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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 
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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
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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


