24

24

املنظامت تحسن من مستوى امتثالها لحقوق اإلنسان
وللمعايري اإلنسانية إال مل نتحدث إليهم ً
أص�لا؟ لقد
نجحت االتفاقية بني حركة العدالة واملساواة واليونيسف،
وكذلك وثائق االلتزام التي أطلقتها منظمة نداء جنيف،
وهي كغريها من قصص النجاح األخرى تثبت ّأن النجاح
ممكن دون الحاجة ملواجهة مخاطر التبادلية ،والرشعية
وإس��اءة االستغالل التي يخىش منها رئيس املحكمة
العليا .وكيل أمل ان يستمر الناس رغم خطر تعرضهم
إىل املالحقة القضائية دون وجل أو خوف يف املشاركة
مع تلك الجامعات وتشجيعها عىل التنديد باألساليب
الوحشية ،والعمل جاهدين عىل حل النزاعات سلمياً.
وفض ًال عىل ذلك ،آمل أن تعيد املحكمة العليا للواليات
املتحدة األمريكية والحكومة األمريكية النظر يف تعريفها
«للدعم املادّي».
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التعامل مع الجامعات املسلحة من غري الدول
والتَّهجري :من منظور الدولة
إسنب بارث إيدي

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.
ال تنشأ الغالبية العظمى من النزاعات املسلحة الحالية بني
جيوش الدول املتصارعة ،لكنها تقوم بني القوات الحكومية
للدولة وواحدة أو أكرث من الجامعات املسلحة من غري
ال��دول .ويف حني تقع ويالت الحرب دامئاً عىل املدنيني،
يدل هذا النوع من النزاع ضمنياً عىل عدد من التحديات
اإلضافية.
ويف يومنا هذا ،ينتج التهجري القرسي واملط ّول يف الغالب
عن عوامل تتجاوز مجرد النزاعات املسلحة والعنفَ .ف َخ ْل َف
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 ُتع ّد وال ُتحىص ،سواء أكانوا ضحايا
للهجامت املبارشة (كالتعرض للعنف الجنيس كأسلوب
للحرب أو التهجري القرسي) أم ضحايا غري مبارشين من
خالل تزايد يف الظواهر الناشئة عن النزاعات كانتشار
األمراض والجوع وسوء التغذية .أ َّما األلغام األرضية والذخائر
العنقودية وغريها من مخلفات الحرب املتفجرة فتم ّثل أيضاً
دوراً مه ًام يف تلك القصص ،حيث إ َّنها 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،
فض ًال عن الدول ،يدٌ فيها.

القانون الدويل واملساءلة

مبقدورنا اليوم مشاهدة كثري من األمثلة حول أطراف
النزاع التي ُتن ّفذ عملياتها العسكرية دون مراعاة القواعد
األساسية للقانون اإلنساين الدويل .وقد يكون غياب احرتام
تلك القواعد ناتج عن القرارات السياسية املدروسة ،وقد
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 َّأن 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
غري الدولية وحاالت أخرى تجمع بني العنف السيايس
واإلجرامي معاً ،حيث يساهم الفاعلون املسلحون التي
يغلب عىل بواعثهم الطابع اإلجرامي يف انعدام االستقرار
ويف االعتداء عىل السكان.

فكيف يتعني علينا مواجهة هذه التحديات؟ أوالً ،ال بد من
رفع مستوى مدارك األطراف واحرتامهم للقواعد الدولية
واجبة التطبيق .ورغم َّأن االتفاقيات ُتعقد أساساً بني الدول
فقطَّ ،
فإن 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 املتك ّرسة
يف قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني .ومن هنا يتبني
الدور الكبري والحاسم للتفويضات الخاصة بكل من اللجنة
الدولية للصليب األحمر واملفوضية العليا لألمم املتحدة
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
للقانون اإلنساين الدويل ،أو للتحقيق يف انتهاكات حقوق
اإلنسان ومعاقبة مرتكبيها ورد االعتبار للضحايا ،يف حالة
عدم متكن تلك الدول من منع االنتهاكات.
وال بد أيضاً من إنفاذ مبدأ إخضاع املسؤولني عن انتهاكات
املعايري الدولية للمساءلة من خالل الدعم الف ّعال لألنظمة
القانونية الوطنية وإعادة بنائها من خالل قرارات مجلس
األمن يف األمم املتحدة وغريه من الكيانات املعن ّية ،وكذلك

نرشة الهجرة القرسية 37

الفاعلون ا ُملس َّلحون من غري الدول

من خالل املحكمة الجنائية الدولية وغريها من املحاكم
الخاصة.

