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إخالء مسؤولية

تستند هذه الدراسة إىل بحث أجرته اللجنة الدولية للصليب األحمر. وال تهدف األمثلة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املذكورة يف هذه 

الدراسة بأي حال من األحوال إىل استهداف بلدان بعينها أو أطراف متحاربة معينة يف نزاع مسلح. والغرض الرئييس من هذه األمثلة توضيح أنواع 

االنتهاكات التي تؤدي إىل النزوح أو تعززه يف أوقات النزاع املسلح. وعالوة عىل ذلك، فإن التحليالت التي تتضمنها هذه الدراسة واستنتاجاتها ال 

تعّب بالرضورة عن وجهات النظر املؤسسية للجنة الدولية للصليب األحمر.

وهذه الدراسة هي األوىل من سلسلة دراسات اللجنة الدولية املتعلقة بآثار القانون الدويل اإلنساين. وستُجمع يف هذه السلسلة البحثية، أدلة 

تبّي حاالت يؤثر فيها القانون الدويل اإلنساين عىل القضايا االجتامعية والسياسية واالقتصادية، مثل أمن اإلنسان والتنمية والعالقات الدولية خالل 

النزاعات املسلحة. ويُراد من مرشوع آثار القانون الدويل اإلنساين املساهمة يف تعزيز احرتام القانون من خالل تقديم حجج واقعية عن الفرق 

الذي ميكن أن يُحدثه هذا القانون يف حياة األشخاص العالقي يف أتون النزاعات املسلحة. وسيدرس املرشوع اآلثار التي تنشأ عن احرتام القانون 

الدويل اإلنساين وعن انتهاكه عىل حد سواء من خالل املزج بي بحوث تجريبية ودراسات جامعية واالستفادة من الخبات الداخلية والخارجية. 
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شكر وتقدير

الدولية  للجنة  التابع  اإلنسانية  والسياسات  القانون  منتدى  من  كوتر  سيدريك  السيد  الدراسة  هذه  أعّد 
للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، باالستناد إىل مواد من أرشيف اللجنة الدولية ومؤلفات جامعية ومقابالت 
مع مندويب اللجنة الدولية. ويرّست وحدة الحفظ والبحث والجرد عملية الوصول إىل أرشيف اللجنة الدولية 
الزاخر باملعلومات. وقدم فريق مكتبة اللجنة الدولية دعامً إضافياً لعملية البحث، بينام أجرت مجموعة 
من طالب جامعة يورك استعراضاً للمؤلفات بإرشاف إيونا سيسامس. ومل يكن هذا املنشور لريى النور لوال 
دعم بريتا لورينكو، وستيوارت كوي، ودومينيك ليفييل، وأرادنا دوغال، وتيتيانا أستابينكو وسارة روكساس.

ونحن ممتنون لألشخاص التالية أسامؤهم عىل ما قدموه من مالحظات وتعليقات مفيدة: هيلي أوبريغون 
جيسكي، وإلي بوليسينسيك، وآن كينتي، وإيفا سفوبودا، ولينديس كامريون، وتوماس دي سانت موريس، 
وجيزيال هرينانديز، وجان كريستوف ساندوز، وجويل جريمانيي، وباسكال دودان، وفالريي مرييديث، وسعيد 
يون، وفيونا تريي، وجيهان شدوقي، ولوران جيزيل، وجانيت  أزاريلو، وسيريا  بادشاه هاشمي، وكريستينا 
موس-كرونا، وتيريي رشيري، وساشا رادين، وألكساندر برايتغر، وصويف تيمريمان، وأندريان فالرييوت، وإريني 
وإيليا  هادورن،  وليفيا  رايدر،  وماتيلد  نيدرهاورس،  وماتيو  كروتيوك،  وكفيتكا  خمريي،  ويانيس  جورجو، 
وغوينايل  غرايسون  وكاثرين-لون  كوترونو،  وأنجيال  غريبيل،  وآنا  كوسرت،  وإيتيان  بيك،  وأليس  إيفانوف، 

فونتانا وجميع العاملي يف منتدى القانون والسياسات اإلنسانية.

وأخرياً وليس آخراً، نشكر األشخاص الذين قدموا لنا الدعم طوال عملية البحث وهم كالتايل: هيلي دورهام، 
مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات اإلنسانية باللجنة الدولية، وفنسنت برينارد، رئيس منتدى القانون 
والسياسات اإلنسانية، ونيكول مارتينز-ماغ، نائبة الرئيس، واملوظفان املكلفان بالبحث جوليان غارسيا رافيل 

وجوانا كوزمانوفيتش، وألكساندرا كاهن، مساعدة يف القطاع األكادميي.
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ملخص تنفيذي

إن النزوح جزء ال يتجزأ من الحرب وأحد أكب التحديات اإلنسانية يف عرصنا. وعندما يُجب الناس أو يضطرون 
الجسدية والنفسية. وقد يفقد األشخاص  يُؤثر ذلك عىل صحتهم  ما  إىل ترك منازلهم ومجتمعاتهم، غالباً 
استقاللهم، ويخرسون أمنهم أو يفقدون إحساسهم به، ويفقدون إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية 
ويكونون أكرث عرضة لخطر املشاكل الصحية والعنف. ويؤثر النزوح أيضاً عىل املجتمعات املضيفة - خاصًة 

إذا كانت غري مستعدة له وُمفتقرة إىل الدعم الالزم.

الدويل  القانون  يكون  أن  يجب  املسلحة،  النزاعات  يف  النزوح  عن  الحديث  عند  أنه  الدراسة  هذه  وتبي 
اإلنساين جزءاً ال يتجزأ من عملية التفكري يف كيفية الحد من النزوح وإيجاد حلول له. وتفحص الدراسة أوجه 
التقاطع بي القانون الدويل اإلنساين والنزوح، وتُقدم رؤى متعمقة لتحديد ما إذا كان النتهاك القانون الدويل 
اإلنساين أو احرتامه أثر معِزز أو ُمخفف عىل النزوح. ودرسنا ألكرث من عام أمناط النزوح يف قرابة عرشة بلدان 
مختلفة من جميع أنحاء العامل. وتستند هذه الدراسة إىل مؤلفات ومقابالت مع مندويب اللجنة الدولية وإىل 
العديد من الوثائق املحفوظة يف أرشيف اللجنة الدولية. وتستفيد الدراسة من املعارف التي جمعتها اللجنة 

الدولية عىل مدى عقود عن النزاعات املسلحة والنزوح.

وتُذكرنا الدراسة يف املقام األول بأن النزوح هو مجرد طريقة من الطرائق للتعامل مع آثار الحرب، وأن هناك 
العديد من األسباب التي تدفع الناس إىل الرحيل يف مثل تلك الحاالت. واملدنيون الهاربون من النزاع ليسوا 
ضحايا مستسلمي، بل أفراد فاعلون. وعىل الرغم من أن ظروفاً خارجية ترغمهم عىل اتخاذ قرار، فإن قرار 
البقاء أو الهروب أو اختيار الوجهة يعود إليهم. ويف بعض األحيان، تُتخذ تلك القرارات بُعجالة، إذ يهرب 
الناس للحفاظ عىل حياتهم يف خضم هجوم. ويفكر آخرون طويالً وملياً مع أقاربهم ليفصلوا يف ما إذا كان 

البقاء سيشكل خطراً كبرياً عليهم، وما إذا كانت لديهم املوارد الكافية للهرب.

ويُعد العنف أو التهديد بالعنف من أهم االعتبارات: إذ تشري األدلة إىل وجود عالقة بي موجات العنف 
والنزوح - حيث يكون النزوح سبيالً ينتهجه الناس لتجنب الخطر الفعيل أو املتوقع والظفر باألمان يف مكان 
آخر. والنزاع عنيف بحكم طبيعته. وُصمم القانون الدويل اإلنساين للحد من املعاناة التي تسببها الحرب 
من خالل إقامة توازن بي االعتبارات اإلنسانية والرضورة العسكرية. ويف حي أن أعامل العنف التي تؤثر 
عىل املدنيي قد تشكل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين ـ وإن مل يكن يف جميع األحوال ـ فإن التقرير يعرض 
العديد من االنتهاكات التي تؤدي إىل النزوح بشكل مبارش أو غري مبارش: انتهاكات املبادئ والقواعد التي 
تحكم سري العمليات العدائية، مبا فيها التمييز واالحتياط؛ واالستخدام غري املرشوع لأللغام األرضية؛ وشن 
هجامت مبارشة عىل البنية التحتية املدنية وعىل املنشآت التي تقدم الخدمات األساسية وما يرتتب عىل ذلك 
من تعطيل لتلك الخدمات؛ وشن هجامت غري مرشوعة عىل املنشآت واملركبات الطبية والعاملي يف املجال 
الطبي؛ ومنع املنظامت اإلنسانية املحايدة بشكل غري مرشوع من الوصول إىل املحتاجي ملساعدتها؛ وشن 
هجامت مبارشة عىل املدنيي؛ والقتل؛ واحتجاز الرهائن؛ والتعذيب؛ والعنف الجنيس، وما إىل ذلك. وميكن 
أن تؤدي هذه االنتهاكات إىل نزوح وقايئ. ويتمتع املدنيون بذاكرة طويلة فيام يتعلق بانتهاكات القانون 
الدويل اإلنساين ويدركون أثر هذه االنتهاكات عىل اآلخرين. ومن املحتمل أن يتوقعوا حدوثها أو تكرارها، 

ومن ثَّم يختارون النزوح الوقايئ.

وتُبي الدراسة أيضاً أنه يف بعض الحاالت، إذا حصلت املجتمعات املحلية عىل املساعدة اإلنسانية والحامية 
ضيَقت  إذا  املقابل،  ويف  إلحاحاً.  أقل  الرحيل رضورة  يصبح  فقد  املحيل،  املستوى  عىل  إليها  تحتاج  التي 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين الخناق عىل الجهود اإلنسانية، أو قطعت رشيان الحياة متاماً، فقد يضطر 

املدنيون إىل البحث عن املساعدة يف مكان آخر.
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ثّم تحلل الدراسة أمناط النزوح وتقدم رؤى متعمقة يف كيفية تأثري انتهاكات القانون الدويل اإلنساين عىل 
تراكم  السكان. ويف حاالت أخرى، يؤدي  هذه األمناط. ويف بعض األحيان، يؤدي حادث واحد إىل هروب 
االنتهاكات عىل مدى فرتات طويلة إىل النزوح. وتُؤثر شدة االنتهاكات وأنواعها تأثرياً عميقاً عىل الفرتة التي 

يقضيها األشخاص كنازحي، وعىل ظروف نزوحهم.

ويُفيض األثر الرتاكمي للعنف الناجم عن سري العمليات العدائية، سواء كانت تنتهك القانون الدويل اإلنساين 
أم ال، إىل إبعاد النازحي عن منازلهم لفرتة أطول - وميكن أن يجبهم عىل تغيري مكانهم عدة مرات. وعندما 
يُوجه العنف ضد مدنيي محددين أو مجموعات من املدنيي بعينها، يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين، 
يُرجح أن يؤدي ذلك إىل نزوح طويل األمد، أو إىل استحالة عودة هؤالء األشخاص الذين سيحتاجون بالتايل 

إىل البحث عن حل مستدام من خالل االندماج يف مجتمع مكان النزوح أو التوطّن يف مكان آخر.

منازلهم  إىل  العودة  يف  الراغبي  األشخاص  حامية  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  دور  التقرير  يرشح  وختاماً، 
ومساعدتهم مبجرد انتهاء العمليات العدائية أو غريها من أسباب النزوح. ويُخفف تحسي احرتام القانون 
الدويل اإلنساين أوالً من األرضار وأشكال الدمار واسعة النطاق التي لحقت باألعيان املدنية بسبب الحرب. 
بالقضاء عىل مخلفات  النزاع  أطراف  ويُلزم  معينة  أسلحة  استخدام  أيضاً  اإلنساين  الدويل  القانون  ويحظر 
الحرب القابلة لالنفجار أو إزالتها أو تدمريها يف املناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد وقف العمليات العدائية 
ويف أقرب وقت ممكن، ما يضمن بيئة أكرث أماناً للعائدين. وعىل هذا النحو، يساهم احرتام القانون الدويل 
للنازحي. وعالوة عىل ذلك، قد تسهم الحامية التي مينحها  اإلنساين يف جعل مسألة العودة خياراً حقيقياً 

القانون الدويل اإلنساين للمدنيي يف ضامن سالمة العائدين.

والنزوح هو أكرث من مجرد نتيجة للحرب، بل قد يكون أيضاً اسرتاتيجية مدروسة وانتهاكاً للقانون الدويل 
اإلنساين يف حد ذاته. وإذا أردنا وضع حد لالنتهاكات الواعية، يجب علينا أن ننظر إىل ما ينص عليه القانون 
انتهاك  القصد من فعل  النظر يف  أسباب حدوثها. ويشكل  أوالً  ندرس  وأن  القانون،  يتخطى نص  ما  وإىل 
ومعالجتها  بعمق  فيها  والتأمل  االنتهاك،  هذا  أسباب  استكشاف  لتحسي  وسيلة  اإلنساين  الدويل  القانون 
معالجة فعالة يف نهاية املطاف. ويساعد فهم األسباب الكامنة وراء انتهاك القانون الدويل اإلنساين اللجنة 
الدولية عىل تطوير مجموعات جديدة من الحجج أو اإلجراءات يف املجال القانوين أو غريه، ميكن إضافتها 

القامئة. املجموعات  إىل 

ومن الرضوري أن تلتزم أطراف النزاع بأحكام القانون الدويل اإلنساين خالل مراحل النزوح- أي عندما يكون 
األشخاص عرضة ملخاطر النزوح، للحد من الظروف التي ميكن أن تجبهم عىل الهروب منذ البداية؛ ويف 
مرحلة الهروب، لتقليل املعاناة أثناء النزوح من أجل املساهمة يف متكينهم من التحرك بأمان أكب والوصول 
إىل وجهتهم دون عوائق؛ وأثناء إقامتهم يف مكان النزوح، وعند العودة أو التوطّن يف جزء آخر من البالد 
من أجل املساهمة يف حاميتهم ودعم جهودهم إلعادة بناء حياتهم. وخلصت جميع األدلة املستقاة من 
املؤلفات الخارجية وسجالت اللجنة الدولية إىل استنتاج مفاده أن للقانون الدويل اإلنساين دوراً أساسياً يف 

حامية املدنيي من النزوح وأثناءه.

وتُبي هذه الدراسة أن تحسي احرتام القانون الدويل اإلنساين له أربع فوائد رئيسية عىل األقل:
مُيثل إحدى الطرائق ملعالجة أسباب النزوح ومنع األشخاص من النزوح منذ البداية.	 
له دور حاسم يف متكي العمل اإلنساين لدعم األشخاص املعرضي لخطر النزوح.	 
يسهم يف ضامن حامية األشخاص أثناء عملية النزوح.	 
يسهم يف تهيئة بيئة مالمئة لعودة آمنة وكرمية.	 

والنزوح مدعاة قلق للدول واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية والجهات الفاعلة األخرى يف جميع 
وتصب  وعواقبه.  الجذرية  أسبابه  ملعالجة  وسعها  يف  ما  كل  ببذل  عديدة  أطراف  وتعهدت  العامل.  أنحاء 

املالحظات الواردة أدناه التي تستند إىل نتائج هذه الدراسة، يف اتجاه تعزيز ذلك املسار.
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يقع عىل عاتق األطراف يف حاالت النزاع املسلح - الدول و/أو الجامعات املسلحة من غري الدول - 1. 
بذلك. للقيام  التي بحوزتها  العديدة  األدوات  استخدام  القانون وينبغي عليها  احرتام  واجب 

القانون الدويل  انتهاك  النزاع للقانون بشكل أفضل وتجنب  توجد عدة طرائق لضامن امتثال أطراف 
اإلنساين، وعدد من هذه الطرائق التزامات ينص عليها هذا القانون. ومن بي هذه الطرائق عىل سبيل 
املثال، تدريب القوات املسلحة التابعة للدول والجامعات املسلحة من غري الدول عىل احرتام القانون 
الدويل اإلنساين واستخدام األسلحة املناسبة وفقاً للظروف. وميكن أن تدرج القوات والجامعات املسلحة 
القانون الدويل اإلنساين يف قواعد االشتباك الخاصة بها، وتناقش سلوكها يف عمليات سابقة وتستعرضه، 
عند  بهم،  املشتبه  اإلنساين وتالحق  الدويل  القانون  الجسيمة ألحكام  االنتهاكات  ادعاءات  وتُحقق يف 

االقتضاء.

عىل جميع الدول واألطراف املشاركة يف نزاع مسلح االلتزام بضامن احرتام القانون.2. 
يجب عىل أطراف النزاع أن تضمن أن قواتها املسلحة وغريها من األشخاص أو الجامعات التي تعمل بناًء 
عىل تعليامتها أو تحت إرشافها أو سيطرتها تحرتم أحكام القانون الدويل اإلنساين. وعندما تتخذ أطراف 
النزاع من معالجة مسألة النزوح سياسة لها، ميكننا أن نتوقع محقي أن تكون السبّاقة إىل تعزيز القانون 
الدويل اإلنساين ومنع االنتهاكات. وتتحمل الدول األعضاء يف تحالفات أو التي تنرش قوات يف الخارج أو 
تقدم الدعم لطرف من أطراف نزاع ما مسؤولية أكب إلظهار قدرتها عىل القيادة، والسعي إىل ضامن 
التزام رشكائها وحلفائها بأحكام القانون الدويل اإلنساين، حتى وإن مل تكن هي نفسها طرفاً يف النزاع. 
ويقع عىل عاتق جميع الدول واجب عدم تشجيع أطراف النزاع وعدم تقديم املعونة لها أو مساعدتها 
عىل انتهاك القانون الدويل اإلنساين، ويجب عليها مامرسة نفوذها عىل األطراف املتحاربة، قدر اإلمكان، 

ملنع االنتهاكات ووضع حّد لها.

يعود احرتام القانون الدويل اإلنساين وإنفاذه فيام يتعلق بالنزوح مبكاسب كبرية عىل أطراف النزاع 3. 
املسلح - أي الدول و/أو الجامعات املسلحة من غري الدول.

كلام زاد اعتامد األشخاص عىل الدول واملنظامت اإلنسانية، زادت التكاليف. وال ميكننا الحد من هذا 
العبء اإلنساين واالجتامعي واملايل إال إذا عالجنا أسباب النزوح. وعندما تترضر البنية التحتية املدنية 
وتدمر، تصبح األعباء مزدوجة - فتشمل تكلفة إدارة النزوح وتكلفة إعادة بناء املمتلكات أو إصالحها. 
وميكن للدول والجامعات املسلحة من غري الدول، من خالل احرتام القانون الدويل اإلنساين وإنفاذه، أن 
تسهل عىل العائدين استعادة استقاللهم، واستئناف أعاملهم، وزراعة أراضيهم من جديد، واالضطالع 
بدورهم - عملياً وسياسياً - يف عملية إعادة اإلعامر. ويسلط هذا التقرير الضوء عىل التكاليف البرشية 

والسياسية واملالية واالقتصادية الفعلية للنزوح.

مبا أن النزوح جزء ال يتجزأ من الحرب، يجب عىل أطراف النزاع اتخاذ تدابري استباقية للتعامل مع 4. 
النزوح ومعالجته عىل األمدين القصري والطويل عندما متيل الظروف ذلك ووفقاً ملا ينص عليه القانون 

الدويل اإلنساين.
قد يكون النزوح بالنسبة لألشخاص العالقي يف النزاع، يف بعض األحيان، أفضل طريقة إذا مل تكن الوحيدة 
للهروب من املخاطر أو الصعوبات الوشيكة. ولذلك يتعي عىل أطراف النزاع االستعداد إلمكانية النزوح 
والتأكد من وجود ممر آمن للمدنيي ملغادرة منطقة النزاع والوصول إىل موقع أكرث استقراراً. وباإلضافة 
إىل ذلك، يُلزم القانون الدويل اإلنساين أطراف النزاع بإجالء األشخاص كتدبري مؤقت، إذا اقتىض ذلك أمن 

املدنيي املعنيي أو أسباب عسكرية قهرية.

إن تحليل أعامل العنف وأنواعه املسببة للنزوح، وتسليط الضوء عىل كيفية تأثريها عىل األشخاص 5. 
رضوري. إجراء 

الذي يجب  النزوح بفعالية ما مل يفهم دوافع حدوثه وما  الدويل أن يعالج أسباب  ال ميكن للمجتمع 
املدنيي عىل الهروب. وعليه، ينبغي أن نسأل أنفسنا األسئلة التالية: هل الفعل الذي تسبب يف نزوح 
الناس مجرد جزء ال يتجزأ من الحرب )أي فعل يسمح به القانون الدويل اإلنساين(؟ أم أنه، يف الواقع، 

ملخص تنفيذي
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بقصد  انتهاك للقانون الدويل اإلنساين؟ وهل كان مقصوداً؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ارتُكب عمداً 
إجبار األشخاص عىل ترك منازلهم؟ ويساعد فهم األسباب الكامنة وراء انتهاك القانون الدويل اإلنساين 
اللجنة الدولية والجهات الفاعلة األخرى عىل تطوير مجموعات جديدة من الحجج أو اإلجراءات، يف 

املجال القانوين وغريه من املجاالت، ميكن إضافتها إىل املجموعات القامئة.

إن منع االنتهاكات وتعزيز القانون الدويل اإلنساين مسألة ذات أولوية. ودور اللجنة الدولية وخربتها 6. 
عنرصان مهامن ملنع النزوح يف النزاعات املسلحة وحامية النازحني.

تساعد اللجنة الدولية يف ضامن منع االنتهاكات، وتقرتح، حي تقع االنتهاكات، طرائق ملنع تكرارها من 
خالل إذكاء الوعي بالقانون الدويل اإلنساين، ودعم السلطات إلدماج القانون الدويل اإلنساين يف أطرها 
املحلية وتنفيذ قواعده، ومواصلة الحوار مع الدول والجامعات املسلحة من غري الدول بشأن تعزيز 
حامية السكان املدنيي. وميكن للجنة الدولية القيام باملزيد للتأكيد عىل عواقب النزوح العديدة وفوائد 
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين فيام يتعلق بالنزوح. وبشكل أعم، يجب أن تستمر اللجنة الدولية يف 
التشديد عىل أهمية الوقاية لدى جميع األطراف. وتضطلع اللجنة الدولية بدور فريد يف املساعدة عىل 
منع النزوح يف النزاعات املسلحة، وضامن حصول النازحي عىل الحامية واملساعدة التي يحتاجون إليها 

بفضل نطاق انتشارها الواسع وخبتها الكبرية يف مجايل القانون الدويل اإلنساين والحامية.
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املرسد

النزوح
لغرض هذه الدراسة، يُعرّف النزوح بأنه عملية يُجب فيها الناس عىل الهرب أو عىل ترك منازلهم أو أماكن 

إقامتهم املعتادة لتجنب آثار نزاع مسلح، ويجدون أنفسهم يف منطقة أخرى من البلد أو خارجه.

النزوح القرسي
يشري النزوح القرسي، بصفته مصطلح عام، إىل حركة الالجئي وملتميس اللجوء عب الحدود الدولية وكذلك 
حركة النازحي داخلياً يف بلد ما. ويشمل املفهوم األفراد الذين نزحوا قرساً نتيجة لالضطهاد أو النزاع املسلح 
أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان.1 ومبوجب القانون الدويل اإلنساين، يُحظر عىل أطراف 
النزاع إجبار السكان املدنيي عىل النزوح القرسي، ما مل يكن ذلك رضورياً ألمن املدنيي املعنيي أو ألسباب 
أمنية قاهرة.2 وتُفضل اللجنة الدولية استخدام هذا املصطلح لإلشارة إىل الحظر الذي ينص عليه القانون 

الدويل اإلنساين، وسيُستخدم عىل هذا النحو يف هذه الدراسة.

النازحون داخلياً
األشخاص أو مجموعات من األشخاص أُكرهوا عىل الهرب أو عىل ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو 
اضطروا إىل ذلك، وال سيام نتيجة نزاع مسلح أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو 
انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البرش، ومل يعبوا الحدود الدولية املعرتف 

بها للدولة.3

املهاجرون
تصف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر التي تضم اللجنة الدولية، املهاجرين كأشخاص يرتكون 
أو يهربون من بلدهم األصيل أو أماكن إقامتهم املعتادة طلباً لألمان أو الحصول عىل فرص أفضل. وميكن أن 
تكون الهجرة طوعية أو غري طوعية، لكن غالباً ما ينجم النزوح عن مزيج مجموعة من الخيارات الطوعية 
واملهاجرون عدميو  املهاجرون،  العامل  منها  الفئات  التعريف جملة من  القرسية. ويشمل هذا  والظروف 
الجنسية، واملهاجرون الذين تعتبهم السلطات العامة غري رشعيي. ويشمل أيضاً الالجئي وملتميس اللجوء، 

عىل الرغم من أنهم يشكلون فئة خاصة مبوجب القانون الدويل.4

:«Global Trends: Forced displacement in 2015» انظر تقرير املفوضية العليا لشؤون الالجئي  1

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 

ويستخدم البنك الدويل هذا املصطلح بنفس املعنى انظر:

http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-growing-global-crisis-faqs

جرى االطالع عىل العنواني اإللكرتونيي يف يونيو 2018.

املادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة؛ واملادة )17( من البوتوكول اإلضايف الثاين؛ والقاعدة )129( من قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف.  2

http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html  3

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، سياسة الهجرة،  2009:  4

https://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-ar.pdf
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الالجئون
األشخاص الذين عبوا حدوداً دولية، وهم معرضون لخطر االضطهاد يف بلدهم األصيل أو سبق وأن تعرضوا 

له.5

نهج اللجنة الدولية للصليب األحمر فيام يتعلق بالنزوح الداخيل والهجرة
تُقر اللجنة الدولية، عند معالجة مسألتي الهجرة والنزوح الداخيل، أن هاتي الظاهرتي كثرياً ما تطرحان 
تحديات مرتابطة. وسواء عب النازحون إىل بلد آخر أو مل يعبوا، فغالباً ما تكون أسباب الهروب هي نفسها. 
وقد يتقاسم األشخاص النازحون داخلياً واملهاجرون أيضاً احتياجات ومواطن ضعف مامثلة، وتحديداً تلك 
التي تنجم عن مواجهة بيئة جديدة والحرمان من دعم مجتمعاتهم. ومع ذلك، تظل املسألتان مختلفتني، 
خاصًة فيام يتعلق باألطر القانونية املعمول بها وما ينشأ عنهام من مسؤوليات بالنسبة للسلطات املعنية. 
ويف النزاعات املسلحة، حيث تكون انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف أغلب األحيان سبباً يف النزوح، يعني 
القواعد واملبادئ املتعلقة بسري  القانون الدويل اإلنساين، ال سيام  النزاع بتعزيز احرتام  قيام أطراف  ذلك 
العمليات العدائية. ويُذكّر أطراف النزاع أيضاً بأنه يُحظر، مبوجب القانون الدويل اإلنساين، إجبار السكان 
املدنيي عىل النزوح القرسي، ما مل يكن ذلك رضورياً ألمن املدنيي املعنيي أو ألسباب أمنية قاهرة. وعىل 
العكس من ذلك، ال تسعى اللجنة الدولية إىل منع املهاجرين من الهجرة ألنها ال تشجعها وال تُثني عنها. 
وبدالً من ذلك، تشارك اللجنة الدولية يف حوار مع السلطات لضامن احرتامها اللتزاماتها، مبا يف ذلك مبوجب 

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، واحرتام حقوق املهاجرين الضعفاء.

وفقاً التفاقية الالجئي لعام 1951، الالجئ هو شخص أُجب عىل الهروب من بلده بسبب خوف له ما يبره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه   5

أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة معينة أو بسبب آرائه السياسية، وال يستطيع أو ال يريد أن يستظل بحامية ذلك البلد. انظر أيضاً صكوك 

الالجئي اإلقليمية لالطالع عىل التعريفات املوسعة لالجئي.
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«أخبين أفراد بعض األرس أنهم رموا حقائبهم أثناء الهروب الستحالة أخذ أمتعتهم الشخصية. ...وفقد العديد 
من األشخاص االتصال بأقاربهم. ...ويرغب العديد منهم يف العودة إىل منازلهم ليستعيدوا حياتهم الطبيعية 
ويوفروا التعليم ألطفالهم».6 تلك كانت كلامت «ماريان غارس»، رئيسة بعثة اللجنة الدولية يف سورية وهي 
تتحدث عن مصري األرس النازحة بسبب الحرب. وميكن تلخيص املأساة اإلنسانية املرتبطة بالنزوح عىل النحو 
التايل: تهرب، أحياناً بشكل عاجل وفوضوي، وتفقد كل ما متلكه، وترى عائلتك مشتتة بسبب الحرب، وتشعر 
بالخوف وعدم اليقي، ولكن ترغب - رغم كل يشء - يف استعادة حياة طبيعية ويف ضامن مستقبل ألطفالك. 

النزوح سمة بارزة من سامت الحرب. ومتثل معالجة أسبابه وعواقبه أحد أكب التحديات يف عرصنا.

وتعتب اللجنة الدولية منع ظهور الظروف التي قد تؤدي إىل النزوح يف النزاعات املسلحة جزءاً رئيسياً من 
عملها.7 ولقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين من شأنه أن يقلل بدرجة كبرية 
من عدد النازحي يف جميع أنحاء العامل.8 وقال رئيس اللجنة الدولية، السيد «بيرت ماورير»، يف خطاب ألقاه 
يف نيويورك يف أيلول/ سبتمب 2016: «الحقيقة أن العنف وانتهاك القانون الدويل اإلنساين دون أي ضوابط 
هذه،  النظر  وجهة  األخرى  املنظامت  من  العديد  ويشارك  القرسي».9  للنزوح  الرئيسية  الدوافع  من  هام 
مثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة.10 ومن البديهي وجود رابط بي انتهاك القانون 
والنزوح، وتوقع أن يقلّص احرتام القانون الدويل اإلنساين عادة النزوح - وحتى أن يحول دونه. وتهدف هذه 
الدراسة إىل تحليل هذه الفكرة من خالل النظر عن كثب يف أسباب النزوح يف النزاعات املسلحة وفحص ما 
إذا كانت األدلة تشري إىل وجود صلة مبارشة بي النزوح والقانون الدويل اإلنساين. والغرض من هذه الدراسة 
اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل دراسة ماهية العالقة بني القانون الدويل اإلنساين والنزوح يف النزاعات 

السابقة والحالية.

وتستند هذه  العامل.  أنحاء  مختلفة من جميع  بلدان  قرابة عرشة  النزوح يف  أمناط  عام  ودرسنا ألكرث من 
الوثائق املوجودة يف  العديد من  الدولية وإىل  اللجنة  املتاحة ومقابالت مع مندويب  املؤلفات  الدراسة إىل 
أرشيف اللجنة الدولية. وتستفيد الدراسة من املعارف التي جمعتها اللجنة الدولية عىل مدى عقود عن 
النزاعات املسلحة والنزوح. وعالوة عىل ذلك، ليست هذه الدراسة دراسة خاصة بالقانون الدويل اإلنساين، 
وإمنا هي دراسة بشأن القانون الدويل اإلنساين وأوجه تقاطعه مع النزوح يف النزاعات املسلحة. وعليه، 
سندرس هذه األوجه من منظور العلوم اإلنسانية واالجتامعية، ال من منظور قانوين بحت )انظر امللحق 

التي اعتمدناها(. التفاصيل عن املنهجية  األول ملزيد من 

ولغرض هذه الدراسة، نعرّف النزوح بأنه عملية يُجب فيها الناس عىل الهرب أو عىل ترك منازلهم أو أماكن 
إقامتهم املعتادة لتجنب آثار نزاع مسلح، مبا فيها العنف. ومل تُرصد يف املؤلفات محاوالت كافية لتقديم 
توضيح دقيق لكلمة «عنف». ويف نهاية املطاف، فإن النزاعات املسلحة هي بحكم طبيعتها عنيفة. ومل يُصغ 
القانون الدويل اإلنساين ملنع حدوث أنواع معينة من العنف، بل للحد من املعاناة التي تسببها الحرب عن 
النزوح.  نفسه عىل  االستنتاج  وينطبق  العسكرية.  والرضورة  اإلنسانية  االعتبارات  بي  توازن  إقامة  طريق 

https://twitter.com/ICRC_sy/status/981908574996697088   6

اللجنة الدولية للصليب األحمر، التصدي ملسألة النزوح الداخيل أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، جنيف، 2018؛   7

اللجنة الدولية للصليب األحمر، النزوح الداخيل: نهجنا واسرتاتيجيتنا للفرتة 2016 – 2019، جنيف، 2016:  

https://www.icrc.org/en/document/internal-displacement-our-approach-and-strategy-2016-2019

 Jakob Kellenberger, “The ICRC’s response to internal displacement: strengths, challenges and constraints”, International  8

 Review of the Red Cross (IRRC), Vol. 91, No. 875, September 2009, pp. 475–490; Veronika Talviste, Jamie A Williamson,

 Anne Zeidan, “The ICRC approach in situations of pre-displacement”, Forced Migration Review, No. 41, “Preventing

.displacement”, 2012, p. 22

بيان ألقاه السيد بيرت ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، عىل الجلسة العامة لقمة األمم املتحدة ملعالجة التحركات الكبرية لالجئي   9

واملهاجرين، 19 أيلول/سبتمب 2016:

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/ga/documents/2016/ecosoc/icrc.pdf

«ميكننا الضغط عىل جميع أطراف النزاع املسلح الحرتام القانون الدويل اإلنساين وحامية الرجال والنساء واألطفال املدنيي. وقد يهرب عدد أقل   10

من الناس إذا اتخذت األطراف املتنازعة الخطوات الالزمة لتجنيبهم آثار األعامل العدائية، واالمتثال ملبادئ التمييز والتناسب. وميكننا فعل املزيد 

ويجب علينا ذلك إلجبار األطراف املتحاربة عىل االمتناع عن استخدام النزوح القرسي كسالح حرب.» مقتطف من: فالريي آموس،

“Preventing displacement”, Forced Migration Review, No. 41, “Preventing displacement”, 2012, p. 4.

https://www.icrc.org/en/document/internal-displacement-our-approach-and-strategy-2016-2019
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وستبقى النزاعات املسلحة تسفر عن ضحايا وستجب األشخاص عىل ترك منازلهم، حتى إذا التزمت أطراف 
النزاع بالقانون الدويل اإلنساين بحذافريه. وبالتايل، هناك سؤاالن مهامن نحتاج إىل طرحهام. السؤال األول، 
الدويل  للقانون  انتهاكاً  بالضبط، وهل يشكل   - النطاق  - وهو مصطلح عام وواسع  «العنف»  يعني  ماذا 
اإلنساين؟ والسؤال الثاين، إىل أي مدى يؤثر احرتام القانون الدويل اإلنساين أو انتهاكه عىل النزوح؟ وهل ميكننا 

رصد أعامل العنف غري املرشوعة التي تسبب النزوح؟

وبصفتنا منظمة إنسانية، فإننا ال نشارك يف بحوث أكادميية بحتة، عىل الرغم من أننا نسعى دامئاً إىل تحليل 
نتائج ما نقوم به. ومن واجبنا تقييم عملنا، ليس فقط لنتمكن من تحسي أدائنا، ولكن أيضاً حتى يتسنى 

للجميع - أي األشخاص الذين نساعدهم، والدول، والجهات املانحة، واملجتمع ككل - مساءلتنا.

وهذا اإلصدار هو األول من سلسلة دراسات آثار القانون الدويل اإلنساين، وهي سلسلة تتبع معايري أكادميية 
دقيقة وتقوم عىل األدلة، أجراها منتدى القانون والسياسات اإلنسانية باللجنة الدولية وتستند إىل املعارف 
واملوارد الفريدة للجنة الدولية من أجل دراسة كيفية تأثري القانون الدويل اإلنساين فعلياً يف امليدان. ولهذه 

الدراسة ثالثة أهداف.

املسلح،  النزاع  أوقات  يف  النزوح  اإلنساين عىل  الدويل  القانون  ألثر  أفضل  فهم  اكتساب  إىل  نهدف  أوالً، 
انتهاك  بي  املفرتضة  الصلة  موّسع  بحث  يؤكّد  أن  ميكن  )وكيف(  هل  لنعرف  البيانات  دراسة  خالل  من 
القانون الدويل اإلنساين والنزوح، وبي احرتام القانون الدويل اإلنساين ومنع النزوح. وتهدف النتائج إىل إرشاد 
عمل اللجنة الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف املستقبل. وإذا كانت األدلة تؤكد وجود صلة واضحة، 
النزاع بشأن حامية  الدول واألطراف األخرى املشاركة يف  إضافية تدعم حوارنا مع  فسيعطينا ذلك حججاً 

اإلنسانية. والدبلوماسية  السياسات  لتواصلنا معها عىل مستوى  متيناً  أساساً  املدنيي، وسيشكل  السكان 

وثانياً، نهدف، من خالل تحليل أثر القانون الدويل اإلنساين، إىل إصدار بيانات بحثية ميكن للجنة الدولية 
وغريها من املنظامت استخدامها إىل جانب الحجج العملية من أجل دعم جميع جهودنا لتعزيز احرتام 
القانون. ويعكس ذلك االعرتاف بأن الحجج اإلنسانية ميكن أن يكون لها، إىل جانب الحجج القانونية، أثر 
أكب يف إقناع أطراف النزاع بااللتزام بالقانون الدويل اإلنساين، وميكن أن تُكمل الحجج القانونية وتعززها.

وثالثاً، نقدم أمثلة عن أمناط النزوح ونتعمق يف تحليلها.

إن الغرض الرئييس من هذه الدراسة هو لفت االنتباه إىل الدور الرئييس للقانون الدويل اإلنساين يف منع 
النزوح ومعالجته والتأثري عىل صياغة القواني والسياسات يف الدول واملنظامت الدولية واملنظامت املتعددة 

األطراف.
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فضالً عن املصاعب التي يسببها 
النزوح للنازحني أنفسهم، فإن 

تكاليفه االجتامعية واالقتصادية 
هائلة.

الواقع املؤمل للنزوح
يُلحق النزوح خسائر فادحة بحياة الناس بأكرث من طريقة. وفضالً عن املصاعب التي يسببها النزوح للنازحي 
الدولية عن الوضع يف  اللجنة  أنفسهم، فإن تكاليفه االجتامعية واالقتصادية هائلة. وبيّنت دراسة أجرتها 

بشكل  السكان،  من  كبرية  عىل رشيحة  يؤثر  أن  ميكن  النزوح  أن  كولومبيا، 
يف  االجتامعي  النسيج  عىل  كبري  وقع  له  يكون  وقد  مبارش،  غري  أو  مبارش 
البلد. ويواجه األشخاص واملجتمعات املعاناة، وفقدان األرسة و/أو األصدقاء، 
الثقافية. ويوّضح هذا كم ميكن أن تكون  وفقدان الوطن واألرض والتقاليد 
آثار النزوح كثرية، وملاذا يُعد الحد من النزوح من خالل معالجة أسبابه أمراً 

يف غاية األهمية.

يؤثر النزوح أوالً وقبل كل يشء عىل أولئك الذين أُجبوا عىل ترك منازلهم، 
مام يعرض أمنهم - وأحياناً حياتهم - للخطر. وقد يكون للنزوح آثار وخيمة عىل صحة الناس.11 فالنازحون 
يتكبدون العناء للوصول إىل الرعاية الطبية األساسية، ما يعرض صحتهم لخطر أكب. ويف بعض مناطق العامل، 
يصاب النازحون بنقص التغذية أو يصابون بأمراض معدية بسبب عدم وجود مياه جارية أو ألنهم يعيشون 
يف ظروف غري صحية.12 ويف مناطق أخرى، يؤدي عدم توفر رعاية جيدة النوعية وصعوبة وصول النازحي 
إليها إىل عدم معالجة األمراض املزمنة وغري املعدية.13 وتبز الدراسات السابقة أيضاً وجود روابط بي النزوح 

وبعض الظروف الصحية، ولكن يجب االنتباه إىل رضورة ضامن املراقبة عىل األمد الطويل.14

ويعاين السكان املحليون أيضاً عندما يغادر العاملون يف املجال الطبي مناطق القتال. وغادر آالف األطباء 
العراق يف أعقاب العمليات األمريكية يف عام 2003، تاركي النظام الصحي يف البالد يف حالة يرىث لها.15 وهذا 
ما تؤكده سجالت اللجنة الدولية، إذ كنا شهوداً عيان عىل مغادرة أطباء ومعلمي ومهندسي بأعداد كبرية، 
تاركي الخدمات املحلية خالية من العاملة ذات املهارات التي تضمن استمرارها.16 ومن املؤسف أن هذه 

اآلثار غري املبارشة للنزوح نادراً ما تدرج يف اإلحصاءات الرسمية.

https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-1505-8-22; www.unhcr.  11

org/excom/EXCOM/3ae68bf424.html

 A. Cotroneo, op. cit., p. 294; Samanta L. Thomas, Sutard Thomas, “Displacement and health”, British Medical Bulletin, Vol. 69,

2004, pp. 115–227.

 Hani Mowafi, “Conflict, displacement and health in the Middle East”, Global Public Health, Vol. 6, No. 5, May 2011, pp.  12

472–48.

 Marcus Skinner, “The impact of displacement on disabled, injured and older Syrian refugees”, Forced Migration Review,  13

No. 47, “The Syria crisis, displacement and protection”, 2012, p. 40.

عىل سبيل املثال، تشري دراسة منفصلة عن أوكرانيا إىل أن النزوح يؤدي إىل انتشار فريوس نقص املناعة البرشية:  14

Tetyana I. Vasylyeva, Maria Liulchuk, Samuel R. Friedman et al., “Molecular epidemiology reveals the role of war in 

the spread of HIV in Ukraine”, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 115, 2018: www.pnas.org/content/

early/2018/01/09/1701447115

اإلحصاءات ليست دقيقة. جمع جوزيف ساسون البيانات، مع تقديم تقديرات لعدد األطباء الذين فروا والذي يرتاوح بي 12000 و18000 )من   15

إجاميل 34000 طبيب يف العراق يف عام 2003(. وقّدر الهالل األحمر العراقي أن حوايل 50% من األطباء غادروا، و70% من املتخصصي. جوزيف 

ساسون، مرجع سبق ذكره، الصفحة 143.

ICRC, Urban Services during Protracted Armed Conflict.   16

https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-1505-8-22; www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68bf424.html
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-1505-8-22; www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68bf424.html
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-1505-8-22; www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68bf424.html
http://www.pnas.org/content/early/2018/01/09/1701447115
http://www.pnas.org/content/early/2018/01/09/1701447115
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من الحقائق الثابتة ـ التي تدعمها مشاهدات اللجنة الدولية ـ أن النزاع املسلح يلحق خسائر فادحة بصحة 
النازحي. وميكن أن يسبب العنف وآثاره  الناس النفسية واالجتامعية.17 وينطبق ذلك بالقدر نفسه عىل 
صدمة، خاصًة عندما يكون النازحون شاهدي عيان عىل مقتل أحبائهم أو إصابتهم أو عند انفصالهم عن 

أقاربهم.

ويف استقصاء أجرته اللجنة الدولية يف كولومبيا، ذكرت نسبة 67% من األرس يف إجابتها شكالً من أشكال 
النازحات يف  النساء  الدولية عن  اللجنة  النفسية واالجتامعية.18 وتضّمنت دراسة منفصلة أجرتها  املشاكل 
أفغانستان رسداً تقشعر له األبدان المرأة رأت ابنها ميوت يف انفجار. وأخرى رأت ابنها يحرتق حتى املوت، 

ومنذ ذلك الحي وصورة ابنها الذي التهمت النريان جسده تطاردها يومياً.

وميكن أن يسبب استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان ضغوطاً رهيبة عىل املدنيي ويؤثر 
أن  إال  يعانون،  العمرية  الفئات  األشخاص من جميع  أن  الرغم من  النفسية.19 وعىل  بشدة عىل صحتهم 
التجربة قد تكون صادمة لألطفال.20 ومن املؤسف أن معظم األشخاص املصابي بصدمات نفسية ال يحصلون 

عىل العالج املناسب لحالتهم، خاصًة إذا كانوا نازحي.

ومن املعروف أن األطفال هم من أكرث الفئات ُعرضة آلثار الحرب. وهم أكرث عرضة من غريهم لإلصابة بسوء 
النزاع املسلح - ويكون الخطر أكب عندما يكونوا  التعليم خالل أوقات  ما يُحرمون من  التغذية،21 وغالباً 
يُوفر  عندما  وحتى  األوسط.23  الرشق  يف  املوضوع  هذا  عن  ومفصلة  عديدة  دراسات  وأُجريت  نازحي.22 

عىل سبيل املثال:   17

Angela Cotroneo, “Specificities and challenges of responding to internal displacement in urban settings”, IRRC, Vol. 99, 

No. 904, pp. 298–300; ICRC, op. cit., 2018, pp. 21–24.

 Angela Consuela Carrillo, “Internal displacement in Colombia: Humanitarian, economic and social consequences in  18

urban settings and current challenges”, IRRC, Vol. 91, No. 875, September 2009, p. 541.

Handicap International, op. cit., 2017, p. 8.  19

املنظمة الدولية للهجرة،  20

Assessment on Psychosocial Needs of Iraqis Displaced in Jordan and Lebanon, cited by C. Champman et al., op. cit., p. 

16; G. Loescher et al., op. cit., p. 30; Lea James, Annie Sovcik et al., “The mental health of Syrian refugee children and 

adolescents”, Forced Migration Review, No. 47, “The Syria crisis, displacement and protection”, 2012, pp. 42–44; Leila 

Billing, “Iraq’s children pay the price of war”, Forced Migration Review, “Iraq’s displacement crisis: The search for 

solutions”, 2007, pp. 42–43. 

L. Billing, op. cit.  21

A. Cotroneo, op. cit., p. 294; G. Loescher et al., op. cit., p. 29; www.unicef.org/media/media_100857.html  22

 Handicap International, op. cit., 2017, p. 31; J. Sassoon, op. cit., pp. 41–42; JRA Williams, “Education crisis for Iraqi  23
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النازحي، كام هو الحال يف كولومبيا، فإن الحقيقة القاسية أنهم ال يستطيعون االلتحاق  التعليم لألطفال 
باملدارس، ألسباب عديدة ومختلفة.24 وهناك عدد ال يحىص من األسباب التي تنّغص حياة األطفال النازحي.25 
ويطرح النزوح بحّد ذاته أيضاً مجموعة من التحديات تطال الفئات األخرى. وغالباً ما يجد األشخاص من 
العيش باستقالل مقارنة بالشباب  النزاع( وكبار السن صعوبة أكب يف  ذوي اإلعاقة )كثري منهم أصيبوا يف 
واألصحاء.26 وميكن أن يكون جنس الشخص أيضاً عاماًل يُحّدد مدى ضعفه. وعىل سبيل املثال، يواجه الشبان 
النساء الحوامل أكرث من غريهن من عدم إمكانية  امليليشيات. وتعاين  بتجنيدهم قرساً يف  تهديداً حقيقياً 
الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية.27 وقد وثقت اللجنة الدولية عدداً ال يحىص من الحاالت التي مل يكن 

فيها لربات األرس مصدر دخل ومل يكن يف مقدورهن إعالة أرسهن.28

وللنزوح تكلفة اقتصادية أيضاً.29 ويذكر تقرير املنظمة الدولية للمعوقي بشأن النزاع الدائر يف سورية عدد 
النازحي الذين فقدوا ممتلكاتهم.30 وعندما يهرب األشخاص، غالباً ما تشهد املجتمعات التي يرتكونها تغيرياً 
جذرياً. وعندما يهجر الناس املباين والبنية التحتية - واملنازل واملزارع واملمتلكات الخاصة األخرى، وكذلك 
البنية التحتية الحيوية مثل أنابيب املياه والقنوات، فهي قد تتعرض للنهب أو اإلتالف أو التدمري. ويف نفس 
ُدمرت.31 وكلام  قد  أو ممتلكاتهم  منازلهم  إن  االستقصاء  الذين شملهم  السوريي  قال 90% من  التقرير، 
طالت فرتة نزوحهم، كلام صِعبت عليهم العودة. وعاد الكثريون ليجدوا أشخاصاً آخرين يقطنون منازلهم، 
ما أرغمهم عىل إيجاد تدابري معيشية بديلة. وحي يدوم األثر الرتاكمي لهذه التداعيات، يصبح النازحون 
عىل  للحصول  اإلنسانية  واملنظامت  الحكومات  عىل  ويعتمدون  مستقل،  بشكل  العيش  عىل  قادرين  غري 

والحامية.32 املساعدة 

واحد  مكان  يف  النازحون  يبقى  وعندما  النزوح.33  عن  تنجم  أخرى  بعواقب  املضيفة  املجتمعات  وتشعر 
لفرتة طويلة، تزيد الضغوط عىل املوارد املحلية، فتنمو مظاهر االستياء واملشاكل االقتصادية.34 وقد يواجه 
النازحون واملجتمعات املضيفة، أو النازحون من مجتمعات مختلفة، صعوبة يف ضامن التعايش السلمي. 
وميكن أن يسبب وجودهم توتراً - يف ظروف معينة - حسبام توثّقه املؤلفات35 وما تؤكده تجربة اللجنة 
الدولية. ففي العراق، هناك عدد قليل نسبياً من املخيامت ويهرب معظم األشخاص إىل بلدات ومدن أخرى. 
ولقد رأينا مراراً وتكراراً كيف ميكن أن يؤدي تدفق النازحي هذا إىل رفع األسعار واإليجارات، ويسبب تنافساً 
بي النازحي واملقيمي عىل الوظائف نفسها.36 وقد شوهدت املظاهر نفسها يف كولومبيا.37 وعندما يندلع 

نزاع يف بلد ما، تدفع البلدان املجاورة مثناً اقتصادياً باهظاً.
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العواقب املحتملة للنزوح

تدفق  أن  إىل  أيضاً  البحوث  وتشري  والنزوح.  للنزاع  املستمر  االقتصادي  األثر  تقييم  السهل  من  ليس  لكن 
الالجئي العراقيي إىل البلدان املجاورة رمبا كان له أثر إيجايب - وليس سلبياً - عىل األمد الطويل، ألنه ومبجرد 
انتهاء األزمة، ساهم وجودهم يف دوران عجلة االقتصاد وأدى إىل تحسي الخدمات املحلية.38 ومع ذلك، ال 

شك أن نزوح السكان بأعداد كبرية يفرض ضغوطاً هائلة عىل الحكومات املضيفة واملوارد العامة.39

استقاللهم،  يفقدون  قد  فهم  والنفسية.  البدنية  صحتهم  تعاين  ما  غالباً  نازحي،  األشخاص  يصبح  عندما 
والعنف. الصحية  املشاكل  لخطر  عرضة  أكرث  ويكونون  األمن،  بانعدام  ويشعرون 

وقد يؤثر النزوح أيضاً عىل املجتمعات املضيفة - خاصًة إذا كانت غري مستعدة وتفتقر إىل الدعم الالزم.

