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يستند هذا التقرير إلى بحث أجراه باحثون مستقلون بتكليف من اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( 
لتعميق فهم اللجنة لألعمال التي تقوم بها القوات المسلحة والمجموعات المسلحة. وال يتضمن التقرير المعلومات 

التي تم الحصول عليها في إطار منهج السرية في أثناء تنفيذ أنشطة اللجنة الدولية الميدانية.

وقد أخذت الرموز المستخدمة في الفصل السادس من هذا المنشور من مكتبة رموز مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، التي تم 

.www.flaticon.com من موقع Freepik تعديلها لتناسب استخدام اللجنة الدولية، والرموز التي أنشأها موقع
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شكر وتقدير
بيل،  أندرو  بقيادة  تجريبي  بحث  إلى  استناًدا  ماكوين  وبراين  تيري،  فيونا  من  كل  المنشور  هذا  أعد 
وفرانسيسكو جوتيريز سانين، وإيفان غيشاوا، وفردوس بو هليل، وأوليفر كابالن، ونعومي بيندل. وتولى 

بنيامين إكشتاين، وبراين ماكوين، وفيونا تيري تنسيق البحث الميداني.

وقد أشرفت على المشروع لجنة تسيير في اللجنة الدولية برئاسة هيلين دورهام، مديرة دائرة القانون الدولي 
ولويجي  دينيس،  ومايكل  دورمان،  كنوت  من  كاًل  اللجنة  وتضم  الدولية.  اللجنة  في  العامة  والسياسات 

فراتيني، وبيير جينتيل، وإيرينيه هربت، ودوروثيا كريميتساس، وهوغو سليم.

وقد حصلت بروتوكوالت البحث على موافقة مجلس المراجعة األخالقية المؤلف من جيليس كاربونير، 
وكلوديا سيمور، وهوغو سليم. وأصدرت لجنة أخالقيات البحوث اإلنسانية التابعة لوزارة الدفاع وشؤون 
المحاربين القدامى األسترالية التصريح األخالقي إلجراء دراسة استقصائية للجنود األستراليين. ونتقدم 

بشكر خاص إلى اللفتنانت جنرال أنغوس كامبل للموافقة على البحث.

ونعبر عن امتناننا لألشخاص التالية أسماؤهم لما قدموه من مساعدة، ومساهمة، وإلهام، وهم إليزابيث جين 
وود، وهيلين كينسيال، وإيفا سفوبودا، وليندسي كاميرون، وأوليفييه بانغرتر، وتينا بوفيت، وسارة غراي، 
إيفانز، وفريدريكو  بيكر، وبيت  أزنافور، وإيريكا بوتس، وبول  وسارة غايل، وكيفن مايستر، وكارس 
ألميندرا، وكين هيوم، وإيفيكار كروز فيرير، وباسكال بورشيت، وليونارد بالزبي، وستيفاني ريدل، وناتاليا 
لويدي، وكريستوف هارنيش، وفرانسوا ستام، وبياتريس أوتشسلي، ودورسا نظمي  ويلز، وكريستوف 
فان  ونيكول  كياموتشي،  وإيسيني  ديار،  وعباس  مارتي،  نيكوالس  وجان  الداوودي،  وأحمد  سلمان، 
وتوماس سينت  بيرنارد،  وفينسينت  ماغ،  مارتينز  ونيكول  إم.، وسارة روكاس،  زد.  وإيه.  روويجين، 
موريس، وأنطوان غراند، وكريستينا غريسوود، وكوردوال دريودج  وجميع األشخاص اآلخرين الذين 

دعموا المشروع طوال فترة تنفيذه.

باإلضافة إلى ذلك، نود أن نتقدم بالشكر إلى وزارة التنمية الدولية البريطانية لمساهمتها في تمويل هذه 
الدراسة.
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تقديم
إنه لمن دواعي سروري أن أقدم هذه الدراسة الجديدة عن ضبط النفس في الحرب. وهي ثمرة شراكة 
متعددة التخصصات بين مختلف القطاعات بين اللجنة الدولية والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم. 
وبالنسبة لنا، تمثل الدراسة خطوة مهمة تمضي بنا قدًما نحو فهم مصادر التأثير على الجنود والمقاتلين 

عندما يتعلق األمر باحترام أعراف القانون الدولي اإلنساني.

وكما يدل العنوان، تهدف الدراسة إلى تحديد جذور ضبط النفس تحديًدا أفضل - أي العوامل التي تحفز 
حاملي السالح من جميع األطراف على مراعاة حدود معينة عند االنخراط في العنف المسلح والحفاظ على 
حد أدنى من اإلنسانية حتى في خضم المعارك. وتكشف آراء الباحثين بشأن ثقافة جيشي دولتين وعدة أنواع 
من المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما وممارساتها عن وجود أسباب سياسية وأخالقية واجتماعية 
اقتصادية متنوعة تفسر سلوك أطراف النزاع المختلفة على النحو الذي تفعله. ويتمثل السبب الرئيسي هنا 
في ترسيخ المفاهيم - وهي العملية التي تصبح بموجبها األعراف والقواعد مقبولة اجتماعًيا ثم تتحقق في 

ساحة المعركة.

التابعة لدولة ما والمجموعات المسلحة غير  وللجنة الدولية تاريخ طويل في العمل مع القوات المسلحة 
التابعة لدولة ما في مسعى مستمر لتعزيز احترام قواعد الحرب على المستويات االستراتيجية والعملياتية 
والتكتيكية. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نعمل مع كبار القادة وصانعي السياسات والمقاتلين على الخطوط 
الدولي اإلنساني في  العالم من أجل تعزيز إدماج األعراف اإلنسانية والقانون  األمامية في جميع أنحاء 

تدريبهم واتخاذهم القرارات.

وبناًء على ذلك، اعتمد النهج الذي تتبعه اللجنة الدولية تقليدًيا على أنظمة القيادة والسيطرة القائمة، بحيث 
يحظى القانون الدولي اإلنساني بالتقدير واالحترام عبر سلسلة القيادة، ويكون لدى كل وحدة قتالية معرفة 
أساسية باألعراف القانونية. وينحو هذا األمر إلى حد ما تجاه ترسيخ تلك األعراف، ولكن ليس في جميع 
األمور. وتوضح الدراسة أنه بوسعنا أن نفعل ما هو أفضل عن طريق فهم كيفية ترسيخ ثقافة ضبط النفس، 
ليس فقط بشكل رسمي ورأسي، من أعلى إلى أسفل، ولكن أيًضا بشكل غير رسمي وأفقي. وهي تفتح الباب 
أمام سبل جديدة لضمان أن تكون المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني راسخة في نفوس جميع أفراد 

القوات المسلحة والمجموعات المسلحة.

إن النزاعات التي يشهدها عالم اليوم تتسم بانخراط عدد كبير من األطراف الفاعلة المسلحة ذات األهداف 
واأليديولوجيات المختلفة فيها. وهناك أيًضا ميل متزايد لتشكيل تحالفات لخوض النزاعات، مع انضمام عدد 
من الدول إلى قوات أو جيوش الدول التي تشترك مع المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما لتحقيق 
هدف مشترك محدد. ويزيد هذا األمر من أهمية أن يكون لدينا فكرة أفضل عن الطرق العديدة والمتنوعة 
التي ترسخ بها هذه القوى احترام األعراف اإلنسانية، ومن ثم ضبط النفس، في نفوس أفرادها، والتأثيرات 
الخارجية التي قد تكون موجودة. وبتعميق فهمنا لهذه العمليات والتأثيرات، يمكننا العمل على نحو أكثر 
فعالية مع جميع أطراف النزاع المسلح لضمان تلقي المدنيين والمحتجزين والجرحى وغيرهم ممن تحميهم 

قواعد الحرب معاملة إنسانية وفًقا للقانون الدولي اإلنساني.
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وإنني أتوجه بالشكر إلى كل من شارك في البحث الخاص بمختلف الدراسات وتنسيقها وتمويلها. وأثني 
على النتائج التي توصلوا إليها والتي تمثل أهمية لكل من يلتزم بتحقيق مزيد من ضبط النفس في ممارسة 
العنف المسلح. إن األفكار الجديدة المستقاة من هذا البحث ذات صلة مباشرة باللجنة الدولية والسلطات 
العسكرية. وستساعدنا على تعزيز »جذور ضبط النفس«، ومن ثم، نأمل أن يكون لها تأثير أكبر على سير 

العديد من النزاعات المسلحة التي طال أمدها في الوقت الراهن.

البروفيسور جيليس كاربونير
نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
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ملخص تنفيذي
بصفتها المنظمة المرجعية بشأن القانون الدولي اإلنساني، تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة 
الدولية( إلى ضمان معرفة الجنود والمقاتلين في جميع أنحاء العالم بالقواعد واألعراف التي تهدف إلى كبح 

جماح القوى المدمرة للنزاعات المسلحة واحترامهم لها. وُيعد هذا التقرير مساهمة في ذلك المسعى.

يتضمن التقرير، الذي يستند إلى سنتين من البحث الذي أجرته مجموعة من العلماء البارزين، تحديد مصادر 
التأثير المختلفة على سلوك أولئك الذين يحملون السالح في مختلف أنواع القوات المسلحة والمجموعات 
المسلحة. وحتى يومنا هذا، يركز الجزء األكبر من عمل اللجنة الدولية في هذا المجال على القوات المسلحة 
التابعة لدولة ما وعلى ضمان إدماج القانون الدولي اإلنساني في عقيدتها وتوجيهاتها، وفي التدريب المنتظم 
للجنود، وفي اآلليات التأديبية التي تهدف إلى إنفاذ االمتثال للقواعد. وعلى هذا النحو، فقد انصب تركيزه 

األساسي على األعراف الرسمية التي حددها القانون الدولي اإلنساني.

باإلضافة إلى ذلك، تواصلت اللجنة الدولية مع العديد من المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما، مشجعة 
إياها على اعتماد مدونات سلوك لضبط سلوك مقاتليها مع أعراف القانون الدولي اإلنساني. لكن طبيعة 
النزاع المسلح قد تغيرت على مدى العقد الماضي، ال سيما من حيث انتشار المجموعات المسلحة غير 
التابعة لدولة ما التي ليس لها هيكل هرمي مركزي يمكن من خالله نقل قواعد القانون الدولي اإلنساني إلى 
أفرادها وتدريبهم عليها. وقد استلزم ذلك إجراء بحث جديد حول كيفية تحديد كل من األعراف الرسمية 
واألعراف غير الرسمية السلوك داخل طائفة واسعة من المجموعات المسلحة التي تعاملت معها اللجنة 

الدولية في عملها، وكيف يمكن لموظفي اللجنة الدولية تعزيز ضبط النفس داخل صفوفها.

ويعتمد هذا التقرير على مجموعة ثرية من الدراسات التجريبية التي تسعى إلى شرح سلوك المجموعات 
المسلحة. وثمة عنصران ثابتان يبرزان في هذا المجال: أوالً، هناك تباين كبير في أنماط العنف وضبط 
النفس بين التنظيمات المسلحة وداخلها، وفي المعتقدات واآلليات والموارد واألشخاص الذين يؤثرون على 
سلوك أفرادها. ثانًيا، قد تتغير تلك التباينات أيًضا بمرور الوقت. لذلك، وبدالً من صياغة توجيهات جديدة 
للجنة الدولية العتمادها في تعاملها مع القوات المسلحة والمجموعات المسلحة، يقدم التقرير إطاًرا للتحليل 
لمساعدة موظفيها على إدراج المجموعات المسلحة في نطاق محدد وفًقا لهيكلها التنظيمي. باإلضافة إلى 
ذلك، يشرح التقرير كيف يمكن نقل األعراف إلى تلك المجموعات واعتمادها داخلها استناًدا إلى موقعها 

داخل هذا النطاق. ثم يورد التقرير ُنهًجا يمكن تعديلها بفعالية لتناسب سياقات محددة.



9   جذور ضبط النفس في الحرب 

النتائج الرئيسية
 يزيد إدماج القانون في عقيدة القوات المسلحة والمجموعات المسلحة ذات التنظيم المركزي وآليات . 1

التدريب واالمتثال داخلها من ضبط النفس في ساحة القتال. وتحدث كثافة التدريب وكيفية تدريس 
األعراف فرًقا، ويكون أفضل اختبار لاللتزام في حالة التعرض للضغوط.

 اقتصار التركيز على القانون ليس فعااًل في التأثير على السلوك مثل وجود مزيج من القانون والقيم . 2
التي يقوم عليها. ويكتسب القانون زخًما أكبر عن طريق ربطه باألعراف والقيم المحلية. وُيعد دور 

القانون أمًرا حيوًيا في وضع المعايير، إال أن تشجيع األفراد على استيعاب القيم التي يمثلها عن 
طريق ترسيخ المفاهيم يمثل طريقة أكثر استمرارية لتعزيز ضبط النفس.

 فهم بنية المجموعات المسلحة هو الخطوة األولى في تحديد مصادر التأثير المحتملة على سلوكها. . 3
وكلما اتسمت المجموعة المسلحة بمزيد من الالمركزية، كانت مصادر التأثير عليها خارجية على 

نحو أكبر.
 من خالل التركيز على ضبط النفس والعنف، فإننا نوسع نطاق فهمنا لألشخاص أو األشياء التي . 4

توثر على السلوك. ويمكن أن يساعد تحليل أنماط العنف في تحديد الحاالت التي تمت فيها ممارسة 
ضبط النفس.

 يشكل الشباب الجزء األكبر من المقاتلين في الوقت الراهن وفي المستقبل. ومن الضروري إيجاد . 5
طرق مبتكرة ومعدلة محلًيا لتعزيز أعراف اإلنسانية بينهم، بما في ذلك عبر الوسائط الرقمية.

 تستطيع الكيانات الخارجية التأثير على سلوك القوات المسلحة والمجموعات المسلحة. ويؤدي . 6
تجريم تعامل المنظمات اإلنسانية والمجتمعات المحلية مع المجموعات المسلحة إلى نتائج عكسية 

ويعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز احترام األعراف اإلنسانية.
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هذا المنشور، الذي يستند إلى سنتين من البحث الذي أجرته مجموعة من العلماء البارزين، هو تحديث 
لدراسة أجرتها اللجنة الدولية في عام 2004 بعنوان مصادر السلوك في الحرب.1 وقد استكشفت الدراسة 
األصلية العمليات االجتماعية والنفسية التي تشكل سلوك الجنود والمقاتلين في أثناء النزاع المسلح، وسعت 
إلى تحديد الطرق التي قد تقنعهم بها اللجنة الدولية بضرورة االمتثال لقواعد الحرب الواردة في اتفاقيات 

جنيف األربع لعام 1949 وصكوك القانون الدولي اإلنساني األخرى.

وقد أحدثت نتائج الدراسة تغييرات كبيرة في السياسات داخل اللجنة الدولية. ووسعت اللجنة الدولية مجال 
تركيزها من جعل القانون معروًفا معرفة أفضل إلى مواصلة بذل جهود أكثر قوة لضمان إدماج اإلطار 
اتساق2  بأهمية  المسلحة. واعتراًفا  المسلحة والمجموعات  القوات  الداخلية في  العمل  آليات  في  القانوني 
القوات  بتشجيع  الدولية  اللجنة  تقوم  أن  الدراسة  السلوك، أوصت  تحديد  السلطة3 في  المجموعة وطاعة 
المسلحة على إدماج القانون الدولي اإلنساني في عقيدتها وتدريباتها وتطبيق عقوبات على خرق القانون. 
وبعبارة أخرى، تمثل دور اللجنة الدولية في إقناع القوات المسلحة بجعل احترام القانون الدولي اإلنساني 
أمًرا واضًحا داخل صفوفها، وتقديم المشورة لها ومساعدتها في تطوير برامج التدريب وآليات االمتثال ذات 
الصلة. وأوصت الدراسة األصلية أيًضا اللجنة الدولية بالتعامل مع تدريس القانون الدولي اإلنساني بوصفه 
قضية قانونية وسياسية وليس قضية أخالقية - إلعطاء األولوية لألعراف القانونية على القيم التي تقوم 
عليها، إذ كان ُينظر إلى تلك القيم على أنها تتغير وفقاً ألسباب خوض النزاعات وطريقة خوضها. وقد 
سميت السياسات التي تلت ذلك »نهج التكامل«، ومنذ ذلك الحين، وجهت جهود اللجنة الدولية لتعزيز 

االمتثال للقانون الدولي اإلنساني بين طائفة واسعة من القوات المسلحة والمجموعات المسلحة.

الدراسة في ضوء  تلك  نتائج  النظر في بعض  التقرير  يعيد هذا  الزمان،  أكثر من عقد من  وبعد مرور 
التغيرات التي طرأت على طبيعة النزاعات والمجموعات المسلحة في تلك السنوات. كما أنه يستفيد من 

االهتمام األكاديمي والسياسي المتزايد بمسألة سلوك المجموعات المسلحة.4

الغرض من الدراسة
األهداف الرئيسية لهذه الدراسة الجديدة ذات شقين. أوالً، يهدف البحث إلى تعميق فهم اللجنة الدولية لبعض 
العمليات واآلليات التي تؤثر في السلوك والتي حددتها الدراسة السابقة بحًثا عن دليل على أفضل ما يحقق 
النجاح. ويحظى أثر التدريب على القانون الدولي اإلنساني على السلوك، واألساليب التربوية التي يعتبرها 
لتقييم أي جانب من جوانب  التكامل«  أنفسهم أكثر فعالية باهتمام خاص. ويجري إطالق »نهج  الجنود 
النموذج - المعرفة بالقانون، أو التدريب على القانون، أو التهديد بالعقاب بموجب القانون - له تأثير أكبر 

على السلوك، وكيف يقارن مع تأثير األعراف غير الرسمية، ال سيما التوافق بين األقران.

1  دانيال مونيوز روجاس، وجان جاك فريزار، مصادر السلوك في الحرب: فهم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ومنعها، اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، جنيف، 2004.

2  ديف غروسمان، عن القتل: التكلفة النفسية لتعلم القتل في الحرب والمجتمع 
ليتل  براون   ،Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society
وشركاه، نيويورك، 1995، تحديث 2009؛ وكريستوفر آر. براونينغ، رجال عاديون: كتيبة الشرطة االحتياطية 101 والحل 
 Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution النهائي في بولندا

in Poland، هاربر كولينز، نيويورك، 1992.
 Stanley Milgram’s Obedience to Authority: 3  العمل األصلي المقتبس هو مؤلف ستانلي ميلغرام، طاعة السلطة: نظرة تجريبية

An Experimental View، هاربر آند رو، نيويورك، 1974.
 Jo,العالمية السياسة  في  الدولي  والقانون  المتمردة  المجموعات  الملتزمون:  المتمردون  جو،  هيران  المثال،  سبيل  على  انظر،    4
Hyeran, Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World Politics، مطبعة جامعة كامبريدج، 
كامبريدج، 2015، التبادل اإلنساني Humanitarian Exchange، العدد 58، تموز/  يوليو 2013، عدد خاص عن المفاوضات 
اإلنسانية؛ أكاديمية جنيف للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، رد الفعل على األعراف: المجموعات المسلحة وحماية المدنيين، 
Reaction to Norms: Armed Groups and the Protection of Civilians، موجز السياسة رقم 1، جنيف، كانون الثاني/  
يناير 2014؛ ونداء جنيف، استكشاف معايير وشروط إشراك األطراف الفاعلة المسلحة غير التابعة لدولة ما من أجل احترام القانون 
 Exploring Criteria & Conditions for Engaging Armed Non-State Actors to اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني 

Respect Humanitarian Law & Human Rights Law، تقرير المؤتمر، جنيف، 4-5 حزيران/  يونيو 2007.
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ثانًيا، تشمل الدراسة العدد المتزايد من المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما التي ظهرت في السنوات 
األخيرة والتي ليس لديها هيكل رأسي هرمي يناسب »نهج التكامل«. كيف إًذا يمكننا تشجيع أفراد هذه 
المجموعات المسلحة المنظمة تنظيًما أفقًيا على تبني أعراف ضبط النفس؟ هل هي مفتتة متشرذمة وغير 
منظمة مثلما تصور في كثير من األحيان، أم أن لديها مصادر واضحة للتأثير على سلوكها؟ إذا كان األمر 

كذلك، كيف يمكننا تحديد األطراف المؤثرة والسعي للتأثير عليها؟

يبدأ التقرير هنا بتحديد سياق قضية سلوك المجموعات المسلحة في البيئة السياسية األوسع نطاًقا في الوقت 
النزاعات  في  المدنيين  سالمة  أمام ضمان  الماثلة  الناشئة  الرئيسية  التحديات  بعض  إبراز  مع  الراهن، 
المسلحة. ثم يشرح باختصار النهج المنهجي الذي تتبعه الدراسة. ويقدم الفصل األول نظرة عامة على ما 
نعنيه بأعراف ضبط النفس، وسبب أهمية الهيكل التنظيمي، وكيف يتم غرس األعراف في أذهان أفراد 
القوات المسلحة والمجموعات المسلحة من خالل عملية ترسيخ المفاهيم. وتعرض الفصول من الثاني إلى 
الخامس نتائج البحوث التجريبية التي أجريت مع أربعة أنواع من المجموعات المسلحة، مستكشفة في كل 
حالة مصادر التأثير على تطور أعراف ضبط النفس. ويجمع الفصل السادس النتائج األكثر قابلية للتطبيق 
على عمل المنظمات اإلنسانية ويقترح إطاًرا لتوجيه التحليل والتفكير في العوامل التي يجب أخذها في 

االعتبار عند السعي للتأثير على سلوك الجنود والمقاتلين.

  مزيد من النزاعات المسلحة، ومزيد من المجموعات 
المسلحة

أثارت االتجاهات الجديدة المهمة على مدى العقد الماضي تحديات هائلة للمنظمات اإلنسانية. بادئ ذي بدء، 
شهد عدد النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم ارتفاًعا كبيًرا في العقد ونصف العقد الماضيين. ووفًقا 
للتصنيف القانوني للجنة الدولية، تجاوز عدد النزاعات المسلحة غير الدولية الضعف بين عامي 2001 

و2016 من أقل من 30 نزاًعا إلى أكثر من 70 نزاًعا.

 2001 عامي  بين  الضعف  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  عدد  تجاوز 
و2016.

باإلضافة إلى ذلك، ازداد عدد األطراف المتحاربة في هذه النزاعات ازدياًدا كبيًرا. وتظهر بيانات اللجنة 
الدولية أن ثلث النزاعات اليوم تدور بين طرفين متحاربين، وأن 44% منها تضم ما بين ثالث وتسع قوى 
متعارضة متنازعة، و22% منها تضم أكثر من عشر قوى. ويوجد في بعض النزاعات مئات األطراف، 
ففي نهاية الحرب في ليبيا في تشرين األول/ أكتوبر 2011، ُسجلت 236 مجموعة مسلحة منفصلة في 
مدينة مصراتة وحدها5، وذكر مركز كارتر أنه كان هناك ما يربو على ألف مجموعة مسلحة تقاتل في 
سوريا في عام 6.2014 وتؤدي األعداد الكبيرة إلى تعقيد الجهود المبذولة لفهم طبيعة هذه المجموعات 

المسلحة والتعامل معها.

 Brian McQuinn, After the Fall :برايان مك كوين، بعد السقوط: تطور المجموعات المسلحة في ليبيا، مسح األسلحة الصغيرة  5
Libya’s Evolving Armed Groups, Small Arms Survey، جنيف، 2012، ص. 13.

مركز كارتر، سوريا: تقرير الصراع في البالد رقم Countrywide Conflict Report No. 5 ،5، مركز كارتر، أتالنتا، شباط/    6
فبراير 2015.

       * ضم الخطاب األكاديمي اإلسالمي والشعبي الكثير من التأويالت لمصطلح “الجهاد”. ويعني حرفًيا “الجهد” أو “الصراع” أو “الكفاح”، 
العنيفة على  التأويالت غير  الواسعتين. وتركز  الفئتين  العنيفة والعنيفة كثيرة والتصنيفات متنوعة في هاتين  التأويالت غير  لكن 
الصراعات الروحية أو االجتماعية أو االقتصادية. وتركز غالًبا على الكفاح الشخصي لتحسين الذات أخالقًيا. وتميل التأويالت العنيفة 
إلى التركيز على الدفاع عن النفس، بما فيه المقاومة المسلحة ضد الهجمات على العقيدة اإلسالمية أو المجتمع اإلسالمي. ووردت 

كلمة “الجهاد” في هذه الوثيقة فقط لإلشارة إلى األيديولوجية الخاصة التي تدعيها هذه الجماعات المسلحة لرفع منزلتها وللدفاع.
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باإلضافة إلى ذلك، فإن األشكال االستثنائية للعنف تعرض التقدم المحرز في غرس مفهوم ضبط النفس في 
الحرب في النفوس للخطر. وقد دفع اإلذالل وحاالت الظلم والفساد الكثير من المجندين الجدد إلى االنضمام 
إلى الجماعات الجهادية التي نصبت نفسها من طرف واحد.7 وقد تزايدت أعداد هذه الجماعات وانتشرت 
عبر الشرق األوسط، وأفريقيا، وآسيا، ساعدها في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، التوسع السريع 
في تكنولوجيا االتصاالت ومنصات وسائل التواصل االجتماعي منخفضة التكلفة. وفي عام 2017، كانت 
نحو 40% من الدول التي تعاني نزاعات مسلحة تواجه جماعات جهادية، وتعمل األغلبية العظمى من 
جميع التدخالت األجنبية حالًيا ضد مجموعات مسلحة لديها أجندة جهادية. وقد دفع التطرف العنيف وأحياًنا 
لمكافحة  قوانين صارمة  سن  إلى  الدول  من  العديد  الجهادية  الجماعات  بعض  تمارسه  الذي  العشوائي 
اإلرهاب تنطوي على خطر تآكل الحريات األساسية التي تؤكد هذه الدول أنها تحميها. وتبتعد تصريحات 
العديد من السياسيين البارزين بالرغبة في رؤية مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية قتلى بداًل من احتجازهم أو 
محاكمتهم ابتعاًدا جذرًيا عن القانون الدولي الراسخ بشأن معاملة المقاتلين الذين يقعون في األسر أو الذين 

يعلنون استسالمهم.8

النزاعات المسلحة تدور بشكل متزايد في المدن، مما يؤدي إلى خسائر 
الحيوية. التحتية  البنية  وتدمير  المدنيين  بين  فادحة 

النزاعات المسلحة تدور بشكل متزايد في المدن، مما يؤدي إلى خسائر فادحة بين المدنيين وتدمير البنية 
التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه. ويعني ترابط البنية التحتية أن فقدان إحدى 
هذه الخدمات سيكون له تأثير سلبي على الخدمات األخرى وسيعرقل الجهود المبذولة إلصالح األضرار.9 
ومن المرجح أن تكون األسلحة المتفجرة التي لها منطقة تأثير واسعة عشوائية عند استخدامها في المناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية، مع ما يستتبعه ذلك من عواقب مدمرة على السكان المدنيين، على غرار ما 

شوهد في حلب والموصل والرقة.

