكية، 

وكندا، واملكسيك، وأسرتاليا وبلدان االتحاد األورويب.

ُتقّدم امللحوظة اإلرشادية إرشاداً قانونياً تفسريياً للحكومات، وصانعي القرار، واملزاولني 

اللجوء.   صفة  تقرير  مجال  يف  العاملني  لالجئني  العليا  املفوضية  وكوادر  املختصني، 

إقليم  العصابات وال عىل  امللحوظة يف نطاقها عىل منط معني من أمناط  وال تقترص 

بحد ذاته، بل تهدف إىل إفادة نطاق واسع من طلبات اللجوء املقدمة عىل خلفية 

الشباب وغريها  الشوارع، وعصابات  فيها عصابات  املنظمة مبا  اإلجرامية  الجامعات 

امت اإلجرامية كعصابات االتجار باملخدرات.  كام تقدم هذه امللحوظة ملحة  من املنظَّ

عامة عن العصابات ومامرساتها، وتصف كيفية تأثر جميع رشائح املجتمع واألفراد 

تطبيق  كيفية  حول  إرشاداً  امللحوظة  تقدم  كام  العصابات،  قبل  من  واستهدافهم 

تعريف العنارص الخاصة باللجوء واملنصوص عليها يف املادة 1)أ( من اتفاقية الالجئني 

لعام 1951 عىل طلبات اللجوء املبنية عىل خلفية العصابات.

ومن املسائل القانونية الرئيسية التي تتصدى لها امللحوظة اإلرشادية تأسيس عالقة 

بني الخوف من االضطهاد من جهة واألسس التي تقدمها االتفاقية املذكورة كالعرق 

والرأي  االجتامعية  للمجموعات  واالنتامءات  الدينية  واالنتامءات  القومية  واألصول 

ة ال  السيايس.  وهناك بعض االختصاصات القضائية التي تقول إّن ضحايا الجرائم العامَّ

تحميها اتفاقية الالجئني لعام 1951 وأّن األفراد املعنيني إمنا اسُتهدفوا بسبب الرغبة يف 

االستيالء عىل أموالهم أو االنتقام منهم.  ومع ذلك، توّضح املفوضية العليا لالجئني أّنه 

مع أّن عنف العصابات ُيؤثر عىل رشائح واسعة يف املجتمع، فهناك أفراد أيضاً اليافعني 

شني من خلفيات فقرية وآخرون ممن يرفضون االمتثال إىل رغبات العصابات،  املهمَّ

واقعون جميعاً تحت الخطر وبذلك فإّنهم يشكلون “جامعة اجتامعية معينة، فضاًل 

عن أّنه من املمكن أن يتعرض ضحايا العصابات لالضطهاد عىل خلفية رأيهم السيايس 

خاصة عند تداخل النشاطات اإلجرامية مع النشاطات السياسية، ما يقود يف النهاية 

إىل تأهيل طالب اللجوء إىل حق اللجوء مبوجب اتفاقية عام 1951.

العصابات  ضحايا  ح��ول  لالجئني  العليا  للمفوضية  اإلرش��ادي��ة  امللحوظة 

 Guidance Note on Refugee Claims Relating to Victims( املنظمة 

التَّايل:  ال��راب��ط  خ��الل  من  االن��رتن��ت  عىل  متوافرة   )of Organized Gangs 

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb21fa02.html

العصابات املنظمة: ملحوظة إرشادية من املفوضية العليا لالجئني
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مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف 
دعم النرشة يف عامي 2009-2008

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها 

يف  ساهمت  التي  الجهات  لكل  الكبري  امتناننا  عن  التعبري  ونود  فيها.  العاملني  تكاليف  فيها  مبا 

دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني 

املاضيتني:

وزارة الهجرة واملواطنة يف الحكومة األسرتالية • مرشوع بروكينغز- برين لدراسة النزوح الداخيل 

• خدمات اإلغاثة الكاثوليكية • دان تشريش إيد • مجلس الالجئني الدامناريك • وزارة الشؤون 

الخارجية • والتجارة الدولية الكندية • لوكالة الكندية للتنمية الدولية • وزارة التنمية الدولية 

الربيطانية • رشكة دي إتش إل • مركز فاينستاين الدويل، جامعة تافتس • لجنة اإلنقاذ الدولية 

• وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي • مبادرة توفري خدمات 

ومعلومات الصحة • اإلنجابية يف حاالت الطوارئ • االتحاد األورويب • الوكالة السويرسية للتنمية 

والتعاون • الوزارة السويرسية الفيدرالية للشؤون الخارجية • مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

املساعدة اإلنسانية • برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ • صندوق األمم املتحدة للسكان • مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني • اليونيسيف • اللجنة النسائية املعنية بالالجئني من النساء 

واألطفال • برنامج األغذية العاملي • مؤسسة زوا لرعاية الالجئني • الهيئة اإلسبانية للتعاون 

الدويل • وزارة الخارجية األمريكية - مكتب السكان والالجئني والهجرة • منظمة مبادرة العدالة 

يف املجتمع املفتوح • برنامج األمم املتحدة للبيئة • منظمة إنقاذ الطفولة )اململكة املتحدة( 

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
الشخصية وال  بصفتهم  القرسية  الهجرة  الدويل يف نرشة  االستشاري  املجلس  أعضاء  يشارك 

ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

 ديانا أفيال
الحوار الجنوب أمرييك

 بوال بانرجي
مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث

 نينا يريكالند
مجلس الالجئني الرنويجي

 مارك كاتس
أوتشا

 هينيا دقاق
صندوق األمم املتحدة للسكان

 ريتشل هيستي
أوكسفام يف اململكة املتحدة

 خالد قورص
مركز جينيف للسياسات األمنية

 أميليا بوكستاين تشيازي
منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة

 إرين موين

مستشارة مستقلة

إيفا إسبينار

جامعة أليكانتي

 فييك تينانت

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 دان سيمور

يونيسيف

 لويس كياما

اتحاد الجئي كينيا

 ريتشارد وليامز

مستشار مستقل

 روجر زيرت

مركز دراسات الالجئني

ح األعداد السابقة تصفَّ
ة كام هو موّضح بالعناوين املذكورة آتياً. ة موضوعات مختلفة تدور حول الهجرة القرسيَّ عىل مدى األعوام، غّطت نرشة الهجرة القرسيَّ

http://www.hijra.org.uk/mags.htm :ميكنكم قراءة هذه األعداد وغريها وتنزيلها من الرابط التايل

�

صادرة عن مركز دراسات الالجئني باإلشتراك مع مجلس الالجئني النرويجي

�



مواجهة الحقائق
كلنا يعلم أهّمية صور وجوه األشخاص الحقيقيني يف جعل الكلامت املسّطرة يف نرشة الهجرة القرسية أكرث حيويًة.  فالوجه خري ُمعرّب 

عن الحقائق، واألفكار، وما يختلج الوجدان من عواطف. ولقد سعينا عىل الدوام إىل الحصول عىل صور ُتظهر من خالل صور األشخاص 

حقيقة الهجرة القرسية واالتجار بالبرش والحرمان من الجنسية.

دنا وضع الصور بطريقة ال ميكن معرفة أصحابها ألسباب عدة سوف نوضحها اآلن. نا يف هذا العدد تعمَّ ك ستالحظ أنَّ لكنَّ

نا نعلم أنَّ كثرياً من املصّورين والوكاالت، إن مل يكن جميعهم، ممن تكرّموا علينا برفدنا بالصور الستخدامها يف أعداد نرشة الهجرة  إّن

اس.  لكننا بدأنا نعيد النظر يف افرتاضاتنا حول مدى  القرسية يطلبون أواّل إذن أصحاب الصور لنرشها قبل التقاطهم لصور هؤالء النَّ

مالمئة استخدامنا الدائم ملثل هذه الصور يف نرشتنا.

ع نسختها املطبوعة يف جميع أنحاء العامل، وتتوافر عىل االنرتنت أيضاً دون مقابل وكذلك عىل  نرشة الهجرة القرسية نرشة مجانية ُتوزَّ

األقراص املدمجة ويف مواقع الجهات األخرى ويف املكتبات العامة.  ولذلك، ال سبيل لنا لنتأكد من أنَّ األشخاص الظاهرين يف الصورة 

قد منحوا موافقتهم الستخدامنا لصورهم يف نرشة الهجرة القرسية.  فنحن ال نعرف يقيناً إن كانوا فعاًل مدركني أنَّ صورتهم قد تكون 

عرضة ملشاهدة جميع الناس يف العامل وأّن الصورة ستبقى يف العامل االفرتايض رمبا لسنوات وسنوات.

ولذلك نرى أّن هناك حاالت ال يرغب فيها األفراد يف أن ُتستخدم صورهم بالطريقة التي قد ميكن التعرف عىل أصحابها من قبل الغري 

نا ال نستطيع دامئاً التنبؤ  أو أن تبقى متاحة لالطالع إىل األبد، خاصًة إن كانت الصورة تجّسد لحظة من أسوء لحظات حياتهم، علاًم أّن

بآثار نرش الصور عىل أصحابها.  فنحن إذن ال نستطيع التأكد من أنَّ الشخص املعني يف الصورة لن يعّد نرش تلك الصورة إرضاراً بحقه 

وامتهاناً لكرامته.  ومن هنا وجدنا رضورًة يف التعامل مع هذا املوضوع بالذات بكل عناية وحرص.

الحاالت  إاّل يف  القرسية  الهجرة  الصور ما أمكن عند نرشها يف نرشة  ُذكر، قررنا وجوب حامية شخصية األشخاص يف  وعىل ضوء ما 

الواضحة التي ال تستدعي اتخاذ مثل تلك الحيطة.  ولتحقيق هذه الغاية، عمدنا إىل تجنب الصور القريبة للوجوه و/أو لجأنا إىل 

تخفيف دّقة الصورة عند اللزوم.

إننا ندرك أّن الكامل بعيد املنال لتحقيق هذا الغرض.  وقد يشعر األشخاص الظاهرون يف الصور أّن عرض صورهم ميّثل تعدياً عىل 

نا نجعل منهم أداًة يستخدمها اآلخرون يف تجسيد الالجئني عىل أنهم مواطنون من الدرجة الثانية  هويتهم وقد ينتابهم الشعور بأّن

أو “من غري املرغوب بهم”، وأّن صورهم تخفف من أثر الكلامت.  لكننا وصلنا يف النهاية إىل نتيجة مفادها أنَّ منهجنا يف نرش الصور 

بالطريقة املوضحة هو املنهج الذي يرتتب علينا اّتباعه.

نا عىل علم بأنَّ بعضكم قد واجه تلك املشكلة، وسيسعدنا التواصل معكم عىل العنوان اإللكرتوين التايل fmr@qeh.ox.ac.uk  أو  إنَّ

.http://www.hijra.org.uk/feedback.htm ميكنكم استخدام منوذج التعليقات عىل موقعنا اإللكرتوين
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