كيف يؤدي العنف و/أو انتهاك القانون الدويل اإلنساين إىل حدوث النزوح
والسياسية  االجتامعية  العوامل  أن  اعتبارنا  يف  نضع  أن  علينا  ولكن  الحرب.  من  يتجزأ  ال  النزوح جزء  إن 
واالقتصادية تؤثر أيضاً عىل النزوح.40 ومل يتسَن بعد تحديد أي عامل له األثر األكب كسبب للنزوح. غري أن 
هناك عامالً يظهر مراراً وتكراراً، أياً كانت فرتة النزاع أو مكانه أو كيفية اندالعه. وهذا العامل هو «العنف»، 
سواء أكان ينتهك القانون الدويل اإلنساين أم ال. وتشري األدلة املستقاة من املؤلفات41 ومن سجالت اللجنة 
للعمليات  املبارشة  غري  أو  املبارشة  واآلثار  العنف  بسبب  يهربون  األشخاص  من  املزيد  أن  إىل  الدولية42 

 J. Sassoon, op. cit., p. 78; Paul Collier, Exodus, How Migration is Changing Our World, New York, 2013; ICRC, op. cit.,  38

2018, p. 31.
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 of Displacement in the Asia-Pacific, 2015; Khalid Koser and Susan Martin, “Introduction”, in Khalid Koser and Susan

 Martin )Eds(, The Migration-Displacement Nexus: Patterns, Processes and Policies, New York, Oxford, 2011, p. 4; Jack M.

 Mangala, “Prévention des déplacements forces de population – possibilités et limites”, IRRC, Vol. 83, No. 844, 2001, p.

 1077.
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الصفحة 18.

الضغط عىل املوارد املحلية

 االستياء

التوتر

العواقب عىل
املجتمعات املضيفة

نقص األغذية

املشاكل االقتصادية
(البطالة، إلخ) 
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تشري األدلة املستقاة من املؤلفات ومن 
سجالت اللجنة الدولية إىل أن املزيد من 

األشخاص يهربون بسبب العنف - سواء كان 
قانونياً أو غري قانوين - أكرث من أي سبب آخر.

العدائية أكرث من أي سبب آخر.43 وال يزال العنف السبب األول للنزوح الداخيل يف كولومبيا.44 ويف إحدى 
وأثبتت  مبارش.45  لهجوم  تعرضهم  بعد  الرحيل  اختاروا  إنهم  املجيبي  من   %86 من  أكرث  قال  الدراسات، 
دراسات أخرى بالتفصيل آثار العنف يف أوغندا وجنوب السودان وإقليم 

دارفور.46

يف الصومال، يهرب الناس من الجفاف والنزاع املسلح غري الدويل بحثاً عن 
العنف  كان  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  ويف  آخر.47  مكان  يف  األمان 
الناجم عن النزاع الذي اندلع يف مقاطعة شامل كيفو يف فرتة 2013-2012 
عند  النزوح  من  موجة  اندلعت  أوكرانيا،  ويف  للنزوح.48  الرئييس  السبب 
نشوب أعامل عنف يف رشق البالد. وتكشف جميع املؤلفات بشأن الوضع 
يف أوكرانيا عن وجود عالقة مبارشة بي العنف الناجم عن النزاع والنزوح.49 واستُخلصت استنتاجات مامثلة 
حول األوضاع يف مدينة املوصل يف العراق50 ويف سورية.51 وأظهرت دراسة مقارنة للنزوح يف البوسنة والهرسك 
يف التسعينيات، ويف أفغانستان وبوروندي، أن العنف الناجم عن النزاع كان أحد األسباب الرئيسية يف كل 

حالة.52

العالقة  الهروب. ولكن  بالبقاء أو  الناس  وميكن أن يؤثر الوصول إىل املساعدات اإلنسانية أيضاً عىل قرار 
للمنظامت اإلنسانية أن تساعد يف معالجة  أبداً. وميكن  تلقائية  بي املساعدات اإلنسانية والنزوح ليست 
وينتقل  عامل جذب.  أيضاً  يكون  قد  لكن وجودها  الهروب.  إىل  االشخاص  تدفع  قد  التي  األسباب  بعض 
األشخاص الذين يعيشون بالقرب من املخيامت إليها بشكل تلقايئ أحياناً نظراً إىل توفر ظروف أفضل و/أو 
إمكانية الحصول عىل مساعدات إنسانية.53 ويف حاالت أخرى، تنترش املخيامت حول نقاط توزيع اإلغاثات 
أو املستشفيات. وشهدنا يف اللجنة الدولية دخول وخروج األشخاص الذين يهربون إىل املخيامت، ويبقون 
الوقت الالزم فقط للحصول عىل املساعدة التي يحتاجون إليها، ثم يعودون إىل مناطقهم، ويقومون يف بعض 

هناك أيضاً بعض البلدان التي يُذكر فيها العنف، ولكنه ال ميثل السبب الرئييس للنزوح، عىل سبيل املثال فئات معينة من النازحي يف كينيا وأثيوبيا   43
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األحيان بعدة رحالت ذهاباً وإياباً يف السنة الواحدة. وقد تكون هذه أيضاً اسرتاتيجية يتبعها الناس ليكون 
لهم موطئ قدم يف املخيم يف حالة تعّذر عليهم إيجاد األمان والحامية يف مناطقهم. وعليه، وعىل الرغم من 
أن وجود منظامت إنسانية قريبة قد يساعد يف الحّد من النزوح، يزداد احتامل تحّول الناس إىل نازحي إذا 

اضطروا إىل السفر إىل أماكن بعيدة للحصول عىل املساعدة.54

وال يهرب كل من قرر الهرب أثناء نزاع مسلح نتيجة حدوث أعامل عنف فعلية. وميكن أن يؤثر تعرض 
الناس للتهديد وشعورهم بالخوف عىل قراراتهم أيضاً. ويف كثري من الحاالت، يقرر األشخاص الهروب من 
التهديدات املتوقعة كتدبري وقايئ.55 وتؤكد مجموعة كبرية من البحوث هذه املسألة، مبا يف ذلك الدراسات 
الناس  من  الكثري  العي  بأم  الدولية  اللجنة  ورأت  كيفو.57  كولومبيا56 وشامل  يف  الوضع  عن  أجريت  التي 
يتخذون هذا التدبري الوقايئ يف أماكن مثل العراق وأوكرانيا واليمن. ويعلّمنا التاريخ الكثري يف هذا الصدد. 
وعىل سبيل املثال، يف آذار/مارس 1988، قُتل وُجرح آالف املدنيي أو هربوا للنجاة بحياتهم، حي ُشنَّ هجوم 
انتهاك لبوتوكول جنيف لعام 1925 وحظر استخدام األسلحة  الكيامئية عىل مدينة حلبجة، يف  باألسلحة 
بعد 15  األمريكيون عملياتهم  أطلق  العريف. وعندما  اإلنساين  الدويل  القانون  عليه  ينص  الذي  الكيميائية 
عاماً، هرب الناس تحسباً لتكرار الهجوم ألن الحادث كان ال يزال محفوراً يف أذهانهم، ما تسبب يف موجة 
نزوح قصرية األمد من قرى ومدن مجاورة إىل الريف. ويعطي النزوح الوقايئ صورة ثاقبة عن كيفية اتخاذ 
املدنيي للقرارات وتقييمهم للمخاطر. وقد يؤثر الجنس أو السّن أو العرق أو الخبة الشخصية أو املكانة 
أن  املتوقع. وعالوة عىل ذلك، ويف حي  التهديد  العنف والهروب من  توقع  االجتامعية عىل قدرتهم عىل 
العنف هو السبب األكرث شيوعاً لهروب الناس، فعلينا أال ننىس أن هناك أسباباً أخرى تجعل الناس يشعرون 

بأنهم مضطرون إىل ترك منازلهم.58

ويف اللجنة الدولية، رأينا أيضاً أشخاصاً يهربون بسبب تزايد أعامل العنف التي ال تشكل بحد ذاتها انتهاكات 
للقانون الدويل اإلنساين. وسنعود إىل مسألة األثر الرتاكمي للعنف يف جزء الحق من هذه الورقة. غري أنه 
من املهم، يف الوقت الحايل، التأكيد عىل أن بعض األعامل الحربية، حتى وإن كانت قانونية، ميكن أن تسبب 

النزوح.

إن النزوح جزء ال يتجزأ من الحرب.

وهناك أسباب عديدة تجعل األشخاص يختارون البقاء أو الهروب.

ولكن العنف - سواء كان قانونياً أو غري قانوين مبوجب القانون الدويل اإلنساين - هو أحد أهم االعتبارات.

وتشري األدلة إىل وجود عالقة بني موجات العنف والنزوح.
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تبي الدراسة أن «معظم عمليات النزوح )86.2%( تحدث نتيجة للهجامت املبارشة )النزوح التفاعيل(، بينام يحدث النزوح الوقايئ عندما يغادر 

الناس لتجنب األذى».

S. Healy et al., op. cit., p. 60.  57

يف الوقت نفسه، عند طرح األسئلة عىل األشخاص فإنهم قد يبدون استعداداً أقل لتوضيح هذه األسباب ألنهم يعتقدون أن العنف سبب مقبول   58

أكرث من غريه من األسباب.
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العنف والنزوح يف كولومبيا، 2005-1995
امليدان منذ أكرث من  الدولية يف  اللجنة  لوجود  املايض. ونظراً  القرن  النزاع يف كولومبيا يف ستينيات  اندلع 
40 عاماً، فقد شهدت بأم العي كيف تغري النزوح الداخيل مبرور الوقت. وأخذت األمور منعطفاً مفاجئاً 
نحو األسوأ يف عام 1996 عندما ارتفعت وترية العمليات شبه العسكرية. وجعل العنف الذي أعقب ذلك 
الحياة ال تطاق، وتسبب يف هروب أعداد كبرية من املدنيي الذين شهد عددهم ارتفاعاً هائالً بي عامي 
1997 و1998. واستقر الوضع يف عام 1999، لكن فرتة االستقرار كانت قصرية، إذ ترك عدد كبري من املدنيي 
املذابح يف هروب  اندالع أعامل عنف جديدة وظهور سلسلة من  القرن. وتسبب  منازلهم يف مطلع هذا 
األشخاص بزيادة تبلغ 60% يف عام 2000 مقارنة بالعام السابق. ويف عام 2002، أدت توغالت الجامعات 
شبه العسكرية يف ريونغرو وضواحيها إىل مزيد من موجات النزوح والنزوح القرسي يف شباط/فباير وآب/

أغسطس وأيلول/سبتمب. وشهد عدد النازحي داخلياً زيادة يف جميع أنحاء البالد يف ذلك العام. وانخفض 
عدد النازحي بشكل كبري يف فرتة 2003-2005. وتُصدر اللجنة الدولية تقريراً داخلياً يعطي صورة عن تطور 
الوضع كل سنة. ويف عام 2001، قدمت اللجنة الدولية يف كولومبيا املسـاعـدة إىل 571 107 نازحـاً داخلياً. 
وارتفـع العـدد إىل 142 179 يف عام 2002، ثم انخفض إىل 606 106 يف عام 2003، و474 66 يف عام 2004 

و230 54 يف عام 2005.

النازحون الذين تلقوا مساعدات من اللجنة الدولية يف كولومبيا)2005-2001(

يُظهر هذا الرسم، املحدد مقارنة بتصاعد القتال بي الجيش الكولومبي والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا 
)FARC( والجامعات املسلحة حديثة النشأة، وجود عالقة واضحة بي العنف والنزوح.
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ماذا يقول القانون الدويل اإلنساين عن النزوح القرسي
ال يُعطي القانون الدويل اإلنساين تعريفاً واضحاً للنزوح أو النزوح القرسي؛ بل يستخدم مجموعة متنوعة من 
املصطلحات التي ميكن أن يشار إليها مجتمعة باسم أعامل «نزوح قرسي». ويف النزاعات املسلحة الدولية، 
تحظر املادة 49)1( من اتفاقية جنيف الرابعة «النقل الجبي الجامعي أو الفردي لألشخاص املحميي أو 
نفيهم من األرايض املحتلة إىل أرايض دولة االحتالل أو إىل أرايض أي دولة أخرى». غري أن االتفاقية ال تفرض 
حظراً شامالً - إذ تنص الفقرة 2 عىل ما ييل «يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كيل أو جزيئ ملنطقة محتلة 

معينة، إذا اقتىض ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية».

ويف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال تذكر املادة 3 املشرتكة بي اتفاقيات جنيف النزوح. وتنص املادة 17 
من البوتوكول اإلضايف الثاين عىل ما ييل «ال يجوز األمر برتحيل السكان املدنيي، ألسباب تتصل بالنزاع، ما 
مل يتطلب ذلك أمن األشخاص املدنيي املعنيي أو أسباب عسكرية ملحة». وتنص الفقرة 2 من املادة نفسها 
عىل أنه «ال يجوز إرغام األفراد املدنيي عىل النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالنزاع». وتشمل هذه املادة 
بشكل عام الرتحيل القرسي الذي يتضمن عىل حد سواء «عمليات نزوح املدنيي بشكل فردي أو جامعي 
داخل أرايض طرف متعاقد عندما... ينشب نزاع»،59 والحاالت التي يجب فيها املدنيون عىل «ترك بلدانهم 

ألسباب تتصل بالنزاع».60 

أن  القاعدة 129 عىل  والنازحي. وتنص  بالنزوح  العريف 133-129  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  وتتعلق 
األطراف يف نزاع مسلح دويل «ال تقوم برتحيل أو نقل السكان املدنيي قرساً من أرض محتلة» وأن األطراف 
يف نزاع مسلح غري دويل «ال يأمرون بنزوح السكان املدنيي، كلياً أو جزئياً، إال إذا اقتىض ذلك أمن املدنيي 
املعنيي أو ألسباب عسكرية قهرية».61 وتنص القاعدة 131 عىل أن «تُتخذ، يف حاالت النزوح، اإلجراءات 
املمكنة ليتسنى استقبال املدنيي املعنيي يف ظروف مرضية من حيث املأوى والرشوط الصحية والصحة 

البدنية واألمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة».

وتنص القاعدة 132 عىل ما ييل: «لألشخاص النازحي الحق بالعودة الطوعية بأمان إىل ديارهم أو أماكن 
اتفاقية جنيف  من  املادة 49)2(  وتنص  نزوحهم».  إىل  أدت  التي  األسباب  تنتفي  املعتادة حاملا  سكناهم 
الرابعة عىل هذه القاعدة، عىل ما ييل «يجب إعادة السكان املنقولي عىل هذا النحو إىل مواطنهم مبجرد 
توقف األعامل العدائية يف هذا القطاع». وميثل الرتحيل أو النقل غري املرشوع انتهاكاً خطرياً وفقاً للامدة 147 
من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة 85)4()أ( من البوتوكول اإلضايف األول. وباإلضافة إىل ذلك، فإن النزوح 
القرسي للسكان املدنيي يعد جرمية حرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية مبوجب النظام األسايس 

للمحكمة الجنائية الدولية.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعليق عىل الربوتوكوالت اإلضافية املؤرخة 8 حزيران/ يونيو 7791 التفاقيات جنيف املؤرخة 21 آب/أغسطس   59

1949، و1987، الفقرة 4852 )بشأن املادة 17)1( من البوتوكول اإلضايف الثاين((.

املرجع نفسه الفقرة 4858 )بشأن املادة 17)2( من البوتوكول اإلضايف الثاين((. واستخدم مصطلح «الرتحيل القرسي للمدنيي» يف عنوان املادة 17   60

من البوتوكول اإلضايف الثاين.

 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Vol. 1: Règles, Bruylant,  61

Brussells, 2006, p. 602.
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األثر الفعيل النتهاك القانون 
الدويل اإلنساين
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حتى عندما يلتزم أطراف النزاع بالقانون 
الدويل اإلنساين التزاماً صارماً، فإن هناك 
احتامالً قوياً بأن يجد املدنيون أنفسهم 

مضطرين للهروب من أجل ضامن أمنهم، 
سواء تعرضوا فعلياً للعنف أم ال.

هل أعامل العنف التي تتسبب يف هروب املدنيي مجرد سمة طبيعية للحرب - أي سمة يسمح بها القانون 
الدويل اإلنساين؟ أم هي، يف الواقع، انتهاك له؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل االنتهاكات غري متعمدة؟ أم أنها 
ترتكب عمداً، إما بقصد إجبار الناس عىل ترك منازلهم أو لسبب آخر؟ وتشكل مجموعة البيانات الشاملة 

التي بحوزة اللجنة الدولية املكان املثايل للبحث عن إجابات عىل هذه األسئلة.

النازحون  وال ميكننا رشح األسباب التي تجعل املدنيي يهربون إال من خالل البدء أوالً بتوضيح ما يعنيه 
حي يتحدثون عن «العنف»، وثانياً عن طريق توسيع نطاق البحث ليشمل األعامل األخرى، التي ال تتسم 
بالرضورة بطابع عنيف والتي تدفع الناس إىل الرحيل. وال ميكننا أن نُلم باألسباب التي تدفع الكثري من الناس 
إىل الهروب إال إذا فهمنا سبب بقاء اآلخرين يف مكانهم. ومن هذا املنطلق، ينبغي أن يركز تحليلنا عىل 
حاالت االنتهاك املسجلة ملعرفة أين ميكن أن يساعد االمتثال ألحكام القانون الدويل اإلنساين يف الحد من 

النزوح أو حتى منعه، وأين يقلل من معاناة النازحي وأين يساهم يف تيسري عودة آمنة.

انتهاكاً  العنف يشكل  التحقق من أن عمل  املنهجية حدود. فال يسهل دوماً  بأن لهذه  اإلقرار  بّد من  وال 
معينة  وسيلة  أو  طريقة  باستخدام  اإلنساين  الدويل  القانون  يسمح  وقد  اإلنساين.  الدويل  القانون  ألحكام 
للحرب يف بعض الحاالت ويحظرها يف حاالت أخرى. وعىل سبيل املثال، ال يحظر القانون الدويل اإلنساين 
رصاحًة استخدام األسلحة املتفجرة؛ ومع ذلك، قد ينتهك استخدامها يف حاالت معينة قواعده ومبادئه التي 
تنظم سري العمليات العدائية، وال سيام حظر الهجامت املبارشة ضد املدنيي أو األعيان املدنية )أي أية منشأة 
ال متثل هدفاً عسكرياً، مثل املنازل أو املدراس أو أماكن العبادة(، وحظر الهجامت العشوائية وغري املتناسبة، 
وااللتزام باتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتفادي أو عىل األقل التقليل من الخسائر العرضية يف صفوف 
املدنيي. وعليه، فإن جميع األمثلة الواردة أدناه ال تشّكل بالرضورة انتهاكاً ألحكام القانون الدويل اإلنساين. 

ويجب تقييم كل حالة بالنظر إىل حيثياتها.

سري العمليات العدائية
معظم  وتتسبب  تقريباً.  األحيان  جميع  يف  بأخرى  أو  بطريقة  املدنيي  عىل  العسكرية  العمليات  تؤثر 
االشتباكات يف نزوح املدنيي. وحتى عندما يلتزم أطراف النزاع بالقانون الدويل اإلنساين التزاماً صارماً، فإن 
هناك احتامالً قوياً بأن يجد املدنيون أنفسهم مضطرين للهروب من أجل ضامن أمنهم، سواء تعرضوا فعلياً 

للعنف أم ال. وقد يهربون للنجاة بحياتهم و/أو ألنهم يخشون التعرض 
لالعتقال أو القتل أو اإلصابة أثناء العمليات العسكرية. ويف مثل هذه 
الظروف، ال ميكن أن يعزى النزوح بالرضورة إىل انتهاك محدد للقانون 
التزام منصوص  النزوح قد ينجم عن احرتام  الدويل اإلنساين. ال بل إن 
عليه يف القانون الدويل اإلنساين، نظراً إىل أن عىل أطراف النزاع أن تتخذ 
الخاضعي لسيطرتها من  األشخاص  املمكنة لحامية  االحتياطات  جميع 
آثار العمليات العدائية، ما قد يستلزم نقلهم مؤقتاً من املواقع القريبة 
أكرث من  الوقايئ هو  النزوح  إن  أدناه(.  )انظر  العسكرية  األهداف  من 
مجرد غريزة للبقاء عىل قيد الحياة أو تجربة شخصية. وهو ينشأ أيضاً 

حقيقياً  متحاربي، خطراً  بي طرفي  العالقون  املدنيون  ويواجه  املعنيون.  األشخاص  عاشها  بسبب حاالت 
بالتعرض لإلصابة يف منازلهم أو أثناء محاولتهم الهروب - سواء كان ذلك يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين 

أم ال.
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نشهد يف اللجنة الدولية حاالت ال تلتزم 
فيها القوات املسلحة الحكومية والجامعات 

املسلحة من غري الدول مببادئ وقواعد 
القانون الدويل اإلنساين التي تنظم سري 

العمليات العدائية (التمييز والتناسب واتخاذ 
االحتياطات).

األثر الفعيل النتهاك القانون الدويل اإلنساين

النزوح الناتج عن احرتام القانون الدويل اإلنساين
املثال، يشرتط  اإلنساين. عىل سبيل  الدويل  القانون  املنصوص عليها يف  لاللتزامات  نتيجة  النزوح  قد يكون 
النزاع، قدر املستطاع، بنقل ما تحت سيطرته من  العريف «أن يقوم كل طرف يف  الدويل اإلنساين  القانون 
الدويل  القانون  )القاعدة 24 من  العسكرية»  األهداف  عن مجاورة  بعيداً  وأعيان مدنية  أشخاص مدنيي 
اإلنساين العريف(. وهذا االلتزام معرتف به أيضاً من خالل حظر النزوح القرسي ألنه ال يطال الحاالت التي 
تقتيض ضامن أمن املدنيي )أو ألسباب عسكرية قهرية( )املادة 129 من القانون الدويل اإلنساين العريف(.  
الدويل اإلنساين  القانون  )املادة 20 من  الطرف املهاجم  إنذار مسبق وُمجٍد يوجهه  ينتج اإلجالء عن  وقد 
العريف(. والهدف الوحيد من اإلنذار هو السامح للسكان املدنيي باتخاذ تدابري وقائية، غالباً ما تكون تدابري 
مرتبطة باإلجالء. وتهدف عمليات اإلجالء هذه إىل حامية املدنيي من املخاطر العرضية التي قد يتعرضون 
لها إذا ظلوا يف منطقة سيشتد فيها القتال أو إذا هربوا مبجرد اندالع النزاع. ويف هذه الحالة، فإن النزوح 
وسيلة إلنقاذ األرواح. ومع ذلك، يجب أن تكون عمليات اإلجالء مؤقتة وأن يكون للنازحي الحق يف العودة 

الطوعية واآلمنة مبجرد انتفاء أسباب نزوحهم.

غري  من  املسلحة  والجامعات  الحكومية  املسلحة  القوات  فيها  تلتزم  ال  حاالت  الدولية  اللجنة  يف  ونشهد 
الدول مببادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعده التي تنظم سري العمليات 
دواعي  نثري  ونحن  االحتياطات(،  واتخاذ  والتناسب  )التمييز  العدائية 
قلقنا يف محادثات ثنائية رسية مع أطراف النزاع. ومن أبسط األمثلة عىل 
االنتهاكات، لكن أكرثها تدمرياً، هو شن أطراف النزاع هجامت عشوائية، 
العسكرية  األهداف  وبي  واملدنيي،  املقاتلي  بي  التمييز  متجاهلة 
بروايات عن  الدولية واملؤلفات  اللجنة  املدنية. وتعج سجالت  واألهداف 
الهجامت العشوائية.62 وميكن أن تحُدث الهجامت، عىل سبيل املثال، ألن 
املقاتلي مل يتلقوا تدريباً مالمئاً، أو لكونهم مهملي، أو الستخدامهم أسلحة 
خاطئة أو النتهاكهم القواعد عمداً. ولكن أياً كان السبب، فإنهم يلحقون 
خسائر فادحة بالسكان املدنيي، ويتسببون يف مقتل األشخاص وإصابتهم 

وإجبارهم عىل الهروب للنجاة بحياتهم. ويف بعض الحاالت، تجعل مثل هذه الهجامت الهروب مستحيالً 
إىل أن تستقر األوضاع.

الحظت اللجنة الدولية أن حاالت العمليات العدائية تنرش الفوىض يف صفوف املدنيي العالقي يف أتونها. 
متناسبة  العدائية هجامت عشوائية و/أو غري  العمليات  فيها  تُعتب  التي  الحاالت  يف  الوضع سوءاً  ويزداد 

اإلنساين. الدويل  القانون  تنتهك 

 E. Ferris et al., op. cit. )note 40(, p. 11.   62

انظر القاعدتي 11 و12 من القانون الدويل اإلنساين العريف بشأن الهجامت العشوائية والقاعدة 71 بشأن األسلحة العشوائية الطابع.
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 مالحظات اللجنة الدولية
يف املقابالت التي أجرتها اللجنة الدولية، تحّدث املدنيون كثرياً عام عايشوه يف ظل الرضبات الجوية والقصف. 
فوق  تهدر  املقاتلة  والطائرات  الهليكوبرت  طائرات  بينام  الهجامت،  أثناء  واالرتباك  الفوىض  عن  وتحدثوا 
رؤوسهم. ووصفوا الهلع الذي انتابهم عند انفجار القذائف الصاروخية وقذائف الهاون، وتطاير الشظايا يف 
كل مكان. وقد بدا لهم أن النار آتية من كل جانب. وركض األشخاص يف جميع االتجاهات، وكان األطفال 
األكب سناً يساعدون أمهاتهم يف جمع األطفال األصغر سناً. وقُتل الكثريون داخل منازلهم التي ُدمرت بشكل 

كامل.