وأخيًرا، تعهد العديد من الدول القوية بالحرب إلى مصادر خارجية بشرية وتكنولوجية »بديلة«10 من أجل 
اإلبقاء على مسافة جغرافية بعيًدا عن ساحة المعركة والحد من التكاليف المحلية التي ينطوي عليها التدخل 
المباشر. وقد يتخذ هذا األمر شكل الدعم اللوجستي أو التدريبي أو االستخباراتي أو االستشاري أو الجوي 
أو أي دعم آخر لألطراف المتحاربة. وبينما يوجه هذا الدعم بصفة عامة إلى القوات العسكرية التابعة لدولة 
ما،  لدولة  التابعة  غير  المسلحة  والمجموعات  الخاصة،  األمن  شركات  إلى  أيًضا  يوجه  قد  فإنه  ما، 
ويوجد  المحلية.  الحكومة  من  طلب  على  بناًء  تعمل  التي  المجتمعية  األمن  ومجموعات  والميليشيات، 
االستخدام المتزايد للحرب السيبرانية، وتكنولوجيا التحكم عن بعد، مثل االستطالع واستخدام طائرات القتال 
بدون طيار، وتطوير أنظمة األسلحة ذاتية التحكم مسافة أبعد. ويمكن اعتبار »االستعانة بمصادر خارجية« 
بشرية وتكنولوجية على حد سواء محاولة لتشتيت المسؤولية عن السلوك المتبع في ساحة المعركة، حيث 
يتجنب الرعاة من الحكومة المساءلة عن تصرفات شركائهم )رغم التزامهم القانوني بضمان احترام القانون 
الدولي اإلنساني(، في حين أن استخدام مثل هذه البدائل وفصل مشغلي الطائرات بدون طيار من أهدافهم 
يجعل من السهل تجريد العدو من إنسانيته. وكما قال أليكس ليفرينغهوس في مدونة نشرت مؤخًرا: »بعيًدا 

7  انظر عمل سكوت أتران، الذي درس على نطاق واسع العوامل التي تدفع المجندين إلى االنضمام إلى هذه الجماعات. انظر أيًضا 
المناظرة بين أوليفييه روي وجيل كيبيل حول ما إذا كان نمو الجهادية يتعلق بأسلمة التطرف أو تطرف اإلسالم. لالطالع على نظرة 
عامة موجزة، انظر آدم نوسيتير، »)ذلك الجاهل(: اثنان من علماء اإلسالم الراديكاليين الفرنسيين يتحوالن إلى خصمين لدودين« 
Adam Nossiter, ”‘That Ignoramus’: 2 French Scholars of Radical Islam Turn Bitter Rivals”، نيويورك تايمز، 

12 تموز/  يوليو 2016.
 Anne»8  انظر آن برنارد، »الصليب األحمر يحذر من خطاب »التجريد من اإلنسانية« في الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية
Barnard, ”Red Cross warns of ‘dehumanizing’ rhetoric in ISIS fight”، نيويورك تايمز، 26 تشرين األول/ أكتوبر 
2017. لسوء الحظ، هذه التصريحات ال تزال قائمة؛ انظر جيسيكا إلغوت: »وزير الدفاع يقول إنه يجب مطاردة مقاتلي تنظيم الدولة 

اإلسالمية البريطانيين وقتلهم«، الغارديان، 8 كانون األول/ ديسمبر 2017.
9  اللجنة الدولية للصليب األحمر، الخدمات الحضرية أثناء النزاعات المسلحة الممتدة: دعوة لتبني نهج أفضل لمساعدة المتضررين، 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2015.
 Surrogate warfare: The art of ،10  أندرياس كريغ، وجان مارك ريكلي، حرب بديلة: فن الحرب في القرن الحادي والعشرين؟

war in the 21st century?، دراسات الدفاع Defence Studies, كانون الثاني/ يناير 2018، ص 113-130.
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عن التبشير بعصر حرب أكثر إنسانية، فإن استحداث تقنيات قتالية جديدة تزيد بعد المسافة قد يؤدي في 
الواقع إلى تقويض المزيد من األعراف غير الرسمية التي تقيد العنف«.11

منهج البحث
أنواع من  أربعة  النفس في  التأثير على تطور أعراف ضبط  إلى تحديد مصادر  الحالية  الدراسة  سعت 
المجموعات المسلحة، اثنتان منها ذات هياكل تنظيمية مركزية، واثنتان ذات هياكل أكثر اتساًعا وأفقية. 
وضمن كل فئة، ركز البحث على قوتين أو مجموعتين مسلحتين، من أجل ثمانية موضوعات في المجمل. 
ولم تكن المجموعات المحددة بالضرورة أطراًفا في نزاع مسلح وفًقا لمعيار التصنيف القانوني بموجب 

القانون الدولي اإلنساني.

ويلخص الفصل الثاني البحث الكمي والنوعي الذي أجراه أندرو بيل مع 409 أفراد من الجيش األسترالي 
و1030 فرًدا من الجيش الفلبيني. ومن خالل المقابالت الشخصية والدراسات االستقصائية التجريبية التي 
تطرح سيناريوهات افتراضية، استخلص البحث األهمية النسبية لمصادر التأثير المختلفة على وجهات نظر 
المحاربين. ويشكل هذا البحث أول دراسة استقصائية معروفة للمقاتلين العاملين في القوات المسلحة التابعة 
لدولة ما بشأن القضايا المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني وأخالقيات القتال والسلوك تجاه المدنيين في أثناء 

النزاع، مما يوفر رؤى فريدة عن آليات ترسيخ المفاهيم داخل القوات المسلحة التابعة لدولة ما.

ويعرض الفصل الثالث نتائج البحث الذي أجري في كولومبيا بقيادة فرانسيسكو غوتيريز سانين عن أنماط 
العنف وضبط النفس من جانب القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي )فارك( وجيش التحرير 
الوطني. واستناًدا إلى بيانات شاملة من قاعدة بيانات السجل المركزي للضحايا جراء العنف ضد المدنيين،12 
واستكماله بإجراء 115 مقابلة مع المقاتلين السابقين والعاملين، والضحايا، والكيانات االجتماعية، يلقي 

البحث الضوء على دور بنية المجموعات المسلحة وأيديولوجيتها في التأثير على سلوك أفرادها.

ويستكشف الفصل الرابع مصادر التأثير على جماعتين جهاديتين في شمال مالي، هما جماعة أنصار الدين، 
التي تنشط في منطقة كيدال، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، التي تعمل في غاو. ودرس إيفان 
غيشاو وفردوس بو هليل التغييرات التي طرأت على سلوك الجماعتين ومصادر التأثير عليهما فيما بين 
تنازعهما على السلطة وحكمهما المناطق التي تسيطران عليها. وشملت مصادر البيانات الخطابات والبث 
اإلذاعي، والوثائق الرسمية والتصريحات التي أدلت بها الجماعتان، باإلضافة إلى المقابالت الشخصية مع 

أشخاص مقربين من الجماعتين وأولئك الذين راقبوا سلوكهما رقابة مباشرة.

وأخيًرا، ركز البحث في الفصل الخامس على أفراد من الغيلوينج والتيتوينغ والغوجام، ومجموعات مربي 
الماشية المسلحين التي تعيش في المجتمعات المحلية لقبيلة الدينكا في جنوب غرب جنوب السودان )والية 
البحيرات سابًقا(، والمجتمعات المحلية لقبيلة الدنيكا في شمال غرب البالد )والية واراب سابًقا( والمجتمعات 
المحلية في غرب النوير )والية الوحدة سابًقا(. واعتمد البحث الذي قادته نعومي بيندل في الفترة بين تموز/ 
يوليو 2016 وآب/ أغسطس 2017، على الدراسات اإلثنوغرافية التي أجرتها هي وفريقها في البالد بين 
عامي 2009 و2015. وشملت مصادر البيانات مقابالت مع مربي الماشية وعائالتهم، وقادة المجتمع 
المحلي، والسياسيين، والقادة الروحيين، وأفراد المجتمع، واستكملت بتحليل المقاالت الصحفية ومحتوى 

»أغاني الثور« التي ينشدها مربو الماشية.

11  أليكس ليفيرينغوس »سلسلة مصغرة من األسلحة المستقلة: المسافة، وتكنولوجيا األسلحة، واإلنسانية في النزاعات المسلحة«، القانون 
 Autonomous weapons mini-series: Distance, weapons technology and humanity“ )اإلنساني والسياسة )مدونة

in armed conflict“, Humanitarian Law & Policy، 6 تشرين األول/ أكتوبر 2017.
https://www.unidadvictimas.gov.co/  12
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يقدم هذا الفصل نظرة عامة على ما نعنيه بأعراف ضبط النفس، وسبب أهمية الهيكل التنظيمي، وكيفية 
غرس هذه األعراف في أذهان أفراد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة من خالل عمليات ترسيخ 

المفاهيم.

 أعراف ضبط النفس. 1
ف هنا بأنه سلوك يشير إلى أفعال متعمدة للحد من  يستكشف هذا التقرير مفهوم ضبط النفس، الذي يعرَّ
استخدام العنف. ويميل معظم العلماء الذين يدرسون النزاعات المسلحة ومنظمات مثل اللجنة الدولية إلى 
التركيز على توثيق استخدام حاملي السالح العنف المفرط وفهمه، ال سيما ذلك العنف الذي ينتهك القانون 
الدولي اإلنساني.13 وتشمل االنتهاكات األكثر شيوًعا التي يشهدها عالم اليوم االعتداءات على غير المقاتلين، 
والهجمات غير المتناسبة، واستخدام األسلحة عشوائية األثر، والنزوح القسري، والعنف الجنسي، والهجمات 
على البنية التحتية للرعاية الصحية وموظفيها. إال أن العمل الذي قام به العديد من العلماء على مدار العقد 
الماضي، المذكور فيما يلي، يدل على فائدة توسيع النطاق لتحديد حاالت ضبط النفس أو أنماطها. ويمكن 
لتقليل تواتر العنف المستخدم ضد المدنيين في نزاع معين أو نوعه، أو احترام رمز أو هيكل أو شخص 
محمي بموجب القانون الدولي اإلنساني كان يتم تجاهله في السابق أن يلقي الضوء على مصادر ضبط 
النفس وعلى التأثيرات على السلوك التي لم تكن معروفة من قبل. كما يمكن أن يشير إلى مدى سيطرة القادة 
إذا أظهر مقاتلوهم ضبط النفس في حالة واحدة وليس في حالة أخرى. وُيعد عدم المساس بمستشفى كودوك 

في أثناء هجوم عنيف على المدينة في عام 2017 )انظر اإلطار( إحدى هذه الحاالت.

عدم المساس بمستشفى كودوك: مثال على ضبط النفس
في أثناء اشتباك ثالثي بين األطراف الفاعلة المسلحة في بلدة كودوك، جنوب السودان، في نيسان/ أبريل 
النفس بشكل  الحالة من ضبط  المستشفى. وتبرز هذه  باستثناء  للنهب  بأكملها  البلدة  2017، تعرضت 
ملحوظ من بين حاالت نهب المرافق الصحية وتدميرها التي ميزت العنف الذي تعاني منه البالد على 
مدار السنوات األربع الماضية. وبعد أن أبلغها جميع األطراف أن القتال من المرجح أن يصل إلى البلدة، 
أجلت اللجنة الدولية موظفي المستشفى والمرضى وأغلقت األبواب الخشبية باألقفال. ولدهشتهم، عادوا 
ليجدوا أن ما تعرض للنهب كان المستلزمات في مجمع المستشفى الخارجي فحسب، فيما بقيت األقفال 

كما هي.

وقد مكن إظهار ضبط النفس هذا اللجنة الدولية من التفكير في العوامل المحتملة التي تساهم في مثل هذا 
األمر. وأرسلت اللجنة رسائل فورية إلى جهات االتصال على مستويات مختلفة من كل هيكل من هياكل 
القيادة تنص على أنه »يجب احترام موظفي الخدمات الطبية والمرافق الصحية في كودوك بأي ثمن«. 
جميع  مع  امتداًدا  وأكثر  نطاقاً  أوسع  حواًرا  كودوك  بمستشفى  المساس  بعدم  المحدد  الطلب  تّوج  وقد 
مستويات التسلسل الهرمي للقوات المسلحة والمجموعات المسلحة في البالد حول أهمية التقيد باألعراف 

اإلنسانية.

وُيعد تلقي اللجنة الدولية تحذيًرا مسبًقا إلخالء البلدة دلياًل على نجاح جهود بناء الثقة مع جميع األطراف. 
بيد أنه مع ذلك، تعرض مجمع اللجنة الدولية في كودوك للنهب، ولم يكتب للنهج نفسه النجاح في منع 
الهجمات على المستشفيات في أماكن أخرى، مما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى لها تأثيرها. وأدى 
التحليل اإلضافي إلى استنتاج أن الرغبة في إبقاء السكان في البلدة كانت عاماًل أساسًيا في طلب حماية 

المستشفى.

 Kalyvas, Stathis N., The Logic of Violence 13  انظر، على سبيل المثال، ستاثيس إن. كاليفاس، منطق العنف في الحرب األهلية
in Civil War مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، 2006؛ وهوغو سليم، قتل المدنيين: الطريقة، والجنون، واألخالق في الحرب 
Slim, Hugo, Killing Civilians: Method, Madness and Morality in War، مطبعة جامعة كولومبيا، نيويورك، 2008، 
 Benjamin A .المدنيين ضد  السياسي  للعنف  السياسي  العلم  نقتل:  لماذا  فالنتينو،  إيه.  وبنجامين  2010؛  في  طباعته  وأعيدت 
Valentino, Why we kill: The political science of political violence against civilians، المجلة السنوية للعلوم السياسية 

Annual Review of Political Science، المجلد 17، أيار/ مايو 2014، ص. 89-103.
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توضح هذه الحالة أن القادة في جنوب السودان لديهم سيطرة على شدة العنف وتوجيهه نحو أهداف معينة 
أكثر مما ُيدعى أحياًنا، بل وبوسعهم أن يلعبوا دوًرا أكبر في منع االنتهاكات.

والحقيقة أنه يمكن وضع تصور لضبط النفس بطرق مختلفة.14وفي تحليله لسبب تصاعد وتيرة العنف إلى 
حد اإلبادة الجماعية في رواندا ولكن ليس في كوت ديفوار، يحدد سكوت ستراوس مصادر التهدئة وضبط 
النفس.15 وفي مقارنته بين األنماط التاريخية للعنف في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، يطرح جيمس رون 
فكرة ما يسميه “ضبط النفس الوحشي” - وهو أسوأ ما كان يمكن عمله، استناًدا إلى الخبرة السابقة، ولكنه 
لم يحدث.16 وتستكشف إليزابيث وود سبب مشاركة مقاتلين من نمور تحرير تاميل إيالم في سريالنكا في 
العديد من أشكال العنف الشديد ضد السكان المدنيين ولكنهم نادًرا ما يشاركون في العنف الجنسي.17 وفي 
كل دراسة، تم قياس ضبط النفس مقابل معيار مختلف، أي مقارنة مع حالة مماثلة، ومقارنة مع السلوك في 

الماضي، ومقارنة مع أشكال العنف األخرى.

وألغراض هذا التقرير، يقاس ضبط النفس بالمعايير التي حددها القانون الدولي اإلنساني. باإلضافة إلى 
ذلك، تساعد المقارنات بين المجموعات المسلحة التي تعمل في السياق نفسه، وفيما يتعلق بأنماط العنف 
التاريخية، على رصد التحسن التحسن الذي طرأ على طريقة معاملة المدنيين. وال ينبغي الخلط بين ضبط 
النفس الحقيقي وضبط النفس بسبب عوامل خارجية، على سبيل المثال، قد تنخفض وتيرة الهجمات بسبب 
الفرار الجماعي للمقاتلين، أو تعطل إمدادات األسلحة، أو الطقس الموسمي. وعالوة على ذلك، تتطلب 
مقارنة العنف وضبط النفس بين المجموعات المسلحة أخذ الفروق في الحجم والقدرات والتضاريس في 

الحسبان.

على الرغم من أن هذا التقرير يستخدم أعراف القانون الدولي اإلنساني معياًرا لقياس ضبط النفس، توجد 
نسخة أضيق نطاًقا من ضبط النفس في حرب مكافحة التمرد تعرف باسم »ضبط النفس الشجاع«. وهي 
تعترف بأنه في حين قد تكون بعض الخسائر المدنية مشروعة بموجب القانون الدولي اإلنساني، فإن تكبد 
مثل هذه الخسائر يمكن أن يقوض الغرض األساسي من العملية العسكرية ويزيد دعم المدنيين للمتمردين. 
وتؤكد األدلة التجريبية المستقاة من أفغانستان هذا االفتراض، إذ تخلُص إلى أن الضرر الذي ألحقه أفراد 
قوة المساعدة األمنية الدولية )إيساف( بالمدنيين زاد من دعمهم لحركة طالبان، في حين لم يزد الضرر الذي 

ألحقته طالبان بالمدنيين من دعمهم لتلك القوة الدولية.18

إن تحديد ضبط النفس الحقيقي أمر صعب ألنه يظهر بصورة أساسية أمًرا يتنافى مع الواقع، أي يظهر أمًرا 
كان يمكن أن يحدث لكنه لم يحدث. وقد وضع فرانسيسكو غوتيريز سانين وإليزابيث وود إطاًرا لتتبع أنماط 

العنف يمكن أن يكون مفيًدا في هذا المسعى.19

14  نعرب عن امتناننا لفرانسيسكو غوتيريز سانين إلجراء مناقشات ثرية حول هذه القضية.
 Straus, Scott, Retreating ،15  سكوت ستراوس، التراجع من حافة الهاوية: تنظير العنف الجماعي والقوى المحركة لضبط النفس
 Perspectives وجهات نظر في السياسة ،,from the Brink: Theorizing Mass Violence and the Dynamics of Restraint

on Politics، المجلد 10، العدد 2، حزيران/ يونيو 2012، ص. 343-362.
 Ron, James, Savage restraint: Israel,القانوني القمع  ومنطق  وفلسطين  إسرائيل  الوحشي:  النفس  16  جيمس رون، ضبط 
Palestine and the dialectics of legal repression,، المشكالت االجتماعية Social Problems، المجلد 47، العدد 4، 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، ص. 445-472.
 Wood, Elisabeth J.,17  إليزابيث جيه. وود، المجموعات المسلحة والعنف الجنسي: متى يكون االغتصاب وقت الحرب نادًرا؟
Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?، السياسة والمجتمع Politics & Society، المجلد 

37، العدد 1، آذار/ مارس 2009، ص. 131-161.
 Jason ،18  جاسون ليال، وغرايم بلير، وكوسوكي إيماي، شرح دعم المقاتلين في أثناء الحرب: تجربة دراسة استقصائية في أفغانستان
 Lyall, Graeme Blair and Kosuke Imai, Explaining support for combatants during wartime: A survey
experiment in Afghanistan, المجلة األمريكية للعلوم السياسية  American Political Science Review، المجلد 107، 

العدد 4، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ص. 679-705.
السابق،  السجل  السياسي«؟  العنف  »نمط  بمصطلح  نعنيه  أن  يجب  ماذا  .وود،  جيه  وإليزابيث  سانين،  غوتيريز  فرانسيسكو    19
 Gutiérrez Sanín, Francisco and Wood, Elisabeth J., What should we mean by واالستهداف، والتواتر، واألسلوب
السياسة  في  نظر  وجهات   ،‘pattern of political violence’? Repertoire, targeting, frequency, and technique

Perspectives on Politics، المجلد 15، العدد 1، آذار/ مارس 2017، ص. 20-41.
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أنماط العنف
يمكن أن يساعد توثيق أنماط العنف في أحد النزاعات المسلحة وتحليلها على فهم ذلك العنف فهًما أفضل 
وتحديد أمثلة على ضبط النفس. ويتألف نمط العنف من »سجل سابق« أو نوع من العنف يستخدم بانتظام 
الهدف )َمن(، والتواتر )كم مرة(  القسري(، ولكل نوع تمت مالحظته من حيث  النزوح  القتل أو  )مثل 
واألسلوب أو الطريقة المتبعة )على سبيل المثال القتل باستخدام منجل، أو حرق المنازل لطرد السكان(. 
على سبيل المثال، عقب احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية أجزاًء من شمال العراق، تضمن سجله السابق من 
العنف استخدام العنف الجنسي )النوع( ضد النساء والفتيات اإليزيديات )الهدف(، عدة مرات )التواتر(، 
باستخدام االسترقاق الجنسي )األسلوب(.20 ويمكن أيًضا تقسيم األنماط العامة إلى أنماط فرعية تجمع بين 
متغيرين، مثل التواتر والهدف، أو النوع واألسلوب، مما يوفر أدلة على التفاصيل الدقيقة أليديولوجية ذلك 

التنظيم أو سبب ارتكاب العنف.

وُيعد تحليل أنماط العنف مفيًدا لعمل اللجنة الدولية الميداني من نواٍح ثالث. أواًل، يمكن أن يشير إلى حدوث 
تغييرات في سلوك مجموعة مسلحة ما بمرور الوقت، وهو ما يمكن أن يساعد على تحديد فترات ضبط 
النفس عندما يكون هناك تضاؤل في سجل العنف أو أهدافه، أو عند تراجع االستخدام العام للعنف. ويتيح 
ثم  السلوك ومن  الذي طرأ على  للتغير  المحتملة  األسباب  بأثر رجعي من  التحقق  بدوره  األمر  لنا هذا 
التأثيرات المحتملة عليه. على سبيل المثال، في مرحلة ما من النزاع الذي شهدته كولومبيا، توقف جيش 
التحرير الوطني عن تفجير خطوط أنابيب النفط بسبب الضغط الذي مارسه حماة البيئة - وهي جماعة لم 

تكن اللجنة الدولية تضعها في الحسبان بطبيعة الحال عند رسم خريطة »األطراف الفاعلة ذات التأثير«.

باإلضافة إلى هذا، يمكن أن يساعد تتبع نمط العنف لدى مجموعة مسلحة بمرور الوقت على التنبؤ بالعنف 
وضبط النفس. وبتوثيق العنف الذي ارتكبه جيش الرب للمقاومة بين عامي 1994 و2003، أثبتت جيسيكا 
ستانتون أن تلك الجماعة خففت من عنفها في أثناء مفاوضات السالم مع الحكومة األوغندية، ولكنها استأنفته 
بقوة مجدًدا في كل مرة فشلت فيها إحدى محاوالت الوساطة السبع.21 ومن ثم، يمكن للقدرة على التنبؤ 

بفترات العنف وضبط النفس أن توجه االستجابات الوقائية والعالجية.

عالوة على ذلك، يزيد وجود سجل قوي لنمط العنف الذي يمارسه تنظيم مسلح ما قوة حجج اللجنة الدولية 
على اإلقناع في الحوار مع قادة ذلك التنظيم )على افتراض إمكانية إجراء هذا الحوار(. على سبيل المثال، 
في مناقشاتها مع جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد )التي تعرف باسم بوكو حرام(، تمكنت اللجنة الدولية 
من إثبات أن تكتيكات الجماعة قد تغيرت بين عامي 2009 و2016 من االقتصار على تنفيذ هجمات ضد 

أهداف عسكرية إلى تزايد وتيرة استهداف أولئك الذين ال ينتمون لقوات األمن )انظر الشكل 1(.

الشكل 1: أهداف عنف جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد 2016-2009 22

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20092016 20102015 20112014 20122013

  ھجمات ضد المدنیین     ھجمات ضد قوات األمن     اغتیاالت سیاسیة   

ثانًيا، يتيح لنا تحليل أنماط العنف إجراء مقارنات بين المجموعات العاملة في السياق نفسه، مما يعمق فهمنا 
لآلليات والعوامل التي تؤثر على سلوك المجموعات المسلحة. على سبيل المثال، تظهر مقارنة أنماط العنف 

 Mara 20  مارا ريفكن، وإليزابيث جيه. وود، نمط العنف في الدولة اإلسالمية: األيديولوجية، والمؤسسات، والسياسات، والممارسات
 Revkin and Elisabeth J. Wood, ”The Islamic State’s pattern of violence: Ideology and institutions, policies
and practices”، بحث مقدم في االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للعلوم السياسية، سان فرانسيسكو، 31 آب/ اغسطس - 3 

أيلول/ سبتمبر 2017.
 Stanton, Jessica A.,21  جيسيكا إيه. ستانتون، العنف وضبط النفس في الحرب األهلية: استهداف المدنيين في ظل القانون الدولي
Violence and Restraint in Civil War: Civilian Targeting in the Shadow of International Law، مطبعة جامعة 

كامبريدج، كامبريدج، 2016، ص. 261.
22  نعبر عن امتناننا لناثانيل ألين لتقديم هذا التحليل استناًدا إلى بيانات من مشروع العنف االجتماعي في نيجيريا في كلية الدراسات 

الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.
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بين جماعتين جهاديتين تسيطران على أراٍض في مالي )انظر الفصل الرابع( أنه على الرغم من تبني 
العقيدة اإلسالمية نفسها، تنخرط إحداهما في سجل عنف أوسع بكثير من الجماعة األخرى، بما في ذلك 
التفجيرات االنتحارية، وخطف األجانب، والهجمات ضد المجموعات األخرى غير التابعة لدولة ما والدولة.

