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املجتمعات املحلية تقود عملية االستقرار يف الصومال

سرييس هارتكورن

غالباً ما ُي َ
نظر للجامعات املس ّلحة 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 املس ّلحة.
عىل مدى عدّة سنوات ،عُ رفت الصومال عىل أنها خري
مثال إلخفاق الدولة وصعوبة استعادة املؤسسات
الحكومية بعد االنهيار الكامل للدولة .فالحرب األهلية
الدولية ،والجوع والفقر كلها تسببت يف نشوء أزمة
إنسانية أدت إىل تدفق عدد كبري من النازحني وظهور
الحاجة لتقديم املساعدات اإلنسانية ملا ُيقدر عدده
بـ  3.2مليوناً .ومع ذلك ،ومع ارتفاع أعداد املواطنني
املحتاجني للمساعدة ،ازدادت الصعوبة يف الوصول إىل
منظامت اإلغاثة الدولية ،نظراً لتصاعد الضغوط التي
متارسها الجامعات املسلحة من غري الدول.
فمنذ سقوط نظام سياد بري عام  ،1991ظهرت عدّة
إدارات عينت نفسها بنفسها وحاولت االستحواذ عىل
زمام الحكم يف البالد ،وأعلنت عن تأسيسها ملناطق
الحكم الذايت يف مختلف أنحاء البالد .وأكرثها شهرة
أرض الصومال الشاملية الغربية التي مل تحظ مع ذلك
باعرتاف دويل بها.

منهج عميل

وقد يثار جدل حول إرشاك الجامعات ا ُملس َّلحة من غري
الدول يف بناء املؤسسات لضامن أمن املدنيني ،ومع ذلك،
قد يكون إرشاكهم رضورياً يف حالة الصومال ،عىل سبيل
املثال ،مع غياب سلطة الدولة املركزية .وعىل األقل،
تبقى قضية إرشاك الجامعات أمراً ممكناً يف املستقبل
القريب .فلقد طال أمد الحرب األهلية يف الصومال،
وصاحب ذلك ارتفاع يف مستويات انعدام األمن فيها ما
ملحة ألي مبادرة من شأنها
ماسة ّ
أدى إىل ظهور حاجة ّ
الحد من العنف املس ّلح بهدف إيجاد بيئة مناسبة ميكن
من خاللها البدء بعملية اإلمناء .وتؤ ّيد الخربات الحاصلة
من خالل العمل يف غالكايو الجنوبية وجهة النظر القائلة

ومت ّثل غالكايو الجنوبية عاصمة إقليم غاملودونغ الذي
أعلن استقالله الذايت وجهاء القبائل فيه وجامعة «أهل
السنّة والجامعة» التي أعلنت استقالل اإلقليم استقالالً
ُّ
ذاتياً إثر الهزمية التي لحقت بقادة الحرب يف مقديشو
عام  .2006وتقع بلدة غالكايو عىل حدود إقليم بونتالند
واإلقليم الجنويب الوسط للصومال ،وتنقسم املدنية إىل
قسمني شاميل خاضع إلدارة إقليم بونتالند ،وجنويب
السنّة
يخضع إلدارة إقليم غاملودونغ .أ ّما جامعة «أهل ُّ
والجامعة» فهي الجهة العا ّمة التي تعمل عىل تقديم
األمن يف غالكايو الجنوبية ،وقد متكنت من تحسني الوضع
األمني يف املنطقة التي تدار من قبل إقليم غاملودونغ.
ومقارنة باألقاليم األخرى يف جنوب ووسط الصومال،
متتعت املنطقة الخاضعة لسيطرة إقليم غاملودونغ
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وم��ع انكامش الفضاء اإلنساين يف جنوب الصومال
ووسطها ،أعادت الوكاالت اإلنسانية تنظيم عملياتها
بحيث تنطلق من املناطق إقليم أرض الصومال ،الذي
يحظى باستقرار نسبي ،وكذلك ،إىل حد ما ،يف إقليم
بونتالند شاميل البالد .ومع ذلك،
تبقى الصومال تعاين من مشكلة
الحاجة الحادة وامللحة للنازحني
فيها ،ناهيك عن املصاعب التي
تواجهها َّ
املنظامت اإلنسانية يف
ُ
َّ
التفاوض مع الجامعات املسلحة
م��ن غ�ير ال���دول يف العاصمة
الصومالية مقاديشو .باإلضافة إىل
ذلك ،ال ميكن اعتبار بورتالند بحال
من األحوال عىل أ ّنها مت ّثل الناحية
الجنوبية الوسطى من البالد.
وحيث َّإن الجامعات ا ُملس َّلحة
من غري ال��دول تش ّكل بأنفسها
الجهاز اإلداري املحيل ،فهي بذلك
تصبح من بني أصحاب الواجبات
إزاء املواطنني مبن فيهم النازحني.
وعندما ُتصبغ صورة تلك اإلدارات
بالرشعية يف عيون املواطنني،
تصبح الجامعات ا ُملس َّلحة من
الرشكاء املحتملني املهمني.