األلغام  مثل  األسلحة،  من  معينة  أنواع  استخدام  أيضاً  اإلنساين  الدويل  القانون  معاهدات  بعض  وتحظر 
املضادة لألفراد والذخائر العنقودية.63 وقد تسبب هذه األسلحة أيضاً النزوح ألنها تجعل حياة املدنيي أكرث 
صعوبة، أو من االستحالة تحملها، حتى بعد انتهاء النزاع بفرتة طويلة يف بعض الحاالت. وتستخدم أسلحة 
الدويل اإلنساين، بطريقة تنتهكه أو قد تنتهكه يف  القانون  رصاحًة يف  الرغم من عدم حظرها  أخرى، عىل 
حاالت معينة كاستخدامها يف املناطق املأهولة بالسكان. ويقع عىل عاتق األطراف واجب االمتناع عن شن 
هجامت عشوائية و/أو غري متناسبة. وعليها أيضاً اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب حدوث أية أرضار 
عرضية يف صفوف املدنيي والحد منها يف أي نزاع. ومع ذلك، وثقنا عدداً ال يحىص من الحاالت التي لحقت 
فيها أرضار عرضية باملدنيي نتيجة استخدام قذائف الهاون أو الصواريخ أو الدبابات أو القذائف أو املدفعية 
الثقيلة أو املروحيات أو الطائرات املقاتلة أو األجهزة املتفجرة يدوية الصنع، مام يثري قلقاً فيام يتعلق مبدى 

التزام األطراف املتحاربة بهذه القواعد.

مالحظات اللجنة الدولية
جمعت اللجنة الدولية يف أحد النزاعات تقارير عن إخفاق جميع األطراف إخفاقاً شامالً يف االلتزام بأحكام 
القانون الدويل اإلنساين يف ساحة املعركة، ما وضع األشخاص الذين تّدعي األطراف حاميتهم يف خطر. وعىل 
سبيل املثال، لوحظ استخدام القوات الحكومية للمدفعية واألسلحة الثقيلة، وعىل رأسها املدافع املضادة 
املركبات  عىل  املثبتة  الصواريخ  وقاذفات  الهاون،  وقذائف  ملم،  و14.5  ملم   23 العيارين  من  للطائرات 
املدرعة، والدبابات. وتسبب إطالق النار العشوايئ عىل املباين والبنية التحتية والناس بوفاة وإصابة الكثريين.

وباملقابل، تُبّي تجربتنا أن املدنيني يشعرون بأمان أكرب حني يعرفون أن الهجامت تستهدف أهدافاً عسكرية 
محددة.

وأعربت اللجنة الدولية عن قلقها إزاء استخدام أطراف متحاربة لألسلحة املتفجرة ذات اآلثار واسعة النطاق 
يف املناطق املكتظة بالسكان يف البلدات واملدن،64 نظراً إىل أن احتامل حدوث آثار عشوائية كبري يف هذه 
الحاالت. ويعني هذا أن استخدام هذه األسلحة ضد أهداف عسكرية واقعة يف مناطق مأهولة بالسكان 
املتناسبة.65  العشوائية وغري  الهجامت  التي تحظر  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  يتعارض مع  أن  يُحتمل 
وبناًء عىل ذلك، وعىل ما يرتتب عىل استخدام هذه األسلحة من أرضار مدنية مدمرة،66 ال ننفك ندعو أطراف 
املكتظة  املناطق  النطاق يف  واسعة  اآلثار  ذات  املتفجرة  األسلحة  استخدام  تجنب  إىل  املسلحة  النزاعات 

بالسكان، عىل الرغم من عدم وجود حظر قانوين رصيح.

مبوجب اتفاقيتي أوتاوا وأسلو.  63
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وتسلط مجموعة كبرية من البحوث الصادرة عن األوساط األكادميية واملنظامت اإلنسانية، الضوء عىل اآلثار 
الناجمة عن هذه األسلحة. ويف تقرير صادر عن املنظمة الدولية للمعوقي بشأن النزاع الدائر يف سورية، قال 
36% من املجيبي إنهم قرروا الهروب بسبب تهديد األسلحة املتفجرة.67 وأكدت مؤلفات أخرى،68 وتجربتنا 
يف امليدان نتائج هذه الدراسة. ويؤدي القصف البي والجوي بأسلحة ذات آثار واسعة النطاق حتامً إىل 
أو ال مع القانون الدويل اإلنساين. ومتتد آثار هذه  النزوح، بغض النظر عام إذا كان الفعل نفسه متوافقاً 
الهجامت فتطال املدن واألرياف. ولكن العواقب تكون أكرث حدة يف البلدات واملدن، حيث تتسبب هذه 
الهجامت يف خسائر برشية كبرية، ويف تدمري املنازل والبنية التحتية املدنية، وإجبار األشخاص عىل الهروب 

بسبب ترابط الخدمات والبنية التحتية الحرضية، وكرثة اعتامد املدنيي عليها يف املناطق الحرضية.69

كيف يرتك الدمار و/أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املجتمعات يف حالة 
خراب

ترتك الحرب أثراً دامئاً عىل األعيان املدنية، مبا يف ذلك البنية التحتية. وغالباً ما يغادر املدنيون بسبب تعرض 
ممتلكاتهم ألرضار جسيمة أو للتدمري وعدم صالحية منازلهم للسكن، برصف النظر عام إذا كان ذلك ينتهك 
الذين  النازحي داخلياً  بالعديد من  التقينا  املثال،  الدويل اإلنساين أو ال. ويف كولومبيا، عىل سبيل  القانون 
ُسويت منازلهم أو مزارعهم باألرض. ويف أماكن أخرى، قال النازحون مراراً وتكراراً إن ال خيار لديهم سوى 
الرحيل بعد خسارة منازلهم وممتلكاتهم. واختار بعض هؤالء األشخاص الذين تُركوا دون يشء ودون أي 
سبب يدفعهم للبقاء، االنضامم إىل أفراد األرسة يف بلد مجاور. وقد سمعنا من النازحي مبارشًة كيف قامت 
القوات املسلحة الحكومية والجامعات املسلحة من غري الدول بنهب منازلهم ثم حرقها، وأجبت السكان 
اإلنساين يحظر  الدويل  القانون  أن  الرغم من  املنازل عىل  تفتيش  املثال، بدعوى  الهروب؛ عىل سبيل  عىل 

النهب تحديداً.70

مالحظات اللجنة الدولية
)كل  منتظم  بشكل  القصف  عمليات  الجيش  بدأ  البلدات،  إحدى  من  أجزاء  املعارضة عىل  حي سيطرت 
خمس دقائق(، من الرابعة بعد الظهر إىل منتصف الليل يومياً. وأرانا النازحون صور قذائف الهاون وآثارها 

منازلهم. عىل 
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تتجاوز عواقب انتهاك القانون الدويل 
اإلنساين فقدان املمتلكات. وقد يؤدي 
القصف الربي والجوي غري املرشوع إىل 
تدمري البنية التحتية الحيوية وتعطيل 

الخدمات األساسية، فال يرتك للناس سوى 
خيار الهروب.

وبوجه عام، ميكن أن يتسبب تدمري البنية 
التحتية املدنية مبشاكل اقتصادية تؤدي 

بدورها إىل مغادرة املدنيني. وتكمن 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وراء 

العديد من أسباب النزوح األخرى املذكورة 
وذلك ألن إلحاق الرضر والدمار ميكن أن 

ُيعزى يف جزء منه إىل تلك االنتهاكات.

غري  والجوي  البي  القصف  يؤدي  وقد  املمتلكات.  فقدان  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاك  آثار  وتتجاوز 
املرشوع إىل تدمري البنية التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات األساسية، فال يرتك للناس سوى خيار الهروب. 
ويزداد خطر إلحاق األرضار والدمار عندما تقيم األطراف املتحاربة نقاط تفتيش أو منشآت عسكرية داخل 

البنى التحتية املدنية الحيوية مثل املستشفيات واملدارس أو بالقرب منها. 
النزاع،  أطراف  بالرضورة، يجب عىل  ليس محظوراً  ذلك  أن  )بالرغم من 
قدر اإلمكان، نقل األعيان املدنية الخاضعة لسيطرتها من محيط األهداف 
العسكرية(. ويتطلب تحديد مدى تأثري تدمري املدارس عىل النزوح مزيداً 
من البحوث، غري أن األدلة املجمعة من روايات الناس تشري إىل أن عدم 
الحصول عىل التعليم هو أحد األسباب التي تجعل الناس يقررون الرحيل. 
إلحاق  النزاع  أطراف  أحد  تعّمد  عن  الروايات  من  العديد  أيضاً  وهناك 
الرضر بشبكات املياه أو تدمريها أو السيطرة عليها أو جعلها غري صالحة 
فادحة  خسائر  إلحاق  إىل  املياه  إمدادات  قطع  يؤدي  وقد  لالستخدام. 
بعض  يف  ويُجبهم  املدنيي،  صفوف  يف 
الحاالت عىل الهروب - وهو أمر وثقناه يف 

أكرث من مناسبة. وباملثل، قد يتسبب إلحاق األرضار والدمار عىل نطاق واسع 
يعرض شبكات  ما  متكرر،  بشكل  الكهربايئ  التيار  وانقطاع  الوقود  نقص  يف 
البنية  تدمري  يتسبب  أن  ميكن  عام،  وبوجه  للخطر.  الطبية  واملرافق  املياه 
التحتية املدنية، وظهور اآلثار املؤدية إىل انقطاع الخدمات، مبشاكل اقتصادية 
تؤدي بدورها إىل مغادرة املدنيي. وقد ينجم ذلك عن انتهاك القانون الدويل 
السكان  لبقاء  األساسية  األعيان  عىل  الهجوم  حظر  انتهاك  مثل  اإلنساين، 
املدنيي أو تدمريها أو نقلها أو تعطيلها.71 وميكننا القول إن انتهاكات القانون 
الدويل اإلنساين تكمن وراء العديد من أسباب النزوح األخرى املذكورة، وذلك 
ألن إلحاق الرضر والدمار ميكن أن يُعزى يف جزء منه إىل تلك االنتهاكات. 

املادة )54( من البوتوكول اإلضايف األول؛ املادة )14( من البوتوكول اإلضايف الثاين، والقاعدة )54( من القانون الدويل اإلنساين العريف.  71
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ُيجرب العديد من األشخاص عىل ترك منازلهم 
عندما تؤدي الهجامت ضد العاملني يف القطاع 

الطبي واملرافق الطبية إىل توقف خدمات 
الرعاية الصحية الحيوية.

أمثلة عىل أشكال الرضر والدمار التي يشملها القانون الدويل اإلنساين
أشكال الرضر والدمار التي تحدث عند تعرض األعيان املدنية لهجوم مبارش )انتهاك مبدأ التمييز(	 
عرضية 	  أرضار  يف  عسكري  هدف  عىل  الهجوم  يتسبب  عندما  تحدث  التي  والدمار  الرضر  أشكال 

مفرطة باألعيان املدنية مقارنًة بامليزة العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة من الهجوم )انتهاك مبدأ 
التناسب(

أشكال الرضر والدمار التي تحدث عندما يتسبب الهجوم عىل هدف عسكري يف أرضار عرضية غري 	 
أن  الهجوم، دون  املتوقعة من  واملبارشة  امللموسة  العسكرية  بامليزة  مقارنًة  املدنية  باألعيان  مفرطة 
تتخذ تدابري وقائية ممكنة لتجنب الرضر أو عىل األقل الحد منه، )انتهاك مبدأ االحتياطات يف الهجوم(

تدمري ممتلكات الخصم الذي ال تتطلبه رضورة عسكرية ملحة )انتهاك القانون الدويل اإلنساين(	 
أشكال الرضر والدمار التي تحدث عندما يتسبب الهجوم عىل هدف عسكري يف إلحاق أرضار عرضية 	 

غري مفرطة باألعيان املدنية مقارنًة بامليزة العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة من الهجوم، وتكون 
جميع التدابري الوقائية املمكنة قد اتخذت لتجنب الرضر أو عىل األقل الحد منه، )ال ينتهك القانون 

الدويل اإلنساين(
تدمري املمتلكات الذي مُتليه رضورة عسكرية ملحة )ال ينتهك القانون الدويل اإلنساين(	 

خدمات الرعاية الصحية
يُجب الكثري من األشخاص عىل ترك منازلهم عند توقف خدمات الرعاية الصحية الحيوية نتيجة للهجامت 
املبارشة و/أو التهديدات ضد األفراد واملرافق واملركبات التي تؤدي وظائف طبية حرصية. وتسلط اللجنة 
الدولية الضوء عىل العواقب الوخيمة للعنف ضد قطاع الرعاية الصحية منذ سنوات عديدة.72 وأعربنا يف 
مناسبات عديدة ويف كنف الرسية ألطراف نزاعات مسلحة عن قلقنا، ُمسلطي الضوء عىل الحاالت التي 
الدويل  القانون  مبوجب  والحامية  االحرتام  يف  الصحية  الرعاية  خدمات  حق  األطراف  هذه  فيها  انتهكت 
اإلنساين. ويف بعض األحيان، تكون هذه االنتهاكات غري مقصودة، بسبب اإلهامل أو عدم اإلملام بالقانون. 
القانون  قواعد  تنتهك  التي  بالهجامت  بالصدفة  أحياناً  الصحية  الرعاية  تتأثر خدمات  املثال،  سبيل  وعىل 
)طريق  مبارٍش  غري  أو  مبارشاً  التأثري  يكون  وقد  العدائية.  العمليات  سري  بشأن  ومبادئه  اإلنساين  الدويل 
مدمر، قطع حاميل السالح لسبل الوصول، وتداعيات ناجمة عن نقص الكهرباء أو املياه، وما إىل ذلك(. ويف 

أحيان أخرى، تستهدف أطراف النزاع املستشفيات العادية وامليدانية، 
وتدمرها عن قصد أو تستويل عىل سيارات اإلسعاف أو تلجأ إىل إكراه 
املدنيي  النزاع  أطراف  ويهاجم  وترهيبهم.  الطبي  القطاع  يف  العاملي 
أو  املساعدة،  لتقديم  امليدان  املسعفي إىل  أول  وصول  قبل  مبارشًة 
عىل  وعالوة  واملمرضي.  واألطباء  اإلسعاف  سيارات  سائقي  تستهدف 
ذلك، تسيطر القوات املسلحة عىل املراكز الطبية وتستخدمها كقواعد 
عسكرية، وهو ما ميكن اعتباره انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين، مبا يف 
ذلك واجب اتخاذ االحتياطات الالزمة من آثار الهجامت. ويرسم تقرير 

بشأن  االدعاءات  معظم  أن  ويثبت  األعامل،  هذه  لحجم  قامتة  صورة  املدنيي  حامية  عن  الدولية  للجنة 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين تشمل خدمات الرعاية الصحية. وباإلضافة إىل ذلك، أخبنا نازحون داخلياً 

مراراً وتكراراً أن نقص الرعاية الطبية هو أحد األسباب الرئيسية الختيارهم مغادرة منازلهم.

http://healthcareindanger.org/ar/   72
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العنف الطائفي والنزوح يف العراق
يرتفع احتامل هروب أفراد أقلية دينية أو عرقية محددة يف حال استهدفهم أطراف النزاع. وعالوة عىل ذلك، 
ميكن أن يكون للعنف الطائفي تداعيات بعيدة األمد، بغض النظر عن املجموعة التي ينتمي إليها األشخاص.

والعراق، بتكوينه الديني والعرقي املعقد، مثال عىل ذلك. وشهدت البالد منذ فرتة طويلة اشتباكات طائفية، 
لكن حوادث العنف ارتفعت بشكل كبري منذ عام 2006. ووفقاً لتقرير أصدرته املنظمة الدولية للهجرة يف 
عام 2007، قالت 63% من األرس إنها هربت من منازلها بعد تلقيها تهديدات مبارشة بالقتل، وقالت %89 
من األرس إنها شعرت بالتهديد أو االستهداف بسبب معتقداتها الدينية أو أصلها العرقي.73 ويف الوقت عينه، 
أخبنا العديد من النازحي الذين نقدم لهم املساعدة، عن العنف املرتبط بالعمليات العسكرية والنشاط 

اإلجرامي واالشتباكات القبلية والطائفية.

وليس من اليسري دامئاً معرفة ملا وكيف تدفع االشتباكات الطائفية الناس إىل مغادرة منازلهم. وهل النزوح 
هو بالتحديد نتيجة للعنف؟ وهل ينجم بالتحديد عن انتهاك القانون الدويل اإلنساين؟ وهل تعّمد املرتكبون 
التسبب بالنزوح؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل التزموا القانون الدويل اإلنساين أو خرقوا القواعد؟ وغني عن 
القول إن العنف الناجم عن النزاع يدفع املدنيي إىل ترك منازلهم، حتى لو مل تشكل أعامل العنف انتهاكات 
للقانون الدويل اإلنساين. ومع ذلك، فإن بعض األعامل العنيفة وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين تستهدف 
مجموعة واحدة من األشخاص، أو قرى ومنازل مجتمع محيل آخر، ما قد يوحي بوجود نية متعمدة إلجبار 
إكراه  بقصد  اإلنساين  الدويل  للقانون  انتهاكات  النزاع  أطراف  ارتكبت  وإذا  الهروب.  عىل  معينة  جامعة 

املدنيي عىل مغادرة منطقة ما، فسيكون ذلك انتهاكاً لحظر النزوح القرسي.

وتقدم دراسة بشأن العنف الطائفي رسداً مروعاً عن املعاناة التي تتعرض لها األقليات، والتي يعتب بعضها 
- ولكن ليس جميعها - انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين:

املنازل  وتدمري  دين آخر  اعتناق  عىل  واإلكراه  والتحرش  والتعذيب  واالختطاف  القتل  من  عانوا  «لقد 
واملمتلكات. ... وعانت األقليات من مستويات عنف غري متناسبة بسبب دينها وعرقها، وشكلت نسبة كبرية 

اللجوء يف أماكن أبعد».74 التامس  البلدان املجاورة أو  بالهرب إىل  النازحي، إما  من 

كيف تُلحق انتهاكات القانون الدويل اإلنساين خسائر فادحة باملدنيني
هناك عدد ال يحىص وال يعد من انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي تجب الناس عىل ترك منازلهم - أعامل 
انتامء  املنازل بشكل مبارش ملجرد  أنها إهامل. وتُهاجم  مقصودة ومحسوبة ال ميكن تفسريها عىل أساس 
أصحابها إىل أقلية أو مجموعة عرقية معينة. وتُستهدف املنشآت الطبية والعاملون يف القطاع الطبي الذين 

يؤدون واجباتهم الطبية حرصاً بسبب تقدميهم العالج للجرحى من مقاتيل العدو.

2007 Iraq Displacement Mid-Year Review: https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/media/docs/  73

reports/2007_year_in_review.pdf

 Chris Champman and Preti Taneja, Uncertain Refuge, Dangerous Return: Iraq’s Uprooted Minorities, Minority Rights  74

Group International, 2009, p. 9.

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/media/docs/reports/2007_year_in_review.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/media/docs/reports/2007_year_in_review.pdf
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هناك عدد ال يحىص وال يعد من انتهاكات القانون 
الدويل اإلنساين التي تجرب الناس عىل ترك منازلهم - 

أعامل مقصودة ومحسوبة ال ميكن تفسريها عىل أساس 
أنها إهامل.

مالحظات اللجنة الدولية
يبلغ عرش سنوات، وأكبهم مثاني  الرجال )أصغرهم  الجيش  الدولية حالة جمع فيها  اللجنة  بلغ مسامع 
سنة(، ووضعهم يف حافالت وقادهم إىل قُرى تبعد مسافة ثالثة إىل ستة كيلومرتات، وطلب من السكان 
املحليي إهانتهم خاصًة إذا كانوا من علامء الدين. وُجرد الرجال من مالبسهم وتعرضوا للرضب والتعذيب 

والتبول عليهم. أما املتعلمون منهم، مثل املهندسي أو األطباء، فتعرضوا للتعذيب.

ويف حالة أخرى، قُسم الجنود إىل مجموعات تتكون كل منها من عرشة جنود. وتقرر أن تفتش مجموعة 
مختبئ  شخص  أي  بقتل  تعليامت  وأُعطيت  يهرب.  شخص  أي  قتل  األخرى  تتوىل  أن  عىل  املنازل،  منهم 
بالرصاص. ويف منزل واحد، قُتل جميع أفراد عائلة مؤلفة من تسعة أشخاص، مبن فيهم املراهقون وكبار 
السن، بعد أن أطلق عنارص القوات الحكومية النار عىل رؤوسهم. ويف منزل ثاٍن، أُخرج مراهق كان يختبئ 
يف العلية وأُطلق عليه النار. ويف منزل ثالث، مكتظ باألشخاص، قُتل أكرث من 30 طفالً ترتاوح أعامرهم بي 
سبعة أشهر وثالثة أعوام؛ وحوايل 20 امرأة، منهن أربع نساء غري متزوجات تعرضن لالغتصاب ثّم قتلن.

ويهرب املدنيون بأعداد كبرية من النزاع يف جميع أنحاء العامل خشية التعرض لالعتقال و/أو االحتجاز التعسفي 
مشاهدات  وهي   - قرساً  اختفائهم  أو  كرهائن  احتجازهم  أو 
نرُشت يف دراسة عن الالجئي يف أوروبا،75 ودراسات مختلفة عن 
الوضع يف العراق،76 والعديد من املصادر املستخدمة يف إعداد 
كرهائن  األشخاص  املقاتلون  يحتجز  ما  وغالباً  الورقة.  هذه 
أخذ  اإلنساين  الدويل  القانون  ويحظر  فدية.  عىل  للحصول 
الرهائن77 الذي ميكن أن يشكل بدوره انتهاكات أخرى للقانون 
الدويل اإلنساين، مثل التجنيد القرسي غري القانوين78 والحرمان 
التعسفي من الحرية واالختفاء القرسي79 - قد تتسبب جميعها 
أطراف  أكرث من طرف من  النزوح، خاصًة عندما يستخدم  يف 

النزاع هذه األساليب.80 ويهرب الناس ألنهم رأوا ما حدث لآلخرين ويسعون إىل تجنب مصري مامثل.

وينطبق األمر نفسه عىل التهديد بالقتل - وهو سبب آخر ذكره الكثري من النازحي كسبب أجبهم عىل 
الهروب.81 ومتنح الجامعات املسلحة من غري الدول والقوات املسلحة الحكومية عادًة السكان مهلة زمنية 
ملغادرة منازلهم تحت التهديد بالقتل - ليس ألن أمن املدنيي أو ألن األسباب العسكرية القهرية تقتيض 
ذلك )كام هو منصوص عليه يف القانون الدويل اإلنساين(، ولكن ألنهم يريدون إجالء املناطق ألسباب ال صلة 
لها بذلك. ويستخدم املقاتلون أحياناً التهديد بالقتل إلجبار الناس عىل اتخاذ إجراءات معينة أو اعتناق دين 
العراق أن «البعض قد تلقى تهديدات بالقتل تركت لهم  أو معتقد معي. وأفادت دراسة عن الوضع يف 
الخيارات الثالثة نفسها: اعتناق دين جديد، أو مغادرة العراق أو القتل».82 ويف أغلب األحيان، ال يكون أمام 
املدنيي سوى خيارين فعليي: الرحيل أو املوت. ويف ظل هذه الظروف، ال يعد النزوح نتيجة غري مبارشة 
للنزاع، بل هو اسرتاتيجية مدروسة، وانتهاك لحظر النزوح القرسي الذي ينص عليه القانون الدويل اإلنساين.

ولقد  اإلنساين.  الدويل  للقانون  انتهاك  القتل، يف  أو حتى  املبارشة  الهجامت  من  أيضاً  املدنيون  يعاين  وقد 

Heaven Crawley et al., op. cit.   75

C. Champman et al., op. cit., p. 13.   76

القاعدة 96 من القانون الدويل اإلنساين العريف، واملادة 3 املشرتكة بي اتفاقيات جنيف األربع، واملادتان 34 و147 من اتفاقيات جنيف األربع؛   77

واملادة 75 )2()ج( من البوتوكول اإلضايف األول؛ واملادة 4)2()ج( من البوتوكول اإلضايف الثاين.

N. Lozano-Gracia et al., op. cit., p. 160.   78

 A. C. Carrillo, op. cit., pp. 527–546.   79

انظر القواعد 95 و98 و99 و136 من القانون الدويل اإلنساين العريف، واملادة 130 من االتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف؛ واملادة 147 من 

اتفاقيات جنيف األربع، واملادة 77)2( من البوتوكول اإلضايف األول؛ واملادة 4)3()ج( من البوتوكول اإلضايف الثاين.

N. Lozano-Gracia et al., op. cit., p. 160.   80

A. C. Carrillo, op. cit., pp. 527–546; N. Lozano-Gracia et al., op. cit., p. 528; S. Albuja, op. cit.; J. Sassoon, op. cit., p. 62.  81

C. Champman et al., op. cit., p. 13.   82
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إذا حصلت املجتمعات عىل املساعدة التي 
تحتاجها محلياً، فقد يصبح الرحيل رضورة 

أقل إلحاحاً. ويف املقابل، إذا ضيقت انتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين الخناق عىل الجهود 
اإلنسانية ... قد يضطر املدنيون إىل الهروب.