ثالًثا، يتيح لنا تحليل أنماط العنف على مستوى الوحدة داخل قوة أو مجموعة مسلحة التمييز بين العنف 
بوصفه »سياسة« يصدر بها أمر والعنف الذي يتم التسامح بشأنه ولكن ال يؤمر به، وهو ما تطلق عليه 
إليزابيث وود مصطلح »ممارسة«.23 ويمكن أن يوجه هذا التمييز المهم تدخل اللجنة الدولية إلى المستوى 
المالئم من المسؤولية. وكما يوضح الفصل الثالث، حيث تكون الوحدات الفرعية من المجموعات المسلحة 
مسؤولة عن العنف االنتهازي الذي ال يحظى بموافقة القيادة، فإن األفضل أن تستهدف التدخالت قائد الوحدة 

الفرعية ومستويات القوات األكبر.

قياس التأثير عبر وسائل التواصل االجتماعي
من أجل إعداد هذا التقرير، اختبرنا ما إذا كانت البيانات الكبيرة المستقاة من وسائل التواصل االجتماعي 
وحجم  ينشرونه  ما  محتوى  خالل  من  وتحديًدا  التأثير،  ذوي  األشخاص  تحديد  في  تساعد  أن  يمكن 

مشاركته.

وركز البحث على موقع تويتر، مستخدًما كلمات دليلية في فترات ثابتة لرصد اإلشارات المرجعية إلى 
»فتوى ضبط النفس« التي أصدرها آية هللا السيستاني في أوائل عام 2015 رًدا على مزاعم ارتكاب 
وكان  الموصل.  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تقاتل  التي  الشعبي  الحشد  وحدات  جانب  من  انتهاكات 
السيستاني من الشخصيات المؤثرة في حشد تلك الوحدات. وحدد ما أصدره من »نصائح وتوجيهات 
للمقاتلين في ساحات الجهاد« أفعااًل غير جائزة وفًقا للشريعة والتقاليد اإلسالمية يتفق معظمها مع عناصر 

مهمة من القانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك احترام غير المقاتلين وحرمة الموتى.

وُيعد آية هللا السيستاني أكثر رجال الدين الشيعة تأثيًرا في العراق، ومع ذلك فإن أهمية “فتوى ضبط 
إليها.  الوصول  التي يمكننا  التواصل االجتماعي  تنعكس في محتوى وسائل  لم  التي أصدرها  النفس” 

وتوضح هذه النتيجة القيود على استخدام وسائل التواصل االجتماعي لقياس التأثير في هذه الحالة.

2. سبب أهمية الهيكل التنظيمي
ُيعد الهيكل التنظيمي للمجموعة المسلحة محدًدا مهًما لسلوكها. ويتشكل هذا الهيكل من عدة عوامل، بما في 
ذلك األيديولوجيا والعقيدة، وما تفضله القيادة، واستراتيجيات التجنيد، ومصادر التمويل، وتاريخ المجموعة، 
والشبكات االجتماعية الموجودة من قبل. ويتشكل الهيكل أيًضا بواسطة عوامل خارجية، مثل قوة القوى 
المعارضة وفعاليتها، وتضاريس مناطق عمل المجموعة، واألهم من ذلك، الدعم السياسي أو العسكري 
الخارجي. ويمكن لتنظيم المجموعات المسلحة التي يتوفر لها مالذ آمن في بلد مجاور أن يختلف اختالًفا 

تاًما عن تنظيم تلك المجموعات التي ال تمنح مالًذا آمًنا.

على الرغم من هذه االختالفات، يجب تلبية بعض المتطلبات األساسية إذا رغبت مجموعة مسلحة في البقاء 
ألكثر من بضعة أشهر. وتشمل هذه المتطلبات: )أ( توفر مقاتلين موثوق بهم – مما يستلزم التجنيد، و)ب( 

 Elisabeth J. Wood, Rape as a practice of 23  إليزابيث جيه. وود، االغتصاب كممارسة حرب: نحو تصنيف العنف السياسي
war: Towards a typology of political violence، السياسة والمجتمع )قيد النشر( Society and Politics؛ وأميليا هوفر 
 The commander’s dilemma: Creating and عليه  والسيطرة  المسلحة  المجموعات  عنف  خلق  القائد:  معضلة  غرين، 
controlling armed group violence، مجلة أبحاث السالم Journal of Peace Research، المجلد 53، العدد 5، أيلول/ 

سبتمبر 2016، ص. 619-632.
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توفر اإلمدادات العادية من المواد الغذائية والذخيرة - التي تتطلب أموااًل وخدمات لوجستية، و)ج( السيطرة 
انضباًطا  يتطلب  الذي  األمر   - قادتهم  على  ينقلبون  وال  التعليمات  يتبعون  بحيث  المجموعة  أفراد  على 
عسكرًيا أو والًء جماعًيا أو كليهما. وتحدد الطريقة التي تواجه بها المجموعة المعنية هذه التحديات هيكلها، 
المجموعات  إلى  أسفل،  إلى  أعلى  من  الصارم  االنضباط  مع  المركزية  الهرمية  التسلسالت  من  بدًءا 
الالمركزية بحيث تحتفظ بدور في المجتمع المحلي بين جوالت العنف. ويؤثر هيكل المجموعة على القدرة 
العسكرية، ونوع السيطرة التي يمارسها القادة، وكيف يتعلم المقاتلون السلوك الشريف من السلوك الشائن. 
وفي حين يشكل العديد من العوامل هيكل المجموعة، فإن الشاغل األكثر أهمية هو كيفية تلبية احتياجاتهم 

األساسية الثالثة وهي التجنيد، والموارد، والسيطرة.

ُيعد تجنيد أفراد جدد وتلقينهم أعراف المجموعة أمًرا ضرورًيا لبقاء المجموعة. وفي حين تتباين أسباب 
االنضمام إلى مجموعة مسلحة ما، يشير البحث الذي أجراه جيرمي وينشتاين إلى أن الحصول على الموارد 
يؤثر تأثيًرا كبيًرا على نوعية المجندين الذين ستجذبهم المجموعة المسلحة، وهذا بدوره ما يحدد العالقات 
بين المقاتلين والمجتمع المحلي.24 وتجذب الموارد مثل الماس أو الكولتان المقاتلين االنتهازيين الذين يؤدي 
عدم احتياجهم إلى دعم المجتمع المحلي إلى أن تكون معاملتهم أفراد ذلك المجتمع أكثر قسوة. على النقيض 
من ذلك، يعتمد المقاتلون في السياقات ضعيفة الموارد على السكان المحليين، مما يحفز اتباعهم سلوًكا 

أفضل.

السنة.25  في  الدوالرات  ماليين  تكلفته  تبلغ  إذ  مكلف،  أمر  مسلحة  مجموعة  استمرار  على  الحفاظ  إن 
ولالستفادة من مصدر دخل معين، يجب على المجموعة المسلحة تنظيم نفسها بطريقة معينة. ويؤثر هذا 
األمر على نوع السيطرة الذي يمارسه القادة وميل المجموعة الستخدام العنف. والستخراج الماس في 
سيراليون، على سبيل المثال، لم تكن الجبهة الثورية المتحدة بحاجة إال إلى السيطرة على بضعة مناجم 
وعدة مئات من المجندين. وقد تطلب ذلك مجموعة مجهزة عسكرًيا وتتسم بالعنف )لحماية المناجم(، مع 
المقابل، حصل  في  الماس(.  )لمنع سرقة  العمليات  لمراقبة  الهرمي  التسلسل  األدنى من مستويات  الحد 
المتمردون الماويون في نيبال - وهي واحدة من أفقر البلدان وأكثرها صعوبة في الوصول إليها - على 
العائدات عن طريق فرض الضرائب على المجتمعات المحلية والشركات. واستلزم ذلك األمر تنظيًما كبيًرا 
ومنضبًطا. وعلى خالف الجبهة الثورية المتحدة، كان الماويون معروفين بانضباطهم والتزامهم بمدونة 
للسلوك. وفي كلتا الحالتين، أثر اتباع المجموعة استراتيجيات محددة للحصول على الموارد على هيكلها 

ونزوعها إلى العنف أو ضبط النفس.

ُيعد االحتفاظ بالسيطرة أو والء المقاتلين أمًرا أساسًيا من أجل البقاء، وكذلك من أجل الفعالية العسكرية.26 
ويجري بناء التنظيمات المسلحة حول مجموعات بحجم سرية )أقل من 150 مقاتاًل(. وتوحد الخبرة القتالية 
المشتركة أفراد المجموعة، وتخلق روابط يمكن أن تفوق الروابط العائلية. وبالنسبة للمجموعات الالمركزية، 
ُيعد هذا النوع من التماسك وسيلة الترابط الرئيسية التي تجمع كل وحدة فرعية. ثم تترابط الوحدات الفرعية 
العسكرية  الهياكل  وتبني  المتغيرة.  التحالفات  البقاء في ظل  الوحدة  لتماسك  يتيح  مما  قادتها،  من خالل 
المركزية التماسك بواسطة تعزيز الوالء للتنظيم وكذلك للوحدة. ويتطلب ذلك صياغة هوية قائمة على ما 
لدى المجموعة من روايات وطقوس جماعية. وهنا، تستغل جيوش الدول ذات المركزية الشديدة تاريخ 
المجموعات بحجم كتيبة، المرتبطة بُمُثل عليا قومية. وفي المجموعات المسلحة المركزية غير التابعة لدولة 
ما، تؤدي األيديولوجيا هذه الوظيفة. إال أن األمر األكثر أهمية ليس هو المحتوى المحدد لألفكار أو القيم، 

بل ترجمتها إلى ممارسات تحقق تجربة شاملة تماًما وتوافًقا مع المجموعة.

إن فهم الهيكل التنظيمي مهم للمنظمات اإلنسانية من ناحيتين. أواًل، يساعد هذا الفهم على تحديد صناع 
القرار الرئيسيين داخل المجموعة. وفي المجموعات الالمركزية، يتمتع كل قائد وحدة فرعية بسلطة كبيرة 
على عمليات الوحدة وسلوكها. وبالتالي، فإن القادة المحليين يمثلون جهات اتصال رئيسية لمناقشة سلوك 
أفراد وحداتهم. وفي المجموعات المسلحة األكثر مركزية، يجب على قادة الوحدات الفرعية اتباع األوامر، 
ما يجعل كبار القادة صانعي القرار على المستوى المركزي وجهات االتصال الرئيسية للتعامل مع الشواغل 
الميدانية واإلنسانية. على الرغم من ذلك، يمكن لنظم الرصد الضعيفة أن تؤثر سلًبا على الرقابة، مما يوفر 
من  يكون  قد  لذلك  المركزية،  التوجيهات  تفسير  في  الحرية  من  أوسع  هامًشا  الفرعية  الوحدات  لقادة 

 Weinstein, Jeremy, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent 24  جيرمي وينشتاين، داخل التمرد: سياسة عنف المتمردين
Violence مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، 2006.

 Achim Wennmann,25  أخيم فينمان، استيعاب تكاليف تمويل المجموعات المسلحة وتعبئتها: منظور جديد للقوى المحركة للنزاع
 ،”Grasping the financing and mobilization cost of armed groups: A new perspective on conflict dynamics

سياسة األمن المعاصر Contemporary Security Policy، المجلد 30، العدد 2، 2009، ص. 265-280.
 Guy L. Siebold, ”Key3 ،»26  غي إل. سيبولد، »قضايا وتحديات رئيسية تواجه النموذج القياسي لتماسك المجموعات العسكرية
 ،questions and challenges to the standard model of military group cohesion“, Armed Forces & Society

المجلد 37، العدد 3، 2011، ص. 448-468.
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الضروري أيًضا إقامة حوار على مستوى قادة الوحدات الفرعية.

ثانياً، يمكن للهيكل التنظيمي أن يشير إلى أدوات التأثير التي يملكها القادة. وتعتمد المجموعات المسلحة 
المركزية على قواعد وقيم محددة بوضوح ومن المحتمل أن تنقل إلى الجنود عبر التلقين والتدريب. وال 
توجد دائًما لدى المجموعات المسلحة الالمركزية والمندمجة في المجتمع المحلي مدونات سلوك مكتوبة، 
وإنما تعتمد على القيم والتقاليد المشتركة. وهنا، يجب تحديد مصدر السلوك المؤثر على األعراف داخل 

المجتمع المحلي، الذي قد ال يكون واضًحا للغرباء أو متاًحا لهم.

وألغراض هذا التقرير، تم وضع أنواع مختلفة من القوات المسلحة والمجموعات المسلحة ضمن نطاق 
يتراوح بين جيوش الدول شديدة المركزية والمجموعات المسلحة الالمركزية إلى درجة أنها تفتقر إلى 
)انظر  الدولي اإلنساني  القانون  المسؤولة العتبارها مجموعة مسلحة بموجب  التنظيمي والقيادة  الهيكل 
الشكل 2(. لذلك، ال يمكن أن ُتعد الفئة األخيرة من المجموعات المسلحة طرًفا في نزاع مسلح بالمعنى 

القانوني.

الشكل 2: نطاق تنظيم المجموعة المسلحة

 المجموعات المسلحة الالمركزیة
غیر التابعة لدولة ما

 المجموعات المسلحة المندمجة
في المجتمع المحلي

 المجموعات المسلحة المركزیة
غیر التابعة لدولة ما

 القوات المسلحة المتكاملة
التابعة لدولة ما

وقد استخدمت أربعة معايير لتحديد موضع المجموعة في هذا النطاق وهي: المكان ونوع السلطة؛ وطبيعة 
التسلسل الهرمي؛ وطبيعة االنضباط؛ ودرجة العزلة االجتماعية. واستخدمت أيًضا مؤشرات قابلة للمالحظة 

لتحديد قيم قابلة للمقارنة لكل معيار )انظر الجدول 1(.

الجدول 1: الهيكل الداخلي للتنظيمات المسلحة
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مندمجةال مركزيةمركزيةالمؤشرالسمة
 وضع السلطة

ونوعها
 يتم التفاوض على ذلك  بينقادة الوحدات الفرعيةكبار قادةالسلطة العملياتية

 مختلف السلطات داخل المجموعة
وخارجها

 اإلجماع بين قادة الوحداتمن أعلى إلى أسفلصنع القرار
الفرعية

 القرارات المشتركة مع األطراف
المؤثرة الرئيسية

 بيروقراطية )أي معترفطبيعة السلطة
 بها في كل تعامل، مثل

)التحية

 كاريزمية، مع بيروقراطية
ضعيفة

كاريزمية

 طبيعة التسلسل
الهرمي

 مستويات التسلسل الهرمي
في تنظيم ما

تسلسل هرمي قوي
)9- 17 مستوى)

تسلسل هرمي محدود
)5 - 8 مستويات)

تسلسل هرمي أفقي
)1 - 4 مستويات)

 االستخدام المتسق للرتبة
في التنظيم

غير موجودمحدودشديد التنظيم

 تنظيم الترقية من مستوى
إلى المستوى الذي يليه

غير رسمي وغير محددغير رسميشديد التنظيم

منخفضمحدودمرتفعمستوى التنسيق العسكري
 طبيعة

االنضباط
 القواعد التي يمكن

مالحظتها
 مؤشرات واضحة على
 االنضباط العسكري، أو
 جداول يومية منظمة، أو

 آليات داخلية للقضاء
العسكري

 بضعة مؤشرات على
 االنضباط العسكري، أو

 جدول زمني منظم، أو آليات
داخلية

 ال توجد مؤشرات على االنضباط
العسكري

 القواعد الموثقة والمشارتدوين القواعد
إليها بوضوح

 القواعد غير مكتوبة ويجري نقلهابعض القواعد الموثقة
شفوًيا

ال يوجد اتساق داخل المجموعةغير متسقاالتساق داخل التنظيمالتطبيق المتسق للقواعد
 درجة العزلة

االجتماعية
 التعامل مع األفراد خارج

المجموعة
 تخضع لرقابة مشددة،

 وال بد من الحصول على
 إذن صريح لمغادرة

الثكنات أو المخيمات

مندمجة في الهياكل االجتماعية بعض التعامالت
)يظل الفرد عضًوا في المجتمع 

المحلي(

إن تحديد الموضع الذي تقع فيه منظمة مسلحة ما في هذا النطاق يوفر رؤية أوضح لكيفية عملها، على 
الرغم من أن هذا األمر قد يتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، انتقل جيش التحرير الوطني في كولومبيا 
من مجموعة مسلحة شديدة المركزية إلى مجموعة ال مركزية نسبًيا عقب إجراء تطهير داخلي والتعرض 
لهزيمة شبه كاملة على أيدي القوات التابعة لدولة ما، مع ما ترتب على ذلك من تغيير في السلوك )انظر 

الفصل الثالث(.
وعلى الرغم من توحدها فيما يبدو كقوة مقاتلة واحدة، فإن العديد من المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة 
ما اليوم ُتعد في الواقع تحالفات تضم مجموعات مختلفة. وعلى الرغم من السمات المشتركة أو الصيغ 
القريبة لالسم نفسه، يمكن تنظيم هذه المجموعات تنظيًما مختلًفا تماًما. وُيعد تنظيم القاعدة مثااًل جيًدا، فقد 
تأسس في عام 1988، ويتكون اآلن من أكثر من 40 مجموعة مختلفة، لكل منها هيكلها وتاريخها الخاص. 
وهي تعمل عماًل جماعًيا كحركة ذات هوية وأيديولوجية مشتركة، ولكنها ُتظهر تبايًنا كبيًرا في أنماط العنف 
وتوجهاتها ضد الكيانات الخارجية. وفي الحركات من هذا النوع، هناك جزء مركزي له سلطة متغيرة على 

عدد من المجموعات الالمركزية األصغر.

مثل جميع التصنيفات، فإن لهذا النطاق حدوده. وال يمكن لنموذج خطي استخالص جميع أشكال التنوع. 
فالمجموعة الالمركزية، على سبيل المثال، قد تكون لها سمات الهيكل المركزي ولكنها ال تزال تعمل في 
شكل تحالف. وعلى العكس من ذلك، قد تسمح مجموعة مسلحة شديدة المركزية ألفرادها باالتصال المنتظم 
بالمجتمع، مع الحفاظ على الجوانب الالمركزية في نموذجها التنظيمي. ففي الصومال، تجمع حركة الشباب 
بين جزء مركزي وبالغ االنضباط ووحدات يكون ألفرادها والءات عشائرية قوية، ويؤثر هذا التوتر على 
قيادة المجموعة وسيطرتها. ومن ثم، فإن النطاق ال يقدم سوى نقطة انطالق لتحليل المجموعات المسلحة 

دون أن يكون بدياًل عن الفحص المفصل والمناسب لخصوصياتها.
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 ترسيخ المفاهيم. 3
في سعيه إلى فهم كيفية تطور أعراف ضبط النفس وترويجها داخل المجموعات المسلحة، يستكشف التقرير 
وقد  الناس أعراف مجتمع محلي معين وقواعده.27  بها  يتبنى  التي  العملية  المفاهيم، وهي  عملية ترسيخ 
انصب تركيز اللجنة الدولية في الماضي على آليات ترسيخ المفاهيم داخل القوات المسلحة والمجموعات 
المسلحة، مما يضمن على األقل معرفة جميع أفراد المجموعة بقواعد القانون الدولي اإلنساني، وإدماجها 
أقل  اهتماًما  الدولية  اللجنة  أولت  وقد  االمتثال.  بالعقاب على عدم  بالتهديد  العملي ودعمها  التدريب  في 
باألعراف غير الرسمية، التي يمكن أن تكون بقوة األعراف الرسمية، حتى داخل القوات المسلحة التابعة 
لدولة ما التي تكون على درجة عالية من االحترافية. ويشهد على ذلك استمرار طقوس التنكيل واالعتداءات 
الجنسية داخل القوات المسلحة األسترالية واألمريكية على النحو الوارد في الفصل الثاني، وذلك على الرغم 
يتعرف  الشرطة،  وقوات  الجيش  قوات  في  أنه  المعروف  ومن  عليها.  للقضاء  المتضافرة  الجهود  من 
المجندون الجدد على األعراف الرسمية عن طريق التسلسل الهرمي المؤسسي، ومن ثم توضح لهم كيفية 
تفسير هذه األعراف في العمليات الحقيقية. وكلما حظيت األعراف الرسمية لتلك المجموعة بالدعم أو جرى 

تنفيذها على مستوى النظراء، زاد احتمال استيعابها.

هناك ثالثة أنواع من ترسيخ المفاهيم التي تهمنا هنا.28 النوع األول )النوع صفر( وهو ال ينطوي على 
ترسيخ األعراف، بل مجرد اعتماد مؤقت لألعراف بعد الحسابات األساسية للعقاب أو الثواب. أما النوعان 
اآلخران فيشمالن درجات مختلفة من ترسيخ األعراف: وهما التعلم واتباع أحد األعراف من أجل التوافق 
مع توقعات المجموعة وسلوكها )النوع 1(؛ وترسيخ العرف بالكامل، بحيث يصبح جزًءا من هوية الفرد 

- »الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله« )النوع 2(.

ترسيخ المفاهيم عبارة عن عملية، وقد يترسخ لدى األفراد مفهوم ارتكاب العنف أو إظهار ضبط النفس. 
بيد أن العنف يمكن أن يكون في حد ذاته آلية لترسيخ المفاهيم، ال سيما بين المقاتلين الذين يتم تجنيدهم قسًرا 
في مجموعات مسلحة غير تابعة لدولة ما  ويجبرون على ارتكاب أفعال من شأنها أن تمزق الروابط العائلية 
أو المجتمعية وتشكيل روابط جديدة مع المجموعة المسلحة. وقد أوضحت دارا كاي كوهين كيف يمكن 
لالغتصاب الجماعي أن يؤدي هذا الدور، مما يخلق روابط الوالء واالحترام بين من يتم تجنيدهم قسًرا.29

وتظهر هذه الدراسة قيمة دراسة آليات ترسيخ المفاهيم عند البحث عن طرق لغرس مفهوم ضبط النفس - 
على نحو ما هو مفسر بموجب القانون الدولي اإلنساني - في نفوس الجنود والمقاتلين. وقد نقلت دراسة 
مصادر السلوك في الحرب اللجنة الدولية إلى ما هو أبعد من مجرد زيادة الوعي بالقانون إلى تعزيز إدماجه 
على جميع مستويات القوات المسلحة والمجموعات المسلحة المنظمة تنظيًما رأسًيا. وتذهب الدراسة الحالية 
إلى أبعد من ذلك، إذ تدعو إلى التعاون اإلبداعي مع القوات المسلحة المتكاملة التابعة لدولة ما وشركائها 
ومع المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما )سواًء المركزية، أو الالمركزية، أو المندمجة في المجتمع 

المحلي( من أجل ترسيخ المفاهيم لدى جنودها ومقاتليها لاللتزام بضبط النفس تجاه المدنيين.

ترسیخ المفاھیم  النشر اإلدماج

 Jeffrey T. Checkel, ”Socialization and واإلطار  المقدمة  والعنف:  المفاهيم  ترسيخ  تشيكيل،  تي.  جيفري  انظر    27
violence: Introduction and framework، مجلة أبحاث السالم Journal of Peace Research، المجلد 54، العدد 
5، أيلول/ سبتمبر 2017، ص. 605-592. يتضمن هذا العدد الخاص حول ترسيخ المفاهيم والعنف تسع دراسات تجريبية ممتازة 

حول هذا الموضوع.
28  المرجع نفسه.

 Dara Kay Cohen, 29  دارا كاي كوهين، الروابط التي تجمع: استخدام المجموعات المسلحة العنف لترسيخ المفاهيم لدى المقاتلين
السالم  أبحاث  مجلة   ،”The ties that bind: How armed groups use violence to socialize fighters

Journal of Peace Research، المجلد 54، العدد 5، 2017، أيلول/ سبتمبر 2017، ص. 701-714.
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CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

COMMUNITY-EMBEDDED 
ARMED GROUPS

DECENTRALIZED 
NON-STATE ARMED GROUPS

أمثلة:
الجیش األسترالي
الجیش الفرنسي
الجیش الروسي
الجیش الفلبیني

جیش المملكة المتحدة
الجیش األمریكي

 القوات المسلحة المتكاملة التابعة
لدولة ما

2 - 1 الخصائص
الخصائص الرئيسية التي تميز القوات المسلحة المتكاملة التابعة لدولة ما هي:

التسلسل الهرمي الصارم في اتخاذ القرار وممارسة السلطة	 
قواعد مدونة وقابلة للمالحظة تطبق باستمرار	 
عالمات االنضباط الملحوظة )االحترافية التي يعكسها الزي الموحد، والتحية، والنظام المتبع(	 
االنفصال عن الحياة المدنية في أثناء الخدمة.	 

ويشكل أفراد الجيوش المتكاملة التابعة لدولة ما الجزء األكبر من القوات المقاتلة في جميع أنحاء العالم. 
ولهذه القوات تسلسل هرمي رأسي صارم تنتقل من خالله السلطة من القيادة إلى الجنود. وتدرج القواعد 
في عقيدة الجيش ويتم ترسيخها من خالل التدريب والمراسم، وتفرض عن طريق التهديد بالعقاب. غير أن 
هذا ال يعني أن أفراد القوات المسلحة التابعة لدولة ما ال ينخرطون في أعمال عنف لم تصدر بها أوامر أو 
غير مسموح بها. وبينما تتشارك القوات المسلحة التابعة لدولة ما الكثير من القواسم المشتركة، هناك تباين 

بينها بل وداخل كل منها في عملياتها لترسيخ المفاهيم ومصادر التأثير.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ليست كل الجيوش التابعة لدولة ما مركزية إلى حد بعيد. وقد يتم تكوين بعضها في 
شكل هيكل مركزي، مع ارتداء زي موحد يحمل شعارات مميزة، وإظهار قدر معين من االنضباط. إال أن 
التنافس على الوالءات العشائرية أو  التأثير المركزي األضعف على الجنود - على سبيل المثال بسبب 
العرقية أو عدم انتظام دفع الرواتب - من شأنه أن يضع بعض الجيوش التابعة لدولة ما في الجانب األيمن 
مصادر  إلى  أقرب  المفاهيم  ترسيخ  في  تتبعها  التي  والطرق  تأثيرها  مصادر  يجعل  مما  النطاق،  من 

المجموعات المسلحة الالمركزية وطرقها.