ويف مدينة غالكايو الجنوبية ،مث ًال ،وهي تبعد عن
العاصمة مقاديشو قرابة  450كيلومرتاً ،تأسست جامعة
السنّة والجامعة»
تطلق عىل نفسها اسم «جامعة أهل ُّ
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.

برضورة انتهاج منهج ما يف تحقيق االستقرار يف الصومال
عىل أن يكون ذلك املنهج قامئاً عىل استكشاف العمليات
التي تقودها املجتمعات املحلية بدالً من الرتكيز عىل
جهود االستقرار املس ّيسة متاماً التي أثبتت حتى هذه
اللحظة فشلها وعدم جدواها .ويجب عند بناء السالمة
عىل مستوى املجتمعات املحلية إ ِّتباع املبادئ اإلنسانية
التي تضم :وضع حاجة املواطنني أعىل س ّلم األولويات
دون تشجيع أي أجندة سياسية .وقد يعني ذلك مشاركة
الجامعات ا ُملس َّلحة من غري الدول يف الحاالت التي يكون
لتلك الجامعات بعض الرشعية ضمن فئة من املواطنني
عىل أن يثبتوا رغبة حقيقية منهم يف التمسك باملعايري
الدولية التي ينص عليها القانون اإلنساين الدويل.

بنوع من االستقرار النسبي منذ عام  ،2005وقد أصبحت
مقصداً للنازحني الهاربني من النزاع الدائر يف األقاليم
األخرى .ويف حني َّأن العالقة بني املجتمعات املضيفة يف
غالكايو الجنوبية والنازحني كانت عالقات طيبة (خاصة
بسبب االنتامءات القبلية) ،تزداد اآلن مخاطر نشوب
التَّو ّتر نتيجة ندرة املوارد إزاء األعداد املتزايدة للنازحني
الوافدين إىل املنطقة.

إدارة اإلقليم املذكور بنشاط كبري إىل بناء الرشاكات مع
املنظامت الدولية .وعىل النقيض مام تفعل جامعة
السنّة والجامعة ،فال تعارض تلك اإلدارة وجود
أهل ُّ
املنظامت الدولية التي تتلقى التمويل من الحكومات
الغربية ،ويعود بعض أسباب ذلك إىل تشكيلة الجامعة
املس َّلحة يف اإلقليم التي تتلقى الدعم من القبائل بدالً
من االعتامد عىل الخطاب الديني .وهناك سبب آخر
السنّة والجامعة تعمل بالتحالف
وهو ّأن جامعة أهل ُّ
مع الحكومة االتحادية االنتقالية .وهكذا ،تعمل
مجموعة إزالة األلغام الدامنركية مع إقليم غاملودونغ
للتصدي لجميع مظاهر العنف املس ّلح وجمع مختلف
أبناء املجتمعات املحلية لتحديد الحلول وتطويرها تلبي ًة
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
يف مقاومة انزالقها نحو هاوية النزاع ،كام ستهدف إىل
تحسني سلوكات األفراد واملجموعات عىل حد سواء ومنع
ما ميكن أن يؤدي إىل إطالق رشارة النزاع.
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وتكتسب غالكايو أه ّم َّية إسرتاتيجية أل ّنها مت ّثل واحدة
من الجيوب القليلة لالستقرار النسبي يف البالد التي ميكن
للمنظامت الدولية العمل فيها وانطالقاً منها .ومع ذلك،
نجد ّأن أغلب َّ
املنظامت تستقر يف غالكايو الشاملية
الخاضعة إلدارة بورتالند ،وذلك ما أزىك شعور التهميش
لدى املواطنني يف غالكايو الجنوبية .وتعد مجموعة
إزالة األلغام الدامنركية واحدة من قالئل َّ
املنظامت التي
درست احتامل النفاذ إىل غالكايو الجنوبية عن طريق
تأسيس برامج مجتمعية للسالمة يف مجتمعني محليني
هام دالسان وأالنيل عام .2010
ويعد منهج سالمة املجتمعات من املناهج ذي االتجاه
من القاعدة إىل الهرم يف معالجة االستقرار ويعني ذلك
منح املجتمعات املحلية أنفسها إحساساً بامتالك العملية
برمتها واالنتامء إليها .لكنّ االستقرار يف غالكايو الجنوبية
يغدو ّ
هشاً للغاية نتيجة عوامل الجرائم املتغيرّ ة الخارجية
والداخلية عىل حد سواء ،يضاف إليها العنف املسلح
والنزاعات بني القبائل ناهيك عن محدودية املصادر
وشحها يف املجتمعات املحلية ،ما يعني وجود حاجة
ّ
م ّلحة يف الحصول عىل حلول مستدامة لتحقيق األمن.
تسعى إدارة إقليم غاملودونغ إىل تحقيق أهداف بناء
الدولة يف اإلقليم الخاضع لسيطرتها ،لكنّها تفتقر إىل
القدرات وامل��وارد الرضورية لبناء األمن واإلمن��اء دون
الحصول عىل املساعدات الخارجية .ولذلك ،تسعى