سمعنا روايات مبارشة عن استخدام أطراف النزاع للقوة ضد املدنيي عمداً وبشكل غري مرشوع، كاللجوء 
مثالً إىل رضب الرجال والنساء واألطفال، وعن حاالت هاجم فيها املقاتلون املدنيي عمداً وبشكل مبارش، 
املسلحة من  الجامعات  األحيان، تقوم  املتعمدة. ويف بعض  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  وغريها من 
غري الدول والقوات املسلحة الحكومية بإعدام مجموعات صغرية من املدنيي بإجراءات موجزة أو ارتكاب 
مذابح واسعة النطاق. وأشار نازحون يف العديد من البلدان إىل حوادث تعذيب. ويف بعض األحيان يستهدف 
مرتكبو هذه األفعال األشخاص بدعوى أنهم يقفون إىل جانب العدو. ووردت تقارير عن مقاتلي يشنون 

هجامت عشوائية من دون أي سبب غري استعراض قوتهم.

ويقول العديد من النازحي إنهم اضطروا إىل ترك منازلهم هروباً من العنف الجنيس. إن الصلة بي النزاعات 
املسلحة والعنف الجنيس صلة قامئة منذ زمن طويل، وقد درست األوساط األكادميية واملنظامت اإلنسانية 
عىل حد سواء، مبا يف ذلك اللجنة الدولية، هذا املوضوع باستفاضة.83 ويتسبب العنف الجنيس بأمل ومعاناة 
ما تكون النساء أكرث عرضة  جسدية ونفسية ال ميكن وصفها، وقد يُقتل الضحايا يف أعقابه أحياناً. وغالباً 

ومع  التهديد.84  من  هرباً  أرسهن  مع  منهن  الكثري  ويفّر  للخطر، 
النساء  من  عرضة  أكرث  الرجال  أن  إىل  أخرى  دراسات  تشري  ذلك، 
للمعاناة من العنف الجنيس.85 وكام هو الحال بالنسبة النتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين األخرى، يُقيّم املدنيون املخاطر بناًء عىل ما 
يشاهدونه شخصياً أو يسمعونه من اآلخرين )عىل سبيل املثال، قد 
يُختطف بعض األشخاص، عادًة ما يكونون شابات، ويُستغلوا كرقيق 
جنيس86(. ويهرب آخرون بعد تعرضهم لالغتصاب.87 واملفارقة أن 
املدنيي حي يهربون من العنف الجنيس، قد يعرضون أنفسهم يف 

نهاية املطاف إىل خطر أشد من االغتصاب. ولهذا السبب تسعى اللجنة الدولية أيضاً إىل ضامن تيسري رحيل 
األشخاص الذين يحتاجون إىل ذلك عىل نحو آمن ودون عوائق.

مالحظات اللجنة الدولية
أبلغتنا امرأة أنها شاهدت مجموعة من أفراد ميليشيا يدخلون إىل منزل تقيم فيه ست نساء - متزوجات 
وغري متزوجات -. وقالت إن أفراد امليليشيا مزقوا مالبس النساء واعتدوا عليهن بالرضب. وبعد ذلك الذت 

املرأة بالفرار. وعىل الرغم من أنها مل تَر ماذا حدث بعد ذلك، فقد سمعت أن النساء اغتصنَب وقُتلَن.

اإلنساين. وتلحق  الدويل  للقانون  انتهاكات  تشكل  ما  وغالباً  النزوح  إىل  املتعمدة  العنف  أعامل  تؤدي 
صفوفهم. يف  فادحة  خسائر  مبارشًة  املدنيني  تستهدف  التي  االنتهاكات 

النزاع  أطراف  تلتزم  عندما  حتى  نازحي  األشخاص  يصبح  أن  وميكن  الحرب.  من  يتجزأ  ال  جزء  والنزوح 
نطاقاً. أوسع  نزوحاً  تسبب  أن  ميكن  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  ولكن  بالقانون. 

 https://www.icrc.org/en/what-we-do/sexual-violence; “Q&A: The ICRC’s approach to sexual violence in armed conflict”,  83

 IRRC, Vol. 96, No. 2, 2014, pp. 449–455, https://www.icrc.org/en/international-review/article/conversation-peter-maurer;

 José Riera, Andrew Harper, “Iraq: the search for solutions”, Forced Migration Review, “Iraq’s displacement crisis: The

search for solutions”, 2007, p. 10; Raphaëlle Branche and Fabrice Virgli )eds(, Viols en temps de guerre, Payot, Paris, 2011.

A. Lindley, op. cit., p. 13; J. Sassoon, op. cit., p. 16.   84

 Chris Dolan, “Letting go of the gender binary: Charting new pathways for humanitarian interventions on gender-based  85

 violence”, IRRC, Vol. 96, No. 894, June 2014, pp. 485–501; Sandesh Sivakumaran, “Sexual Violence Against Men in

 Armed Conflict”, European Journal of International Law, Vol. 18, No. 2, 2007, pp. 253–276; Sexual Violence against Men

and Boys in the Syria Crisis, UNHCR, 2017.

J. Sassoon, op. cit., p. 16.   86

C. Champman et al., op. cit.   87
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عند السعي إىل فهم دور العنف غري 
املرشوع يف إطار سري األعامل العدائية 

يف حدوث النزوح، يجب أن ندرس كيف 
تؤدي االنتهاكات املتعددة واملتزامنة إىل أثر 

تراكمي.

األثر الفعيل النتهاك القانون الدويل اإلنساين

القانون الدويل اإلنساين واملساعدة اإلنسانية
قد يصبح موظفو اإلغاثة اإلنسانية، حتى وإن كانوا غري مستهدفي بشكل مبارش، ضحايا عرضيي ألعامل 
العنف سواء أكانت قانونية أو غري قانونية مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ما يُجب املنظامت التي يعملون 
لديها عىل تقليص جهودها أو حتى تعليق أنشطتها بشكل كامل. وحي تُعلق هذه املنظامت أنشطتها، غالباً 
ما يُجرد األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة من رشيان حيوي رئييس. وقد يفرض أطراف النزاع يف بعض 
األحيان قيوداً، مبا يتعارض مع القانون الدويل اإلنساين، ما يجعل مهمة دعم املنظامت اإلنسانية للمحتاجي 
ومعالجة أسباب النزوح مهمة أكرث صعوبة. وإذا حصلت املجتمعات املحلية عىل املساعدة التي تحتاجها 
محلياً، فقد يصبح الرحيل رضورة أقل إلحاحاً برشط ضامن حاميتها أيضاً. ويف املقابل، إذا ضيَقت انتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين الخناق عىل الجهود اإلنسانية، أو قطعت رشيان الحياة متاماً، فقد يضطر املدنيون 

إىل طلب املساعدة يف مكان آخر.

ملخص: االنتهاكات املسببة للنزوح واملوثقة يف التقرير

تبّي سجالتنا أن االنتهاكات من قبيل تلك املذكورة 
عىل  يخشون  األشخاص  تجعل  الدراسة  هذه  يف 

الهروب. عىل  منهم  العديد  وتجب  سالمتهم 
عدم االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين 	 

ومبادئه ذات الصلة بسري العمليات العدائية 
)التمييز، والتناسب، واتخاذ االحتياطات(

االستخدام غري املرشوع لأللغام األرضية 	 
والذخــائر العنقودية

تدمري الطرف املحتل للممتلكات الخاصة 	 
باستثناء ما تقتضيه الرضورة العسكرية 

امللحة
املدنية، مبا يف 	  األعيان  املبارشة ضد  الهجامت 

التحتية البنية  ذلك 

الهجامت غري املرشوعة ضد املنشآت الطبية 	 
أو املركبات أو العاملي يف القطاع الطبي

منع املنظامت اإلنسانية بشكل غري مرشوع 	 
من الوصول إىل املحتاجي ملساعدتها 

أخذ الرهائن والتجنيد القرسي غري املرشوع	 
التعذيب	 
التهديد بالقتل	 
الهجامت املبارشة ضد املدنيي، وقتل أفراد أو 	 

مجموعات
العنف الجنيس	 

األثر الرتاكمي النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
كام سبق ورأينا، فإن االنتهاكات الفردية ألحكام القانون الدويل اإلنساين غالباً ما تكون سبباً كافياً لهروب 
األشخاص من منازلهم، خاصًة عندما يستهدف مرتكبوها املدنيي مبارشًة. وتتسبب انتهاكات القانون الدويل 

ولهذا  كبرية.  بأعداد  الناس  نزوح  يف  واملتزامنة  املتعددة  اإلنساين 
العنف غري املرشوع يف إطار  السبب، وعند السعي إىل فهم دور 
سري العمليات العدائية يف التسبب بالنزوح، يجب أن ندرس كيف 

تؤدي االنتهاكات املتعددة واملتزامنة إىل أثر تراكمي.

أنها  من  الرغم  عىل  العراق،  يف  بالوضع  املتعلقة  املؤلفات  تدعم 
األثر  بأن  القايض  االستنتاج  الحجم،  صغرية  عينات  إىل  تستند 
يف  هو  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  و/أو  للعنف  الرتاكمي 

معظم األحيان سبب نزوح الناس. ويف الدراسة األوىل، قال 70% من األشخاص الذين شملهم االستقصاء إنهم 
قرروا ترك منازلهم بسبب انتهاك أو أكرث من االنتهاكات املبينة يف جزء آخر من هذه الورقة.88 ويف الدراسة 

 Ashraf Al-Khalidi, Sophia Hoffman, Victor Tanner, Iraqi Refugees in The Syrian Arab Republic: A Field-Based Snapshot,  88

The Brookings Institution/University of Bern Project on Internal Displacement, 2007, p. 46, https://www.brookings.edu/

research/iraqi-refugees-in-the-syrian-arab-republic-a-field-based-snapshot/; J. Sassoon, op. cit., p. 62.

https://www.brookings.edu/research/iraqi-refugees-in-the-syrian-arab-republic-a-field-based-snapshot/
https://www.brookings.edu/research/iraqi-refugees-in-the-syrian-arab-republic-a-field-based-snapshot/
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عند دراسة األسباب التي تدفع األشخاص 
إىل الهروب، يجب علينا أن ننظر إىل 

القصد الكامن وراء األفعال.

الثانية، قال 77% إنهم قد وقعوا ضحية هجوم باألسلحة املتفجرة، و75% إنهم كانوا يعرفون شخصاً قُتل يف 
النزاع، و72% قالوا إن سيارتهم قد قصفت، و68% إنهم قد تعرضوا للمضايقة أو االستجواب، و16% إنهم 
تعرضوا للتعذيب.89 وبالطبع، ليست جميع هذه األسباب - أو ال ميكن أن تشكل - انتهاكات للقانون الدويل 

اإلنساين. وال ميكن تحديد ذلك إال عن طريق دراسة كل حالة عىل حدة.

ولطاملا أفادت اللجنة الدولية واملنظامت اإلنسانية األخرى بأن أسباب النزوح معقدة ومتعددة األوجه،90 
وتؤيد معظم مؤلفات اللجنة الدولية هذا الرأي.

وتشري الروايات املبارشة إىل أن تراكامً مامثالً لالنتهاكات يتسبب يف موجات نزوح يف سورية. وترسم املؤلفات 
صورة مامثلة. ويرتك الناس منازلهم هرباً من التكاليف اإلنسانية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية للحرب 
التي يرتبط بعضها )أو ميكن أن يشكل( بانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، بينام البعض اآلخر غري مرتبط 

بهكذا انتهاكات.

غالباً ما تحدث انتهاكات القانون الدويل اإلنساين بشكل متواٍز، بدالً من أن تكون حوادث معزولة.

ويف بعض األحيان، يؤدي انتهاك واحد إىل هروب الناس. ويف حاالت أخرى، يهرب املدنيون عندما تحدث 
انتهاكات متعددة مبرور الوقت، تؤدي إىل أثر تراكمي.

وقد يهرب الناس بسبب تراكم أعامل العنف التي ال تشكل بحد ذاتها انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

النزوح: نتيجة للحرب أو اسرتاتيجية متعمدة
ال ينبغي أن نغفل أن النزوح هو أكرث من مجرد نتيجة للحرب أو نتيجة النتهاك القانون الدويل اإلنساين. ويف 
بعض الحاالت، ميكن أن يكون اسرتاتيجية متعمدة بحد ذاتها تصل حد انتهاك حظر النزوح القرسي الذي 
ينص عليه القانون الدويل اإلنساين. وعند دراسة األسباب التي تدفع األشخاص إىل الهروب، يجب علينا أن 
ننظر إىل القصد الكامن وراء األفعال التي تدفعهم إىل فعل ذلك. وال ميكننا أن نأمل يف فهم النزوح، ناهيك 

عن احتوائه، ما مل ندرك أن طرفاً أو أكرث من األطراف املتنازعة قد 
يحاول عمداً إجبار الناس عىل ترك منازلهم وانتهاك القانون الدويل 

اإلنساين عمداً لتحقيق ذلك الهدف.

مثل  علنية،  أساليب  األحيان  بعض  يف  النزاع  أطراف  تستخدم 
مبغادرة  لألشخاص  أوامر  إصدار  طريق  عن  القرسي،  النزوح 
منازلهم أو بنقلهم عنوة ألغراض ما يسمى التطهري العرقي وإعادة 

الخفية  االسرتاتيجيات  من  أخرى  مجموعة  عن  البحوث  كشفت  ذلك،  ومع  الدميغرافية.  الرتكيبة  هندسة 
املدنيي عىل ترك  الدول إلجبار  املسلحة من غري  الحكومية والجامعات  القوات املسلحة  التي تستخدمها 
منازلهم. وال تصدر هذه الجهات أوامر رصيحة بالنزوح، وال تنظم عملية النزوح، ولكنها تدفع إليه عمداً 
باستخدام أساليب مثل الهجامت املبارشة ضد املدنيي، والعنف الجنيس، والرضب أمام املأل، وتهديد حياة 
األشخاص وسالمتهم، وشن هجامت مبارشة ضد األعيان املدنية، مبا فيها املنازل وأماكن العمل والبنية التحتية 
هذه  تصل  قد  األخرى،  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  إىل  وباإلضافة  والثقافية.91  الدينية  واملمتلكات 

اإلنساين. الدويل  القانون  املحظور يف  القرسي  النزوح  حّد  أيضاً  الحاالت 

Trauma Survey in Syria Highlights Suffering of Iraqi Refugees, UNHCR, 2008; J. Sassoon, op. cit., p. 72.  89

مدنيون بال حامية: أزمة إنسانية متفاقمة للغاية يف العراق، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2007.  90

 Thomas Pellathy, “The incorporation of displacement into the logic of war: The case of Kosovo”, in Andrzej Bolesta )ed.(,  91

Conflict and Displacement. International Politics in the Developing World, Bialystok, 2004, p. 13.
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ليست جميع انتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين 

متعمدة.

األثر الفعيل النتهاك القانون الدويل اإلنساين

وخالل الحروب التي دارت رحاها يف يوغوسالفيا السابقة، أُجب عدد كبري من األشخاص عىل النزوح قرساً. 
خبيثة  بوسائل  الهروب  عىل  إلجبارها  محاولة  يف  للتمييز  أو  السلطة  من  ملضايقات  األقليات  وتعرضت 
أخرى.92 وتُظهر أدلة حديثة كيف سعت القوات املسلحة إىل إجبار املزيد من األشخاص عىل النزوح من 
بإجراءات  واإلعدام  باالحتجاز  املدنيي  وتهديد  الخاصة  املمتلكات  وتدمري  التمرد  مكافحة  عمليات  خالل 
موجزة. ومن األمثلة األخرى املشابهة حملة النزوح القرسي والتعريب التي قادها صدام حسي يف العراق.93 

ويُبي بحث واٍف عن الوضع يف كولومبيا كيف أن النزوح ميثل واحداً من اآلثار 
النزوح  حجم  ويعتمد  سواء.94  حّد  عىل  متعمدة  واسرتاتيجية  للحرب  الجانبية 
عىل ما تسعى أطراف النزاع إىل تحقيقه. وقد متيل الجامعات املسلحة من غري 
الدول التي تتطلع إىل فرض سيطرتها عىل منطقة ما أو إحكام قبضتها عليها إىل 
عدم دفع الكثري من الناس إىل النزوح ألنها ال تستطيع أن تحكم منطقة مأهولة 
القوات  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  فيها.  املقيمي  األشخاص  دعم  دون  بالسكان 

تكون  قد  ذلك،  من  العكس  وعىل  دولية.95  عقوبات  فرض  إمكانية  تردعها  قد  التي  الحكومية  املسلحة 
بعض الجامعات املسلحة من غري الدول التي تحركها أهداف أيديولوجية أو إجرامية مستعدة التباع هذه 

أراٍض لزراعة محاصيل غري مرشوعة. االسرتاتيجية، كوسيلة لالستيالء مثالً عىل 

ليست جميع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين متعمدة. ولقد تلقينا ادعاءات بحدوث هجامت تتعارض مع 
مبدأين من مبادئ القانون الدويل اإلنساين - التمييز واتخاذ االحتياطات - ولكن هذه الهجامت مل تنفذ عىل 
ما يبدو بهدف إلحاق األذى باملدنيي. ونتيجة لذلك، من املمكن أن يؤدي اتخاذ االحتياطات املناسبة إىل 

وضع حد لالنتهاكات وجعل املدنيي يطمئنون أكرث إىل البقاء يف حيث هم.

يساعد إدخال مفهوم القصد عىل تصنيف مختلف أنواع العنف و/ أو األعامل األخرى.
 وعليه، ميكن أن يندرج العمل العنيف و/أو أي عمل آخر يؤدي إىل هروب الناس يف فئة من الفئات األربع 

التالية:
نتيجة مؤسفة للنزاع ال تنتهك القانون الدويل اإلنساين . 1
انتهاك غري متعمد للقانون الدويل اإلنساين يؤدي إىل النزوح كنتيجة غري مقصودة. 2
انتهاك متعمد للقانون الدويل اإلنساين يؤدي إىل النزوح كنتيجة غري مقصودة. 3
انتهاك متعمد للقانون الدويل اإلنساين يرتكب بقصد التسبب يف النزوح.. 4

 Angelo Gnaedinger et Christophe Girod, “ Le politique, le militaire, l’humanitaire : un difficile ménage à trois ”, in Jean  92

 Cot )ed.(, Dernière guerre balkanique ? Ex-Yougoslavie: témoignages, analyses, perspectives, Paris, L’Harmattan, 1996, p.

 148; Naoko Hashimoto, “The causes of internal displacement of minority groups in the aftermath of the bombing of

Kosovo in 1999: Was prevention possible?”, in Andrzej Bolesta )ed.(, op. cit., pp. 40–41.

 Philip Marfleet, “Displacement and the State – the Case of Iraq”, in Khalid Koser and Susan Martin )eds(, op. cit., pp.  93

96–118.

N. Lozano-Gracia et al., op. cit.   94

 Abbey Steele, “Massive Civilian Displacement in Civil War: Assessing Variation in Colombia” )2007( Households in  95

Conflict Network Working Paper No. 29/2007; www.db.idpproject.org
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إذا أردنا وضع حد للنزوح، يجب 
علينا أن نتمعن فيام وراء القانون، 

وندرس ملا يحدث النزوح من 
البداية.

وال توجد هذه الفئات يف القانون الدويل اإلنساين، كام ترد أعاله، وال يُقصد منها وضع تصنيف غري مطابق 
للواقع، بل إنها طريقة أفضل الستكشاف أسباب النزوح والتأمل فيها ومعالجتها يف نهاية األمر. وإذا أردنا 
القانون،  وراء  فيام  أيضاً  نتمعن  أن  بل  فقط  القانون  يقوله  فيام  ننظر  أال  علينا  للنزوح، يجب  وضع حد 

وراء  الكامنة  األسباب  فهم  ويساعد  البداية.  من  النزوح  يحدث  ملا  وندرس 
انتهاكات أحكام القانون الدويل اإلنساين اللجنة الدولية عىل تطوير مجموعات 
جديدة من الحجج أو اإلجراءات، يف املجال القانوين وغريه من املجاالت، ميكن 
إضافتها إىل املجموعات القامئة. ويف الفئة األوىل أعاله، ال يُحتمل أن مينع ضامن 
التزام أطراف النزاع بالقانون الدويل اإلنساين حدوث النزوح عىل اإلطالق، أو 
القانون الدويل اإلنساين مل يُنتهك وألن  إىل أن  عىل األقل بشكل مبارش، نظراً 
القانون  الفعل  فيها  ينتهك  التي  الثانية،  الفئة  ويف  بالفعل.  تحرتمه  األطراف 
الدويل اإلنساين دون أن يكون النزوح نتيجة غري مقصودة، ميكن أن نأمل يف 

إحداث تغيري من خالل التأكيد عىل العواقب اإلنسانية، وكيفية تأثري االنتهاك عىل األشخاص، أو عن طريق 
إذكاء الوعي بااللتزامات وتعزيز احرتامها، عىل سبيل املثال من خالل اقرتاح اتخاذ احتياطات قابلة للتنفيذ. 

أما الفئتان الثالثة والرابعة، فتتطلبان اعتامد مزيد من االسرتاتيجيات البديلة إلحداث تغيري يف السلوك.
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الروابط بني آثار النزاعات املسلحة 
وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

وأمناط النزوح
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إن األشخاص النازحني قرساً ليسوا ضحايا 
مستسلمني، ...بل هم أفراد فاعلون 
يتخذون قرارات يف ظروف معقدة.

البقاء أو الهروب
ال يختار الجميع املغادرة يف الوقت نفسه. ويحاول بعض األشخاص الصمود أمام آثار النزاع املسلح ألطول 
فرتة ممكنة، ويرتكون منازلهم يف آخر لحظة. ويهرب آخرون يف وقت مبكر، ويأخذون ما ميكنهم أخذه من 
ممتلكات. ويف عام 2015، هرب عدد كبري من املدنيي من مدينة الرمادي. ودّمر حوايل 80% من املنازل 
يف اشتباكات بي تنظيم الدولة اإلسالمية والجيش العراقي. ولكن الناس يتخذون خيارات مختلفة يف أماكن 
أخرى. والهروب من النزاع املسلح هو مجرد طريقة من الطرائق للتغلب عىل الصعاب أو السعي إىل الهروب 
الظروف  أن  وواع، رغم  الرحيل هو إىل حد كبري قرار شخيص  املؤلفي، قرار  العنف. وكام يقول أحد  من 
الخارجية هي التي تفرضه: «يف حي صّنفت دراسات سابقة النازحي قرساً يف خانة الضحايا املستسلمي، 
فقد ثبت اليوم أن املدنيي الذين يواجهون الحرب هم أفراد فاعلون يتخذون قرارات يف ظروف معّقدة».96 
ويفكر بعض الناس ملياً ولفرتة طويلة فيام ما إذا كان البقاء سيشكل مخاطرة كبرية، وفيام إذا كانوا ميلكون 
شخص  إيجاد  مثل   - صعبة  بخيارات  تقوم  التي  األرس  من  يحىص  ال  عدداً  شهدنا  ولقد  للهروب.  املوارد 
لحامية منزلهم من اللصوص، أو تأمي وظائف للعمل فيها عند العودة، أو عمل ترتيبات لألقارب الذين ال 
يستطيعون القيام بالرحلة - قبل الهروب. ويرسل البعض عائالتهم إىل بر األمان ويبقون يف منازلهم لرعاية 

ممتلكاتهم أو االستمرار يف العمل. ويف حاالت أخرى، تهرب أرس بأكملها.

قرارهم  فإن  الهروب،  أو  البقاء  الناس  يدرس  وعندما  مختلف.  بشكل  النزوح  تجربة  كل شخص  ويعيش 
يتأثر بالسّن والنوع االجتامعي والصحة والظروف الشخصية والعائلية. وتبي تجربتنا أن كبار السن غالباً 
ويف  بالرحلة.  القيام  عىل  قدرتهم  لعدم  ببساطة  أو  العائلة  مبنزل  للعناية  منازلهم  يف  البقاء  يفضلون  ما 
بعض الحاالت، متيل النساء واألطفال إىل الهروب أكرث من الرجال ألنهم يُرسلون مثالً للبحث عن املساعدة 
باملعايري  بشدة  الناس  يتأثر  إذ  حالتان،  تتشابه  ال  ولكن  املمتلكات.  لرعاية  الرجال  يبقى  بينام  اإلنسانية 
فقدان  يخشون  ألنهم  البقاء  آخرون  ويختار  خيار.  أفضل  البقاء هو  أن  البعض  ويرى  املحلية.  والثقافات 
من  بالقلق  يشعرون  ألنهم  آخرون  ويبقى  مغادرتهم.  مبجرد  لهم  يحدث  قد  مام  يخافون  أو  ممتلكاتهم 
احتامل اعتبارهم مقاتلي أو يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من التكيّف مع هذا التغيري الجذري.97 وال يكون 
الرحيل خياراً بالنسبة لبعض األشخاص ألنهم ببساطة يعانون من اإلعاقة أو العاهات الحركية، أو ألن عملية 
الهروب ستكون شاقة للغاية، أو ألن الطرق غري سالكة، أو ألنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف الرحلة، أو 
ألن القتال ال يزال مستمراً يف الجوار. ويظلون عالقي يف براثن النزاع ويكونون يف بعض الحاالت أكرث عرضة 

النزاع املسلح. لخطر املعاناة من عواقب 

املدنيني من  الدول  املسلحة من غري  والجامعات  الحكومية  املسلحة  القوات  متنع  قد  األحيان،  بعض  ويف 
الهروب، رمبا بقصد استخدامهم كدروع برشية، يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين. وإىل جانب إصدار هذه 
الهروب. وتُصعب بذلك  ما تحارص قرية أو مدينة ملنع األشخاص من  األطراف ألوامر مبارشة، فإنها غالباً 

عملية إجالء الجرحى واملرىض وحصول املدنيي العالقي يف الداخل 
السالح  حاملو  يقيُّد  األحيان،  أغلب  ويف  اإلنسانية.  املساعدات  عىل 
وضع  خالل  من   - املدنيي  تحركات  املنطقة  عىل  يسيطرون  الذين 
املضادة لألفراد، والقيام بدوريات لفرض  الخداعية واأللغام  األرشاك 
الدويل  للقانون  انتهاك  يف  مبارشًة  املدنيي  مهاجمة  وحتى  النظام، 
اإلنساين. وتلقينا ادعاءات بأن مقاتلي فتحوا النار عىل املدنيي أثناء 
اللجنة  تسعى  وال  الهروب.  محاولتهم  أثناء  أو  الشوارع  يف  سريهم 
الدولية فقط إىل مساعدة الناس عىل تجنب النزوح بالسعي إىل منع 

ظهور ظروف قد تجبهم عىل ترك منازلهم؛ بل تحاول أيضاً أن تضمن أن األشخاص الذين يحتاجون إىل 
استقراراً. أكرث  بأمان إىل مكان  أمنهم واالنتقال  القيام بذلك لضامن  القتال يستطيعون  مغادرة منطقة 
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قد يرحل أولئك الذين يقررون الهروب وفقاً ألمناط مختلفة: نزوح وقايئ أو استباقي، فردي أو جامعي، تلقايئ 
أو منظم، قصري أو طويل األمد، وما إىل ذلك من األمناط. ويف ذروة القتال، مييل الناس إىل املغادرة بأعداد 
كبرية سالكي الطريق نفسه. ومع ذلك، ويف معظم األحيان، تدفع آثار النزاع املسلح و/أو بعض انتهاكات 
أقربائهم يف أوقات واتجاهات مختلفة. ويف  الهروب مبفردهم أو مع  الدويل اإلنساين املدنيي إىل  القانون 
النازحي من كولومبيا بشكل جامعي.  املايض مثالً، هرب 20 إىل 30% فقط من  القرن  أواخر تسعينيات 

وهرب أغلب النازحي بشكل فردي، أو كل أرسة عىل حدة أو يف مجموعات صغرية.