2 - 2 طرق ترسيخ المفاهيم الرسمية
أظهرت الدراسات التجريبية أن التدريب يزيد ضبط النفس في ساحة المعركة.30 ولكن ليس أي تدريب. 
وخلص أندرو بيل إلى أن التدريب المكثف مهم إذ تظهر البيانات الخاصة بالنزاع المستقاة من أفغانستان 
والعراق أن الوحدات العسكرية األمريكية بقيادة ضباط تلقوا تدريًبا مكثًفا على نحو أكبر على أعراف ضبط 

 Andrew Bell, 30  أندرو بيل، قياس تأثير ترسيخ األعراف على معاملة المدنيين: تحليل لسلوك الجيش األمريكي في العراق وأفغانستان
 Measuring the effect of norm socialization on the treatment of civilians: An analysis of U.S. army conduct
31 آب/  السياسية، سان فرانسيسكو،  للعلوم  للجمعية األمريكية  السنوي  in Iraq and Afghanistan، بحث مقدم في االجتماع 
أغسطس - 3 أيلول/ سبتمبر 2017. كريستوفر إتش. وارنر وآخرون، فعالية التدريب على أخالقيات ساحة المعركة في أثناء نشر 
 Christopher H. Warner et al., Effectiveness of battlefield-ethics training للبرنامج تقييم  القتال:  القوات من أجل 
2011، ص.  أيلول/ سبتمبر   ،378 العدد  during combat deployment: A programme assessment، مجلة النسيت، 

.915-924
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النفس يكونون أقل انخراًطا في أعمال عنف ضد المدنيين، حتى عند تولي السيطرة على قدرات قيادة القتال. 
ويشير البحث الذي أجري من أجل هذه الدراسة بالمثل إلى أن المستويات األعلى من التدريب على القانون 

الدولي اإلنساني تؤدي إلى زيادة تطبيق المقاتلين في الجيشين األسترالي والفلبيني أعراف ضبط النفس.

ومع ذلك، فإن كثافة التدريب ليست سوى جزء من القصة، إذ تظهر أدلة من الجيشين األسترالي والفلبيني 
أن أساليب التدريب المختلطة، التي تجمع بين التلقين بشأن القانون الدولي اإلنساني والمناقشات في قاعات 
الدراسة واستعراض دراسات الحالة والتدريبات الميدانية العملية هي األكثر فعالية في غرس معايير ضبط 
النفس في أذهان المقاتلين.31 وفي اآلونة األخيرة، اكتشفت الكلية العسكرية الملكية التابعة للجيش األسترالي 
أهمية اختبار االمتثال األخالقي عند التعرض للضغوط، ففي أثناء تدريب لمدة أسبوع تعرض فيه الطالب 
للحرمان من النوم والطعام، حاول المعلمون تجنيد الطالب في محاكاة لسلوك غير أخالقي وغير قانوني. 
وقد وافق الكثيرون منهم على ذلك، مما يظهر كيف يمكن أن يؤدي اإلجهاد والتعرض للضغوط إلى انهيار 
أخالقي. وشعر الطالب أنفسهم بالصدمة عند عرض تسجيالت مغفلة األسماء ألفعالهم في قاعة الدراسة 
وقالوا إن تلك التجربة قد علمتهم أكثر من أي تجربة أخرى ضرورة تحديد توجهاتهم األخالقية قبل مواجهة 
ضغوط ساحة المعركة. واستناًدا إلى تلك التجربة، أسست الكلية العسكرية الملكية منذ ذلك الحين برنامًجا 
تدريبًيا نموذجًيا مكثًفا لألخالقيات يتضمن التدريب على التعرض للضغوط، والذي ثبت أنه يعزز إلى حد 

كبير تطبيق الطالب أعراف ضبط النفس.

ويشير البحث أيًضا إلى أن من يسلم الرسالة يحدث فرًقا في عملية ترسيخ مفهوم ضبط النفس. وفيما يخص 
القانون الدولي اإلنساني  الفعال الذي يدربهم على  الجنود األستراليين والفلبينيين، يجب أن يتمتع المعلم 
بمصداقية مستمدة من الخبرة العملية إذ يجب أن يكون المعلمون قادرين على االستعانة بالمعضالت التي 
واجهوها وشرح االختيارات التي أقدموا عليها. وعلى العكس من ذلك، قد يمنح بعض المقاتلين مصداقية 
أكبر ألشخاص من خلفيات معينة ليس لهم خبرة قتالية ولكن لديهم خبرة مشهود بها في مجال القانون الدولي 
اإلنساني. في الفلبين، أعطى صغار الجنود تقييًما مرتفًعا للتدريب الذي تلقوه على أيدي محامين مدنيين من 
الجنود  أن  اإلنساني  الدولي  القانون  على  التدريب  لجهود  بالنسبة  القلق  يثير  مما  ولكن  الدولية.  اللجنة 
األستراليون والفلبينيون جاء تقييمهم ضعيًفا بصفة عامة للتدريب الذي تلقوه من ضباط القضاء العسكري، 
إذ رأوا أن هؤالء الضباط غير متخصصين من الرتب العليا وليس لديهم خبرة قتالية مباشرة. وفي نهاية 
المطاف، يشير هذا البحث إلى ضرورة فهم السياق التنظيمي من أجل تحديد أكثر مقدمي خدمات التدريب 

فعالية داخل القوات المسلحة.

ويبين أحد األبحاث ذات الصلة أن األوقات الرئيسية لتعزيز أعراف ضبط النفس تشمل ما يكون في أثناء 
التلقين المباشر قبل نشر القوات، بل واألهم من ذلك ما يكون في أعقاب وقوع حادث يتعرض فيه أحد أفراد 
الوحدة لإلصابة أو القتل. ويشير الخبير العسكري ديفيد كيلكولن إلى أنه يجب على قائد الوحدة التأكيد على 
ضبط النفس بمجرد أن يكون ذلك ممكًنا بعد وقوع الحادث، فليس الستخالص المعلومات من جانب علماء 

النفس في الجيش األثر نفسه.32 ولذلك، يجب تعزيز أعراف ضبط النفس وصواًل إلى أدنى مستوى.

وهناك مجال آخر لترسيخ مفهوم ضبط النفس بصفة رسمية تم استكشافه في البحث وهو دور العقاب في 
أفراد  مع  الشخصية  والمقابالت  االستقصائية  الدراسة  بيانات  وأظهرت  للقانون.  االمتثال  على  التشجيع 
الجيشين األسترالي والفلبيني أن التهديد بالعقاب بموجب القانون المحلي والقانون العسكري له تأثير أكبر 
بكثير من تأثير التهديد بالعقاب بموجب »القانون الدولي اإلنساني« بحد ذاته. وتؤكد هذه النتيجة أهمية 
إدماج أعراف القانون الدولي اإلنساني في القانون المحلي وإجراءات التشغيل الموحدة وقواعد االشتباك. 
ومع ذلك، فإنه على الرغم من أن التهديد بالعقاب بموجب القانون العسكري الداخلي كان له تأثير قوي على 

الجنود، بل والضباط، فقد تجاوز أثر عملية ترسيخ األعراف غير الرسمية و«قيم الجيش« هذا التأثير.

31  يستند هذا الفصل إلى البحوث التجريبية التي أجراها أندرو بيل مع الجيشين األسترالي والفلبيني.
32  مقابلة مع ديفيد كيلكولين، جنيف، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
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2 - 3 ترسيخ مفهوم ضبط النفس بصفة غير رسمية
حظيت أهمية األعراف غير الرسمية لدى مجموعة األقران في تشكيل توجهات الجنود وسلوكهم باهتمام 
كبير في العقود األخيرة، مما يدل على أن الروابط االجتماعية المتمثلة في »األخوة« بين الجنود دائًما ما 
تفوق الوطنية أو األيديولوجية كمبرر للقتال والقتل.33 واألعراف غير المكتوبة مثل »ال تترك رجاًل خلفك« 
متأصلة بعمق في نفوس أفراد الوحدات في مجموعة كبيرة من القوات المسلحة التابعة لدولة ما. وتظهر 
البيانات المستقاة من الجيشين األسترالي والفلبيني الدور الحيوي الذي تلعبه هذه األعراف غير الرسمية 

وعمليات ترسيخ المفاهيم.

الرتب  باستمرار على مستوى جميع   - األسترالي  الجيش  في  أو »الزمالة«   - األخوة  بعرف  وُيستشهد 
باعتباره ذا تأثير عميق على وجهات نظر الجنود وأفعالهم. وفي المقابالت الشخصية، أشار الجنود إلى أن 
الطبيعة الالمركزية لحرب مكافحة التمرد، التي تقاتل فيها وحدات صغيرة على مسافة بعيدة من القيادة 
المركزية، تزيد ذلك التأثير. وتظهر روابط األخوة جلية ال سيما بين أفراد القوات الخاصة، الذين يعملون 

في وحدات صغيرة محكمة الترابط تعمل مستقلة عن الوحدات التقليدية.

الجنسية وطقوس  العسكرية في استمرار االعتداءات  القوات  الرسمية داخل  وتتجلى قوة األعراف غير 
»التنكيل« - وهي العمليات القاسية والمهينة في كثير من األحيان التي يتعرض لها المجندون الجدد، على 
والتدابير  العسكرية واإلصالحات  القوانين  الرغم من  - على  المجموعة  تماسك  تشكيل  يبدو بغرض  ما 
التأديبية التي تهدف إلى القضاء عليها. ويشير البحث التي أجرته إليزابيث وود وتوبيلبيرغ عن الجيش 
األمريكي إلى وجود آليات غير رسمية تقلل من أهمية االعتداء الجنسي، وتقره بوصفه شكاًل مناسًبا من 
11 تحقيًقا  الذين يبلغون عنه.34 وفي أستراليا، أجري  العقاب، وتتغاضى عن االنتقام من أولئك  أشكال 
رسمًيا، بما في ذلك العديد من االستجوابات البرلمانية، بشأن التنكيل وأشكال االعتداء األخرى داخل الجيش 
األسترالي بين عامي 1971 و2009، على الرغم من ذلك، يستمر ظهور حاالت جديدة من االنتهاكات،35 

مما دفع إلى إعادة التأكيد بقوة على القيم داخل صفوف الجيش.

يمكن أن تكون األعراف غير الرسمية سالًحا ذا حدين يعزز األعراف 
يقوضها. أو  الرسمية  التنظيمية 

أو  الرسمية  التنظيمية  األعراف  يعزز  ذا حدين  الرسمية سالًحا  األعراف غير  تكون  أن  يمكن  ثم،  من 
يقوضها. وبينما ال يوجد شك في أن األعراف غير الرسمية تزيد تماسك الوحدة، يصبح هذا التماسك مشكلة 
عندما يبدأ أفراد الوحدة »حماية بعضهم بعًضا من النظام، إذا تجمعوا ومتى تجمعوا«.36 وعندما يحل الوالء 
غير  السلوك  عن  لإلبالغ  الشهود  يتقدم  أن  المرجح  غير  فمن  ككل،  للمؤسسة  الوالء  محل  للمجموعة 

األخالقي، مما يهدد قدرة آليات االمتثال على ضمان االلتزام بالقواعد.

المقاتلين )25%، أو 50% أو  الدراسة االستقصائية نسبة مجموعة األقران  وأخيراً، اختبرت تجارب 
75%( التي كانت الزمة لتغيير رأيهم في تنفيذ عملية عسكرية افتراضية من شأنها أن تسفر عن خسائر 
فادحة في صفوف المدنيين. وفيما يتعلق بكل من الجيشين األسترالي والفلبيني، يبدو أن آراء مجموعة 
األقران تلعب دوًرا مهًما في تحويل آراء المقاتلين نحو ضبط النفس، مع تناقص التأثيرات على عالمة 50 
في المائة. ويشير هذا األمر إلى أنه ليس على أولئك المعنيين بتعزيز القانون الدولي اإلنساني ضمان أن 

 Siebold, Guy L., The Essence of Military 33  انظرن على سبيل المثال، غي إل. سيبولد، جوهر تماسك المجموعات العسكرية
Group Cohesion، القوات المسلحة والمجتمع Armed Forces & Society، المجلد 33، العدد 2، 2007، ص. 295-286؛ 
 Charles Kirke, Military cohesion, culture and social ،وتشارلز كيرك، التماسك العسكري والثقافة وعلم النفس االجتماعي
psychology,، تحليل الدفاع واألمن Defense & Security Analysis، المجلد 26، العدد 2، حزيران/ يونيو 2010، ص. 

.143-159
 Elisabeth J. Wood and Nathaniel 34  إليزابيث جيه. وود، وناثانيل توبيلبيرغ، استمرار االعتداء الجنسي داخل الجيش األمريكي
 Journal of Peace  مجلة أبحاث السالم ،Toppelberg, The persistence of sexual assault within the US military

Researc، المجلد 45، العدد 5، أيلول/ سبتمبر 2017، ص. 620-633.
 Richard Evans, Hazing in the ADF: A culture of 35  ريتشارد إيفانز، التنكيل داخل قوات الدفاع األسترالية: ثقافة اإلنكار؟

denial? مجلة الجيش األسترالي Australian Army Journal، المجلد 10، العدد 3، 2013، ص. 127-113، في 117.
 Denny Neave and Craig Smith, Aussie Soldier: Up 36  ديني نييف، وكريغ سميث، الجندي األسترالي: عن قرب وشخصًيا

Close and Personal، دار نشر بيغ سكاي، وافيل هايتس، 2008، ص. 52.
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يستوعب جميع أفراد الوحدة أعراف ضبط النفس؛ حتى إن تبني نصف المجموعة أو أقل من نصفها هذه 
األعراف يمكن أن يشعر رفاقهم بوجوب عدم المساس بالمدنيين.

مصادر التأثير الرسمية مقابل مصادر التأثير غير الرسمية
يوضح الرسم البياني التالي التأثيرات المقارنة لآلليات الرسمية للقانون الدولي اإلنساني واآلليات غير 

الرسمية لتأثير مجموعة األقران على ما يفضله الضباط وأفراد الوحدات في الجيش األسترالي.

 الجيش األسترالي
القانون الدولي اإلنساني، وتأثير الوحدة، وقبول سقوط ضحايا مدنيين

مقارنة بين الضباط والرتب األخرى

مة
مه

 لل
عم

الد
ط 

وس
مت

أوافق بشدة

أوافق

ال موافق وال غير موافق

غير موافق

غير موافق بشدة
السيطرة / ال توجد معلومات

ينتهك القانون الدويل اإلنساين

غري أخالقي

اإلنساين+غري األخالقي

ينتهك القانون الدويل

 تأثير القانون الدولي
اإلنساني وتاثير الوحدة

الرتب األخرى
الضباط

في تجربة أجرتها دراسة استقصائية، طلب من المشاركين إبالغ قائدهم بشأن ما إذا كان يجب استهداف 
أحد أهم األشخاص الذين يصنعون القنابل في منطقة سكنية أم ال. وكان من المرجح أن تتسبب العملية 
االفتراضية في وقوع خسائر بين المدنيين. ولم تقدم الدراسة االستقصائية عن السيطرة أي معلومات 
إضافية. وأضافت الدراسة االستقصائية األولى أن مسؤول الشؤون القانونية في الوحدة أفاد بأن العملية 
ستنتهك القانون الدولي اإلنساني. وأضافت الدراسة االستقصائية الثانية أن معظم أفراد الوحدة يعتقدون 

أن العملية غير أخالقية. وتقدم الدراسة االستقصائية الثالثة كلتا المجموعتين من المعلومات.

ومن المثير لالهتمام مالحظة أن الضباط األستراليين كانوا أكثر تأثًرا بوضع القانون الدولي اإلنساني 
ورأي أفراد وحدتهم من الجنود. ويوضح الرسم البياني أن التأثيرات المجتمعة لآلليات الرسمية واآلليات 

غير الرسمية لترسيخ مفهوم ضبط النفس كان لها األثر األكبر على تغيير آراء الضباط.



جذور ضبط النفس في الحرب  32

2 - 4 التأكيد على األخالقيات
يبدو أن إحدى الطرق التي يحاول بها الجيشان األسترالي والفلبيني التوفيق بين العمليات الرسمية والعمليات 
غير الرسمية لترسيخ مفهوم ضبط النفس هي من خالل التأكيد على »قيم الجيش«، وهي القيم التي كثيًرا 
القيم  هذه  أن  الواضح  ومن  السلوك.37  على  للتأثير  مهًما  بوصفها مصدًرا  الرتب  جميع  بها  يستشهد  ما 
األخالقية تلعب دوًرا قوًيا مكماًل للقانون، وهي مزيج من األعراف الرسمية واألعراف غير الرسمية يهدف 
إلى تثبيط السلوك غير المرغوب فيه، ليس فقط ألنه »ضد القواعد« ولكن أيًضا ألنه »ليس من طبيعتنا«. 
وهو مزيج بمعنى أن القيم ال تطبق تطبيًقا رسمًيا على غرار الطريقة التي يطبق بها القانون - ما لم يكن 
المؤسسة  داخل  الوظيفي واالحترام  التقدم  - ولكن  أيًضا  القانون  ينتهك  القيم  إحدى  ينتهك  الذي  السلوك 

يعتمدان بوضوح على مدى تجسد هذه القيم.

األعراف  مع  ليتماشى  السلوك  في ضبط  المفاهيم  لترسيخ  أداة  بوصفها  القيم  استخدام  جلًيا  وضح  وقد 
في  المتمثلة  الحالية  قيمه  إلى  »االحترام«   2013 عام  في  األسترالي  الجيش  أضاف  عندما  التنظيمية 
»الشجاعة« و»المبادرة« و»العمل الجماعي« وذلك في أعقاب فضائح االعتداء الجنسي داخل قوات الدفاع 
األسترالية التي ورد ذكرها سابًقا. وفي مناشدة للقيم األخالقية لدى الجنود، قال قائد الجيش آنذاك، الجنرال 

ديفيد موريسون، عند إطالق قيمة »االحترام«:

 لم يوضح لي أحد من قبل كيف للجبان داخل الثكنات أن يكون بطاًل في العمليات. ومن يستقوون على
 رفاقهم ويهينونهم هم جبناء - وكذلك أولئك الذين يشاهدون اإليذاء بسلبية دون أن يتحلوا بالشجاعة األدبية

لنصرة زمالئهم.38

وقد كان لمناشدة الشرف الشخصي هذه صدى لدى الجنود من الجيشين األسترالي والفلبيني. وعلى حد 
تعبير أحد الجنود األستراليين: »يجب أن تكون قادًرا على النظر إلى نفسك في المرآة« بعد القتال.

ومن ثم، فإن هذه هي النقطة التي تختلف فيها هذه الدراسة عن النتائج التي خلصت إليها دراسة مصادر 
السلوك في الحرب، التي عارضت االحتكام إلى القيم األخالقية، واصفة إياها بأنها نسبية وال يوثق بها، 
ودعت بداًل من ذلك إلى التزام شكلي باألوامر واالنضباط والتسلسل الهرمي.39 وافترضت أيًضا أن المقاتل 
ليس مستقاًل من الناحية األخالقية، رغم أن هذا يتعارض مع األحكام التي ال تسمح بالدفع بذريعة »كنت 
أنفذ األوامر«. ويسعى التدريب العسكري في الواقع إلى جعل ردود الفعل تلقائية والحد من االستقالل 
األخالقي لدى األفراد. ومع ذلك، تشير البيانات المستقاة من الدراسات االستقصائية والمقابالت الشخصية 
التهديد  مثله مثل  المقاتل  لسلوك  قوًيا  يكون محفًزا  أن  الواقع  يمكن في  القيمة  القائم على  الدافع  أن  إلى 
للجنود  األخالقي  والسلوك  المحارب«  »شرف  التنظيمية،  الهوية  على  التركيز  هذا  ويتيح  بالعقاب.40 
استيعاب أعراف ضبط النفس، مما يشجع االمتثال للقانون الدولي اإلنساني إلى درجة من غير الممكن 
الوصول إليها من خالل آليات اإلنفاذ وحدها. وُيعد استيعاب األعراف خارج نطاق العقوبات التي ترتكز 
على القانون الدولي اإلنساني ضرورًيا أكثر في الحروب الالمركزية لمكافحة التمرد حيث تعمل الوحدات 

بعيًدا عن رقابة القائد وآليات إنفاذ القانون المتاحة للقيادة العليا.

وخلص البحث إلى أن ثمة حاجة لكل من القانون والقيم التي يرتكز عليها، مع التركيز على كل تأثير على 
أساس األشخاص المستهدفين. وُيعد دور القانون أمًرا حيوًيا في تحديد المعايير، ولكن يبدو ضمان استيعاب 

37  أميليا هوفر غرين، مؤسسات المجموعات المسلحة وترسيخ المفاهيم لدى المقاتلين: أدلة من السلفادور، مجلة أبحاث السالم، المجلد 
54، العدد 5، أيلول/ سبتمبر 2017، ص. 700-687؛ و»معضلة القائد: خلق عنف المجموعات المسلحة والسيطرة عليه«، مجلة 
 The commander’s dilemma: Creating and controlling armed group violence, Journal of Peace ،أبحاث السالم

Research المجلد 53، العدد 5، أيلول/ سبتمبر 2016، ص. 619-632.
38  خطاب قائد الجيش، اللواء ديفيد موريسون، عند إطالق القيمة الرابعة للجيش األسترالي - »االحترام«، ثكنات الفاراك، تاونزفيل، 

4 تموز/ يوليو 2013.
39  لنقد أطول وأكثر دقة لهذه النقطة، انظر دايل ستيفنز، »السلوك في الحرب: مكان القانون، التحقيق األخالقي والهوية الذاتية«، المجلة 

الدولية للصليب األحمر، المجلد 96، العددان 895/896، كانون األول/ ديسمبر 2014، ص. 751-773.
40  في الواقع، لم تقصر اللجنة الدولية للصليب األحمر جهودها على القانون. في تعليق عام 2016 على المادة 47 من اتفاقية جنيف 
األولى، تشير الحاشية 4 إلى دراسة مصادر السلوك في الحرب وتضيف: لكي يكون فعااًل ويحث على االمتثال للسلوك المتوافق مع 
القانون، يجب أال يتم تدريس القانون الدولي اإلنساني على أنه مجموعة من القواعد القانونية المجردة والمنفصلة، بل يجب إدماجه 
في جميع األنشطة العسكرية النظامية والتدريب والتعليم. وينبغي أن يهدف هذا اإلدماج إلى إلهام الثقافة العسكرية وقيمها األساسية 
والتأثير فيها، من أجل ضمان إدماج االعتبارات القانونية ومبادئ القانون اإلنساني الدولي، قدر اإلمكان، في العقيدة العسكرية وصنع 

القرار.
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القيم التي يمثلها طريقة أكثر استدامة لتعزيز ضبط النفس. وعلى الرغم من زيادة إضفاء الشرعية على 
العمليات العسكرية على مدى العقد الماضي - وهو ما يعرف في بعض األوساط باسم »إدارة الحرب 
بواسطة القانون«41 - فإن كلمات المؤرخ البريطاني جون كيغان ال تزال تصدح بالحقيقة، ال سيما في حرب 

مكافحة التمرد إذ يقول:

ال يوجد بديل عن الشرف بوصفة وسيلة لفرض المبادئ االخالقية في ساحة المعركة، ولم يكن له يوًما 
بديل، وأبًدا لن يكون. فما من قضاة، بل وأكثر من ذلك، ما من رجال شرطة هناك حيث يحدث الموت في 

أثناء القتال.42
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https://www.lawfareblog.com :41  هناك مدونة مخصصة لهذا الموضوع
 The Warrior’s Honor:42  جون كيغان، مقتبس في مايكل إغناتيف، شرف المحارب: الحرب العرقية والضمير الحديث

Ethnic War and the Modern Conscience، فينتيدج، لندن، 1999، ص. 118.

https://www.lawfareblog.com
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2 - 5 التحديات التي تواجه ترسيخ مفهوم ضبط النفس  
حدد البحث أيًضا القضايا الرئيسية التي تفرض تحديات على ترسيخ أعراف ضبط النفس لدى المقاتلين. وربما 
يكون التحدي األكبر هو الشك الذي ينظر به صغار الجنود على خط المواجهة إلى المبادئ المجردة للقانون 
واألخالق، ال سيما عندما يواجهون المخاطر القاتلة هم ورفاقهم. باإلضافة إلى ذلك، يظل الحفاظ على االلتزام 
العسكري بالقانون الدولي اإلنساني في مواجهة االنتهاكات المستمرة من جانب الطرف المقابل عقبة رئيسية 
أمام مراعاة هذه المبادئ في ساحة المعركة. ومن ثم، فإن التأكيد على طبيعة ضبط النفس المستندة إلى الهوية 
يمكن أن يساعد على تشجيع االمتثال في الحاالت التي يتساءل فيها الجنود عن سبب وجوب احترام القانون 

الدولي اإلنساني عندما ال يحترمه أعداؤهم.

ومن ثم، فإن تحديد طرق للتغلب على هذا الشك يمثل تحدًيا كبيًرا للمسؤولين المكلفين بتعزيز القانون الدولي 
اإلنساني وأعراف ضبط النفس. وتظهر الدراسات االستقصائية والمقابالت الشخصية أن المثال الذي قدمه 
صغار ضباط الصف له أكبر تأثير على أفكار صغار الجنود وسلوكهم. ولذلك يجب أن يكون هؤالء القادة 
الوحدات  داخل  الجنود  بين صغار  ونقلها  النفس  أعراف ضبط  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  مدرجين ضمن 
الميدانية الصغيرة. ومن نواٍح عديدة، يجب أن يصبح ضابط الصف الصغير شريًكا في التدريب على القانون 
الدولي اإلنساني بصفته القائد األعلى للكتيبة، ألنه فقط عندما يتبنى الضباط على تلك المستويات تلك األعراف 

سيكتسب الجنود خبرة ترسيخ مفهوم ضبط النفس بطريقة رسمية وغير رسمية.

