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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
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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 
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