ويف حي أن الغرض الرئييس من هذه الورقة هو توضيح كيف ميكن أن تتسبب انتهاكات القانون الدويل 
التالية: بالنزوح، فإنه يتعي مراعاة االعتبارات  اإلنساين 

يُحظر النزوح القرسي للمدنيي ألسباب تتعلق بالنزاع املسلح، ولكن يجوز ألطراف النزاع إجالء السكان . 1
املدنيي بصورة استثنائية ومؤقتة إذا اقتىض ذلك أمن املدنيي املعنيي أو ألسباب عسكرية ملحة. ويف 
حالة النزوح، يجب اتخاذ جميع التدابري املمكنة من أجل استقبال املدنيي املعنيي يف ظروف جيدة 

من حيث املأوى والنظافة والصحة واألمن والتغذية وعدم فصل أفراد األرسة الواحدة.
تنتهك أطراف النزاع أحياناً القانون الدويل اإلنساين ملنع املدنيي من الهروب.. 2
فضالً عن أن عدداً من قواعد القانون الدويل اإلنساين تحظر النزوح القرسي يف معظم الحاالت، فقد . 3

تفيد هذه القواعد يف دعوة أطراف النزاع إىل االمتناع عن منع املدنيي من الهروب.
قد يكون األشخاص الذين ال يغادرون أكرث عرضة يف بعض األحيان لتحمل عواقب النزاع املسلح و/أو . 4

انتهاكات القانون الدويل اإلنساين من أولئك الذين يهربون.98

ملاذا ميكن أن يترضر بعض األشخاص أكرث من غريهم من آثار النزاع املسلح و/أو انتهاكات القانون الدويل 
اإلنساين 

احتامل  مدى  عىل  تؤثر  االجتامعية  املكانة  أن  إىل  تشري  األدلة  لكن  آخر  إىل  نزاع  من  الظروف  تختلف 
معاناة املدنيي من آثار النزاع املسلح و/أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وعىل طريقة التعامل معها. 
ويف بعض البلدان، يكون األشخاص من ذوي التعليم العايل أحياناً أقل عرضة للنزوح ألنهم أكرث استعداداً 
ملواجهة ضغوط الحرب وال يقيمون عادًة عىل أراٍض تطمع بها الجامعات املسلحة، بينام يُستهدف األطباء 
واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف مناطق أخرى.99 والعكس صحيح يف بلدان أخرى، إذ من املحتمل أن يغادر 
األشخاص من ذوي املكانة االجتامعية املرموقة ألن لديهم فرصة أفضل للخروج من املدينة والبلد، ومن ثّم 

إىل بلدان أخرى.100

وميكن أن تؤثر آثار النزاع املسلح و/أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين بحكم طبيعتها عىل أي شخص. ويف 
الحروب التي تدور من أجل الظفر باألرض، قد يتعرض أي شخص يعيش يف املنطقة املتنازع عليها لخطر 
النزوح. ولكن يف النزاعات األيديولوجية والسياسية، قد يكون املدنيون املنحدرون من خلفيات معينة أو 
الذين يعملون يف مهن محددة أكرث عرضة لخطر انتهاكات موجهة. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل املحامي 
والنشطاء يف  السياسيي  والنشطاء  واألطباء  املتاجر  والصحفيي وأصحاب  واملهندسي  والسياسيي  والقضاة 
مجال حقوق اإلنسان وأفراد األقليات العرقية والدينية.101 وتستهدف بعض انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

أفراداً أو مجموعات محددة.
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إن النزوح الناجم عن النزاع هو نتيجة 
طبيعية للحرب. ويهرب املدنيون عادًة 

بحثاً عن األمان. وخيار الهروب أمر حيوي 
لبقائهم عىل قيد الحياة.

أمناط مختلفة من النزوح
املرجح  أمنهم، فمن  أو يخافون عىل  املدفعية  لنريان  الناس  يتعرض  اشتباكات عنيفة، وعندما  تندلع  حي 
أن يتخلوا عن كل يشء ويهربوا من أجل النجاة بحياتهم، سواء كانت هذه األعامل تنتهك القانون الدويل 
اإلنساين أم ال. ويؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل نزوحهم لفرتة قصرية، عىل أن يعودوا إىل ديارهم مبجرد 
توقف الهجوم: «أثناء العمليات العسكرية، ينتقل الناس من مكان آلخر دون التفكري فيام إذا كانت رفاهيتهم 
الناجم  النزوح  الدولية شاهدة عيان عىل  اللجنة  الهروب».102 وكانت  ستتحسن أم ال: إنهم يريدون فقط 
عن القصف. ويف العراق، وثقت اللجنة الدولية العديد من الحاالت التي هرب فيها املدنيون بعجالة إىل 
املدن والقرى املجاورة عند اندالع القتال. ولكن مستوى التدمري ومدة العمليات العدائية وشّدتها قد تُبقي 
األشخاص يف حالة نزوح لفرتات أطول. ويختلف حجم النزوح أيضاً. وعىل سبيل املثال، عندما يحدث القصف 
يف القرى واملدن التي يكون عدد السكان فيها مرتفعاً، فمن املنطقي أن يهرب األشخاص بأعداد كبرية؛ أما 
يف الريف، فتكون موجات النزوح أقل بشكل عام. ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية، يهرب املدنيون من 
منازلهم عندما تنتقل الجامعات املسلحة إىل قراهم، ويعودون إليها بعد فرتة وجيزة مبجرد أن يستتب األمن. 
والوضع مشابه يف كولومبيا، حيث ينتقل بعض النازحي إىل قرية قريبة بشكل مؤقت إىل أن ينتهي العنف، 
ويف اليمن، يهرب املدنيون - ومعظمهم من النساء واألطفال - تحسباً لالشتباكات ثم يعودون عند تأمي خط 
مستقر. ويف بعض األحيان، قد ينحرص النزوح يف نطاق مكاين ضيق للغاية. ويف كولومبيا، يغادر األشخاص 

الذين يعيشون بالقرب من مركز للرشطة بشكل جامعي إىل مكان أكرث أماناً يف القرية كل ليلة.

األمريكية  القوات  كانت  وبينام  والطويل.  القصري  األمدين  النزوح عىل  مثال جيّل عن حركة  والعراق هو 
تستعد للغزو يف عام 2003، كانت املنظامت اإلنسانية تتأهب لتحركات سكانية هائلة. ويف النهاية، كانت 
نفسها.  العمليات  مثل  مثله  طويالً،  يدم  مل  النزوح  أن  وثبت  متوقعاً،  كان  مام  بكثري  أقل  الهاربي  أعداد 
ومتكنت قوات التحالف من شن حملة رسيعة ودقيقة ألنها كانت أقوى بكثري من نظرياتها العراقية. ونتيجة 
لذلك، كان األثر املبارش للقتال عىل املدنيي ضئيالً. لكن نتائج العمليات العسكرية تكون يف أغلب األحيان 

أقل وضوحاً مام هي عليه فعلياً.

وقبل اندالع النزاع يف عام 2003، كانت هناك موجات متفرقة من النزوح الداخيل يف شامل العراق حيث 
هرب املدنيون - معظمهم إىل الريف - تحسباً الندالع النزاع، وأخذوا كل ما تيرّس لهم حمله. ومع ذلك، مل 
يدم هذا النزوح بدوره طويالً، وعاد الناس بعد بضعة أيام فقط عندما اتّضح أن ال خطراً وشيكاً. ويختار 
لتجنب التبادل املتفرق للنار. وينتقل آخرون ذهابًا وإيابًا، للقيام بأعاملهم يف النهار  البعض البقاء بعيداً 
ويغادرون يف الليل. ويف جنوب العراق ووسطه، دفعت العمليات العسكرية طويالً آالف األرس إىل الهروب، 

بشكل مؤقت، قبل أن تعود إىل ديارها مبجرد أن يهدأ القتال. وعىل 
موجة  فإن  اآلن،103  حد  إىل  هذه  النزوح  أمناط  استمرار  من  الرغم 
جديدة من العنف الطائفي اندلعت يف عام 2006 ما تسبب يف نزوح 

العديد من املدنيي لفرتة أطول.

يهرب الناس يف بعض األحيان من الهجامت املستمرة وبسبب تدمري 
العودة  أن  يعلمون  وهم  الهائلة،  واملصاعب  املدنية  التحتية  البنية 
العمليات  لسري  الرتاكمي  األثر  يؤدي  وقد  محتملة.  غري  الرسيعة 

العدائية، خاصًة يف حالة انتهاكها للقانون الدويل اإلنساين، إىل نزوح طويل األمد.104 ولذلك ينبغي أن تدرك 
األطراف املتحاربة األثر الدائم الذي ميكن أن يحدثه القصف الجوي ونريان املدفعية مثالً عىل األشخاص 

القتال. مناطق  يعيشون يف  الذين 

K. Ivashchenko-Stadnik, op. cit.   102

 Dina Abou Samra, “Military-induced displacement”, in Forced Migration Review, “Iraq’s displacement crisis: The search  103

for solutions”, 2007, p. 37.

ICRC, Urban Services during Protracted Armed Conflict.   104



47

ويف الوقت نفسه، من املرجح أن تؤدي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي تستهدف فئات معينة أكرث 
بعيد  النزاع خياراً  من غريها إىل حدوث نزوح طويل األمد، و/أو تجعل عودة األشخاص املترضرين من 

مرتكبو  يهدف  ما  تحديداً  هذا  ألن  مبفاجئ  األمر  وليس  األجل. 
انتهاكات  وتجب  الحاالت.  من  الكثري  يف  تحقيقه  إىل  االنتهاكات 
األفراد  معينة  فئات  تستهدف  التي  اإلنساين  الدويل  القانون 
واألقليات عىل الهروب بحثاً عن األمان. وما دام التهديد قامئاً، فإن 
أملهم ضئيل يف العودة إىل ديارهم. ويف كولومبيا، هرب 70% من 
النازحي الذين سجلتهم اللجنة الدولية يف عام 2002 مبفردهم أو 
مع أرسهم. وألن معظمهم غادروا نتيجة تهديد مبارش، كان من 
يتمكنوا  أن  املرجح  غري 
املستقبل  يف  العودة  من 

القريب، أو هم وجدوا فرصاً أفضل يف املدن مقارنًة بالبيئة الريفية 
العنف  فيها  ينترش  التي  األماكن  ويف  أرسهم.  منها  تنحدر  التي 
الجنيس والتجنيد القرسي غري املرشوع، يعيش املدنيون يف جو من 

لفرتة أطول. منازلهم  عن  بعيداً  البقاء  إىل  يدفعهم  ما  الخوف 

بعبارة أخرى، تختلف تجارب الناس مع النزوح وفقاً للظروف التي 
دفعتهم إىل الرحيل. وعندما يهرب األشخاص من األعامل التي ال 
لفرتات زمنية  ينزحون  اإلنساين، فقد  الدويل  القانون  تتعارض مع 
قصرية نسبياً. ويف املقابل، يُحتمل أن يطول النزوح الناجم عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو تراكم 

االنتهاكات.

العوامل التي تؤثر عىل فرتة النزوح وشكله

تحدد العديد من العوامل املكان الذي يهرب الناس إليه. ويتوجه بعض املدنيي إىل قرية مجاورة. ويلجأ 
آخرون إىل الخارج. وقد يؤثر سبب النزوح عىل قرارهم. ولكن الناس مييلون أيضاً إىل اختيار وجهات آمنة 
ما ميكن من  أقرب  البقاء  إىل  الناس  العثور عىل عمل. ومييل  أو ميكنهم  ما  يعرفون شخصاً  نسبياً، حيث 
أو  القتال  من  عادًة  املدنيون  ويهرب  بذلك.  الظروف  سمحت  كلام  املعتادة،  إقامتهم  أماكن  أو  منازلهم 

يف الوقت نفسه، من املرجح أن تؤدي 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي 

تستهدف فئات معينة إىل حدوث نزوح طويل 
األمد، و/أو تجعل عودة األشخاص املتأثرين 

بالنزاع خياراً بعيد األجل.

عندما يهرب الناس من األعامل التي ال 
تتعارض مع القانون الدويل اإلنساين، فقد 
ينزحون لفرتات زمنية قصرية نسبياً. ويف 

املقابل، ُيحتمل أن يطول النزوح الناجم عن 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو تراكم 

االنتهاكات.
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ميكن أن يؤدي تراكم االنتهاكات إىل دفع 
الناس إىل أماكن أبعد وإبعادهم عن 

منازلهم لفرتة أطول - وقد يجربهم ذلك 
عىل االنتقال عدة مرات.

القصف إىل جزء آخر من املدينة أو إىل قرية مجاورة أو إىل مكان آخر قريب. وتنتقل األرس يف بعض األحيان 
إىل مكان قريب إذا شعرت أن املنازل أو األحياء التي تقطن فيها مل تعد آمنة.105 ويصح ذلك بشكل خاص 
يف حالة املدنيي الذين يكونون هدفاً مبارشاً النتهاك القانون الدويل اإلنساين أو الذين فقدوا كل يشء. ويف 

هذه الحاالت، تدخل العوامل اللغوية والدينية واإلثنية يف االعتبار.106

وغالباً ما يُوجه النازحون إىل أماكن توجد فيها هيئات إنسانية.107 وينتهي األمر بالبعض يف مخيامت شاسعة، 
يف حي يختار آخرون تجنبها. وأقامت الدول واملنظامت اإلنسانية مخيامت يف كولومبيا وجمهورية الكونغو 
ويفضلون  يتجنبونها،  النازحي  من  كبرية  أعداداً  فإن  ذلك،  ومع  وسورية؛  وأوكرانيا  والعراق  الدميقراطية 
أو شقة.108 وال يوجد منوذج واحد  فندق  تأجري غرفة يف  أو  األصدقاء  أو  العائلة  البقاء مع  بدالً من ذلك 
الخليج  حرب  بعد  مبارشًة  حدث  ما  وبإستثناء  نفسه.  النزاع  تطور  مع  املوقف  ويتطور  الجميع،  يناسب 

يف عام 109،1991 اختار النازحون يف العراق بشكل عام العيش يف 
ذلك،  ومع  املخيامت.110  يف  العيش  من  بدالً  املضيفة  املجتمعات 
شهدت املخيامت يف اآلونة األخرية ارتفاعاً يف عدد األشخاص الذين 
والحكومة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بي  املستمر  النزاع  من  هربوا 

واألكراد. العراقية 

العمليات  سري  أثناء  تحدث  التي  املعزولة  االنتهاكات  تسبب 
االنتهاكات  تراكم  ولكن  األمد.  قصري  محلياً  نزوحاً  عادًة  العدائية 
أبعد وإبعادهم  أماكن  الذهاب إىل  أن يدفع األشخاص إىل  ميكن 

عن منازلهم لفرتة أطول - وقد يجبهم عىل االنتقال من مكان إىل آخر عدة مرات. وتشري البحوث التي 
أجرتها منظامت أخرى إىل أمناط متكررة من النزوح املتعدد، حيث ينزح الناس ألكرث من مرة. وتوضح دراسة 
تستند إىل مقابالت مع الالجئي السوريي كيف اضطر املدنيون يف كثري من األحيان إىل االنتقال من مكان 
إىل آخر عدة مرات داخل البالد قبل عبور الحدود إىل األردن أو لبنان.111 ونرشت املنظمة الدولية للمعوقي 
إنهم  والبالغ عددهم 133 شخصاً  أجابوا  الذين  األشخاص  وقال معظم  نتائج مامثلة.  إىل  تقريرين خلصا 
انتقلوا إىل مدينة أو اثنتي أو ثالث مدن مختلفة يف سورية قبل وصولهم يف النهاية إىل لبنان.112 وعالوة عىل 
ذلك، نزح املجيبون مبعدل ثالث مرات داخل مدينتهم، ووصل عدد املرات التي نزحوا فيها داخل املناطق 
املتعدد يف  النزوح  من  أمناط مامثلة  األحيان.113 وقد شوهدت  بعض  مرات يف  إىل عرش  لقراهم  املجاورة 

وأفغانستان.114 السودان  وجنوب  كولومبيا 
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L. Higel, op. cit., p. 16; S. Healy et al., op. cit., p. 61.
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L. Higel, op. cit., p. 117.   109

اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سبق ذكره، 2018، الصفحة 20.  110
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النزوح هو مجرد طريقة من الطرائق للتعامل مع آثار الحرب. وعندما يكون النزوح استباقياً، يكون الهروب 
عادًة قراراً واعياً يتخذه الناس بعد تقييم خياراتهم.

فيها األشخاص  التي يظل  املدة  عميقاً عىل  تأثرياً  املسلح  للنزاع  العنف ونوعه واآلثار األخرى  وتؤثر شدة 
نزوحهم. ظروف  وعىل  نازحي، 

وعندما يهرب األشخاص من أعامل ال تتعارض مع القانون الدويل اإلنساين، غالباً ما ينزحون داخل بالدهم 
لفرتات زمنية قصرية نسبياً.

ويف املقابل، يكون النزوح الناجم عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو عن تراكم االنتهاكات عادًة أطول 
مدة.

ويعد فهم األثر الرتاكمي لالنتهاكات أمراً حيوياً لفهم أسباب نزوح األشخاص أو بقائهم يف حالة نزوح.

ويتسبب هذا األثر الرتاكمي يف ظهور أمناط من النزوح املتعدد.
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عندما يأمل النازحون يف العودة إىل منازلهم، يجب أن يتوفر العديد من الرشوط لضامن عودة آمنة وكرمية 
ومستدامة. وينص القانون الدويل اإلنساين عىل حق النازحي بأن يعودوا عودة طوعية وآمنة إىل منازلهم أو 
أماكن إقامتهم املعتادة مبجرد انتفاء األسباب التي دفعتهم إىل النزوح. وعليه، فإن السلطات املختصة يجب 
أن تتخذ تدابري لتيسري العودة الطوعية واآلمنة للنازحي وإعادة إدماجهم يف املجتمع. وتشري املؤلفات إىل 
أنه ال ميكن تحقيق عودة مستدامة إال يف حال استيفاء عدد من الرشوط. وعىل الرغم من أن القانون الدويل 
اإلنساين ال يفرض بالرضورة جميع هذه الرشوط، إال أن هناك قواعد معينة ذات صلة بهذه املسألة. وتتوقف 
عودة النازحي الدامئة عىل عوامل مثل توفر السالمة واألمن وحرية التحرك لفرتة طويلة؛ وتوفر مستوى 
املياه والغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم األسايس كحد  معييش مناسب، مبا يشمل الحصول عىل 
أدىن؛ وتوفر فرص عمل؛ وتوفر آليات فعالة الستعادة املنازل واألرايض واملمتلكات أو تقديم تعويض بشأنها؛ 
النزوح  أثناء  انفصلوا  الذين  األرسة  أفراد  شمل  وملّ  واستبدالها؛  وغريها  الشخصية  الوثائق  عىل  والحصول 
بشكل طوعي؛ واملساهمة يف الشؤون العامة، وهلم جرا. ومتثل عمليات السالم واملصالحة خطوة مهمة أيضاً 
لعودة الالجئي.115 ويف بعض األحيان، يقوم األشخاص بالعديد من الرحالت من وإىل مناطق إقامتهم - سواء 

مبفردهم أو برفقة األرسة - قبل التوطّن بشكل دائم عندما يحي الوقت.

وإن العديد من أزمات النزوح أزمات طويلة األمد - وتصل نسبة األزمات التي تستمر ملدة عرش سنوات أو 
أكرث إىل 80%.116 وكلام ارتفع عدد النازحي، أصبح خيار العودة خياراً بعيد األجل. ومن غري املحتمل أن يعود 
البعض إىل حياتهم ويعيدون بناءها يف موقع جديد، ويختارون بدالً من ذلك االندماج املحيل أو التوطّن يف 
جزء آخر من البالد. وقد يواجه أولئك الذين يحاولون العودة إىل مكانهم األصيل العديد من العوائق. ويف 
بوروندي، عاد الالجئون بعد ثالثة عقود قضوها يف املنفى ووجدوا أشخاصاً آخرين يعيشون عىل أراضيهم 
النازحون يف كثري من  لذلك، يقوم  العراق.117 ووفقاً  العائدين تجربة مامثلة يف  ويف منازلهم. وكان لبعض 
األحيان بزيارات منتظمة ومقتضبة إىل موطنهم لالطمئنان عىل ممتلكاتهم وأراضيهم.118 وقد يجعل السبب 
األويل للنزوح بعض األشخاص يرتددون يف العودة أو يجعلهم يشقون ليتكيفوا معه عند عودتهم. وقد تستمر 
الظروف التي سببت النزوح يف البداية أو قد تعيق عملية إعادة االندماج. وقد تكون العملية صعبة خاصًة 
عىل أفراد األقليات العرقية والدينية الذين هربوا من انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين تستهدفهم، وال يعود 

العديد منهم أبداً.119

ويختار بعض األشخاص التوطّن أو االندماج املحيل بدالً من العودة إىل ديارهم نظراً إىل التغيري الذي أدخله 
النزوح عىل ظروفهم أو لتوفر فرص جديدة لهم. وعندما ينزح الناس من األرياف إىل البلدات واملدن، غالباً 
األرياف  من  النزوح  ميثل  املثال،  البقاء. وعىل سبيل  قاهرة عىل  واقتصادية  اجتامعية  أسباب  تجبهم  ما 
إىل املدن أمراً شائعاً للغاية يف كولومبيا ونيجرييا والصومال وجنوب السودان؛ وغالباً ما ينتهي املطاف مبن 
يتخذون هذه الخطوة، وخاصًة صغار السن، إىل البقاء بشكل دائم.120 ويف دارفور، يقرر العديد من النازحي 
داخلياً عدم العودة ألنهم وجدوا أنه من األسهل تغطية نفقاتهم حيثام هم موجودون، أو أنهم اكتسبوا 
مهارات جديدة، أو أنهم يفضلون ببساطة الحياة يف املدينة.121 ويف كولومبيا، يقارن الناس الفرص االقتصادية 
املتاحة يف ديارهم ويف مدينتهم املضيفة عند اتخاذ قرار البقاء أو العودة.122 وال يخطط العديد من الجئي 
جنوب السودان الذين يعيشون يف أوغندا للعودة إىل ديارهم ألن العيش يف املدينة مينحهم مستوى معيشياً 
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لكن ال يستطيع العاملون يف مجال اإلغاثة 
اإلنسانية الوصول إىل األشخاص الذين 

يحتاجون إىل مساعدتهم، والقيام بعملهم 
بشكل آمن وفعال، إال إذا حظوا بالحامية 
الكاملة التي مينحها لهم القانون الدويل 

اإلنساين.