باإلضافة إلى ذلك، تظهر أدلة من هذه الدراسة أن تحديد الهوية الدينية يمكن أن يكون موضع تركيز بدياًل 
لوالء المقاتلين، ال سيما للجنود المسلمين الذين يكون للقانون الدولي اإلنساني صدى أقل بكثير لديهم من مبادئ 
الشريعة اإلسالمية. وللحد من احتمال التعارض بين هذين التأثيرين، يجب على المدربين التأكيد على االرتباط 
استخدام وسائل  المدنيين وحظر  تجاه  النفس  بشأن ضبط  اإلسالمية  والمبادئ  اإلنساني  الدولي  القانون  بين 
وأساليب معينة للحرب، وذلك باستخدام لغة ومراجع تنطبق على السياق المحدد. وتعقد اللجنة الدولية ندوات 
مع الكيانات التابعة لدولة ما والكيانات غير التابعة لدولة ما في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، مع التأكيد على 
المبادئ المشتركة بين النظامين واإلشارة إلى أن الشريعة اإلسالمية تسبق القانون الدولي اإلنساني بأكثر من 
ألف عام. ففي الفلبين، على سبيل المثال، ُعقدت في مطلع عام 2018 ندوة عن الشريعة اإلسالمية تتعلق 
بالنزاعات المسلحة والقانون الدولي اإلنساني والعادات والتقاليد اإلسالمية وذلك في المركز الوطني للشرطة 

الفلبينية لدراسات إنفاذ القانون في مدينة كويزون.

2 - 6 التداعيات
يوضح هذا البحث أن »نهج التكامل« يتمتع بقدر كبير من الصالحية المستمرة في السعي لصياغة سلوك 
المقاتلين تجاه المدنيين، لكنه يجب أن يناسب المتلقين تماًما، وأن يجري تدريسه بكثافة واختباره تحت الضغط.

غير أن بعض النتائج يتناقض مع ما توصلت إليه دراسة مصادر السلوك في الحرب، ال سيما من حيث التأكيد 
الرسمية واآلليات غير  بين االثنين، عن طريق اآلليات  الجمع  إلى أن  القيم، ويشير  أكثر من  القانون  على 
الرسمية لترسيخ مفهوم ضبط النفس، من شأنه أن يوفر أساًسا أوسع نطاًقا تتم استناًدا إليه الدعوة لضبط النفس.
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COMMUNITY-EMBEDDED 
ARMED GROUPS

INTEGRATED STATE 
ARMED FORCES

DECEVNTRALIZED 
NON-STATE ARMED GROUPS

أمثلة:
القوات المسلحة الثوریة

الجیش الشعبي (فارك) (كولومبیا)
نمورتحریر تامیل ایالم (سري النكا)

الجبھة الوطنیة لتحریر مورو (الفلبین)
جیش والیة شان (میانمار)

 المجموعات المسلحة المركزیة
غیر التابعة لدولة ما

3 - 1 الخصائص
الخصائص الرئيسية التي تميز المجموعات المسلحة المركزية غير التابعة لدولة ما هي:	 
القيادة تمارس قيادة وسيطرة صارمة على المرؤوسين من خالل تسلسل هرمي دقيق.	 
عقيدة أو أيديولوجية أساسية توضح األهداف والُنهج المتبعة والرؤية العالمية.	 
عالمات االنضباط الملحوظة )االحترافية التي يعكسها الزي الموحد، والتحية، والنظام المتبع(.	 
االنعزال عن السكان المدنيين )السكن في مخيمات أو ثكنات(.	 

وتشترك المجموعات المسلحة المركزية غير التابعة لدولة ما في العديد من الخصائص الهيكلية الموجودة 
في الجيوش المتكاملة التابعة لدولة ما بما في ذلك التسلسل الهرمي الواضح والعقيدة المفصلة واالنضباط 
الصارم. ولكن خالًفا للجيوش التابعة لدولة ما، فإنها ال تستفيد من موارد الدولة وبنيتها التحتية، مما يوجد 
تحديات أكبر أمام القادة من حيث التواصل مع القادة الميدانيين ووحداتهم ومراقبة سلوكهم. ولتحقيق التوافق 
بين معتقداتهم وتفضيالتهم ومعتقدات القيادة وتفضيالتها، يخضع أفراد المجموعة لنظام لترسيخ المفاهيم 
والسيطرة يتغلغل تقريًبا في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية. وتعيد هذه العملية تشكيل هويات أفراد 
المجموعة  تعتنقها  التي  المتباينة  األيديولوجيات  تكون  أن  ويمكن  للتنظيم ككل.  الوالء  وتبني  المجموعة 

متنوعة مثل الشيوعية أو السلفية الجهادية.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من حركات التحرر في أفريقيا والقوات المسلحة الثورية اليسارية في أمريكا 
الوسطى وآسيا إبان الحرب الباردة كانت منظمة بطريقة شديدة المركزية، ويرجع ذلك جزئًيا إلى تمويلها 
الخارجي بوصفها وكالء في المنافسة بين القوى العظمى. واليوم، تشكل هذه المجموعات أقلية صغيرة من 
المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما التي تعمل في العالم، ولكن قدراتها العسكرية تتيح لها لعب دور 
بارز في العديد من النزاعات المسلحة. وفي اآلونة األخيرة، تتضمن األمثلة على المجموعات المركزية 
الحزب الشيوعي النيبالي )الماوي(، الذي قاتل الحكومة النيبالية في الفترة من عام 1996 إلى عام 2006، 
ونمور تحرير تاميل إيالم )جبهة نمور تحرير تاميل إيالم(، التي حاربت الحكومة السريالنكية من أواخر 
السبعينيات إلى عام 2009، وجبهة تحرير مورو الوطنية في الفلبين، وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام.
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ويركز هذا الفصل على جماعتين مسلحتين غير تابعتين لدولة ما تنشطان في الحرب األهلية الطويلة األمد 
في كولومبيا، وهما القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي )فارك(، التي وقعت اتفاق سالم 
مع الحكومة في عام 2016 لوضع نهاية لنزاع دام اثنين وخمسين عاًما، وجيش التحرير الوطني، الذي ال 
يزال نشًطا.43 وقد أنشأت كلتا المجموعتين المسلحتين بنية مركزية للغاية في البداية، إال أن جيش التحرير 
الوطني تحول إلى الالمركزية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي عقب عملية تطهير داخلي وحشية 
وتعرضه إلبادة شبه كاملة على يد القوات المسلحة الكولومبية. واختار جيش التحرير الوطني الجديد أن 
تتم عملية اتخاذ القرار بمزيد من التعاون بين القادة وقادة الوحدات الفرعية وهيكل ال مركزي بحيث ال 
يمتلك أي قائد مرة أخرى ما يكفي من القوة لقتل رفاقه أو طردهم. وبناًء على هذه التجارب، يلقي هذا 
الفصل الضوء على األثر الذي يمكن أن تحدثه بنية مجموعة مسلحة ما وأيديولوجيتها ومؤسساتها على 

أنماط العنف وضبط النفس.

3 - 2 األنماط المتباينة من العنف وضبط النفس
التحرير  وجيش  الشعبي،  الجيش   - الكولومبية  الثورية  المسلحة  القوات  أظهرت  المتاحة،  للبيانات  وفًقا 
الوطني أوجه تشابه واختالف في أنماط العنف وضبط النفس. وقد استخدمت المجموعتان سجاًل مماثاًل من 
العنف ضد المدنيين، بما في ذلك المذابح، والقتل، واالختطاف، وتجنيد القُّصر، واالبتزاز، وتدمير البنية 
التحتية، والتهجير القسري. وعلى عكس المجموعات شبه العسكرية، لم ينخرط جيش أي منهما في عمليات 
اغتصاب واسعة النطاق أو استيالء على السلع أو المممتلكات. ومع ذلك، كانت هناك فروق كبيرة في أنماط 
العنف الفرعية بين المجموعتين. وحتى عند حساب الفرق في حجم المجموعتين - إذ بلغ عدد أفراد القوات 
المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي في بعض األحيان ضعفي عدد أفراد جيش التحرير الوطني 
إلى أربعة أضعاف عددهم – يتضح أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي ارتكبت سبعة 
األلغام  أضعاف  عشرة  وزرعت  المدنيين،  ضد  الوطني  التحرير  جيش  ارتكبها  التي  المذابح  أضعاف 
األرضية وجندت أربعة أضعاف عدد القُّصر مقارنة بما قام به. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدد عمليات 
االختطاف التي نفذها جيش التحرير الوطني، على سبيل المثال، يساوي تقريًبا عدد العمليات التي نفذتها 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، على الرغم من أن جيش التحرير أصغر حجًما، 

وانصب تركيزه لفترة طويلة على تدمير البنية التحتية وخصوًصا أنابيب النفط.

باإلضافة إلى ذلك، تمثل أيديولوجية المجموعتين المسلحتين وهيكل كل منها بعض هذه االختالفات. وكما 
هو مبين في الجدول 2، تبنت كلتا المجموعتين المسلحتين صيًغا من الماركسية واعترفتا بانخراطهما في 
بفكرة »اإلنسانية  كبيًرا  تأثًرا  تأثرت  الوطني  التحرير  أيديولوجية جيش  أن  إال  الشعب.  حرب من أجل 
الثورية« التي طرحها تشي غيفارا، والتي كانت مفعمة بقيم كاثوليكية تؤكد على التضحية بالنفس، والبطولة، 
والتعاطف مع الفقراء، في حين كانت أيديولوجية القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي يروج 
احترام  المسلحتين »عدم  المجموعتين  كلتا  ترى  وبينما  الطبقي.  الصراع  من حيث  أكبر  نحو  على  لها 
تبني  إلى  السرقة اإلعدام، أدت االختالفات األيديولوجية  الجماهير« جريمة خطيرة،44 مع جعل عقوبة 
المجموعتين مسارات مختلفة، وسلوًكا مختلًفا في نهاية المطاف. على سبيل المثال، حظر جيش التحرير 
الوطني - من منطلق أخالقي - في بادئ األمر إنتاج الكوكا في المناطق التي يسيطر عليها، وبذلك تخلى 
عن المكاسب المالية التي استخدمتها القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي لتمويل توسعها 
إلى  الشعبي، كان ينظر  الجيش  الكولومبية -  الثورية  المسلحة  للقوات  الجيش. وبالنسبة  إلى هيكل يشبه 
المدنيين من منظور الصراع بين الطبقات ال بوصفهم أهداًفا غير مشروعة، وكانت عمليات قتل »األعداء 
الطبقيين« واختطافهم مبررة من هذا المنظور. واختلفت المجموعتان في قبولهما القانون الدولي اإلنساني، 

43  يعتمد هذا الفصل على بحث ميداني بقيادة فرانسيسكو غوتيريز سانين، استناًدا إلى منهجية موضحة في مقدمة هذا المنشور وعلى 
العمل السابق، بما في ذلك: فرانسيسكو غوتيريز سانين، توضيح الفرق: العصابات والقوات شبه العسكرية في الحرب الكولومبية
 ،Politics & Society السياسة والمجتمع ،,Telling the Difference: Guerrillas and Paramilitaries in the Colombian War
المجلد 36، العدد 1، آذار/ مارس 2008، ص. 34-3؛ وفرانسيسكو غوتيريز سانين، وأنطونيو جيوستوتزي، »الشبكات والجيوش: 
 Gutiérrez Sanín, Francisco and Giustozzi, Antonio, ”Networks and armies: »هيكلة التمرد في كولومبيا وأفغانستان
 Studies in Conflict & واإلرهاب  النزاعات  في  دراسات   ،Structuring rebellion in Colombia and Afghanistan
Terrorism، المجلد 33، العدد 9، آب/ أغسطس2010، ص. 853-836؛ وفرانسيسكو غوتيريز سانين، وإليزابيث جيه .وود، 
 Gutiérrez Sanín, Francisco and Wood, Elisabeth J., المؤسسي وما بعده األيديولوجيا في الحرب األهلية: االعتماد 
Ideology in civil war: Instrumental adoption and beyond، مجلة أبحاث السالم Journal of Peace Research، المجلد 

51، العدد 2، آذار/ مارس 2014، ص. 213-226.

44  الفصل األول، المادة 1، من النظام األساسي للقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي )فارك(. وُتعد قواعد جيش التحرير 
الوطني أكثر تفصياًل، مع فصل كامل حول القواعد اإللزامية بشأن »السلوك تجاه جموع الناس«.
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فبينما دعم جيش التحرير الوطني فكرة »إضفاء الصفة اإلنسانية على الحرب«، لم تتبن القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي القانون الدولي اإلنساني إال على نحو  جزئي، مفضلة إنهاء الحرب 
بدالً من إضفاء الطابع اإلنساني عليها، وأيًضا عارضت بقوة حظر القانون الدولي اإلنساني تجنيد القُّصر 

في صفوفها، معتبرة أن سن 15 عاًما سّن مقبولة.

الجدول 2: مقارنة بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي سابًقا وجيش التحرير 
الوطني

جيش التحرير الوطنيالقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبيالمعيار
حرب عصاباتجيشالمخطط التنظيمي

 مبادئ تشي غيفارا والالهوت المسيحيالشيوعيةالعقيدة
الليبرالي

 االعتراض على القانون الدولي اإلنساني بأنه »ليس منأيديولوجية محددة فيما يتعلق بالمدنيين
 الواجب إضفاء صفة اإلنسانية على الحرب، بل يجب

 إنهاؤها«

 “يجب إضفاء صفة اإلنسانية على
الحرب”

مرنة نسبًيامدى الحياة، ويصعب الخروج منهالعضوية
غير مركزي نسبًيا، ولكن ال يشبه الشبكةمستويات عالية من المركزيةهيكل القيادة

من حيث الهيكل التنظيمي، توضح الصور التالية االختالفات في النماذج التي اعتمدتها القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني. وكانت كلتاهما مجموعة مسلحة منضبطة 
ومنظمة ولكن بدرجات مختلفة، مع ما للهيكل التنظيمي من تداعيات مهمة على الطريقة التي تجري بها 
السيطرة على السلوك. وبفضل ما لديها من تسلسل هرمي صارم وآليات تأديبية قوية وعملية شاملة لترسيخ 
المفاهيم، تمكنت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي من كبح جماح العنف االنتهازي على 
مستوى الوحدات. لذلك، جاء معظم العنف الذي تمارسه استجابة لألوامر التي تصدرها القيادة. وقد واجه 
جيش التحرير الوطني صعوبة أكبر في السيطرة على مقاتليه، لذلك لم تكن جميع أعمال العنف متفقة مع 
أهدافه السياسية. وفي الواقع، تباينت أنماط العنف عبر الوحدات الميدانية في المجموعتين، مما يشير إلى 
أن القيادات الوسطى كان لديها مجال واسع لتفسير القواعد واتخاذ القرارات. باإلضافة إلى ذلك، تمتلئ 
األيديولوجيات باألمور الغامضة واإلشارات التي يمكن أن تكون متناقضة، والتي دائًما ما كان يثيرها قادة 
القوات والقيادات الوسطى والمجندون. ولتبرير اإلجراءات، يمكن التأكيد على جوانب معينة من العقيدة 
أكثر من غيرها مع إعادة تفسير القواعد أو إعادة تسمية األشياء )مثل إعادة صياغة تعريف »الشعب« 
ليصبح »الوشاة«(. وهكذا، تحدد األيديولوجيات معايير العنف المسموح به وضبط النفس، وتحول مؤسسات 

ترسيخ المفاهيم وآلياته األيديولوجيات إلى ممارسة يمكن مالحظتها.
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انضباط مجموعة مسلحة شديدة  الشعبي  الجيش   - الكولومبية  الثورية  المسلحة  القوات  يستعرض جنود 
المركزية وذلك على غرار األسلوب العسكري، في حين أن نهج جيش التحرير الوطني األكثر مرونة أقرب 

إلى نهج النموذج الالمركزي.

3 - 3 آليات ترسيخ المفاهيم
يدخل كل من القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني المقاتلين في 
الثورية. وقد  المبادئ األخالقية  التركيز على  عمليات عميقة لتحديد األفضليات وتحويل الشخصية، مع 
تعززت هذه األمور داخل القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي بواسطة قواعد صارمة، 
حياة  على  هيمنت  أخرى  وممارسات  يومية ضيقة،  زمنية  وجداول  الجيوش،  تدريبات  تشبه  وتدريبات 
األفراد. أواًل، كانت العضوية في القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي مدى الحياة، إذ كان 
الفارون من الخدمة يعاقبون باإلعدام إذا ما أُلقي القبض عليهم. وكان المجندون الجدد يمنحون فترة سماح 
لمدة ثالثة أشهر ال أكثر. ثانًيا، عند تجنيد النساء في صفوفها بدًءا من حقبة السبعينيات وما بعدها، أنشأت 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي مشروًعا قائًما بذاته يشجع األفراد على تدبير شؤون 
حياتهم الشخصية والجنسية داخل المنظمة، على الرغم من حظر الحمل.45 وكان هناك منع قوي لالتصال 
غير الرسمي مع المجتمع. ثالًثا، تشغل التدريبات والتمارين ومحاضرات التثقيف السياسي اليومية كل دقيقة 
من الوقت الذي ال يكون فيه قتال، مما يعزز األعراف المبينة في عقيدة القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
- الجيش الشعبي ويخلق حًسا مشترًكا باالنضباط واالنتماء. وتمثل الهدف من غرس هذه الثقافة التنظيمية 
في تحويل األساس المنطقي لضبط النفس فيما يتعلق بأشكال معينة من العنف مثل االغتصاب من كونه 
»ضد القواعد« إلى كونه »ليس من طبيعتنا«. رابًعا، أنشأت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش 
الشعبي مؤسسات محددة بحيث يشرف القادة األعلى في التسلسل الهرمي على »محاكمات« كل من األفراد 
والمدنيين وأال ُتجرى المحاكمات بطرق سريعة وعنيفة. وقد لعبت هذه المؤسسات دوًرا مهًما في السيطرة 

على السلوك في معظم الظروف - وليس كلها.

يمكن توضيح مستوى سيطرة كل قوة على مقاتليها بواسطة البيانات عن حاالت االغتصاب، وهو شكل من 
أشكال العنف المرتبط عادة بالنزاع المسلح. وقد وضع كل من القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش 
الشعبي وجيش التحرير الوطني قواعد صارمة تحظر االغتصاب، دون استثناء، حتى بالنسبة للعدو أو 
للمجتمعات المحلية الموالية للعدو. وكان اإلعدام عقوبة االغتصاب. وعلى الرغم من عدم اإلبالغ عن كل 
حوادث االغتصاب خوًفا من العار، تشير البيانات المتاحة إلى انخفاض تواتر هذه الحاالت بين القوات 
المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني، خصوًصا بالمقارنة مع القوات شبه 
العسكرية. وتؤكد روايات ضحايا االختطاف هذا االنطباع. ولم تذكر إنغريد بيتانكور، الزعيمة السياسية 
التي اشتهرت بتعرضها لالحتجاز والمعاملة القاسية على أيدي القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش 
الشعبي لمدة ست سنوات أنها تعرضت لحالة اغتصاب واحدة.46 وقد أكد رهائن سابقون آخرون،47 الذين 
لم يكن ألي منهم رأي مؤيد للقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، األمر نفسه.48 ومن ثم، 

تمكنت كلتا الجماعتين المسلحتين من ممارسة ضبط النفس عندما أرادت ذلك.

45  فرانسيسكو غوتيريز سانين، وفرانسي كارانزا فرانكو، تنظيم النساء من أجل القتال: تجربة القوات المسلحة الثورية الكولومبية في 
 Francisco Gutiérrez Sanín and Francy Carranza Franco, Organizing women for combat :الحرب الكولومبية
The experience of the FARC in the Colombian war، مجلة التغيير الزراعي Journal of Agrarian Change، المجلد 

17، العدد 4، تشرين األول/ أكتوبر 2017، ص. 770–778.

46  إنغريد بيتانكور، ليس هناك صمت ال ينتهي Ingrid Betancourt, No hay silencio que no termine، أغيالر، بوغوتا، 
 Dura experiencia del secuestroconvirtió 2012؛ والتجربة الصعبة لالختطاف جعلت إنغريد بيتانكور رمز الحرية في العالم
a Íngrid Betancourt ensímbolo de la libertaden el mundo، صحيفة إل تيمبو، 8 تشرين األول/ أكتوبر 2008؛ وهكذا 
كان اختطاف إنغريد بيتانكور Asífue el secuestro de Íngrid Betancourt، صحيفة إل إسبكتادور، 3 نيسان/ أبريل 2008.

47   هناك روايات يرويها األشخاص الذين اختطفتهم القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي أكثر من روايات أولئك الذين 
خطفهم جيش التحرير الوطني.

48  انظر، على سبيل المثال، المركز الوطني للذاكرة التاريخية، إظهار الحقيقة: أربعون عاًما من إحصائيات عمليات االختطاف -1970
 Centro Nacional de Memoria Histórica, Una verdadsecuestrada: Cuarentaaños de estadísticas de 2010
secuestro 1970–2010، الصحافة الوطنية، بوغوتا، حزيران/ يونيو 2013؛ و كالرا روجاس، األسير: 2147 يوًما من 
الرعب في أدغال كولومبيا Clara Rojas, Captive: 2,147 Days of Terror in the Colombian Jungle، سايمون آند شوستر، 

نيويورك، 2009.
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3 - 4  المجتمعات المحلية بوصفها مصدًرا لضبط 
النفس

كما هو موضح أعاله، تمتعت مؤسسات كلتا المجموعتين المسلحتين بتأثير قوي على سلوك المقاتلين. وبدا 
أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني أقل اهتماًما بالتكاليف 
السياسية التي ينطوي عليها ما تمارسانه من عنف، ال سيما االختطاف، الذي لم تتوقف القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي عنه إال بعد بدء مفاوضات السالم. وال يزال جيش التحرير الوطني 
يمارسه. ويناقش الجزء األخير من هذا الفصل مجااًل حديًثا نسبًيا ُيعد موضع اهتمام المؤسسات اإلنسانية 
التأثير على سلوك  المحلية في  المجتمعات  آخذة في االزدياد، أال وهو دور  تواجه نزاعات ممتدة  التي 

المجموعات المسلحة.

ويوثق عمل أوليفر كابالن،49 الذي ركز أساًسا على كولومبيا، كيف يمكن للمجتمعات المحلية المدنية التأثير 
إيجابًيا على األطراف الفاعلة المسلحة والحد من العنف – خصوًصا إذا كان المجتمع المحلي متماسًكا وجيد 

التنظيم.

والحقيقة أن المجتمعات المحلية تستخدم العديد من األساليب لتحقيق ذلك. أواًل، يمكنها بواسطة ترويج ثقافة 
الحياد النشط وترسيم حدود المناطق اآلمنة مقاومة تجنيد أفرادها أو تحويلهم إلى مصادر معلومات ألي من 
أطراف النزاع. وهنا، ُيعد تماسك المجتمع أمًرا بالغ األهمية لتجنب تعاون أفراد معينين دون غيرهم مع 
األطراف الفاعلة المسلحة والحصول على مزايا منهم. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إثبات عدم االنحياز 

إلى إثناء المجموعات المسلحة عن دخول المناطق المحددة.

ثانًيا، تستطيع المجتمعات المحلية القوية تنفيذ عمليات حل النزاعات المحلية. ومن شأن هذا األمر أن ينقذ 
المدنيين من طلب تدخل كيانات خارجية للتصدي للنزاعات المحلية، ال سيما عند ضعف وجود مؤسسات 
الدولة. كما أنه يتجنب منح األطراف الفاعلة المسلحة ذريعة للتدخل في شؤون المجتمع المحلي واستغالل 

االنقسامات لصالحها.

ثالًثا، يمكن للمجتمعات المحلية إنشاء مؤسسات تحقيق محلية لتوضيح االتهامات الموجهة لمن يشتبه في 
يساعدون  أنهم  على  المدنيين  أنشطة  تفسير  المسلحة  المجموعات  تسيء  وقد  العدو.  مع  يتعاونون  أنهم 
أعداءهم، أو قد يدين أحد األطراف المتنافسة أحد أفراد المجتمع المحلي زوًرا. وباإلدالء بشهادة لصالح 
المشتبه فيهم المتهمين زوًرا، وليس لمن تأكد تعاونهم مع العدو، يمكن أن تقلل عملية مدنية تهدف لتحقيق 
الشفافية العنف ضد المتهمين ظلًما. وُتنشأ عمليات التحقيق هذه بالتشاور مع المجموعات المسلحة المعنية 

إلقناعها بالسماح للمدنيين بتولي حفظ األمن في مجتمعاتهم المحلية.

وتعتمد جدوى هذه اآلليات اعتماًدا كبيًرا على قوة القيادة المجتمعية وتماسكها، وعلى استعداد أفراد المجتمع 
إلظهار ضبط النفس بأنفسهم. وكما أن المنظمات اإلنسانية غالًبا ما تتجاهل الوكالة اإليجابية للمجتمعات 
المحلية، يتم أيًضا تجاهل وكالتها السلبية التي تتجلى في نزاعات تمتد من أفغانستان وكولومبيا إلى مالي 
للنظام  تهديًدا  ُيعدون  الذين  األفراد  ضد  العنف  بممارسة  المحلية  المجتمعات  طالبت  حيث  وسوريا، 

االجتماعي، ال سيما المجرمين.

3 - 5 التداعيات
المسلحة  المجموعات  أفراد  لسلوك  بالنسبة  وأيديولوجيتها  المسلحة  المجموعة  تنظيم  أهمية  البحث  يبين 
القوات  في  الهرمي  والتسلسل  العقيدة  أهمية  بأشكال عديدة  يعكس  مما  ما،  لدولة  التابعة  المركزية غير 
المسلحة التابعة لدولة ما. وتوجد االختالفات الرئيسية في نقاط ضعف آليات المراقبة داخل المجموعات 

على وجه الخصوص، انظر أوليفر كابالن، حماية المدنيين في أثناء الحرب األهلية: مؤسسة جمعية العمال الفالحين من منطقة نهر   49
 ،,Oliver Kaplan, Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia كراري في كولومبيا
مجلة أبحاث السالم Journal of Peace Research، المجلد 50، العدد 3، أيار/ مايو 2013، ص. 367-351؛ ومقاومة الحرب: 
كيف تحمي المجتمعات المحلية نفسها Resisting War: How Communities Protect Themselves، مطبعة جامعة كامبريدج، 
كامبريدج ونيويورك، 2017. انظر أيًضا خوان ماسولو، نظرية عدم تعاون المدنيين مع الجماعات المسلحة: الوكالة المدنية والحماية 
 Juan Masullo, A Theory of Civilian Noncooperation with Armed Groups :الكولومبية الذاتية في الحرب األهلية 
Civilian Agency and Self-Protection in the Colombian Civil War، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السياسية واالجتماعية، 

معهد الجامعة األوروبية، فلورنسا، آب/ أغسطس 2017.
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غير التابعة لدولة ما التي يمكن أن تقوض االلتزام باألوامر الصادرة من القيادة المركزية، وفي العمليات 
الشاملة لترسيخ المفاهيم المطلوبة لضبط سلوك األفراد ليتماشى مع سلوك القيادة.