أ َّما أداتنا الرئيسية فهي االتصال باآلخر ،أي الحوار ،القائم
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
الجامعة للعنف من أجل تلبية مطالبها؟ وهل ستستغل
األطراف الحوار لكسب الوقت أثناء نزاعاتها املسلحة؟ ويف
حني َّأن هذه األسئلة مرشوعة ويف مح ّلها ،فقد اختارت
الرنويج املساعدة يف تسهيل الحوار من منطلق َّأن الحوار
أفضل السبل ّ
لتوضح ألطراف النزاع ما هو مطلوب منها
للوصول إىل الحل السيايس.

ولقد رأينا َّأن الجامعات املسلحة من غري الدول قد تقتنع
من خالل الحوار وحمالت التوعية برضورة العمل وفقاً
للمعايري الدولية .ومن أحد األمثلة عىل ذلك معاهدة الحد
من استخدام وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد
عام  .1997ومن خالل االستخدام الشامل ألسلوب الحوار
من ِقبل منظمة نداء جنيف ،وق ّعت عدد من الجامعات
املسلحة من غري الدول صكوك االلتزام التي تلزمهم بنصوص
املعاهدة املذكورة .كام قدّمت الرنويج املساعدة يف املرشوع
الريادي ملنظمة نداء جنيف ،حيث يستهدف هذا املرشوع
الجامعات املسلحة من غري الدول باإلضافة إىل حامية النساء
والفتيات يف النزاع املسلح .ويف اجتامع انعقد يف كانون
األول/ديسمرب  ،2010اجتمع أعضاء مثان جامعات مسلحة
آسيوية ملناقشة العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات والتزمت
تلك الجامعات بالعمل نحو االمتثال للمعايري الدولية حول
هذه القضية.

قضية للحوار

استمرت الرنويج خالل العقدين املاضيني يف إتباع سياسة
اإلرشاك .وكان الهدف الغالب مساعدة أطراف النزاع املسلح
عىل إيجاد الحلول السلمية للنزاعات املسلحة أو عىل األقل
املساعدة يف تقليل مستوى العنف واالتجاه نحو الحلول
السياسية.
ويف جميع الحاالت التي م َّثلت فيها الرنويج دوراً ،ض ّمت
األطراف املشاركة يف الحوار ما ال يقل عن جامعة مسلحة
واحدة ودولة واح��دةُ .وأرشك��ت الجامعات املسلحة من
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) ،مت ّثل 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  ،2001مارست الرنويج دوراً داع ًام بصفتها وسيط
يف عملية السالم بني حكومة الفلبني والجبهة الوطنية
الدميقراطية يف الفلبني .وتوصل الطرفان إىل اتفاق باحرتام
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،واتفقا عىل إيجاد
آلية ملراقبة تنفيذ تلك االتفاقية .واآلن ،يسعى الطرفان،
مع استئناف املفاوضات الرسمية يف شباط/فرباير  ،2011إىل
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 ،إ َّال أن قياس الدور
الفردي للرنويج يف أي نزاع قد ال يكون ذو أهمية كبرية.
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.