العودة

أفضل وفرصة للحصول عىل التعليم. وال يرغب الشباب بشكل خاص يف العودة ألنهم يريدون قضاء سنوات 
التعليم يف مكان بعيد عن مجتمع تقوده مجالس مكونة من كبار السن.123 ويختار العديد من النازحي 

البقاء يف املخيامت أو املجتمعات املضيفة لالستفادة من فرص التعليم.124

ويظل بعض النازحي يف مواقعهم الحالية لعدم قدرتهم عىل العودة، مبا يف ذلك ألسباب مالية، أو عىل عبور 
الحدود والبحث عن مالذ وآفاق أكرث إرشاقاً يف بلد آخر.125 ويف املقابل، يعود آخرون الفتقارهم إىل الفرص 
يف مكان نزوحهم. ويف بعض األحيان، قد يكون نقص الفرص ناجامً عن محاولة السلطات عمداً منع النازحي 
من البقاء واالندماج محلياً، وهي ال تقوم بالتايل بأي يشء ملساعدتهم عىل إعادة بناء حياتهم، أو تقوض 
جهودهم. ويف هذه الحالة، إذا اختار األشخاص الرحيل بسبب صعوبة الظروف، فإنهم يف الواقع يجبون 
عىل ذلك. ويف بعض األحيان يقرر النازحون العودة - عىل الرغم من علمهم بأن الحياة يف الوطن ستكون 
صعبة - ألنهم يواجهون حواجز لغوية أو ثقافية أو دينية ال ميكنهم التغلب عليها، أو يشعرون بعدم األمان، 
أو يتعرضون للهجوم املبارش يف انتهاك ألحكام القانون الدويل اإلنساين،126 أو ألنهم ببساطة ال يستطيعون 

التأقلم مع الحياة يف مكان نزوحهم.127

مالحظات اللجنة الدولية
الحظت اللجنة الدولية يف حاالت قصوى عودة نازحي إىل ديارهم رغم تدهور الحالة األمنية هناك. والسبب 
ويرى  النزوح.  مكان  يف  مستقبل  وبناء  العيش  لكسب  فرصة  وجود  عدم  هو  عادًة  يُقدم  الذي  الرئييس 
األشخاص يف العودة إىل ديارهم غري املستقرة خياراً أفضل من البقاء يف مكان آمن لكن الفرص فيه محدودة.

وقد تستغل السلطات أيضاً العمليات اإلنسانية - مبا يف ذلك عن طريق منع األشخاص من تلقي املساعدة 
اإلنسانية ومن تقديم املساعدة لهم ليندمجوا محلياً، ما يُجبهم عىل العودة إىل مواطنهم األصلية. وال شك يف 

أن املنظامت اإلنسانية غالباً ما تساهم بنجاح يف متكي األشخاص من 
العودة أو االندماج محلياً. وهي تُحدث فرقاً حقيقياً يف حياة الناس، 
عملية  أثناء  العائدين  عىل  واملستلزمات  األغذية  توزيع  خالل  من 
استقرارهم يف مواطنهم األصلية، وتساهم يف إعادة تشغيل الخدمات 
الحيوية. لكن ال يستطيع العاملون يف مجال اإلغاثة اإلنسانية الوصول 
إىل األشخاص الذين يحتاجون إىل مساعدتهم، والقيام بعملهم بشكل 
بالحامية  حظوا  وإذا  بذلك  بالقيام  لهم  ُسمح  إذا  إال  وفعال،  آمن 
املهم  ومن  اإلنساين.128  الدويل  القانون  لهم  مينحها  التي  الكاملة 
أيضاً التذكري بأن املساعدة اإلنسانية قد يكون لها آثار جانبية ضارة. 
يف  متوفرة  تعد  ومل  العودة،  مكان  يف  متوفرة  املساعدة  كانت  وإذا 

مكان النزوح، فقد تصبح املساعدة اإلنسانية عامالً من عوامل الجذب. وعىل سبيل املثال، كثرياً ما تغلق 
السلطات املخيامت كوسيلة إلجبار النازحي داخلياً عىل العودة إىل ديارهم. وال تلبي املنظامت اإلنسانية 

بالكامل. العائدين  احتياجات  دامئاً 
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ويفيد  واإلدارية.129  العملية  العقبات  عىل  التغلب  العودة  يف  الراغبي  األشخاص  من  الكثري  عىل  ويتعي 
أحد تقارير اللجنة الدولية بأن بعض النازحي الذين يسعون إىل العودة إىل ديارهم يحتجزون عند نقاط 
من  ويخشون  قرساً،  السلطات  تُعيدهم  آخرون  نازحون  ومثة  الالزمة.  الوثائق  ميلكون  ال  ألنهم  التفتيش 
احتامل اعتبارهم مقاتلي، أو يتعرضون عند عودتهم للوصم من أفراد مجتمعهم األم الذين اختاروا البقاء يف 
منازلهم. ويشعر آخرون بالقلق من عدم كفاية الخدمات والبنية التحتية يف موطنهم األصيل أو من التعرض 
لهجوم مبارش الستمرار وجود حاميل السالح عىل طرق العودة. وال ترتبط كل هذه العقبات بالقانون الدويل 
اإلنساين، عىل الرغم من أن بعض القواعد تعالج بعض املسائل املذكورة يف هذه الورقة بشكل مبارش. وعىل 
الرغم من الحاجة إىل إجراء مزيد من البحوث لتحديد العالقة الدقيقة بي القانون الدويل اإلنساين ومسألة 
الدويل اإلنساين ميكن أن يؤثر بشكل إيجايب عىل من يرغبون يف  القانون  القول إن احرتام  العودة، ميكننا 
الناس  أيضاً يف دعم جهود  إيجابياً  الدويل اإلنساين دوراً  القانون  العودة إىل مواطنهم األصلية. وقد يؤدي 

إلعادة بناء حياتهم يف مكان النزوح.

العودة الطوعية والعودة القرسية
النزاع  نزحوا بسبب  الذين  األشخاص  العديد من  أن  الدولية  اللجنة  املؤلفات ومن مشاهدات  يتضح من 
أو  األصلية،  إىل مجتمعاتهم  باالنتامء  بإحساس عميق  يشعرون  قد  أوطانهم.130 وهم  إىل  للعودة  يتوقون 
يرغبون يف العودة إىل الحياة التي عاشوها قبل النزوح أو يريدون ملّ شملهم مع أصدقائهم وأرسهم بعد 
فرتة طويلة. وهم يرغبون يف اسرتداد ممتلكاتهم ويحرصون عىل املساعدة يف جهود إعادة اإلعامر. ويشقى 
عرقية  مجموعة  إىل  ينتمون  أو  املحلية،  اللغة  يتحدثون  ال  ألنهم  أخرى  مجتمعات  يف  لالندماج  البعض 
منفصلة، أو ألن لديهم معتقدات دينية مختلفة. وذكر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة عن العراق أن %76 
من النازحي داخلياً عبوا عن رغبتهم يف العودة إىل ديارهم ذات يوم، رداً عىل سؤال يف هذا الشأن.131 ومع 
ذلك، فإن هذا ال يعني أن جميع النازحي يرغبون يف العودة إىل موطنهم األصيل أو أنهم سيكونون قادرين 

عىل القيام بذلك. وليست العودة الحل املستدام الوحيد.

وعالوة عىل ذلك، يُجب العديد من النازحي أو يُكرهون عىل العودة رغامً عنهم. وليس لديهم خيار سوى 
العودة للهروب من القتال يف مجتمعهم املضيف، أو ألنهم يشقون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية. 
ويُعاد آخرون قرساً من جانب طرف من أطراف النزاع يسعى من خالل ذلك للحصول عىل ميزة اسرتاتيجية 
أو مكسب انتخايب، أو من جانب السلطات كجزء من حمالت العودة القرسية. وقد تنظّم السلطات عمليات 
العودة هذه أو تكون تلقائية يف أعقاب أشكال مختلفة من الضغوط التي متارسها السلطات. وتبذل الدول 

قصارى جهودها لتشجيع عودة الالجئي إىل أوطانهم، ما يؤدي يف بعض األحيان إىل عودة غري طوعية.

العائدين من إيران وباكستان يف إطار برامج املساعدة عىل إعادة  الكثري من الالجئي األفغانيي  وال يزال 
إىل وطنهم، يتحولون يف نهاية املطاف إىل نازحي داخليي.132 وليست عودة األشخاص إىل  الالجئي طوعاً 
ديارهم بالرضورة عالمة عىل تحسن الوضع. ويُرحل بعض الالجئي من بلدهم املضيف ألن السلطات مل 
تعد ترغب يف وجودهم عىل أراضيها. وعالوة عىل ذلك، من املحتمل أن تؤدي العودة املبكرة أو القرسية 
للنازحي يف ظروف غري آمنة أو مهينة إىل نزوح متعدد. واملهم أن القانون الدويل اإلنساين مينح النازحي 
الحق يف العودة الطوعية. ومبوجب القانون الدويل، يتمتع جميع األشخاص بالحامية وفق مبدأ عدم اإلعادة 
القرسية، الذي يحظر نقل شخص من سلطة إىل أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدفع إىل االعتقاد 

بأن الشخص سيكون معرضاً لخطر انتهاك بعض حقوقه األساسية.133
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ال يتخذ النازحون قرار العودة 
باستخفاف. وهم يقّيمون عوامل 
متعددة، منها الظروف األمنية يف 
موطنهم ويف املجتمع أو املخيم 

املضيف.

العودة

األفعال و/أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي تسهم يف عرقلة العودة: 
مخاوف عىل السالمة الشخصية

تدفع جميع األدلة - املستقاة من املؤلفات ومن سجالتنا الخاصة - إىل الخلوص بأن للقانون الدويل اإلنساين 
اإلنساين عىل مسألة حامية  الدويل  القانون  قواعد  يركز عدد من  وبالفعل،  املدنيي.  فعال يف حامية  دور 

ال  ييل  ما  الواردة يف  الحاالت  أن  من  الرغم  بها. وعىل  ويرتبط  املدنيي 
ترتبط جميعها بانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، إال أنه من الجيل أن 
املدنيي ميكن أن تسهم يف عرقلة عملية  التي تحمي  انتهاكات قواعده 
كيف  أفغانستان134  يف  الوضع  عن  أجريت  دراسة  وتكشف  العودة. 
يكون النازحون أقل ميالً إىل العودة إىل ديارهم إذا ساد جو من الخوف 
للحفاظ عىل  النزاع  بأطراف  يثقوا  أن  بوسعهم  يكن  مل  وإذا  والرتهيب، 
سالمتهم. وخلصت دراسة منفصلة عن سورية إىل استنتاجات مامثلة - 
رغم أن بعض املدنيي عادوا يف هذه الحالة يف املراحل األوىل من النزاع 

النازحي إىل ديارهم ألنهم  الكثري من  الوقت نفسه، يعود  الوضع األمني   قد تحسن. ويف  أن  العتقادهم 
يشعرون بعدم األمان يف مكان نزوحهم. وال يتخذ النازحون قرار العودة باستخفاف. وهم يقيّمون عوامل 

متعددة، منها الظروف األمنية يف موطنهم ويف مكان نزوحهم.

تظهر الشواغل املرتبطة بالحامية مراراً وتكراراً يف أرشيف اللجنة الدولية فيام يتعلق بقدرة النازحي عىل 
العودة إىل موطنهم. ويف كولومبيا، تشري سجالت اللجنة الدولية التاريخية إىل أن النازحي غالباً ما كانوا غري 
راغبي أو غري قادرين عىل العودة ألنهم يخشون عىل حياتهم. وكانت النساء ربات األرس وأفراد األقليات 
العرقية غري مستعدين للعودة إىل ديارهم للسبب نفسه.135 وعىل الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة 
إلعادة املدنيي إىل مواطنهم األصلية، فهم بقوا قلقي عىل سالمتهم. وأكد تقرير للجنة الدولية أن حوايل 
نصف النازحي لن يعودوا أبداً إىل ديارهم ألسباب أمنية، رغم أن العودة كانت بالنسبة لهم الخيار الذي 
يعلو عىل أي خيار. وقال بعض النازحي إن الجيش كان ميكن أن يفعل الكثري لجعل منطقة القتال آمنة قبل 

االنسحاب عند انتهاء القتال.

وتدعم تقارير اللجنة الدولية، مرة أخرى، روايات مامثلة ألشخاص ال يريدون العودة إىل ديارهم بداعي 
الخوف.136 وبالتايل، فإن للمخاوف من عدم االستقرار دوراً مهاًم يف اتخاذ األشخاص لقرار العودة من عدمه. 
ويف إطار تجربة اللجنة الدولية، يعزز سامع روايات عن الهجامت املبارشة ضد العائدين هذه املخاوف، حتى 
لو كان عدد هذه الهجامت ضئيالً مقارنًة بعدد العائالت التي عادت إىل هذه املناطق. ويف العراق، تسببت 
املعارك الكبى منذ عام 2003 يف مغادرة أعداد كبرية من السكان. ويقرر معظمهم العودة حاملا يتضاءل 
التهديد الداهم للحياة، ولكن آخرين ال يستطيعون أن يحذوا حذوهم - أو قد يشعرون بأنهم مجبون عىل 
الفرار إىل مناطق أبعد.137 ويف اآلونة األخرية، اشتُبه بكون العديد من املدنيي وأفراد أرسهم من أتباع تنظيم 
الدولة اإلسالمية. ويبقى النزوح املطول الخيار األكرث أماناً لهؤالء األشخاص الذين قد يتعرضون للهجوم أو 
القتل إذا عادوا إىل ديارهم.138 ويواجه أفراد األقليات العرقية الذين ما زالوا يعارضون بشدة العودة الطوعية 
إىل العراق،139 واألشخاص الذين يعيشون يف حالة خوف من العنف الجنيس وغريه من انتهاكات معيّنة مصرياً 
مامثالً.140 ويؤكد تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة بشأن العودة إىل العراق استنتاجاتنا. وتشري األرقام 
إىل أن 52% من النازحي قرروا العودة ألنهم اعتبوها عملية آمنة مبا فيه الكفاية، يف حي اختار 28% البقاء 
يف حالة نزوح بسبب املخاوف األمنية واألرضار التي لحقت باملمتلكات املدنية وتدمريها ونقص الخدمات 
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عندما تُدمر البنية التحتية، يزداد احتامل 
أن يصبح األشخاص نازحني. وال تكون 
العودة املستدامة خياراً ممكناً عندما 

تكون مجتمعاتهم يف حالة دمار.

غالباً ما يقول النازحون إنهم خائفون من العودة ألن 
منازلهم ملوثة باألرشاك الخداعية واأللغام والذخائر 

غري املنفجرة.

يف مواطنهم األصلية.141 وباإلضافة إىل ذلك، ذكر 64% من النازحي و81% من العائدين الذين أجابوا عن 
األسئلة خوفهم من التعرض ألعامل انتقامية.142

األفعال و/أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي تساهم يف عرقلة العودة:
منازل وبنى تحتية مخربة

كام سبق أن رأينا، فإن االمتثال ألحكام القانون الدويل اإلنساين له دور حيوي يف حامية البنية التحتية املدنية 
األساسية. وعندما تدّمر البنية التحتية، سواء كانت انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين أم ال يزداد احتامل أن 
ديارهم  إىل  العودة  النازحون  يستطيع  وال  نازحي.  األشخاص  يصبح 
عندما تكون مجتمعاتهم يف حالة دمار، ويعود ذلك يف جزء منه إىل 
الخدمات  وغياب  التدمري،  إىل  أو  جسيمة  أرضار  إىل  منازلهم  تعرض 
األساسية التي يحتاجونها من أجل إعادة بناء حياة مستقرة ومستدامة، 
إذا  إال  العودة  يف  العائالت  تفكر  وال  الرشب.143  ومياه  الكهرباء  مثل 
كانت خدمات الرعاية الصحية متاحة يف مواطنها - خاصًة إذا كانت 
بحاجة إىل توفري الرعاية لألطفال أو األقارب املسني.144 وبشكل عام، 
تصبح العودة تحدياً حي تتعرض البنية التحتية املدنية األساسية مثل املرافق الطبية ومحطات توليد الطاقة 

واملدارس ألرضار أو للتدمري145- بغض النظر عام إذا كان ذلك نتيجة النتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

بحثت دراسة مقارنة للحاالت يف أفغانستان والبوسنة والهرسك وبوروندي والعراق موضوع النازحي داخلياً 
الذين ميكنهم الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم والعمل يف مكان نزوحهم. ووجدت الدراسة أنه، يف حالة 
عدم توفر خدمات معادلة يف مواطنهم األصلية، يفضل األشخاص االنتظار حتى تتحسن الظروف قبل العودة 
العودة  النازحون  فيها  ينوي  التي ال  الحاالت  الكثري من  الدولية  اللجنة  األصلية.146 وسجلت  إىل مواطنهم 
ألنهم فقدوا كل يشء. فهم ال ميلكون منزالً وال مزرعة وال حيوانات وال سبيالً لكسب العيش وال مصدر دخل 

يعودون ألجله. ويأخذ النازحون أيضاً العوامل الثقافية واإلقليمية يف الحسبان.

وال توجد قاعدة صارمة يف موضوع العودة. فالكثري من النازحي ال ينتظرون سوى العودة إىل ديارهم، حتى 
وإن كانت إىل مجتمعات مدمرة. ويحرص البعض عىل العودة برسعة لبدء عملية إعادة البناء. ومع ذلك، 
الذين  الناس  يتعي عىل  إضافية  عقبة  األحيان،  من  كثري  املخربة يف  املدنية  التحتية  والبنى  املنازل  تكون 

يتوقون للعودة إىل ديارهم التغلب عليها.

األفعال و/أو انتهاكات القانون الدويل اإلنساين التي تساهم يف عرقلة العودة:
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

لألفراد  املضادة  األلغام  مثل  معينة،  أسلحة  استخدام  اإلنساين  الدويل  القانون  معاهدات  بعض  تحظر 
والذخائر العنقودية. وهذه األسلحة سبب من أسباب النزوح، وهي قد تجعل عودة النازحي شبه مستحيلة. 

ويواجه العائدون مشاكل مامثلة مع الذخائر غري املنفجرة 
واألرشاك الخداعية وغريها من األسلحة التي تشكل تهديداً 
مبارشاً وعشوائياً للمدنيي.147 وال ميكن للعديد من النازحي 
ومفاتيح  األبواب  تكون  أن  من  خوفاً  ديارهم  إىل  العودة 
اإلضاءة والخزائن - وحتى لعب أطفالهم - مفخخة. وعندما 
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يسمعون روايات عن أن هذه األجهزة تقتل األشخاص وتشوههم، يبدؤون التساؤل هل سريون منازلهم مرة 
أخرى. وغالباً ما يقول النازحون إنهم خائفون من العودة ألن منازلهم ملوثة باألرشاك الخداعية واأللغام 

والذخائر غري املنفجرة.

قبل أن يتمكن الناس من العودة بأمان، يجب تطهري املناطق امللوثة وإزالة األجهزة وتدمريها. ويعد كّل 
الدويل  القانون  األخرية يف  والتطورات  الحرب  باملتفجرات من مخلفات  املتعلق  عام 2003  بروتوكول  من 
اإلنساين148 خطوة يف االتجاه الصحيح. وقد تكون إزالة األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار 
عملية مكلفة وتستغرق الكثري من الوقت، ولكنها تجعل املجتمعات أكرث أماناً فيام يتعلق بالعيش والعمل، 

وعليه، فهي جزء أسايس من الجهود املبذولة يف سبيل العودة والتوطّن.

العوامل املرتبطة مبارشًة بالقانون الدويل اإلنساين واملؤثرة عىل قرار العودة

تسبب الحرب دماراً واسع النطاق، ما يجعل عودة األشخاص إىل ديارهم عملية صعبة.

يحظر القانون الدويل اإلنساين استخدام أسلحة معينة ويُلزم أطراف النزاع بإزالة مخلفات الحرب القابلة 
لالنفجار لضامن بيئة آمنة للعائدين. 

ومن األرجح أن يتمكن الناس من العودة بأمان وكرامة إذا متكنوا من التمتع بالحامية التي يكفلها القانون 
الدويل اإلنساين للمدنيني.

انظر القاعدة )83( من القانون الدويل اإلنساين العريف.  148

احرتام القانون الدويل اإلنسا�

أو انتهاكه 

تدم� البنية التحتية مخلفات الحرب األمن

العودة؟
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ذكّر رئيس اللجنة الدولية، السيد بيرت ماورير مبا ييل:

لو كان القانون الدويل اإلنساين ُيحرتم احرتاماً كامالً يف النزاعات املسلحة، كان الناس أقل عرضة للعواقب 
اإلنسانية التي يواجهونها بشكل دائم. وسيكون الحرتام القانون دور حاسم يف منع اضطرار الناس إىل ترك 

منازلهم منذ البداية. وسوف يقلل بشكل كبري من املحنة التي يعيشها أولئك الذين غادروا. إن احرتام 
القانون وضامن احرتامه رضوريان ملعالجة سبب جذري من أسباب التكلفة البرشية الناتجة عن النزوح 

القرسي.149

إن الصلة بي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والنزوح جّد جلية. وعىل الرغم من أن النزوح يحدث أثناء 
إبعاد  ويسهم يف  نطاقاً  أوسع  نزوحاً  يسبب  قد  انتهاكه  فإن  اإلنساين،  الدويل  القانون  يُحرتم  عندما  النزاع 
النازحي عن منازلهم لفرتة أطول. وعليه، إذا أردنا معالجة مسألة النزوح يف النزاعات املسلحة، فيجب علينا 

أن ندمج القانون واحرتام القانون يف طريقة تفكرينا.

ومن الرضوري أن تلتزم أطراف النزاع بأحكام القانون الدويل اإلنساين خالل مراحل النزوح - أي عندما يكون 
األشخاص عرضة ملخاطر النزوح، للحد من الظروف التي ميكن أن تجبهم عىل الهروب منذ البداية؛ ويف 
مرحلة الهروب، لتقليل املعاناة أثناء النزوح، من أجل املساهمة يف متكينهم من التحرك بأمان أكب والوصول 
إىل وجهتهم دون عوائق؛ وأثناء إقامتهم يف مكان النزوح، وعند العودة أو التوطّن يف جزء آخر من البالد، 
من أجل املساهمة يف حاميتهم ودعم جهودهم إلعادة بناء حياتهم. وقد يساعد حث جميع األطراف عىل 
االلتزام بالقانون يف تقليل أسباب النزوح وتخفيف عواقبه. وكام تبّي هذه الدراسة، فإن االلتزام بالقانون 

الدويل اإلنساين له أربع فوائد رئيسية عىل األقل.

احرتام القانون الدويل اإلنساين هو إحدى طرائق معالجة أسباب النزوح ومنع األشخاص من النزوح  . 1
البداية. منذ 

وتزيد  املدنيي،  نزوح  إىل  تؤدي  ما  غالباً  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  أن  الدولية  اللجنة  تعلم 
النزوح وتسهم يف ظروف ال تؤدي إىل ضامن عودة طوعية ومستدامة وآمنة وكرمية.  أثناء  معاناتهم 
وبالطبع، ال ميكن تقديم إثبات علمي عىل أن تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين سيحد دامئاً وتلقائياً 
أفضل  بأن احرتاماً  الدفع  الدولية متكنها من  اللجنة  التي أجرتها  البحوث  النزوح. ومع ذلك، فإن  من 
للقانون الدويل اإلنساين له دور يف التخفيف من آثار النزاع املسلح، ال سيام العنف، الذي هو يف حد 
ذاته سببًا للنزوح. أو بعبارة أبسط: إذا كان هدف اللجنة الدولية معالجة النزوح، فعليها معالجة أحد 

أسبابه الجذرية - أي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، وخاصًة العنف غري املرشوع.

األطراف  التزمت  إذا  ولكن  النزاع.  من  دامئاً  املدنيون  وسيهرب  للحرب.  مالزمة  نتيجة  هو  والنزوح 
الرحيل. عىل  الناس  فيها  يُجب  التي  الحاالت  تقل  فقد  اإلنساين،  الدويل  بالقانون  املتنازعة 

وعندما تُدمر األعيان املدنية، مبا فيها املباين الحيوية والبنية التحتية بشكل غري مرشوع، فال يبقى للناس 
الفرار - وهم يواجهون يف وقت الحق مصاعب للعودة. ولكن عندما يلتزم أطراف  غالباً سوى خيار 
النزاع بقواعد الحرب، مبا فيها عدم ارتكاب هجامت موجهة أو عشوائية ضد املدنيي، واستهداف مرافق 
تقدم  التي  األخرى  املدنية  األعيان  مهاجمة  وعدم  بحتة،  طبية  وظائف  تؤدي  التي  الصحية  الرعاية 
خدمات حيوية مهاجمة مبارشة، يكون املدنيون أكرث استعداداً للبقاء يف ديارهم ومواجهة التحديات 

للنزاع. اليومية 

يدعو رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر قادة العامل إىل معالجة األسباب الجذرية لحركات نزوح الالجئي، 19 سبتمب/ أيلول 2016:  149
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الحرتام القانون الدويل اإلنساين دور حاسم يف متكني العمل اإلنساين لدعم األشخاص املعرضني ملخاطر . 2
النزوح.

قد يكون وجود الهيئات اإلنسانية يف امليدان عامالً مؤثراً عىل النزوح، إيجابياً كان أم سلبياً. وإذا متكنت 
املنظامت اإلنسانية من الوصول إىل املجتمعات املترضرة من النزاع، فلن يحتاج األشخاص إىل السفر 
إىل أماكن أبعد للحصول عىل املساعدة التي يحتاجون إليها. وقد تساعد املنظامت اإلنسانية السكان، 
النزوح بسبب عدم قدرتهم عىل تلبية احتياجاتهم  من خالل تقديم الخدمات األساسية، عىل تجنب 
األساسية يف املوقع الذي يقيمون فيه. ولكن العاملي يف املجال اإلنساين ال ميكن أن يؤدوا عملهم بشكل 
صحيح إال إذا متكنوا من الوصول إىل من يحتاجون مساعدتهم وسمح لهم بأداء عملهم دون عوائق.150 

ولهذا، يتعي عىل أطراف النزاع احرتامهم وحاميتهم، وااللتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.