إن الدافع األيديولوجي القوي لدى المجموعات المسلحة المركزية غير التابعة لدولة ما يوفر نقطة الدخول 
للمناقشات حول ما إذا كان سلوكها يتوافق مع المبادئ واألهداف التي تعتنقها في العقيدة أم ال. ويستلزم هذا 
األمر فهًما جيًدا للتفاصيل الدقيقة للعقيدة، والتناقضات المحتملة، وحاالت الغموض، والثغرات التي يمكن 

استخدامها لتبرير إجراءات معينة.

ويتطلب دور المجتمعات المحلية في التأثير على سلوك المجموعات المسلحة مزيًدا من االستكشاف، ال سيما 
بالنظر إلى االرتباط بين تماسك المجتمع المحلي وقدرته على حماية أفراده من العنف. وتقوم المنظمات 
اإلنسانية على نحو متزايد باستكشاف سبل دعم مبادرات الحماية الذاتية للمجتمعات المحلية خاصة في 
النزاعات الممتدة حيث يصبح العنف المستمر هو القاعدة وليس االستثناء. لكن على منظمات اإلغاثة أن 
للمجتمعات  بالنسبة  العملية، سواء  هذه  في  وكالتها  تواجهها  التي  المحتملة  المخاطر  اعتبارها  في  تضع 
المحلية المعنية أو لمفاهيم الحياد الخاصة بها، التي تعتمد عليها سالمة موظفيها، والوصول إلى المجتمعات 
المحلية، والقدرة على التحدث إلى القوات المسلحة والمجموعات المسلحة. ويعيد الفصل السادس النظر في 

هذه النقطة.
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الرابع الفصل 

المجموعات المسلحة 
الالمركزية غير 
التابعة لدولة ما 
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INTEGRATED STATE 
ARMED FORCES

CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

COMMUNITY-EMBEDDED 
ARMED GROUPS

 المجموعات المسلحة الالمركزیة
غیر التابعة لدولة ما

أمثلة:
حركة تحریر دلتا النیجر(نیجیریا)

میلیشیات أنثي باالكا (جمھوریة أفریقیا الوسطي)
حركة القوات الدیمقراطیة إلقلیم كازامانس (السنغال)

4 - 1 الخصائص
التابعة غير  الالمركزية  المسلحة  المجموعات  تميز  التي  الرئيسية   الخصائص 

لدولة ما هي:
التحالف بين مجموعات مسلحة صغيرة يحتفظ قادتها كل على حدة بسلطة كبيرة في صنع القرار 	 

ويتولون المسؤولية عن أفراد المجموعة.
تتسم التحالفات بعدم الثبات إذ إن القادة ومجموعاتهم قد ينشقون من أجل تشكيل مجموعات جديدة أو 	 

االنضمام إلى مجموعات أخرى، دون تعريض تماسك المجموعة للخطر.
يمكن للمجموعات الالمركزية المتعددة أن تعمل مًعا ضمن حركة أوسع نطاًقا، مثل تنظيم القاعدة أو 	 

تنظيم الدولة اإلسالمية، مما يتيح لها الوجود على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
تنسيق غير محكم داخل التحالف، بما في ذلك في التخطيط والعمليات العسكرية.	 
وجود بضعة مؤشرات يمكن مالحظتها على االنضباط العسكري )مثل غياب الزي الموحد، والتحية، 	 

والنظام المتبع(.

وتتألف المجموعات المسلحة الالمركزية غير التابعة لدولة ما عموًما من تحالفات تضم مجموعات أصغر 
حجًما يحتفظ قادة الوحدات الفرعية فيها بسلطة كبيرة كل على حدة. وعلى الرغم من ظهورها في شكل 
مجموعة موحدة، تعمل هذه التحالفات في الواقع على أنها تحالفات من مجموعات صغيرة مستقلة. ويمكن 
أن تؤدي طبيعة التحالفات المتغيرة وصغر حجم المجموعات الفرعية إلى عنف فوضوي وغير منظم على 
ما يبدو. لكن هذه التحالفات شكلت تحدًيا حقيقًيا للخصوم األكثر تنظيًما في ليبيا وسوريا واليمن. ويمكن أن 
يساعد االحتفاظ بصورة عدم التنظيم القادة على إرباك العدو، في حين يتم إبعاد من يقدمون الدعم المالي 
عن المسؤولية عن تصرفات المجموعة. واليوم، تشكل المجموعات المسلحة الالمركزية معظم المجموعات 
المسلحة غير التابعة لدولة ما التي تعمل في جميع أنحاء العالم، وتوجد في الغالب في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. ويجعل طابعها الالمركزي ومدونات السلوك غير المكتوبة من الصعوبة بمكان على المنظمات 

اإلنسانية التعامل معها، مما يزيد من تعقيد بيئة العمل.

غير  المسلحة  المجموعات  معظم  الالمركزية  المسلحة  المجموعات  تشكل 
التابعة لدولة ما التي تعمل في جميع أنحاء العالم.
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إن انتشار المجموعات المسلحة الالمركزية غير التابعة لدولة ما ومرونتها في مواجهة الجيوش التابعة 
لدولة ما األقوى يعزى جزئًيا إلى هيكلها األفقي، مما يتيح لها درجة عالية من القدرة على التكيف. ويجعل 
هيكلها من الصعب إلحاق الهزيمة بها، إذ ال توجد مجموعة فرعية واحدة مكتفية ذاتًيا ُتعد حاسمة لبقاء 
التحالف األوسع نطاًقا. وبينما ال تعتمد المجموعات على قيادة مركزية في تلقي التعليمات واإلمدادات، فإنها 
قد تجمع الموارد وتوزعها على نحو استراتيجي. ومن المزايا األخرى لهذا النوع من التحالفات أنه يسمح 
بإدماج المجموعات المنبثقة عن المجتمعات المحلية، وربط المظالم المحلية بأهداف سياسية أوسع نطاًقا، 

وتوفير مساحة تتسم بالنشاط يمكن أن يتحول فيها راٍع إلى مقاتل أجنبي في بلد آخر.

وعلى نحو ما يوضح هذا التقرير، كلما كانت المجموعة المسلحة أكثر ال مركزية، زاد تأثير المصادر 
الخارجية عليها. وتعتمد األطراف الفاعلة الخارجية على السلطة الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 
إلقناع المجموعات المسلحة. غير أن هذه السلطة تتغير مع تبدل موازين القوى بين المجموعات المسلحة 

وتلك الكيانات.

الستكشاف بعض الديناميات التي تعمل ضمن هذه الفئة بالغة التنوع من المجموعات المسلحة، يقارن هذا 
الفصل بين مجموعتين المركزيتين في مالي هما جماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب 
أفريقيا.50 وعلى الرغم من أن كلتا الحركتين استلهمت أفكارها من دعوة تنظيم القاعدة العالمية، استخدمت 
كل جماعة منهما العنف وأظهرت ضبط النفس بطرق مختلفة. ويمكن لهذا األمر أن يلقي الضوء على كيفية 
قيام األطراف المحلية الفاعلة بالتأثير على  سلوك المجموعات الالمركزية حتى عندما تتشارك الجماعتان 
منهجية سلفية جهادية متشابهة. ويستكشف هذا الفصل أيًضا كيف استخدم علماء الدين المحليون مرجعيات 
الدين وحركة  الغربية في مفاوضاتهم مع جماعة أنصار  المتأصل في منطقة الصحراء  الفقه اإلسالمي 

التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.

4 - 2 األنماط المتباينة من العنف وضبط النفس
في عام 2012، بعد أن تمكن متمردو الطوارق االنفصاليون من طرد الحكومة المحلية من شمال مالي، 
االنفصاليين  الجهادية  الجماعات  تلك  أقصت  المنطقة. وقد  الجهادية على  الجماعات  تحالف ضم  سيطر 
الطوارق بواسطة التكتيكات السياسية أكثر من االنتصار العسكري، واستنفدت مقاتليها، وشكلت تحالفات 

مع القادة المدنيين ذوي التأثير.

ونظر البحث في كيف أن اثنتين من هذه الجماعات الجهادية - وهما جماعة أنصار الدين، في منطقة كيدال، 
وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، في منطقة غاو – تمكنتا من فرض سيطرتهما على المناطق 
الشمالية في مالي وحكمها قبل التدخل العسكري الفرنسي في كانون الثاني/ يناير 51.2013 وأنشات كل 
جماعة نظام حكم قائًما على مبادئ الشريعة اإلسالمية التي كان يروج لها تنظيم القاعدة وعلى رأسه أسامة 
بن الدن وأيمن الظواهري. ومع ذلك، فإن كل مجموعة تصور نفسها أيًضا على أنها تعتنق إسالًما متأصاًل 

تاريخًيا في منطقة الصحراء الغربية.

وقد شكل حكم شمال مالي مختبًرا للحياة الواقعية الستخدام العنف داخل مشروع السلفية الجهادية52 وتقنينه 
والسيطرة عليه. ومع ذلك، ال توجد مجموعة واضحة من القواعد لمجتمع تنظمة الشريعة اإلسالمية، ومن 
ثم، تتغير السياسات التي يتبعها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية بشأن التكفير )إعالن أن أحد المسلمين 

كافر( واستهداف المسلمين.53

50  يستند  هذا الفصل إلى البحوث التي أجراها إيفان غيشاو وفردوس بو هليل.
51  جاء التدخل بعد طلب رسمي من حكومة مالي المؤقتة للحصول على مساعدة عسكرية فرنسية واعتماد قرار مجلس األمن الدولي 
رقم 2085 في عام 2012. وبدأت عملية سيرفال في كانون الثاني/ يناير 2013، وحلت محلها عملية برخان في آب/ أغسطس 

.2014
52  كما يمكن القول إن هذه التجربة تغلغلت لتصبح ممارسات اجتماعية، وأثارت تساؤالت جديدة حول الحوكمة، وتركت إرًثا مستمًرا، 

على سبيل المثال في إعادة تعريف دور قضاة محاكم الشريعة المحلية.

 Donald Holbrook, The Al-Qaeda Doctrine: 53  كما أوضح دونالد هولبروك، عقيدة القاعدة: تأطير خطاب القيادة العام وتطوره
2014؛ وتوماس  لندن،  The Framing and Evolution of the Leadership’s Public Discourse، مطبعة بلومسبيري، 
 Thomas Hegghammer, The ideological hybridization of jihadi هيغهامر، التهجين األيديولوجي للجماعات الجهادية
Current Trends in Islamist Ideology، المجلد 9، تشرين الثاني/  groups، االتجاهات الحالية في األيديولوجية اإلسالمية 

نوفمبر 2009، ص. 26-45.
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وقد استخدمت الجماعتان قيد الدراسة هنا مفاهيم مثل التكفير بطرق مختلفة لتبرير الحرب ضد المسلمين 
اآلخرين أو لتعزيز التحالفات في منطقتي كيدال وغاو. على سبيل المثال، لم يكن لجماعة أنصار الدين 
تاريخ مثل تاريخ حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا في تنفيذ هجمات انتحارية منتظمة، أو مهاجمة 
مجموعات مسلحة أخرى من مالي، أو إساءة معاملة المحتجزين. كما حظرت جماعة أنصار الدين الزواج 
القسري واحتجاز األجانب كرهائن، في حين اتبعت سياسة الحكم لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب 
تشابه  من  الرغم  على  الخيارات  هذه  في  الكبير  االختالف  هذا  يفسر  الذي  فما  األمرين.  كال  أفريقيا 
األيديولوجيات؟ وما هو الدور الذي لعبه كبار الشخصيات المحلية في التأثير على هذه النتائج؟ يقدم تاريخ 

كل جماعة واآلليات التي تستخدمها لترسيخ المفاهيم بعض األدلة.

4 - 3 االختالف بين االندماج االجتماعي وآليات 
ترسيخ المفاهيم 

على الرغم من التشابه األيديولوجي، اختلفت توجهات جماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في 
غرب أفريقيا إزاء الشبكات االجتماعية المحلية وآليات ترسيخ المفاهيم. وكانت جماعة أنصار الدين في 
األساس عبارة عن حركة تنتمي إلى الطوارق لها روابط تاريخية مع الشبكات القبلية المحلية في كيدال. 
وأدت العالقة الممتدة بين قادة الجماعة والمجتمعات المحلية إلى تجنيد عدد كبير من داخل تلك المجتمعات، 
الدين هي  التي سيطرت عليها جماعة أنصار  المتبادلة. وكانت األراضي  الروابط  إلى تعزيز  مما أدى 
المنطقة الوحيدة في شمال مالي التي توجد بها أغلبية من الطوارق.54 ولعل هذا ما يفسر سيطرة جماعة 
أنصار الدين على كيدال دون مقاومة كبيرة من االنفصاليين الطوارق. وعلى النقيض من ذلك، كان لمركز 
غاو التجاري اإلقليمي األكثر تنوًعا تاريخ مرير من التنافس العرقي والعنف بين أغلبية شعب سونغاي 
والطوارق والجماعات العربية المحلية. وقد استغلت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا هذه االنقسامات 
وانحازت إلى األغلبية من شعب سونغاي لطرد االنفصاليين الطوارق الذين كانوا يسيطرون على المدينة.

باإلضافة إلى ذلك، كانت العضوية في حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا أكثر تنوًعا من عضوية 
جماعة أنصار الدين، إذ ضمت مقاتلين من جميع أنحاء المنطقة. وبالتالي، كانت عالقات الحركة أضعف 
مع غاو، تلك المدينة التي ستتمكن من السيطرة عليها الحًقا. وقد انعكس هذا التنوع داخل الحركة أيًضا في 
هيكلها، فهي تحالف أقل تماسًكا من جماعة أنصار الدين. وقد بنت التماسك بين أعضائها عن طريق إدارة 
معسكرات التدريب على أساس عقيدة تنظيم القاعدة وأدلته للتدريب العسكري. واعتماًدا على خبرة القادة 
في أفغانستان والجزائر، استخدمت الحركة أنظمة التدريب التي وضعها تنظيم القاعدة أداة للتجنيد على 
المستوى اإلقليمي واآللية الرئيسية التي تستخدمها في عملية ترسيخ المفاهيم. وظهرت قدرة هذه المعسكرات 
على إعادة تشكيل هويات المجندين وإثبات الوالء لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا واضحة بعد أن 
التجنيد، إذ جندت الجماعات العرقية  سيطرت الحركة على مدينة غاو. ثم قامت الحركة بتوسيع نطاق 
المحلية ودربتها، التي سرعان ما شكلت جزًءا كبيًرا من قوة الحركة الهجومية كمقاتلين ومنفذي عمليات 
القومية لدى  النزعة  الدين من استغالل  النقيض من ذلك، كان ألهداف جماعة أنصار  انتحارية. وعلى 
الطوارق صداها بصفة خاص مع ما لمجتمع الطوارق من تاريخ طويل من التمرد، إذ كانت الجماعة 
تجتذب المقاتلين المحليين وتردد الروايات المتواترة عن المظالم التي تعرض لها الطوارق. وسرعان ما تم 
استيعاب عمليات ترسيخ المفاهيم على المستوى المحلي، وتم إدماج المجندين الجدد بسهولة، وذلك بفضل 
التماسك الكبير القائم الذي أوجدته التجربة السابقة للقتال مًعا. كما أن اندماج جماعة أنصار الدين السياسي 

بين قبائل الطوارق جلب معه فائدة عسكرية تمثلت في توحيد هذه المجموعات الصغيرة.

 Meaningful and Dialogue ,Security :Mali 54  مجموعة األزمات الدولية، مالي: األمن، والحوار، واإلصالح المجدي
Reform، تقرير أفريقيا رقم 201، مجموعة األزمات الدولية، بروكسل، 11 نيسان/ أبريل 2013، ص. 11.
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4 - 4 مصادر التأثير والسلطة والشرعية
في كلتا الحالتين، كان لألطراف الفاعلة المحلية تأثير كبير على ما حققته جماعة أنصار الدين وحركة 
المحلية  الفاعلة  األطراف  قوة  اعترى  ما  فمع  ذلك،  ومع  نجاح.  من  أفريقيا  في غرب  والجهاد  التوحيد 
وسلطتها من عدم استقرار، تعرض تأثيرها وتأثير القواعد واألعراف االجتماعية التي تحكمها للتقلبات. 
وفي مرحلة ما، اعتمدت كل مجموعة مسلحة اعتماًدا كبيًرا على كبار الشخصيات في المجتمع المحلي 
لتحقيق الهيمنة - وهي خطوة حققت نتائج مختلفة إلى أبعد حد. وُيعد تحقيق الهيمنة عملية بالغة التعقيد تعتمد 
على طرق  السيطرة  على  والتنازع  المحلي،  العرقي  الصراع  وتاريخ  المحلية،  اإلسالمية  التقاليد  على 
تقدمها  التي  اإلسالمية  األيديولوجية  عن  المجتمع  وتصورات  الهشة،  العسكرية  والسيطرة  التهريب، 
الجماعات الجهادية. ومن ثم، من المفيد استكشاف كيفية توظيف ثالثة أنواع من األطراف الفاعلة مصادر 
نفوذها وسلطتها لتوجيه سير األحداث بطرق مختلفة، على الرغم مما لتنظيم القاعدة من تأثير قوي على 

خطاب هاتين الجماعتين وسياساتهما.

نخبة رجال األعمال المحليين
من أجل طرد انفصاليي الطوارق وحكم المنطقة، اعتمدت كلتا المجموعتين المسلحتين، بدرجات متفاوتة، 
على دعم من نخبة رجال األعمال المحليين. وفي مدينة غاو، كان اقتصاد ما قبل الحرب مزدهًرا، مدعوًما 
بالتجارة عبر الحدود واستثمارات المهربين )حتى إن إحدى أسرع األحياء نمًوا في غاو كانت تسمى »مدينة 
الكوكايين«(. وقد مثل تمرد الطوارق االنفصاليين تهديًدا لهذه المصالح التجارية، وكذلك لهيمنة سونغاي 
السياسية. ورًدا على سلوك االنفصاليين المزعوم الذي تمثل في النهب واالغتصاب الجماعي،55 قامت نخبة 
رجال األعمال، التي يهيمن عليها التجار العرب، بإنشاء مجلس للتفاوض مع المجموعات المسلحة التي 
تحتل مدينة غاو.56 وفي تلك الفترة، التي لم تكن أي من المجموعتين المسلحتين تسيطر على المدينة، لجأت 
كل مجموعة إلى التقرب إلى السكان، أو ترويعهم، أو إيذائهم في محاولة لتحقيق الهيمنة. وتوضح المنافسة 
الشديدة بين المجموعتين المسلحتين على الفوز بدعم المجتمع المحلي ومجلس األعمال أهمية هذه التأثيرات. 
وفي نهاية المطاف، دفع العنف غير المنضبط الذي قام به االنفصاليون الطوارق النخبة من رجال األعمال 
إلى تقديم الدعم المالي والسياسي لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا من أجل السيطرة على مدينة 
غاو، وتأمين الشركات، وحماية السكان. وفي كيدال، كانت المصالح التجارية أقل قوة ولكنها لعبت دوًرا 

داعًما في تعزيز سيطرة جماعة أنصار الدين على المدينة.

 ،Rebels Northern by Crimes War :Mali 55  هيومن رايتس ووتش، مالي: جرائم الحرب التي ارتكبها المتمردون الشماليون
هيومن رايتس ووتش، باماكو، 30 نيسان/ أبريل 2012.

56  تم إنشاء مجموعة األعمال، المعروفة باسم »مجلس شورى الحكماء«، إلبالغ احتياجات السكان للجماعات المسلحة التي تحتل 
المدينة.
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العلماء المسلمون والمؤسسات القانونية المحلية
استخدم كل من جماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا األعراف اإلسالمية ومنهج 
كلتا  وفي  المقاتلين.  وغير  المحتملين  األعداء  القوة ضد  استخدام  ينظم  حكم  نظام  إلنتاج  القاعدة  تنظيم 
الحالتين، استندت صياغة األعراف إلى مصادر إسالمية من القرآن والسنة ومصادر »مستنبطة« تشكل 
أساس الفقه اإلسالمي. ومع ذلك، فإن اآلثار المترتبة على الفقه تتطلب تفسيًرا من خالل المناقشة والحوار. 
وفي مدينتي كيدال وغاو، جرى ذلك من خالل مجالس الشورى. وقد شكلت قرارات تلك المجالس اإلدارة 
العامة وقواعد الحياة اليومية ألولئك الذين يعيشون تحت سيطرة تلك الجماعتين. وفي مدينة غاو، جرت 
أيًضا مناقشات في المحاكم اإلسالمية، مما أتاح مشاركة شعبية أكبر. وظهرت اختالفات كبيرة في كيفية 
استناد جماعة أنصار الدين )في كيدال( وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا )في غاو( إلى النظم 

القانونية القائمة أو تقويضها.

في كيدال، اعتمدت جماعة أنصار الدين على نظام الشريعة اإلسالمية القائم لتفسير القواعد الخاصة بالحكم 
المحلي. وشمل هذا النظام قضاة الشريعة المحليين الذين يرجع تاريخهم إلى مئات السنين والذين ظهروا 
من قبيلة كونتا. وكان لتأثيرهم أثر ملموس على كيفية تطور القواعد، فعلى سبيل المثال، كان هؤالء القضاة 
هم من أيدوا قرار عدم تطبيق العقاب البدني في كيدال. واستناًدا إلى المقابالت الشخصية التي أجريت من 
أجل هذه الدراسة، كان ضبط النفس النسبي الذي تمارسه الجماعة، عند مقارنته بضبط النفس لدى حركة 
القضاة  وآراء  المحلي  المجتمع  أفراد  بين  الروابط  إلى  بقوة  ُيعزى  أفريقيا،  في غرب  والجهاد  التوحيد 
المحليين المعتدلة. ومع ذلك، تراجعت قوة ضبط النفس خارج كيدال ومع مرور الوقت. وكان هناك أيًضا 
عى أنهم متعاطفون مع جماعة  تحول كبير في سلوك الجماعة عقب إلقاء الجيش الفرنسي القبض على من ُيدَّ
أنصار الدين، وعمليات تفتيش المخيمات، وتقييد الوصول إلى بعض اآلبار، وذلك على سبيل المثال وليس 

الحصر.

في المقابل، قوضت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا النظام القضائي الذي كان قائًما في مدينة غاو، 
وعينت قضاة جدًدا، مما تسبب في االرتباك والتنافس على من لديه الشرعية إلصدار القرارات. وقد حقق 
الزعماء الدينيون المحليون، استناًدا إلى التقاليد اإلسالمية األصلية، بعض النجاح في تغيير ما اعتبروه 
»خطأً« في تطبيق الشريعة. وبمجرد أن فرضت الحركة سيطرتها الكاملة على المدينة، وضعت مجموعة 
من القواعد )انظر اإلطار(. ولم ُيتح أي مجال للنقاش حول كيفية تفسير تلك القواعد، ال سيما مع تفويض 
معظم السلطات في هذا الشأن للشرطة اإلسالمية. وقد أدى ذلك إلى مقاومة متفرقة قوبلت بقمع وحشي من 
قائد الشرطة. وقد فقدت األطراف الفاعلة المحلية، بمن فيهم القضاة، معظم تأثيرها. ومع ذلك، فإن استمرار 

استهدافهم بالترهيب والرشوة يشير إلى أن الحركة ال تزال تشعر بالقلق بسبب معارضتهم.

علماء السلفية الجهادية العالميون
تأثرت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة أنصار الدين أيًضا بشبكة تنظيم القاعدة العالمية، 
وهو ما حدث إلى حد كبير عبر الفرع اإلقليمي المعروف باسم تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي. 
ولم يكن لهذا التنظيم في بالد المغرب قيادة وسيطرة مباشرة على هاتين الجماعتين ولكنه وصل إليهما من 
االرتباط  ففي حين زاد  الطرفين،  لكال  مفيًدا  الترتيب  والتدريب. وكان هذا  االستراتيجي  التوجيه  خالل 
بالجماعتين من تأثير تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي على المستوى اإلقليمي، استفاد كل من حركة 
اإلقليمي  الصعيدين  على  القاعدة  من شرعية  الدين  أنصار  وجماعة  أفريقيا  في غرب  والجهاد  التوحيد 
والعالمي. وتوضح الطبيعة غير الثابتة والمتغيرة التي تميز مثل هذه »الشبكات المؤلفة من عدة شبكات« 
إلى أي مدى تكون العالقات التي تتشكل على هذا النحو سياسية واستراتيجية وتسلط الضوء على دور قادة 
هذه  تحالف  فإن  ذلك،  على  عالوة  القرار.  صنع  عملية  في  األمامية  الخطوط  على  الفرعية  الوحدات 
الجماعات الثالث في عام 2017 وليس اندماجها يوضح رغبتها في الحفاظ على هوياتها المميزة. واألهم 
من ذلك، أن التأثير غالًبا ما يكون متباداًل - فالجماعات المحلية مثل حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا 
وجماعة أنصار الدين يمكن أيًضا أن يكون لها تأثير على شخصية الجماعة الجامعة وفروعها اإلقليمية 

وسياستها وقيادتها.
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قواعد حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا في مدينة غاو

في إحدى المقابالت الشخصية، وصف أحد سكان مدينة غاو ما كان عليه الوضع تحت حكم حركة التوحيد 
والجهاد في غرب أفريقيا على النحو التالي:

أي شخص يضبط وهو يدخن سيجارة واحدة كان يعاقب بجلدة واحدة، وجلدتين لسجارتين، وعشر جلدات 
لعشر سجائر.