سالمة املجتمعات املح ّلية

يشري تقرير مجموعة إزالة األلغام الذي أجرته حول
املجتمعني املحليني املستهدفني إىل ّأن أكرث من  %50من
األرس ميلكون سالحاً نارياً واحداً عىل األقلَّ ،
وأن الحوادث
املرتبطة باألسلحة الصغرية والخفيفة تش ّكل أعىل نسبة
من املخاوف األمنية التي تنتاب املجتمعني املحليني.
ويتضمن برنامج مجموعة إزالة األلغام تركيب جهازي
تخزين آمننيّ 1
لكل من األسلحة الصغرية والخفيفة
وتطهري األرض من الذخائر غري املنفلقة ،وبرفع الوعي
حول مخاطر األلغام والتدريب عىل السلوكات التي يجب
ا ّتباعها يف لتعامل مع األسلحة النارية .ومن املخاوف
األخرى يف دالسان وأالنيل فهي النزاع بني املجتمعات
املحلية والقبائل .ومن هنا ،تسعى املجموعة إىل تعزيز

قدرات املجتمعات املحلية يف إدارة النزاع والسعي وراء
التسويات السلمية للنزاعات ،من خالل عدّة طرق منها
عىل سبيل املثال تقديم التعليم يف مجال إدارة النزاعات.
ومبا َّأن النازحني ضيوف جدد عىل املجتمعات املستقبلة
لهم ،فغالباً ما يكونوا ضعفاء مع ّرضني يف حالة وقوع
أي نزاع كان .وهذا ما يفرس األهمية القصوى لرضورة
تعزيز العالقات بني النازحني واملجتمعات املضيفة وذلك
عن طريق إرشاك كال املجموعتني يف عملية الحفاظ عىل
سالمة املجتمع املحيل ،وبذلك إيجاد إحساس باالمتالك
واالنتامء للعملية.
وينتاب املجتمعان مخاوف كبرية أخرى من تعرضهم
لجرائم االغتصاب والرسقة واالعتداء والرسقة فمثل هذه
الجرائم ال يقترص أثرها عىل سالمة املواطنني فحسب بل
ميتد أثرها إىل احتامل زعزعة االستقرار ،فقد تؤدي إىل
إشعال نار الرغبة يف االنتقام ونشوب النزاع بني القبائل،
والعائالت أو بني مواطني الشامل والجنوب 2.وحيث َّإن
القادة التقليديني يفتقرون إىل األدوات الالزمة للتصدي
إىل األمناط اإلجرامية الجديدة ،هناك رضورة إىل وجود
قوة َ
رشطية فعالة تكون محل ثقة املجتمعات املحلية
وتسعى لحل مشكلة الجرمية وتسوية النزاعات .وقد
عمل إقليم غاملودونغ مؤخراً عىل تدريب  325ضابطاً يف
الرشطة ممن س ُيع َّينون يف غالكايو الجنوبية ،لكنّ %38
من األرس تشري إىل أ ّنها ما زالت تعمد إىل التوجه إىل
شيوخ القبائل يف األمور املتعلقة بالجرائم بدالً من اللجوء
إىل الرشطة .وهذا يدل ،جون أدىن شك ،عىل رضورة
تعزيز العالقة بني املجتمعات املحلية والرشطة .وقد
ساعدت مجموعة إزالة األلغام الدامنركية عىل إقامة لجان
مجتمعية تقوم بعمل الرشطة لتكون حلقة الوصل بني
املجتمع والرشطة؟ كام شاركت املجموعة يف النقاشات
التي دارت مع إقليم غاملودونغ لتحديد الطرق األخرى
من طرق دعم بناء املؤسسات األمنية الرسمية كتدريب
قوى الرشطة عىل مبادئ حقوق اإلنسان.
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لكن هناك بعض التحديات املرتبطة بتوفري بناء قدرات
قوات الرشطة ومساعدتها ،منها ّأن 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
املاثلة أمام والية غاملودنغ يف غياب القدرات ضمن
اإلدارة العامة ،وصعوبة الخروج عىل البنى القبلية لبناء
مؤسسات مستقلة وخاضعة للمساءلة يف اإلقليم .أ ّما عن
قرار مجموعة إزالة األلغام الدامنركية يف مشاركة إقليم
غاملودونغ كان ممكناً نتيجة ارتفاع مستوى الرشعية التي
يحظى بها إقليم غاملودونغ وجامعة أهل السنّة 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 املس ّلح واإلمناء

