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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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