إذا كان لديك صندوق من الورق المقوى وعليه صورة، فسيمزقون الصندوق. ويجب تغطية أجولة األرز 
المطبوع عليها أي صورة.

كانت إطاعة القواعد واجبة دون طرح أي سؤال: وكان يجب على النساء ارتداء النقاب، وكان يجب على 
أيدي  وكانت  وتدخينها،  السجائر  بيع  تحريم  وتم  للصالة،  أذان  أول  مع  الجمعة  يوم  تغلق  أن  المتاجر 
اللصوص تقطع، وكان الرجال غير المتزوجين أو النساء غير المتزوجات الذين يرتكبون الزنا يجلدون 
مائة جلدة، وكانت عقوبة من يزني من المتزوجين الرجم، وكانت عقوبة قطاع الطرق أن تقطع أيديهم 

اليمنى وأرجلهم اليسرى.

ونفذت هذه العقوبة األخيرة على الشباب من فافا )وهي إحدى الدوائر االنتخابية في مدينة غاو على الطريق 
إلى نيامي، النيجر(، الذين انخرطوا في ممارسة قطع الطريق أمام السيارات المتجهة إلى النيجر وسرقة 

الركاب.

4 - 5 التداعيات
التي  القرارات  المحلية واإلقليمية والعالمية أن تشكل  الفاعلة  كما توضح هذه الحاالت، يمكن لألطراف 
يتخذها قادة المجموعات الالمركزية. وعند تحديد مصادر ضبط النفس، من الضروري فهم هذه األنواع 
المختلفة من السلطة ومستويات التأثير، باإلضافة إلى الشبكات التي تربط القادة الرئيسيين ودوائر نفوذهم.

ويوضح بحثنا أيًضا قيمة أخذ مبادئ أفراد المجموعة المسلحة ورؤيتهم العالمية بعين االعتبار. ومن منطلق 
خبرة اللجنة الدولية، فإن التعرف على تاريخ المجموعة المسلحة ومرجعياتها األيديولوجية ُيعد أمًرا بالغ 
األهمية من أجل إجراء حوار فعال مع تلك المجموعة. ومع ذلك، يتسم هذا األمر بالتعقيد ألن العديد من 
المحلي  المستوى  على  منسقة  مشاركة  يتطلب  مما  نطاًقا،  أوسع  يعمل ضمن حركات  المجموعات  تلك 

والوطني واإلقليمي والعالمي.

باإلضافة إلى ذلك، تشترك اللجنة الدولية مع مجتمع علماء المسلمين األوسع نطاًقا من أجل إبراز القواسم 
المشتركة بين اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني ومناقشة القضايا ذات االهتمام اإلنساني. وُيعد هذا الحوار 
ضرورًيا لبناء التفاهم المتبادل، وهو أحد المتطلبات األساسية للجهود المبذولة للتأثير على السلوك. ويجب 
أن يكون هذا الحوار محايًدا إذا أريد له أن يكون فعااًل، فأي محاوالت من جانب الدول ألن تنسب هذه 
هذه  تقوض  أن  المرجح  من  العنيف«  التطرف  »مكافحة  ستار  تحت  تستخدمها  وأن  لنفسها  المشاركة 

المشاركة.
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الخامس الفصل 

المجموعات المسلحة 
المندمجة في المجتمع 

المحلي
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INTEGRATED STATE 
ARMED FORCES

CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

DECEVNTRALIZED 
NON-STATE ARMED GROUPS

أمثلة:
میلیشیلت أرباكي

(أفغانستان)
جماعات القصاص األھلي في نیجیریا

المقاتلون الطائفیون في بابوا
غینیا الجدیدة 

بعض جماعات الماي ماي
(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ) 

 المجموعات المسلحة المندمجة
في المجتمع المحلي

5 - 1 الخصائص

الخصائص الرئيسية التي تميز المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي هي:
تضم 10 - 50 شاًبا )وأحياًنا شابات( من المجتمع المحلي.	 
شكلت للدفاع عن مصالح المجتمع المحلي.	 
الهيكل الهرمي األفقي، حيث تنتخب المجموعة القادة أو ترشحهم ويمكن تغييرهم بصفة متكررة.	 
المجموعة ليست بالضرورة هي من تقرر التعبئة، بل يقررها أصحاب السلطة في المجتمع المحلي 	 

)من الشخصيات التقليدية، أو الدينية، أو التابعة لدولة ما (.
طقوس انتقال األطفال إلى مرحلة الرجولة )احتفاالت الوصول إلى سن البلوغ( والعالمات المرئية 	 

)الندوب، والوشم، وتزيين الجسم( تشكل تماسك المجموعة.
التعبئة مؤقتة، مع عودة أفراد المجموعة للحياة في المجتمع المحلي في الفترات التي تتخلل جوالت 	 

العنف، وقد يجدون أنفسهم قد تحولوا إلى أداة لدعم أحد أطراف النزاع.
مدونات السلوك غير مكتوبة وتعكس القيم المحلية والقوانين العرفية والتقاليد.	 

وعادًة ما يكون أفراد المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي من الشباب الذين يمارسون دوًرا 
قتالًيا )دفاعًيا أو هجوًما( نيابًة عن مجتمعاتهم المحلية. وهم ال يظلون في حالة تعبئة كمجموعة مسلحة، 
افتقار المجموعات  الفترات بين االشتباكات. وبسبب  ولكنهم يستأنفون أدوارهم في المجتمع المحلي في 
المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي إلى الهيكل التنظيمي والقيادة المسؤولة الالزمة العتبارها مجموعات 
بتلك  اهتمامها  أقل من  الدولية  اللجنة  من  باهتمام  فقد حظيت  اإلنساني،  الدولي  القانون  بموجب  مسلحة 
المجموعات التي لديها هيكل تنظمي وقيادة مسؤولة. ومع ذلك، فإن أعدادها المتزايدة والتداعيات اإلنسانية 

الناجمة عن العنف المسلح الذي تمارسه تستلزم فهًما أفضل ألعرافها ومصادر التأثير عليها.

إن التباين الكبير بين أنواع المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي يجعل التعميم أمًرا صعًبا، 
فهناك القليل من القواسم المشتركة الواضحة بين ميليشيات أرباكي في أفغانستان، وجماعات األمن األهلية 
في شمال نيجيريا، وعصابات الشباب في أمريكا الوسطى، والمقاتلين الطائفيين في مرتفعات بابوا غينيا 
الجديدة. ومن ثم، سيركز هذا الفصل على نوع واحد من المجموعات المندمجة في المجتمع المحلي - وهي 
لتحديد   - السودان  جنوب  في  والغوجام  والغيلوينغ،  التيتوينغ،  من  المسلحين  الماشية  مربي  مجموعات 
خصائصها المميزة ومصادر التأثير عليها التي قد تلقي الضوء على مجموعات منظمة مماثلة في أماكن 

أخرى.57

57  يستند هذا الفصل إلى األبحاث التي أجرتها نعومي بيندل في جنوب السودان في عامي 2016 و2017. وليست كل المجموعات 
المذكورة هنا نشطة في البلدان التي يحدث فيها نزاع مسلح.
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5 - 2  أعراف ضبط النفس بين مجموعات مربي 
الماشية في جنوب السودان

يذكر مواطنو جنوب السودان الذين يعيشون في ظل النزاع  الذي اندلع في كانون األول/  ديسمبر 2013 
أن المستوى اإلجمالي للعنف الذي شهدته البالد على مدار السنوات الخمس الماضية يمثل خروًجا على 
األعراف األخالقية السابقة لضبط النفس. وعلى الرغم من أن قتل غير المقاتلين، بمن فيهم النساء واألطفال 
وموظفو اإلغاثة، كان يحدث في السابق، فإن حجم العنف الجنسي وتواتره، وقتل األطفال والتمثيل بجثثهم، 
وتدمير القرى والمرافق الصحية لم يسبق له مثيل. وقد قام أفراد من التيتوينغ والجيلوينغ بتسليح مربي 
الماشية من مجتمعات قبيلة الدينكا، وكان الغوجام – أو رعاة الماشية من الجيش األبيض من مجتمعات 

قبيلة النوير - متورطين بوضوح في ذلك العنف.

والحقيقة أن كل من مجتمعي الدينكا والنوير في جنوب السودان لديه مدونات لقواعد السلوك تنظم السلوك 
بهذه  بااللتزام  واآللهة رهن  األسالف  الروحية من  الحماية  أن  اعتقاد  العنيف.58 وساد  النزاع  أثناء  في 
المدونات. وكان خوف الدينكا من التعرض لتلوث مميت مثل اإلصابة بمرض »الجذام«، وخوف النوير 
من التلوث الروحي يثنيهما عن ارتكاب أي انتهاكات. وكان يتم التعامل مع االنتهاكات، عندما تحدث، من 
خالل االحتفاالت الدينية التي تنطوي في كثير من األحيان على تقديم الماشية كقرابين. ومنذ إنشائها قبل 
مائة عام، عالجت المحاكم العرفية أيًضا بفعالية تداعيات مخالفة قواعد السلوك في الحرب. وقد تغير وضع 
هذه المدونات في العقود األخيرة، إذ تحداها الشباب الذين يستخدمون السالح من أجل الوصول إلى السلطة، 
أو السياسيون الذين يتالعبون بأنظمة المعتقدات التقليدية ويعيدون تفسيرها لمصالحهم الخاصة. على سبيل 
المثال، زعم أحد القادة السياسيين في التسعينيات من القرن الماضي أن القتال ضد القوات التابعة لدولة ما 
ال ينطوي على المخاطر الروحية نفسها مثل القتال ضد المجتمعات المحلية األخرى، ومن ثم، لم تكن هناك 
حاجة إلى ضبط النفس. وقد استخدمت هذه الحجة نفسها في النزاع الحالي لتبرير الهجمات ضد أي شخص 

متحالف مع الحكومة في جوبا.
على الرغم من أن الكثير من أعمال العنف التي شهدناها على مدار السنوات الخمس الماضية تبدو شاذة 
وفوضوية، وهو انطباع يعززه االفتقار إلى هيكل هرمي واضح داخل مجتمع مربي الماشية، هناك طبقات 
مختلفة من السلطة تسعى إلى السيطرة عليه. وُيعد التأثير على مجموعات مربي الماشية موضع نزاع كبير 
ويتسم بعدم الثبات ويتفاوت من مجموعة إلى أخرى، مما يجعل التعرف على مصادر التأثير في لحظة ما 
أمًرا صعًبا. إال أنه من الواضح أن النخب السياسية العسكرية تستخدم هذه الصورة للعنف غير المنضبط 

للتنصل من المسؤولية عن تسليح هذه المجموعات وتعبئتها، وأيًضا لمقاومة المطالبات بقمعها.

 Francis M. Deng, Tradition and الدينكا في السودان للقانون في أوساط  التقليد والتحديث: تحٍد  58  انظر فرانسيس إم. دينغ، 
1971؛  هافن،  نيو  ييل،  جامعة  مطبعة   ،Modernization: A Challenge for Law among the Dinka of the Sudan
 Francis M. Deng, السودان  في  الهويات  في حرب  النيران  تبادل  المعاصر:  العالم  في  العرفي  القانون  دينغ،  إم.  وفرانسيس 
Customary Law in the Modern World: The Crossfire of Sudan’s War of Identities، روتليدج، أبينغدون، 2010؛ 
 Edward E. Evans-Pritchard, وإدوارد إي. إيفانزبريتشارد، النوير: وصف ألساليب العيش والمؤسسات السياسية للشعب النيلي
The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People، مطبعة جامعة 
 Sharon E. والدولة  والحرب،  المال،  مع  التكيف  النوير:  معضالت  هتشينسون،  إي.  وشارون  1940؛  أكسفورد،  أكسفورد، 
Hutchinson, Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State، مطبعة جامعة كاليفورنيا، بيركلي، 1996؛ 
وجوك مادوت جوك، وشارون إي. هتشينسون، الحرب األهلية الثانية الممتدة في السودان وعسكرة الهويات العرقية للنوير والدينكا
 JokMadutJok and Sharon E. Hutchinson, Sudan’s prolonged second civil war and the militarization of Nuer

and Dinka ethnic identities، مجلة الدراسات األفريقية، المجلد 42، العدد 2، أيلول/ سبتمبر 1999، ص. 125-145.
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5 - 3  آليات ترسيخ المفاهيم
توضح العمليات القوية لترسيخ المفاهيم لدى الشباب وضمهم إلى مجموعات مربي الماشية السبب في أن 
التأثير على المجموعة يتسم بعدم الثبات وكونه موضع نزاع، وعلى الرغم من أنه يمكن تعبئة الرجال للقتال 
بالمئات أو حتى باآلالف،59 يظل والؤهم للمجموعة الصغيرة التي تشاركوا طفولتهم فيها داخل مخيمات 
رعي الماشية والمجتمع المحلي األوسع الذي ينتمون إليه. وُتعد الماشية ضرورية لكسب العيش ولعمل 
آليات العدالة والنظام لكل من قبيلتي الدينكا والنوير، مما يمنح مربي الماشية دوًرا محورًيا يحظى باالحترام 
داخل المجتمع المحلي. ويرَسل الصبية إلى مخيمات رعي الماشية في سن مبكرة جًدا، ويتم من خالل 
األغاني والقصص ترسيخ المفاهيم لديهم بشأن أعراف السلوك المسموح به وحدوده، واألخطار الروحية 
والبدنية للقتال. وغالًبا ما ينطوي ضمهم إلى مجموعات عمرية أو فئة أوسع نطاًقا من البلوغ على طقوس 
تشريط الجلد، وذلك إليجاد الترابط بين أفراد مخيم رعي الماشية، والداللة على تحولهم إلى مدافعين عن 
الماشية »زًيا  الماضية، اعتمدت بعض مجموعات مربي  القليلة  السنوات  المحلي. وعلى مدار  المجتمع 
موحًدا« أو غيره من العالمات لتمييز نفسها عن اآلخرين، وتقوم بعض المجموعات بنزع قمصانها وربطها 
حول أذرعها،60 ويرتدي بعضها اآلخر قمصاًنا مصنوعة بطريقة معينة. وبين أفراد الجيلوينغ، تحدد قصات 

شعر معينة االنتماء إلى مجموعة ما.

وتعين مخيمات رعي الماشية القادة بطريقة ديمقراطية، مع وصول أكثرهم شعبية إلى أعلى منصب. ويتيح 
هذا األمر مجااًل للنقاش والحوار، ويمكن تغيير هؤالء القادة في أي وقت. وللقادة سلطة حل النزاعات 
البسيطة، واتخاذ القرارات بشأن حركة الماشية، وتمثيل مخيمات رعي الماشية بين زعماء القبائل والسلطات 
الحاكمة. واألهم من ذلك هو أن القائد يقرر متى تقاتل المجموعة وكيف تقاتل، بل ويشارك في القتال بنفسه. 

لكن مثل هذه القرارات تخضع لضغوط مكثفة من مصادر مختلفة للسلطة.

االستهداف على أساس المكانة وليس الدور
كانت هناك زيادة بين بعض مجموعات مربي الماشية في عدد عمليات القتل االنتقامية الموجهة ضد غير 
المقاتلين، ال سيما المتعلمين العاملين بأجر، في منازلهم أو مكاتبهم، وفي البلدات. وساعد توفر األسلحة 
على هذا األمر، إذ إن استخدام الرماح يتطلب مجموعة أكبر، ومن ثم قد يشعل معركة أوسع نطاًقا. 
وغالًبا ما تتبع مثل هذه االغتياالت منطًقا اجتماعًيا للعدالة بحيث يكون االنتقام من أجل فعل ارتكبه أحد 
األفراد من المجموعة التي ينتمي إليها. ومن ثم، إذا قُتل أحد أفراد عائلة الجيلوينغ، فسوف تسعى العائلة 
لالنتقام من أحد أفراد عائلة الجاني له مكانة مماثلة للشخص المقتول، بغض النظر عن براءة الهدف 
المقصود. وبما أن التعليم والدخل المتحقق من األجور يدخالن في تقدير قيمة الشخص، فإن أفراد العائلة 
المتعلمين أو العاملين أو كليهما يستهدفون بشكل متزايد. ولكون منظمات اإلغاثة من أكبر أرباب العمل 
في جنوب السودان، فقد تعرض العديد من عمال اإلغاثة للقتل، ليس بسبب عملهم في منظمة إغاثة، بل 

بسبب الروابط العائلية.

59  في عام 2014، كانت هناك مزاعم أن ما يقرب من 4000 إلى 5000 من مقاتلي الغوجام خرجوا في مسيرة بمدينة بور.
60  مقابلة مع أحد أفراد التيتوينغ أجراها باحث من جنوب السودان في قبيلة الدينكا، غوغلاير الكبرى، 15 كانون الثاني/ يناير 2016؛ 
ونعومي بيندل، هم اآلن شرطة مجتمعية: التفاوض على حدود الحكومة في جنوب السودان وطبيعتها من خالل هوية مربي الماشية 
 They are now community police’: Negotiating the boundaries and nature of the government in المسلحين
 International المجلة الدولية لألقليات وحقوق الجماعات ،South Sudan through the identity of militarised cattle-keepers

Journal on Minority and Group Rights، المجلد 22، العدد 3، تموز/ يوليو 2015، ص. 410-434.
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5 - 4 مصادر التأثير والسلطة
السلطة محل نزاع محلي ووطني، في داخل وخارج المجموعات المسلحة، وبين القادة العسكريين والزعماء 
السياسيين، والمسؤولين اإلداريين الحكوميين المحليين، وشيوخ القبائل والزعماء الدينيين. ويعتمد كل هذا 
على مصادر مختلفة للتأثير، بما في ذلك تاريخ المجتمع المحلي، والهوية العرقية، واألعراف الثقافية، 
والمعتقدات الروحية. ومن الممكن أن تتغير السلطة بمرور الوقت، وأن تختلف من مجتمع محلي إلى آخر، 

وقد ال تكون واضحة للغرباء. وهنا، فإننا نناقش ثالثة مصادر للتأثير.

النخب السياسية العسكرية

دأب الجيش الشعبي لتحرير السودان على تسليح مجموعات مربي الماشية وتعبئتها منذ الثمانينيات من 
القرن الماضي رًدا على هجمات الميليشيات الشمالية التي تدعمها الخرطوم.61 وسعى سعًيا واضًحا لكسر 
بين  العمرية  الطبقات  نفسها عن طريق حظر نظام  المحلية  المجتمعات  الرجال من  بين  القوية  الروابط 
أكبر حجًما. كما تمت إعادة صياغة هوية  الماشية رسمًيا في تشكيالت عسكرية  التيتوينغ ودمج مربي 
التيتوينغ، مع نجاح محدود، تحت اسم »الشرطة المجتمعية«، وذلك إلخضاعهم لسيطرة الحكومة.62 وشهد 
اندالع العنف في عام 2013 ظهور مربي الماشية مسلحين وقد تمت تعبئتهم للقتال من أجل الحكومة 
المعارض في الجيش  الجناح  العرقية. وحاول  الهوية  وأحياًنا ضدها، في كثير من األحيان على أساس 
الشعبي لتحرير السودان تنظيم الغوجام في هيكل يشبه الجيش، مع تحديد رتب تعادل رتب الجيش الشعبي 
لتحرير السودان، ولكن الرجال المسلحون لم يتلقوا سوى القليل من التدريب الرسمي، مع تضارب السلطة 

التي كانوا يخضعون لها.

وقد استخدمت بعض النخب السياسية العسكرية مبدأ الرعاية الكتساب سلطة على مربي الماشية. ولحماية 
قطعانهم الكبيرة، أنشأ الكثير منهم مخيمات لمربي الماشية الخاصة بهم تضم تجمع لعائالت موضع ثقة. 
ووفروا لهم الذخيرة، وتطعيم الماشية، ووعدوهم بتوفير الرعاية الصحية والغذاء للشباب، ومن ثم، ألزموهم 
بخدمتهم. وبناًء عليه، يمكن لهذه النخب القوية أن توجه السلوك نحو العنف أو ضبط النفس. على سبيل 
المثال، تحرض التعليمات بشأن ضمان زيادة حجم القطيع على مهاجمة الماشية والقتال، في حين تمكن أحد 
مالك الماشية األقوياء من وضع حد للنزاعات بين األقوك واألبوك من قبيلة الدينكا على المراعي الخصبة 

في عام 2009.

شيوخ القبائل

مجتمعاتهم  في  الماشية  مربي  على  السيطرة  من  متفاوتة  بمستويات  والنوير  الدينكا  قبيلتي  شيوخ  يتمتع 
المحلية. ويمكن القول إن شيوخ قبيلة النوير أقل تأثيًرا من نظرائهم من قبيلة الدينكا لسببين هما: التنافس 
على التأثير بين متنبئي قبيلة النوير، الذي ترد مناقشته الحًقا، وارتباط شيوخ غرب النوير بالحكومة بسبب 
التعاقب السريع لزعماء القبائل منذ تسعينيات القرن العشرين الذين تعينهم السلطات التابعة لدولة ما في 

محاولة منها لممارسة النفوذ المحلي.

أما شيوخ قبيلة الدينكا فهم يؤثرون بقوة على سلوك الجيلوينغ والتيتوينغ بطريقتين. أواًل، يعمل شيوخ القبيلة 
كوسطاء بين قادة مربي الماشية والمسؤولين الحكوميين. على هذا النحو، يمكنهم تأكيد آرائهم بشأن الطلبات 
المقدمة. ثانًيا، يترأس هؤالء الشيوخ المحاكم العرفية، ويقررون كيفية إعادة توزيع الماشية في دعاوى 
التعويض، ومن ثم فهم من يحددون الصواب والخطأ في سلوك المجتمع المحلي. ومن أجل تسوية الخالفات 
بين مربي الماشية، تصاحب محاكم شيوخ القبيلة أكبر مخيمات مربي الماشية في أثناء موسم الجفاف وهم 
يرتحلون لمسافات بعيدة بحًثا عن الماء. على سبيل المثال، أُنشئت محكمة مخصصة لشيوخ القبيلة بالقرب 
من مدينة رمبيك في عام 2012 إلنهاء اإلغارات القاتلة على الماشية بين الجيلوينغ. وفي قراراتهم بشأن 
التعويض عن الوفيات جراء إحدى اإلغارات، فرض شيوخ القبيلة عقوبة أشد بكثير على الرجال الذين لم 
يصدروا تحذيًرا قبل الغارة. ومن األعراف الثابتة أن تصدر التحذيرات حتى يتاح للنساء واألطفال وغيرهم 

من غير المقاتلين الفرار.63

 Luka B.D. Kuol, Dinka youth 61  لوكا بي. دي. كوول، شباب الدينكا في حرب أهلية: بين الماشية، والمجتمع المحلي، والحكومة
الرسمية:  غير  الجيوش  )منقح(،  بريريتون  وفيكتوريا   ،in civil war: between cattle, community and government
 Victoria Brereton )ed.(, Informal Armies: مجموعات الدفاع عن المجتمع المحلي في الحرب األهلية في جنوب السودان
Community Defence Groups in South Sudan’s Civil War، منظمة سيفر وورلد Saferworld، لندن، شباط/ فبراير 

2017، ص. 19-26.
62  نعومي بيندل، »هم اآلن شرطة مجتمعية«.

63  مقابالت مع شيوخ قبيلة الدينكا، كواجوك، 2012.
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السلطة اإللهية
القوة على مجموعات مربي  البالغة  التأثير  اإللهية من عناصر  السلطة  تمثل  التي  الشخصيات  قد تكون 
الماشية، مما يشجع على العنف أو ضبط النفس. ويسعى أفراد المجتمع المحلي والمسؤولون الحكوميون 
رفيعو المستوى على حد سواء إلى الحصول على توجيههم، ويمكنهم منح الحماية للمقاتلين في االحتفاالت 
الكبرى قبل المعركة. وقد استعانت النخب السياسية العسكرية بإحدى المتنبئات المهمة لدى قبيلة النوير لهذا 

السبب، والتي حصلت على تبرعات سخية من الماشية في مقابل تعبئة مقاتلي الغوجام.

ويؤمن أفراد قبيلتي الدينكا والنوير إيماًنا قوًيا بأن التلوث الروحي ينتج عن انتهاك قواعد معينة. وهناك 
اعتقاد شائع بأن »سادة رماح الصيد« في قبيلة الدينكا والمتنبئين والمتنبئات في قبيلة النوير يمسكون بزمام 
القوة من خالل التضحية والتضرع إلى اإلله لتطهير المقاتلين من التلوث الروحي. ومن خالل هذه العملية، 
يمكن لهذه الشخصيات إعادة تأكيد أعراف ضبط النفس. ولطالما لعب المتنبئون دوًرا مهًما في تعزيز النظام 
األخالقي بين مجتمعات غرب النوير.64 ومنذ ستينيات القرن الماضي، استخدم جاتدينغ ديت - وهو المتنبئ 
من بول نوير عن اإلله دنغ - تأثيره لمنع مربي الماشية من قبيلة النوير من شن غارات عنيفة ضد جيرانهم 
للتأثير على سلوك  باللعنة  التهديد  القوية  الصيد  استخدم سادة رماح  األثناء،  تلك  الدينكا. وفي  قبيلة  من 

مجموعات مربي الماشية من قبيلة الدينكا.

لكن قوة هذه السلطات الروحية تعاني نقطتي ضعف. أواًل، حلول اإلله في المتنبئ ليس دائًما. وثمة حاجة 
إلى دليل تجريبي مستمر على قوته، وقد فقد العديد من المتنبئين سلطتهم بعدما أخفقوا في حماية الماشية 
من اإلغارات. ثانًيا، يشعر بعض مقاتلي الغوجام أنهم ملوثون روحًيا حتى إن ضبط النفس يبدو بال جدوى. 
في  أخاه  يواجه  قد  الرجل  أن  إلى حد  النوير  قبيلة  داخل  انقسامات  الحرب  ثالثة عقود من  أحدثت  وقد 
المعركة. وبسبب مخاطر التلوث الروحي الذي يمثله هذا األمر، يشعر الكثيرون بأنه ما من سبيل إلصالح 
األمر وال يرون ضرورة للعمل وفًقا لألعراف التقليدية. وعلى حد تعبير أحد أفراد الغوجام: »النوير يقاتلون 
من أجل الحكومة الملوثة روحًيا ... وفي هذا القتال، يقاتل النوير إلى جانب الحكومة ويقتلون شعبهم. إنهم 

يفعلون أشياء ال إنسانية مثل اغتصاب شعبهم وتعذيبه. األمر يبدو وكأنهم قد أصابتهم اللعنة«.