يش ّكل العنف املس ّلح واحداً من أهم العوائق املاثلة
أمام اإلمناء وذلك يعني رضورة ربط املبادرات اإلمنائية
بالحد من العنف املس ّلح .وسعياً منها لربط العمليتني
إحداهام باألخرى ،ط ّورت مجموعة إزالة األلغام الدامنريك
ومجلس الالجئني الدامنركيني منهجاً متكام ًال ملعالجة

سالمة املجتمعات املحلية واالستشفاء واإلمناء املنقادين
باملجتمعات املحلية .وقد أثبتت املجموعة وكذلك
املجلس املذكور حضوراً يف غالكايو الجنوبية كام يف
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
وعزّز من التغيري املستدام يف املجتمعات املستهدفة.
ومع سعي برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج األمم
املتحدة املشرتك حول الحوكمة املحلية وتقديم الخدمات
المركزياً 3نحو البحث يف تطبيق مناهج متكاملة مامثلة
عىل مستوى املقاطعات يف كل من بونتالند وإقليم أرض
الصومال فيبدو ّأن هناك اعرتاف متزايد برضورة تالزم
الحد من العنف مع العملية اإلمنائية.
سرييس هارتكورن ()hartkorn@hotmail.com
مستشار ملجموعة إزالة األلغام الدامنركية يف القرن
األفريقي (http://www.danishdemininggroup.
) .)dk/ومجموعة إزالة األلغام الدامنركية من
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الهيئات التّابعة ملجلس الالجئني الدامنريك .ملزيد من
املعلومات حول هذا الربنامج ،يرجى االتصال بالسيد
كالوس ليوريغ بيديرسن ( )klpc@drc.dkوهو مدير
املجموعة اإلقليمي يف القرن األفريقي وممثل برنامج
الحد من العنف املس ّلح.
 .1وهي أداة تستخدم يف احتواء السالح وأغالقه وحفظه بأمان يف البيت
لتجنيب تعرضه للرسقة ولتجنب وقوع اإلصابات البرشية.
 .2مقالة باللغة االنجليزية بعنوان «سالمة املجتمعات املحلية وتحليل األمن
واألعامل املوىص بها ملقاطعة غالكايو» ضمن اإلطار العام لسالمة املجتمعات
املحلية الصومالية» ‘Community Safety & Security Analysis
Somali ،and Recommended Actions for Galkayo District,
(Somali Community Safety Community Safety Framework
 Frameworkتنرش الحقاً عام  2011عىل 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.
 .3برنامج األمم املتحدة املشرتك حول الحوكمة املحلية وتقديم الخدمات
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 .أ ّما 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

حمسؤولية حركة الشباب يف حامية
املدنيني يف الصومال

أليهوين مولوغيتا أبيبي

عىل مدى عقدين من الزمن ،كانت الجامعات املس ّلحة ُتش ِّكل عنرصاً مالزماً لألزمات يف الصومال
وكان لها مشاركات مبارشة يف انتهاك حقوق اإلنسان والقانون الدويل .واآلن ،هناك تحركات دولية
ملساءلة تلك الجامعات.