لكنَّ السؤال اآلخر الذي يجب طرحه هو :مع من ستُجرون
الناقش حول النزاع وإمكانية إنهائه إذا مل يتضمن الحوار
أطراف النزاع مبن فيهم الجامعات املسلحة من غري الدول؟
لقد كان موقف الرنويج التحاور مع الجميع ،مبن فيهم
املنظامت املختلفة كحركة حامس يف األرايض الفلسطينية
وحزب الله يف لبنان.
ويف مثل هذه الحوارات ،ميكن ألطراف النزاع أن تكتشف
ّأن 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
املسلحة من غري الدول وراء الرشعية السياسية وعزف
الدول املعنية عن نقل هذه الرشعية الضمنية ،وكل ذلك
يتحقق من خالل الحوار .ويف أفضل االحوال ،يجب أن يعمل
املرء عىل إزالة الطابع املس ّيس للقضايا الخاصة باملعايري
الدولية األساسية ،وتجنّب 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
تنصب يف مصلحة
حجة هامة
ّ
املسلحة من غري ال��دولّ ،
الحوار ،لكنّها يف الوقت نفسه ال تخلو من التعقيدات لسوء
الحظ .فالفاعلون من غري الدول ليسوا يف العادة منظامت
متآلفة .وبالفعل َّ
فإن الترشذم والعالقة القامئة بني الجامعات
والشبكات اإلجرامية ،والعالقة بني عنارص هياكل الدولة
والدول األخرى الراعية واجهات للحقيقة املعقدة للجامعات
املسلحة من غري الدول يف يومنا هذا .ويف بعض األحيان،
يكون هذا الترشذم نتيجة للنجاح العسكري للدولة ضد
إحدى الجامعات املسلحة ،ما ُيولِّد موقفاً أقل تشجيعاً عىل
املشاركة بالحوار الف ّعال .وتص ّعب هذه التعقيدات قياس
مصالح الدول أو التع ّرف عىل بواعثها الرئيسية.

نزع السالح اإلنساين

نعني بعبارة «سياسة اإلرشاك» االستخدام الكامل لجهاز
سياستنا الخارجية ومتويل املساعدات والتشبيك والرغبة يف
خوض املخاطر السياسية من أجل إحراز التغيري عىل املستوى
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الدويل ،وهو التغيري الذي يتامىش مع القيم العاملية كحامية
املبادئ اإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان ونزع السالح ّ
وفض
النزاعات .ويف هذا السياق ،تبذل الرنويج جهودها التنموية
واإلنسانية لتكون جزءاً من سياسة اإلرشاك تلك.
ودعوين ّ
أوضح ذلك مبثال ذي صلة مبوضوع الجامعات
املسلحة من غري ال��دول والتهجري القرسي وهو يتعلق
مبعاهدة حظر األلغام املضادة لألفراد عام  .1997ففي
حني ُصنعت األهداف األرضية أساساً ُلتستخدم يف الحروب
بني الدول ،فإ ّنها أصحبت سواء أكانت ُمنتجة صناعياً أم
يدوياً ،سمة مشرتكة للنزاعات املسلحة «غري املنتظمة» بني
واحدة أو أكرث من الجامعات املسلحة من غري الدول من
جهة والدولة من جهة أخرى .وبرصف النظر ع َّمن يستخدم
هذه األسلحة ،لن تكون العواقب اإلنسانية الستخدامها أمراً
مقبوالً .ولهذا ،كانت الرنويج ضمن أكرث املدافعني عن الحظر
الشامل املتمثل يف معاهدة  .1997وللسبب 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 التخ ُّلص من حقول األلغام ،ومساعدة
الضحايا ،وتدمري األسلحة ،وعدم إنتاجها مرة أخرى.
ولن تكون معاهدة حظر األلغام ممكنة دون الجهود
الجريئة من جانب املنظامت اإلنسانية كاللجنة الدولية
للصليب األحمر وع��دد من املنظامت غري الحكومية،
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
لقلب الحقيقة الصارخة للتأثري الحقيقي لأللغام األرضية.
ومؤخراً استخدمت الرنويج هذا النموذج للتعاون بني الدول
واملجتمع املدين يف العملية الناجحة التي ُت ّوجت مبعاهدة
الذخائر العنقودية عام .2008
كام أقامت معاهدة حظر األلغام ،وفيام بعد املعاهدة حول
الذخائر العنقودية ،سابق ًة ُمل ِزمة يف القانون الدويل وصنع
السياسات للتعامل مع قضايا نزع السالح وفقاً للمعايري
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
املدنيني ،وال��ذي فيه الفاعلون من غري ال��دول ،مبا فيها
الجامعات املسلحة .وحتى مع دخولنا عرص العوملة ،حيث
توجد العديد من الثغرات الحوكمية ،خاصة الناتجة عن
ترصفات الجامعات املسلحة من غري الدول ،وعجز الدول
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
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