يسهم احرتام القانون الدويل اإلنساين يف ضامن حامية األشخاص أثناء النزوح.. 3
ليست الحامية التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين مهمة فقط يف معالجة بعض أسباب النزوح، بل إنها 
رضورية أيضاً لحامية النازحي أنفسهم. وغالباً ما يرتك النزوح يف أوقات النزاع املسلح األشخاص يف حالة 
ضعف؛ لكن القانون الدويل اإلنساين ميكن أن يحّد من ذلك. وعىل سبيل املثال، يحمي احرتام القانون 
الدويل اإلنساين املدنيي من الهجامت العشوائية والعنف الجنيس وغريه من االنتهاكات، مبا فيها تلك 

التي متنع املنظامت اإلنسانية من توفري الحامية واملساعدة لهم أثناء نزوحهم.

يسهم احرتام القانون الدويل اإلنساين يف تهيئة بيئة مواتية لعودة آمنة وكرمية.. 4
باملدنيي  األذى  إلحاق  إىل منع  املدنية  املدنيي واألعيان  اإلنساين بشأن  الدويل  القانون  تهدف قواعد 
التزمت جميع  الحيوية. وإذا  التحتية  البنية  أو تدمريها، مبا يف ذلك  املدنية  باألعيان  وإلحاق األرضار 
األطراف بالقواعد، فيمكن أن يساهم القانون يف تيسري عملية العودة، ويساعد عىل الحفاظ عىل سالمة 
مخلفات  تدمري  أو  بإزالة  املتحاربة  األطراف  مطالبة  خالل  من  املثال  سبيل  عىل  وحاميتهم،  املدنيي 
الحرب القابلة لالنفجار، مثل األلغام املضادة لألفراد والذخائر العنقودية واألرشاك الخداعية من املناطق 
الخاضعة لسيطرتها. وقد يسهل حينها عىل العائدين استعادة الحياة يف ديارهم، وقد تكون إعادة البناء 

أقل تكلفة، وتحقق املجتمعات التي مزقتها الحرب االكتفاء الذايت من جديد وبرسعة أكب.

ومن املحتمل أن يطول النزوح الناجم عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو تراكم هذه االنتهاكات. 
وكلام طالت فرتة النزوح، صعبت العودة.

وقبل أن يتمكن النازحون الراغبون يف العودة من الرجوع إىل ديارهم وإعادة بناء حياتهم، يجب أن 
تتخذ السلطات املختصة تدابري لتسهيل العودة الطوعية واآلمنة لهم وإلعادة اندماجهم يف املجتمع. 
وتحتاج املجتمعات املخربة إىل إعادة البناء. وإذا التزمت أطراف النزاع بالقانون الدويل اإلنساين، يزيد 

احتامل أن تتحقق رشوط العودة هذه.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfhn.htm  150
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وميثل النزوح مصدر قلق بالغ للدول واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات 
الفاعلة ذات الصلة يف جميع أنحاء العامل. وتعهد الكثري من هذه الجهات ببذل كل ما يف وسعها ملعالجة 
أسبابه الجذرية وعواقبه. وتصب املالحظات الختامية الواردة أدناه، التي تستند إىل نتائج هذه الدراسة، 

يف اتجاه تعزيز ذلك املسار.

يقع عىل عاتق أطراف النزاعات املسلحة - أي الدول و/أو الجامعات املسلحة من غري الدول - واجب . 1
احرتام القانون وعليها استخدام األدوات العديدة املتاحة لها للقيام بذلك.

تقع مسؤولية امتثال القانون أوالً وقبل كل يشء عىل أطراف النزاع املسلح، التي يقع عىل عاتقها واجب 
الدويل  القانون  انتهاكات  تأثري  الدراسة  وبيّنا يف هذه  النزاع.151  آثار  من  املدنيي وحاميتهم  مساعدة 
اإلنساين عىل النزوح. ومن البديهي أن مثة طرائق للحد من االنتهاكات، أو حتى ملنعها من الحدوث كلياً. 
ويقع عىل عاتق أطراف النزاع أيضاً واجب منع االنتهاكات التي تستهدف املدنيي، وحاميتهم من أسوأ 
تجاوزات الحرب. ومبوجب القانون الدويل اإلنساين، تتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن ضامن تلبية 

االحتياجات األساسية للمدنيي الخاضعي لسيطرتها.

وتوجد عدة طرائق لضامن امتثال أطراف النزاع بالقانون بشكل أفضل وتجنب االنتهاك غري املقصود 
لقواعد القانون الدويل اإلنساين، وعدد من هذه الطرائق التزامات ينص عليها هذا القانون. ومن بي 
هذه الطرائق عىل سبيل املثال، تدريب القوات املسلحة الحكومية والجامعات املسلحة من غري الدول 
تُدرج  أن  وميكن  للظروف.  وفقاً  املناسبة  األسلحة  واستخدام  اإلنساين152  الدويل  القانون  احرتام  عىل 
القوات والجامعات املسلحة القانون الدويل اإلنساين يف قواعد االشتباك الخاصة بها،153 وتناقش سلوكها 
الدويل  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  ارتكاب  ادعاءات  يف  وتحقق  وتستعرضها،  السابقة  الحمالت  يف 
اإلنساين، وتالحق مرتكبيها، عند االقتضاء. وميكن عىل سبيل املثال، تدريب القوات املسلحة عىل احرتام 
القوات  تُدرج  أن  وينبغي  للظروف.154  وفقاً  املناسبة  األسلحة  استخدام  أو  اإلنساين  الدويل  القانون 
املسلحة القانون الدويل اإلنساين يف قواعد االشتباك الخاصة بها، وتناقش سلوكها يف الحمالت السابقة 
وتستعرضها،155 وتحقق يف ادعاءات ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، وتعاقب مرتكبيها، عند 

االقتضاء.

وهناك حاجة إىل إمعان التفكري يف مسألة الحرب يف املناطق الحرضية. فاألثر املحتمل النتهاكات القانون 
الدويل اإلنساين يكون أكب وأشد بكثري يف البلدات واملدن نظراً إىل عدد األشخاص الذين ميكن أن يتأثروا 
بها. ولذلك، فمن الرضوري احرتام القانون الدويل اإلنساين. ولكن ينبغي عىل املقاتلي من اآلن - كمسألة 
من مسائل السياسات العامة - محاولة تجنب القتال يف املدن لتقليل الخسائر الفادحة التي كثرياً ما 

يضطر املدنيون إىل تحملها.

يقع عىل جميع الدول وأطراف النزاع املسلح واجب ضامن احرتام القانون.. 2
تقع مسؤولية ضامن احرتام القانون أوالً وقبل كل يشء عىل عاتق الدول واألطراف املشاركة يف النزاع 
املسلح.156 ويجب عىل أطراف النزاع أن تضمن أن قواتها املسلحة وغريها من األفراد أو الجامعات التي 
اإلنساين.  الدويل  القانون  أو سيطرتها تحرتم  أو تحت إرشافها  تعليامتها  بناًء عىل  الواقع  تعمل بحكم 
وبالتايل، عندما تتخذ أطراف النزاع من معالجة النزوح سياسة لها، ميكننا أن نتوقع محقي أن تكون 
السبّاقة إىل تعزيز القانون الدويل اإلنساين واحرتام القانون. وتتحمل الدول األعضاء املشاركة يف تحالفات 
أو التي تنرش قوات يف الخارج أو تقدم الدعم لطرف من أطراف نزاع ما مسؤولية أكب إلظهار قدرتها 

 Knut Dörmann and Jose Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent  151
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عىل القيادة، والسعي إىل ضامن التزام رشكائها وحلفائها بأحكام القانون الدويل اإلنساين، حتى وإن مل 
تكن هي نفسها طرفاً يف النزاع. ويقع عىل عاتق جميع الدول واجب عدم تشجيع أطراف النزاع وعدم 
نفوذها  مامرسة  عليها  ويجب  اإلنساين،  الدويل  القانون  انتهاك  عىل  مساعدتها  أو  لها  املعونة  تقديم 
عىل األطراف املتحاربة، قدر اإلمكان، ملنع االنتهاكات ووضع حّد لها. أما معالجة االنتهاكات املتعمدة 
واملحسوبة فمسألة أكرث تعقيداً. ويف هذا الجانب عىل وجه الخصوص، يجب عىل الدول أن تأخذ زمام 
املبادرة، متشياً مع واجبها يف مامرسة نفوذها عىل األطراف املتحاربة، ملنع االنتهاكات ووضع حد لها.

يعود احرتام القانون الدويل اإلنساين وإنفاذه يف ما يتعلق بالنزوح مبكاسب كبرية عىل أطراف النزاع . 3
املسلح - أي الدول والجامعات املسلحة من غري الدول– 

إن التكاليف البرشية واالجتامعية واالقتصادية للنزوح موثقة توثيقاً جيداً. وال يظهر وقعها يف األماكن 
التي يهرب منها املدنيون فقط، ولكن أيضاً يف املناطق املجاورة والبلدان التي تستضيف النازحي، ولدى 
مصلحة  يف  التكاليف  هذه  تجنب  ويصب  اإلنسانية.  التداعيات  مع  تتعاطى  التي  األخرى  الجهات 
االلتزام  من  الكثري  تكسب  أن  ميكن  الدول  غري  من  املسلحة  والجامعات  الدول  فإن  ولذلك  الجميع. 
بالقانون اإلنساين وإنفاذه - سواء كانت تتعاطى مع النزوح أو تخىش أن يطالها. وبعبارة أخرى، فإن 
االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين وإنفاذه مسألة تتجاوز كونها مجرد واجب قانوين أو أخالقي، بل هي 

تحقق أيضاً فوائد عملية. وقد يكون اتباع القواعد هو الخيار األقل تكلفة عىل األمد الطويل.

منازلهم  ترك  معاناة  تجنب  النزاع،  من  املترضرين  لألشخاص  بالنسبة  بالقواعد  االلتزام  يعني  وقد 
عىل  واالعتامد  والنفسية،  البدنية  سالمتهم  عىل  النزوح  يجلبها  قد  التي  واملخاطر  ومجتمعاتهم، 
املساعدات اإلنسانية للبقاء عىل قيد الحياة يف أغلب األحيان. ويُلحق النزوح خسائر كبرية بحياة الناس. 
لكن تسجيل النازحي ومساعدتهم، وتوفري الرعاية الطبية وإدارة العواقب األخرى للنزوح عملية مكلفة. 
وكلام زاد اعتامد األشخاص عىل الدول واملنظامت اإلنسانية، زادت التكاليف. وال ميكننا تخفيف هذا 

العبء إال إذا عالجنا أسباب النزوح.

وعندما تترضر البنية التحتية املدنية وتُدّمر، سواء كان ذلك انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين أم ال، تصبح 
األعباء مزدوجة - فتشمل تكلفة إدارة النزوح، وتكلفة إعادة بناء املمتلكات املدمرة أو إصالحها. وال 
بد أن تتحمل الدول هذه التكاليف، سواء بشكل مبارش أو كجهات مانحة. ومن مصلحة أطراف النزاع 
املسلح منع تدمري األعيان املدنية، مبا فيها املباين والبنية التحتية بشكل غري قانوين، من البداية، من خالل 

االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين وإنفاذه.

وتُسهل أطراف النزاع املسلح من خالل االلتزام بهذا القانون وإنفاذه عىل العائدين استعادة استقاللهم 
واستئناف أعاملهم والبدء يف زراعة أراضيهم من جديد واالضطالع بدورهم - العميل والسيايس - يف 
عملية إعادة اإلعامر. وتتطلب دراسة العالقة بي القانون الدويل اإلنساين وتحقيق االستقرار بعد النزاع 
وبناء السالم مزيداً من البحث. وتوضح هذه الدراسة أن التزام جميع األطراف بالقانون الدويل اإلنساين 

ميكن أن يكون خطوة أوىل مهمة نحو مساعدة كل من النازحي والعائدين عىل إعادة بناء حياتهم.

- وغري مالية  الضغط عىل تكاليف أخرى أقل وضوحاً  وقد يقلل احرتام القانون الدويل اإلنساين أيضاً 
)وإن كان هذا املوضوع أيضاً يستحق مزيداً من الدراسة(. وقد يفرض انتهاك القانون الدويل اإلنساين 
تكاليف اسرتاتيجية عىل القوات املسلحة التابعة للدولة. لكن عندما تلتزم هذه القوات القانون، ينزح 
عدد أقل من الناس، ويتمتع املدنيون بحامية أفضل - بغض النظر عن مكان وجودهم - وقد تكون 
الظروف أحسن لعودة النازحي إىل ديارهم.157 ومن خالل مراقبة القانون وإنفاذه، ميكن للدول أيضاً أن 
تُظهر - للجمهور ولحلفائها وللمجتمع الدويل ككل - أنها تترصف مبسؤولية وأن التزامها مبعالجة النزوح 

هو أكرث من مجرد كالم.

انظر أيضاً  157

 Christopher D. Kolenda, Rachel Reid, Chris Rogers, Marte Retzius, The Strategic Costs of Civilian Harm: Applying Lessons from

Afghanistan to Current and Future Conflicts, Open Society Foundations, June 2016.
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مبا أن النزوح جزء ال يتجزأ من الحرب، يجب عىل أطراف النزاع اتخاذ تدابري استباقية للتعامل مع . 4
النزوح ومعالجته عىل األمدين القصري والطويل عندما متيل الظروف ذلك ووفقاً ملا ينص عليه القانون 

الدويل اإلنساين.
قد يكون النزوح بالنسبة لألشخاص العالقي يف أتون النزاع يف بعض األحيان أفضل طريقة، إذا مل تكن 
االستعداد  النزاع  أطراف  عىل  يتعي  ولذلك  الوشيكة.  الصعوبات  أو  املخاطر  من  للهروب  الوحيدة، 
إلمكانية النزوح والتأكد من وجود ممر آمن للمدنيي ملغادرة منطقة النزاع والوصول إىل موقع أكرث 
استقراراً. وباإلضافة إىل ذلك، يُلزم القانون الدويل اإلنساين أطراف النزاع بإجالء األشخاص كتدبري مؤقت، 
إذا اقتىض ذلك أمن املدنيي املعنيي أو أسباب عسكرية قهرية. ويقع عىل عاتق األطراف أيضاً واجب158 
توجيه إنذار مسبق وُمجٍد بشأن الهجامت التي قد تؤثر عىل املدنيي، إال إذا مل تسمح الظروف بذلك، 
ويكون ذلك قبل وقوعها حتى يتمكنوا من اتخاذ أي ترتيبات يرون أنها رضورية. ويصب هذا يف مصلحة 
الجميع - أي املدنيون واألطراف املتحاربة عىل حد سواء. وعندما يُطلق اإلنذار، قد يقرر بعض األشخاص 
أن الهروب - وإن كان بأعداد كبرية يف أغلب األحيان - هو أفضل فرصة للبقاء عىل قيد الحياة. لكن 
يبقى من واجب األطراف املتحاربة االمتثال لقواعد القانون الدويل اإلنساين، حتى بعد هروب املدنيي، 
وخاصًة يف إطار سري العمليات العدائية. فقد يبقى بعض املدنيي عالقي يف منطقة القتال، وقد يكونون 
غري قادرين أو غري راغبي يف الهروب، لكنهم يظلوا محميي. ويجب أال تهاجم األطراف البنية التحتية 
املدنية بشكل مبارش، ويجب أن تتخذ جميع االحتياطات املمكنة لتفادي إلحاق األرضار العرضية بها 

والحد منها بأي حال من األحوال، وذلك لألسباب املوضحة بإسهاب يف جزء آخر من هذه الورقة.

إن تحليل أعامل العنف وأنواعه املسببة للنزوح، وتسليط الضوء عىل كيفية تأثريها عىل األشخاص . 5
رضوري إجراء 

و/أو  األفعال  وما هي  نفهم سبب حدوثه  مل  ما  النزوح  فعالة ألسباب  معالجة  نأمل يف  أن  ميكننا  ال 
أشكال العنف، سواء أكانت انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين أم ال، التي تجب املدنيي عىل الهروب. وال 
توجد حالتان تتشابه ظروفهام. وتختلف الطريقة األفضل ملعالجة أسباب النزوح واألفعال و/أو أعامل 
العنف التي تسببه، من حالة إىل أخرى. وعندما يحدث النزوح بسبب فعل قام به طرف من أطراف 
القانون  به  يسمح  أمراً  الفعل  السلوك/  كان  التالية: هل  األسئلة  أنفسنا  نطرح عىل  أن  يجب  النزاع، 
الدويل اإلنساين؟ أم أنه انتهاك له؟ وهل كان مقصوداً؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ارتكب بقصد متعمد 
إلجبار الناس عىل ترك منازلهم؟ ومن املفيد بالنسبة للمنظامت املشاركة يف معالجة النزوح، تسليط 
الضوء عىل تداعياته العديدة واملتنوعة، وعدم االكتفاء بالرتكيز عىل عواقبه اإلنسانية فقط. وقد تُنصت 
الدول وتُبدي مزيداً من االهتامم عندما تعلم بتكاليف النزوح البرشية والسياسية واملالية واالقتصادية 

الحقيقية - خاصًة إذا كانت البيانات مستقاة من بحوث أكادميية دقيقة للغاية.

يجب أن يكون منع االنتهاكات وتعزيز القانون الدويل اإلنساين أولوية. ودور اللجنة الدولية وخربتها . 6
عامالن مهامن ملنع النزوح يف حاالت النزاع املسلح وحامية النازحني.

يتعي عىل أطراف النزاع اإلملام بقواعد القانون الدويل اإلنساين. لذلك، فإن منع املعاناة أو الحد منها عب 
التعريف بالقانون الدويل اإلنساين وتوضيحه وإعادة التأكيد عليه وتعزيزه، فضالً عن مساعدة الدول يف 
جهودها لتنفيذه، جزء حيوي من عملنا. وتساعد اللجنة الدولية عىل منع االنتهاكات من خالل إذكاء 
الوعي بالقانون الدويل اإلنساين والحفاظ عىل الحوار مع السلطات وأطراف النزاعات املسلحة. وكلام 
وقعت االنتهاكات، نقرتح طرائق ملنع حدوثها مرة أخرى. إن واليتنا ووجودنا يف امليدان يعنيان أننا يف 

موضع فريد يسمح لنا بنرش املعرفة بالقانون اإلنساين.

املادة 57 من البوتوكول اإلضايف األول؛ والقاعدة )20( من القانون الدويل اإلنساين العريف.  158
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وبعبارة أخرى، إذا امتثلت األطراف املتحاربة لقواعد القانون الدويل اإلنساين، سيحظى املدنيون بحامية 
أفضل ويصبحون أقل عرضة للمعاناة املبارشة. ويجب أن تستمر األعامل الوقائية الحيوية التي نضطلع 
بها. ومع ذلك، ميكننا فعل املزيد للتشديد عىل العواقب العديدة للنزوح وفوائد االمتثال لقواعد القانون 
الدويل اإلنساين فيام يتعلق بالنزوح. وبشكل عام، يجب أن نستمر يف الدفاع عن مسألة الحامية وأن 

نحيط الدول واألطراف املشاركة يف النزاعات املسلحة علامً بها.

النازحي  وحامية  النزوح  منع  عىل  تعمل  التي  املنظامت  من  واحدة  سوى  ليست  الدولية  واللجنة 
ومساعدتهم. ولكنها تضطلع بدور فريد يف منع النزوح بفضل نطاق انتشارها الواسع وخباتها الفريدة 
يف مجايل القانون الدويل اإلنساين والحامية. وال ميكن ملوظفينا الوصول إىل املحتاجي ومساعدتهم إال إذا 
سمحت لنا جميع أطراف النزاع بالقيام بعملنا اإلنساين الحيوي، وفقاً لقواعد القانون الدويل اإلنساين.
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بحثنا يف هذه الدراسة الصالت بي النزوح والقانون الدويل اإلنساين من منظور العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 
وليس من منظور قانوين بحت. وفحصنا دراسات الحالة، مستندين يف تحليلنا إىل الوقائع التي بحوزتنا وليس 
فقط إىل أحكام القانون الدويل اإلنساين يف حد ذاته. وحللنا أوالً ما يحدث فعلياً يف امليدان قبل محاولة 
استخالص أي صلة بالقانون الدويل اإلنساين. واعتمدنا نهجاً يتجاوز املنحى القانوين البحت لفهم ما ميكن أن 
يجعل أطراف النزاع متتثل للقانون، أو تخالفه، ولنصل يف نهاية املطاف، إىل إثراء التفكري مستقبالً يف كيفية 

وضع حد ملثل هذه االنتهاكات. 

وسلط جزء من البحوث التي أجريناها الضوء عىل املؤلفات املوجودة بشأن النزوح. ولقد درسنا مقاالت 
إليها  التي توصلنا  النتائج  أكادميية أجرتها منظامت إنسانية أخرى واستلهمنا منها، واستكملنا  ومنشورات 
امليدان. وأجرينا مقابالت مع حوايل عرشة مندوبي،  العاملي يف  الدولية  اللجنة  بآراء موظفي  باالستدالل 
بشأن  عامة  أسئلة  عليهم  وطرحنا  مفصلة  معلومات  وجمعنا  الحدث،  قلب  يف  تجاربهم  عن  وسألناهم 

النزوح. عن  نظرهم  وجهات 

واستند بحثنا بشكل كبري إىل أرشيف اللجنة الدولية. والخبات الكبرية التي اكتسبتها املنظمة، والتي تراكمت 
عىل مدى عقود عديدة، موثّقة يف تقارير ومحارض ومراسالت ومذكرات ودراسات داخلية وسجالت أخرى. 
وعىل الرغم من أن األرشيف يُستخدم دوماً إلعداد تقارير داخلية، إال أن اللجنة الدولية نادراً ما تنرش تقارير 
تستند مبارشًة إىل أرشيفها الداخيل. وأثبت التدقيق يف هذه الوثائق أنها عملية تستغرق وقتاً طويالً، ومل يكن 
من املمكن فحص جميع الوثائق. ومع ذلك، فإن املسعى يستحق العناء. ويحتوي األرشيف عىل معلومات 
دقيقة مل تلبدها الذاكرة البرشية. وال تقترص هذه املعلومات عىل لقطات مؤقتة أو فردية، بل تُظهر كيف 
تطورت حالة ما عىل مدار أشهر أو سنوات أو عقود. وترسم الروايات املبارشة الواردة من أجزاء مختلفة من 
العامل - بأشكالها املختلفة، ويف مختلف العصور واألماكن - صورة عامة لألحداث. واستناداً إىل املعلومات 
النزوح يف حوايل عرش دول مختلفة: كولومبيا  املندوبي، نظرنا يف أمناط  املستقاة من األرشيف ومقابالت 
)منذ عام 1996(، والعراق )منذ عام 2003(، وسورية واألردن )منذ عام 2011(، وأوكرانيا )منذ عام 2014(، 

وبدرجة أقل، أفغانستان، وتشاد، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، ونيجرييا، وجنوب السودان واليمن.

وتتضمن هذه الدراسة روايات عن الوضع يف امليدان يف حوايل عرشة بلدان تعاين من نزاعات مسلحة. ولكنها 
ليست بأي حال من األحوال دراسة شاملة. وال تطبق االستنتاجات التي توصلنا إليها عىل املستوى العاملي.  
فالنزوح يتأثر بعوامل ثقافية واجتامعية عديدة، فضالً عن تضاريس املوقع أو شكل بلدة أو مدينة معينة. 
ولهذا السبب، ال ميكن فصل أمناط النزوح عن السياق الذي يحدث فيه. ويف حي نتطرق بإيجاز إىل عواقب 
النزوح، فإن هدفنا الرئييس هو بيان الصالت بي القانون الدويل اإلنساين والنزوح، وبالتايل تحديد االنتهاكات 

التي تولد أشكاالً مختلفة من النزوح واآلثار اإليجابية الحرتام القانون الدويل اإلنساين.

فيهم  مبن  عام،  بشكل  املدنيي  السكان  حامية  إىل  اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  أغلب  تشري  حي  ويف 
النازحي  التي تتناول محنة  القواعد  القانون الدويل اإلنساين يتضمن أيضاً عدداً ضئيالً من  النازحون، فإن 
الدويل  للقانون  واالمتثال  النزوح  أمناط  بي  واضحة  صلة  هناك  أن  الدراسة  هذه  ووجدت  خاص.  بشكل 
اإلنساين أو انتهاكه. ومن املسلم به، أن احرتام القانون الدويل اإلنساين أو انتهاكه ال ميكن أن يفرسا بالكامل 
مسألة النزوح يف أوقات الحرب. ومن املنطلق نفسه، ال يؤثر احرتام القانون الدويل اإلنساين أو انتهاكه عىل 
النزوح بالطريقة نفسها دامئاً؛ وهناك أسباب أخرى أكرث عمقاً لهروب الناس. وكام أكدنا مراراً وتكراراً يف هذه 
الورقة، فإن أسباب النزوح معقدة ومتعددة. ومع ذلك، فإن الكثري من املؤلفات الخارجية التي استعرضناها 
عند صياغة هذه الورقة تقدم استنتاجات تتامىش مع ما خبته اللجنة الدولية يف امليدان. ويف حي أن معظم 
وتكراراً  مراراً  نفسها  األمناط  ظهور  فإن  كمياً،  وليس  نوعي  طابع  ذات  كانت  عليها  اطلعنا  التي  املصادر 
وبدرجات متفاوتة، له دالالت واضحة. وعليه، وعىل الرغم من أن استنتاجاتنا ليست شاملة وال حرصية، 

ميكننا أن نؤكد أننا وجدنا الكثري من التوجهات ذاتها يف جميع النزاعات التي درسناها.
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املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية أرواح وكرامة 
ضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيضاً اللجنة الدولية كل الجهود املمكنة لتفادي 
املعاناة بنرش أحكام القانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 1863 وقد 
متّخضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها 

الحركة يف حاالت النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف.
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