عندما نتحدث عن دور هذه املجموعات ا ُملس َّلحة
وتبعات ما يفعلون عىل املدنيني ورعايتهم ،فإ ّننا نجد
ّأن هذا الدور كان سلبياً للغاية .ولسوء الحظ ،لقيت
محاوالت مساءلة هذه املجموعات إزاء حامية املدنيني
كل التجاهل خاص ّة إذا ما أخذنا يف االعتبار َّأن سوء
صيت تلك الجامعات ال يرتبط يف الذهن الغريب بقضايا
حامية املدنيني بل بقضايا أخرى هي اإلرهاب ،والقرصنة،
واألمن.

وقد تبنى الفاعلون اإلقليميون واملجتمع الدويل عدداً
من االسرتاتيجيات التي كانت متضاربة أحياناً ور ّكزوا من
خاللها عىل تعزيز رشعية الحكومة االتحادية االنتقالية
ورفع مستوى قدراتها .كام عزلوا امليليشيات وعدّوهم
ووسعوا من نطاق تقديم املساعدة
جامعات “إرهابية” ّ
اإلنسانية حتى لو عنى ذلك العمل مع الشبكات
والجامعات التي تنتهك حقوق املدنيني .كام سعوا أيضاً
إىل إعادة ترسيخ السالم واالستقرار من خالل شتى الطرق
منها تقديم الدعم لبعثة حفظ السالم إىل الصومال

املنبثقة عن االتحاد األفريقي .لكنّ بعض هؤالء الفاعلني
اتخذوا مؤخراً بعض الخطوات (مع أ ّنها كانت متفرقة
ومترشذمة يف نطاقها) للرتكيز عىل حامية املدنيني مبن
فيهم املطرودون من بيوتهم.

وما زال النزاع املستمر الدائر بني الجامعات ا ُملس َّلحة
كحركة الشباب وح��زب اإلس�لام من جهة والحكومة
االتحادية االنتقالية الضعيفة وحلفائها العسكريني من
جهة أخرى سبباً وراء وقوع كثري من الوف ّيات بني املدنيني
ونزوح مئات اآلالف من بيوتهم ومصادر رزقهم .ومثال
ذلك ّأن ما يزيد عىل  25,000مدين نزحوا عن بيوتهم
يف كانون الثاين  2010نتيجة النزاع الدائر عىل بلدة
بيليدويني يف وسط الصومال.
ومع ّأن حركة الشباب ليست الطرف الوحيد املذنب،
فقد تعرضت لالنتقاد نظراً الستخدامها املدنيني كدروع
برشية ،وتجنيدها األطفال واليافعني ،وارتكابها للعمليات
االنتحارية ،ومهاجمة املناطق املدنية وقصفها ،وتطبيق

صور متشددة من عقوبات الرشيعة اإلسالمية حتى
إزاء الجنايات الصغرى ،واالعتداء عىل الصحفيني وعامل
السالم وتهديدهم ،وفرض
اإلغاثة وعنارص ُق َّوات حفظ َّ
القيود غري الرضورية عىل حركة اإلغاثة اإلنسانية.
من جهة أخرى ،تطلق األمم املتحدة وغريها من َّ
املنظامت
ً
اإلنسانية عملياتها من خارج الصومال ،وخصوصا من
كينيا معتمدة عىل املواطنني يف إيصال املساعدات إىل
الفئات املستهدفة يف الصومال .ووفقاً للممثل الخاص
السابق لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون حقوق اإلنسان
للنازحني ،فقد أدى ذلك إىل تعريض الكوادر املحلية
بصورة غري متناسبة إىل الخطر ،ما يجعل االستدامة أمراً
غري قابل للتحقق عىل املدى الطويل.
ومع َّأن إقليمي أرض الصومال وبونتالند قد س ِلام من
التعرض ألسوء االنتهاكات من قبل الجامعات ا ُملس َّلحة،
فهام اآلن يعانيان من انتهاكات متزايدة من قبل
أعضاء الجامعات ا ُملس َّلحة ،ما ُينذر ببدء ظاهرة العودة
القرسية للنازحني عىل يد السلطات التي تخىش أن تكون
ُق َّوات حركة الشباب مختبئة بني األشخاص النازحني .كام
تسعى هذه الجامعات إىل توسيع آفاق عملياتها إىل