5 - 5 االعتراض على أعراف المجتمع المحلي 
وإعادة تفسيرها

على مدار السنوات القليلة الماضية، طرحت الطريقة التي ناقشت بها المجتمعات المحلية شرعية ممارسة 
المختلفة،  المجموعات  تؤثر على  التي  المعتقدات  تنوع  األفكار عن  النساء واألطفال بعض  العنف ضد 

وانفتاحها على النقاش.

وأظهرت المقابالت الشخصية مع أفراد من الغيلوينغ إحجاًما قوًيا عن قتل النساء واألطفال. ومن شأن 
ضعف األطفال أن يكون له انعكاس سيئ على القاتل، وأن دور »األمومة« الذي تلعبه النساء وكونهن 
»كياًنا كلًيا« يجعالن من قتلهم خطأ أخالقًيا )ألن النساء، لعدم كونهن جزًءا من خط النسب من األب، 
يمكنهن االنتقال بين العائالت والعشائر والقبائل(. كما يرغب الغيلوينغ في تجنب نشوب عداء ال ينتهي في 
حالة التوقف عن ضبط النفس. وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحجام عن قتل النساء ال يحول دون العنف الجنسي، 
فعلى حد تعبير أحد أفراد الغيلوينغ في كانون الثاني/ يناير 2017، قال »إننا نذهب لياًل. وإذا وجدنا رجاًل 
قتلناه، أما إذا كانت امرأة، فإننا نغتصبها. ثم سيأتي زوجها للقتال«. وفي السابق، كان الخوف من التلوث 
الروحي )التعفن( بسبب اغتصاب امرأة متزوجة، مما يزيد من احتمال الموت في أثناء المعركة، يحفز على 
ضبط النفس. لكن بعض أفراد الغيلوينغ أعاد تفسير هذا العرف لتبرير اغتصاب النساء غير المتزوجات 

- والالتي غالًبا ما ال يزلن فتيات.

على النقيض من ذلك، نشأ جدل بين التيتوينغ في المجتمع المحلي حول شرعية قتل النساء واألطفال عقب 
ظهور تلك الممارسة في نزاع نشب في عامي 2016 و2017 )ولم تكن تلك الممارسة موجود في أثناء 
النزاعات داخل قبيلة الدينكا بين األقوك واألبوك في عامي 2005 و2009(. وأثار قتل طفلين في إغارة 
على الماشية قامت بها فجًرا التيتوينغ من األقوك انتقاًما شهد قتل العديد من النساء واألطفال على مدار 
جوالت القتال. وتعتقد كل من قبيلتي النوير والدينكا أن الخلود مضمون من خالل األجيال المقبلة، ومن ثم 
الدائم والكامل. وانضم  الموت  فإن قتل األطفال )والنساء بوصفهن من يحملن األطفال ويلدنهن( يجلب 
سياسيون وطنيون إلى مناقشات في مجتمعاتهم المحلية، حيث يطالب البعض بضبط النفس فيما يطالب 

 Douglas H. Johnson, 64  دوغالس إيتش. جونسون، متنبئو النوير: تاريخ النبوءة من أعالي النيل في القرنين التاسع عشر والعشرين
Nuer Prophets: A History of Prophecy from the Upper Nile in the Nineteenth and Twentieth Centuries، دار 

نشر كالرندون، أوكسفورد، 1994.
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آخرون باالنتقام، ال سيما متى كان لهم مصالح في المراعي المتنازع عليها. ودعا العديد من شيوخ القبائل 
إلى ضبط النفس خوًفا من أن يؤدي استمرار قتل األطفال إلى القضاء على أي أمل في تحقيق السالم. ولسوء 

الحظ، فشلت المحكمة العرفية في إزالة اللبس األخالقي بشأن عمليات القتل هذه، ومن ثم استمر القتال.

وأكدت المقابالت الشخصية مع الغوجام على الغضب األخالقي الذي أبداه الغيلوينغ إزاء فكرة قتل النساء 
واألطفال، واعتبروا النساء مرة أخرى »كياًنا كلًيا«. وفي الماضي، كانت النساء بمنأى عن األذى إذ كان 
يمكن للمهاجمين الزواج منهن. لكن الوحشية التي اتسمت بها اإلغارات في عام 2015 التي شهدت قتل 
األطفال والتمثيل بجثثهم دفعت القادة إلى إعادة تعريف النساء واألطفال من المجموعة المعارضة على أنهم 
»من الحكومة« ومن ثم ال يستحقون ضبط النفس. وشمل ذلك أي شخص يعيش في البلدات التي تسيطر 
عليها الحاميات التابعة للحكومة. وقد مارس بعض المتنبئين من قبيلة النوير الضغط من أجل التراجع عن 
إلى مالذ آمن  العرفية، حتى إن أحدهم حول منزله  المعتقدات  التفسيرات، وأصروا على استمرار  هذه 
لألطفال من جميع أنحاء غرب النوير، بغض النظر عن انتمائهم السياسي. ومع ذلك، ال يزال الجدل مستمًرا 
بين الغوجام ومجتمعاتهم المحلية حول شرعية عمليات القتل هذه وما تنطوي عليه من أخطار روحية، مع 
شعور الكثير من الغوجام، كما ورد سابًقا، بأنهم قد انتهكوا الكثير من المحرمات لدرجة يصعب معها 

التطهر من التلوث الروحي.

طرق مبتكرة لمناقشة أعراف ضبط النفس
ُتعد منافسات المصارعة أحد طقوس  بالعديد من المجتمعات المحلية في جنوب السودان،  فيما يتعلق 
االنتقال إلى مرحلة الرجولة. وتتيح المناقشات المثيرة بشأن المصارعة فرصة ممتازة للتعريف بمفاهيم 
القانون الدولي اإلنساني. وفي جلسة تدريبية على اإلسعافات األولية مع مجموعة من مربي الماشية، 
طلب أحد موظفي اللجنة الدولية من شابين شرًحا لقواعد مباراة المصارعة. وبعد أن فرغا من الشرح، 
طلب توضيًحا بشأن من ُيعد خصًما مشروًعا، وأشار إلى امرأة عجوز وسأل عما إذا كان يمكن تحديها 
في مباراة. وكما كان متوقًعا، تبع ذلك حالة من الضحك الممزوج بالسخرية، ورد الشابان على ذلك بأن 
النساء وكبار السن واألطفال ُيعدون ضعفاء لدرجة ال يستطيعون معها المشاركة في تلك الرياضة النبيلة. 
ثم ُذكرت أوجه التشابه بينهم وبين فئات من األشخاص تتمتع بالحماية بموجب قواعد النزاعات المسلحة.
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5 - 6 التداعيات

تظل المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي جزًءا من مجتمعاتها المحلية، ويمكن أن تصبح 
قوة محاربة هائلة. ونتيجة لذلك، قد تتنافس السلطات المحلية واإلقليمية والوطنية، سواء كانت سياسية أو 
اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، من أجل التحكم في الوقت الذي يتم فيه تعبئة هذه المجموعات والغرض 
من ذلك. وُيعد فهم طبيعة هذه السلطات المتنافسة، والمعتقدات والتقاليد المحلية التي يتم التذرع بها للتأثير 
الدينيون  القادة  األدوات  هذه  بين  ومن  المحتملة.  النفس  ضبط  أدوات  تحديد  في  مهمة  خطوة  عليها 
واالجتماعيون المحليون الذين قد ال يكون تأثيرهم ظاهًرا للغرباء. وقد أثبتت الُنهج االبتكارية فعاليتها في 

تعزيز أعراف ضبط النفس.

إن األنشطة اإلنسانية - مثل تطعيم الماشية، والتدريب على اإلسعافات األولية، وتقديم خدمات الرعاية 
المجتمع  بالكثير من سلطات  الوكاالت اإلنسانية على اتصال مباشر  الصحية، ولم شمل األسر - تجعل 
المحلي التي لها تأثير على سلوك المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي. وكما هو موضح في 
اإلطار، يمكن أن تمثل هذه األنشطة نقطة انطالق يتسنى من خاللها استكشاف وجهات النظر المحلية بشأن 
العنف وضبط النفس واألهداف المشروعة واألهداف غير المشروعة. وقد يكون موظفو اللجنة الدولية الذين 
لديهم أقل قدر من التعليم الرسمي أفضل مصادر المعلومات حول كيفية تعزيز أعراف ضبط النفس وتحليلها 

وتحقيق احترام أفضل لإلنسانية بين هذه المجموعات.
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أظهر هذا التقرير أن القوات المسلحة والمجموعات المسلحة تتباين تبايًنا كبيًرا من حيث هيكلها التنظيمي، 
وقدرات القيادة والسيطرة، وآليات ترسيخ المفاهيم، واالنفتاح على التأثير الخارجي. وأوضح أيًضا أن أنماط 
العنف وضبط النفس قد تختلف بين القوات المسلحة والمجموعات المسلحة وداخلها. وخلص البحث إلى أن 
المجموعة واندماجها في  المسلحة يزيد مع مدى ال مركزية  المجموعات  المتنافسة على  التأثيرات  عدد 
المجتمع المحلي. وتتغير مصادر التأثير أيًضا بمرور الوقت واستجابة لألحداث. وتشير هذه النتائج إلى أن 
الفهم التفصيلي للعمل الداخلي للمجموعات المسلحة هو شرط أساسي لتحديد مصادر السلطة والمعتقدات 

والتقاليد واألشخاص الذين يوجهون سلوك تلك المجموعات نحو العنف أو ضبط النفس.

وفيما يخص اللجنة الدولية، يتطلب تحقيق هذا الفهم مشاركة واسعة النطاق ومتعددة التخصصات من جانب 
المجموعات  تحليل  عن  المسؤولية  على  الديمقراطي  الطابع  وإضفاء  المقيمين  وغير  المقيمين  موظفيها 
المسلحة. والحقيقة أن من يتحدثون إلى القوات المسلحة والمجموعات المسلحة ليسوا فقط من لديهم خلفية 
عسكرية أو تلقوا تدريًبا على التفاوض، فكثيًرا ما يكون غير المتخصصين والمتخصصون الفنيون الذين 
يديرون برامج إصالح إمدادات المياه، أو تطعيم الماشية، أو توزيع البذور، أو استعادة سبل العيش، أو 
المحلية  المجتمعات  مع  يتعاملون  من  هم  األحمر  الصليب  رسائل  توصيل  أو  صحية،  عيادات  إنشاء 
والمجموعات المسلحة ويبنون جسور الثقة معها. وهم بحاجة إلى فهم طبيعة المجموعات المسلحة التي 
يتعاملون معها ويجب عليهم أن يساهموا بمعرفتهم وخبرتهم في التحليل. وتستند أدلة التدريب على التعامل 
مع المجموعات المسلحة في الغالب إلى نماذج األطراف الفاعلة المتعقلة مع تحديد نقاط التأثير على أساس 
مصالحها االقتصادية أو السياسية المفترضة.65 إال أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تظهر أن 
السلوك يتشكل أيًضا بواسطة القيم والتقاليد واأليديولوجية، وأن المجتمعات المحلية تناقش السلوك المقبول 
والسلوك غير المقبول. ويبدأ فهم وجهات النظر والقيم المحلية عن طريق مشاركة أكثر عمًقا مع المجتمعات 

المحلية نفسها.

وتبين االختالفات بين أنواع القوات المسلحة والمجموعات المسلحة المتنوعة التي كشف عنها البحث عدم 
الهيكل  للقواعد والمبادئ اإلنسانية. وقد رأينا أن  امتثالها  الجميع من أجل تحسين  اتباع نهج مع  جدوى 
التنظيمي له انعكاس على مصادر التأثير على القوات المسلحة والمجموعات المسلحة. ولهذا، يقدم هذا 
الفصل »مخطًطا مبدئًيا« لكل فئة من فئات المجموعات المسلحة بناًء على هيكلها التنظيمي. وتهدف هذه 
المخططات المبدئية إلى توجيه التفكير في أي نوع من الُنهج قد يكون مناسًبا وألي فئة. ولكن أواًل، سوف 

نستعرض النتائج العامة للدراسة وما قد تعنيه للجنة الدولية والوكاالت اإلنسانية األخرى.

6 - 1 النتائج والتداعيات الرئيسية
على »نهج التكامل« الذي تتبعه اللجنة الدولية حالًيا

خلص البحث إلى أن النهج الذي تتبعه اللجنة الدولية في غرس أعراف ضبط النفس في القوات المسلحة 
التابعة لدولة ما والمجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما ذات الهيكل الرأسي ال يزال شديد األهمية. ففي 
القوات المسلحة التابعة لدولة ما، تزيد كثافة التدريب وتعديله ليناسب خصوصيات األفراد المستهدفين من 
فعاليته. وفي المجموعات المسلحة المركزية غير التابعة لدولة ما، تشكل األيديولوجية وغرسها من خالل 
ممارسات شاملة لترسيخ المفاهيم السلوك إلى حد بعيد، مما يشير إلى أن النهج الذي تتبعه اللجنة الدولية 
ومنظمة نداء جنيف،66 على سبيل المثال وليس الحصر، للحصول على التزام قادة المجموعات المسلحة 

باألعراف اإلنسانية يظل مهًما.

ومع ذلك، خلص البحث أيًضا إلى أن العمليات غير الرسمية لترسيخ المفاهيم لدى مجموعة األقران يمكن 
أن يكون لها تأثير قوي على السلوك على غرار اآلليات الرسمية مثل التدريب، وبالتالي يمكن أن تقوي 
االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني أو تقوضه. ومن ثم، تستطيع اللجنة الدولية تعزيز نهجها من خالل اكتساب 
فهم أفضل لعمليات ترسيخ المفاهيم والنظر في طرق للتعامل مع المدونات والممارسات غير الرسمية التي 

ال تتماشى مع القواعد الرسمية، مثل األناشيد العسكرية التي تمجد العنف الجنسي.

 Gilles Carbonnier, Humanitarian العالمية  المعونة  وسوق  والكوارث،  الحرب،  اإلنساني:  االقتصاد  كاربونير،  جيليس    65
Economics: War, Disaster and the Global Aid Market، دار نشر هيرست، لندن، 2015، ص. 20.

66  اطلع على موقع نداء جنيف على شبكة اإلنترنت للحصول على تفاصيل حول كيفية تشجيع المنظمة المجموعات المسلحة غير التابعة 
لدولة ما على توقيع »صك التزام« الحترام أعراف إنسانية محددة:

https://genevacall.org/how-we-work/deed-of-commitment/ 

https://genevacall.org/how-we-work/deed-of-commitment/
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على التأثير على السلوك داخل المجموعات المسلحة الالمركزية والمندمجة في المجتمع 
المحلي

بينما يصعب استنباط النتائج من هذه العينة المحدودة من المجموعات المسلحة، يبدو من الواضح أن سلوك 
أفراد هذه المجموعات ليس فوضوًيا أو ال يخضع للسيطرة على النحو الذي يصور به في كثير من األحيان 
أكثر ال مركزية، كانت هذه  المجموعة  للتأثير على سلوكها، وكلما كانت  إذ إن هناك مصادر واضحة 
المصادر خارجية على نحو أكبر. وأبرزت حالتا مالي وجنوب السودان أن هناك مصادر متنافسة للسلطة 
تسعى إلى السيطرة على استخدام العنف على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي وأنها تشهد تحواًل بمرور 
الوقت ووفقاً لألحداث. ويقدم هذا األمر المزيد من المداخل للحوار حول السلوك لكنه يخفف من أثر أي 

مصدر وحيد على المجموعة المسلحة.

إن التعقيد الذي تتسم به التحالفات بين العديد من المجموعات المسلحة التي ظهرت في العقد الماضي - 
وظهورها في شكل »شبكات مؤلفة من عدة شبكات« - يتطلب رؤية بعيدة المدى للحوار المتواصل مع 
أولئك الذين تم تحديدهم بوصفهم لديهم تأثير على العنف وضبط النفس في وقت معين. وفي ممارسة اللجنة 
الدولية، وجد أن زرع الشك في أذهان أفراد المجموعات المسلحة بشأن استخدامهم العنف يخفف من حدة 
السلوك مع مرور الوقت. ويستلزم هذا النهج الطويل األجل وجود استراتيجية متماسكة وذاكرة مؤسسية 

قوية لتعويض معدل دوران الموظفين على المدى القصير.

على أولوية الحجج القانونية
تشير هذه الدراسة وخبرة اللجنة الدولية إلى أن التركيز على القانون دون غيره في جميع أنواع المجموعات 
المسلحة ليس فعااًل في التأثير على السلوك بقدر تأثير مزيج من القانون والقيم التي يقوم عليها. ومن شأن 
ربط القانون باألعراف والقيم المحلية أن يمنحه قوة دفع أكبر. وُيعد دور القانون أمًرا حيوًيا في وضع 
المعايير، إال أن تشجيع األفراد على استيعاب القيم التي يمثلها من خالل ترسيخ المفاهيم ُيعد طريقة أكثر 
استمرارية لتعزيز ضبط النفس. ويبدو حدوث تدهور في االنتهاكات المتبادلة للقانون الدولي اإلنساني أقل 
احتمااًل إذا كانت أعراف القانون الدولي اإلنساني متأصلة في شرف المقاتل. وبالتالي، فإن تحديد المراجع 
التاريخية والمعاصرة التي يتردد صداها في السياقات المحلية يعزز قدرة الحجج على اإلقناع من أجل ضبط 

النفس.

على فهم المجموعات المسلحة
يوضح البحث أن الهيكل التنظيمي للمجموعة المسلحة يوفر أدلة مهمة على مصادر التأثير على سلوك 
أفرادها. ويمكن لتحليل أنماط العنف التي ترتكبها القوات المسلحة والمجموعات المسلحة - نوع العنف، 
وهدف كل نوع وتواتره والطريقة المستخدمة فيه )انظر الفصل األول( - أن يلقي الضوء بدوره على 
مسألتي القيادة والسيطرة وأن يساعد في تحديد أين تتم ممارسة ضبط النفس ومتى تتم. وبدوره، يمكن أن 
يؤدي رصد حاالت ضبط النفس إلى التساؤل حول سبب إظهار ضبط النفس في سياق ما وليس في سياق 
آخر، مما قد يوسع نطاق فهم القوى المحركة والشخصيات المؤثرة. ويمكن أن يوجه التمييز بين العنف 

بوصفه »سياسة« مقابل »الممارسة« االنتهازية القرارات على المستوى المناسب لتوجيه الحوار.
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ومن شأن األسئلة التالية أن تساعد على تقديم المزيد من األفكار عن الهيكل التنظيمي للقوات 
المسلحة أو المجموعات المسلحة:

هل هناك قيادة واضحة تصدر األوامر؟ هل يبدو أن هناك تنفيًذا لتلك األوامر؟. 1
 هل هناك عالمات مرئية للتسلسل الهرمي واالنضباط، مثل الزي الموحد، والتحية، واالستخدام . 2

المتسق للرتب داخل المجموعة؟
كيف ترتبط مجموعة بمجتمع محلي ما؟ هل تتلقى أي دعم )سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي(؟. 3
 من أو ما هي مصادر التأثير على المجموعة )السياسية، أو االجتماعية، أو االقتصادية، أو الروحية . 4

أو غيرها(؟ كيف تمارس سلطتها؟
هل تنعكس أيديولوجية المجموعة في ممارستها؟. 5
 كيف يتم ترسيخ قواعد المجموعة وتعزيزها داخلها )على سبيل المثال بواسطة التدريب، أو . 6

الطقوس، أو الخطب التي تلقيها الشخصيات المؤثرة، أو الممارسات العنيفة(؟
 هل تظهر وحدات المجموعة األكبر حجًما طقوًسا أو ممارسات تتعارض مع عقيدة الجماعة . 7

وغرضها المعلن؟

وليس كل المجموعات المسلحة سوف تدخل بدقة ضمن نطاق تنظيم المجموعات المسلحة الوارد في الفصل 
األول، فبعضها يكون أقرب إلى الحركات التي لها نواة مركزية تلهم المجموعات الفرعية الالمركزية 
وتوجهها بدرجات مختلفة من االنتماء لتلك النواة. ويعزز تحليل مثل هذه التحالفات من خالل فحص كل 
مجموعة عضو على حدة فهم درجة استقاللها الفعلية. على سبيل المثال، قد يكون لدى كل مجموعة مصادر 

تأثير مختلفة مما يتطلب استراتيجيات مشاركة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي.

على فهم الوكالة المدنية
تم التطرق إلى الدور الذي تلعبه المجتمعات المحلية في التأثير على سلوك المجموعات المسلحة في العديد 
من الحاالت التي تمت دراستها. والحقيقة أن المدنيين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية ليسوا كيانات 
سلبية بل بإمكانهم التأثير على سلوك المجموعات المسلحة لصالح العنف أو ضبط النفس. في كولومبيا، 
وضعت المجتمعات المحلية المتماسكة التي لديها زعماء أقوياء استراتيجيات الحماية الذاتية التي وفرت لهم 
الحماية من العنف المسلح واإليذاء. غير أن المجتمعات المحلية يمكنها أيًضا أن تثير العنف، ففي كل من 
كولومبيا ومالي، دعت المجتمعات المحلية إلى العنف ضد أولئك الذين ُينظر إليهم على أنهم يعرضون 

مصالح أصحاب األعمال للخطر أو ُيعّدون غير مرغوب فيهم اجتماعًيا.

ويمكن لمشاركة أعمق مع المجتمعات المحلية أن تعزز فهم آليات ضبط النفس. وهناك الكثير من الفرص 
السانحة في أثناء تنفيذ األنشطة اإلنسانية لفتح حوار مع أفراد المجتمع المحلي حول أعراف ضبط النفس 
)انظر مثال المصارعة في الفصل الخامس(. ولكن انطالًقا من رغبتها في دعم مبادرات الحماية الذاتية 
للمجتمع المحلي، يجب على المنظمات اإلنسانية أن تضع في اعتبارها التداعيات المحتملة لهذه الجهود. 
فيمكن لتدخالت الغرباء أن تغير القوى المحركة للمجتمع المحلي وربما تقوضها، وقد تجذب مشروعات 
المجموعات االجتماعية ومساندتها  تنظيم  المسلحة، وُيعد دعم  المجموعات  انتباًها سلبًيا من  المساعدات 

عملية سياسية بطبيعتها قد تضر بمفاهيم الحياد.



على الثقة بوصفها شرًطا أساسًيا للمشاركة
إن قدرة المنظمات اإلنسانية على المشاركة مع القوات المسلحة والمجموعات المسلحة ومحاولة التأثير على 
سلوكها تعتمد إلى حد كبير على ثقة اآلخرين في أغراض المنظمة وممارساتها. ومن غير المرجح أن يلتقي 
القادة ممثلي المنظمات التي ال يثقون بها، ناهيك من االستماع إليهم. وقد يقول العقالنيون إن احتمال توفير 
السلع والخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وشرعيتهم المحتملة المتأتية من التعامل مع منظمات 
اإلغاثة قد يفوقان اعتبارات الثقة.67 وربما كان ذلك صحيًحا مع العديد من المجموعات المسلحة في العقدين 
لسيطرة  التي تخضع  المناطق  إلى  اإلغاثة  تراجع وصول منظمات  لكن  الباردة.  الحرب  لنهاية  التاليين 
المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما )وبعض الحكومات( على مدى العقد الماضي – بسبب غياب 
»الضمانات« األمنية أو رفض الوجود اإلنساني »الغربي« أو كليهما - يشهد على الطبيعة المتغيرة لبيئة 

العمل.

وقد انعكست أهمية الثقة انعكاًسا قوًيا في دراسة استقصائية أُجريت من أجل هذا المشروع بين موظفي 
اللجنة الدولية الذين يتعاملون مع المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما. وطرحت تلك الدراسة سؤااًل 
عما اعتبره المشاركون أهم العوامل التي تحدد قبول عمل اللجنة الدولية اإلنساني في المناطق التي تسيطر 
عليها المجموعات المسلحة غير التابعة لدولة ما. وجاء 51% من الردود متعلًقا بقضايا الثقة في مبادئ 
من   %21 وذكر  التنبؤ(،  على  والقدرة  والسرية  واالستقالل  الحياد  )مثل  عملها  الدولية وطرق  اللجنة 
المشاركين في الدراسة االستقصائية أسباًبا متعلقة بما سعت المجموعة المسلحة غير التابعة لدولة ما لتحقيقه 
التي تسيطر عليها، واكتساب  يعيشون في األراضي  الذين  للسكان  السلع والخدمات  توفير  لنفسها )مثل 
الشرعية، وتوفير المستلزمات الطبية والتدريب على اإلسعافات األولية لمقاتليها(. وشدد المشاركون في 
الدراسة االستقصائية على مدى تحذير المجموعات المسلحة اللجنة الدولية من أنهم يراقبون اتساق أفعال 
اللجنة مع ما تعلنه، ليس محلًيا فحسب ولكن عبر سياقات مختلفة. ويشير هذا األمر إلى الحاجة إلى زيادة 

تعزيز تماسك مؤهالت اللجنة الدولية اإلنسانية واتساقها في المجالين العملي والرقمي.

6 - 2 المخططات المبدئية للمشاركة
تلخص »المخططات المبدئية للمشاركة« التالية الرؤى الرئيسية المستقاة من البحث في كل فئة من فئات 
القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، واألسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا عند تصميم نهج 
المشاركة. وهي تمثل نقطة انطالق لتحليل الجماعات المسلحة دون أن تكون بدياًل عن الفحص التفصيلي 

والمناسب للسياق لخصوصياتها.

67  للتعرف على الطرق المختلفة التي تستفيد بها المجموعات المسلحة من العمل اإلنساني، انظر فيونا تيري، هل هناك إدانة للتكرار؟ 
مفارقة العمل اإلنساني Fiona Terry, Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action، مطبعة جامعة 

كورنيل، إيثاكا ولندن، 2002.
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القوات المسلحة المتكاملة التابعة لدولة ما )الفصل الثاني(

األفكارالخصائص
التسلسل الهرمي الصارم في اتخاذ القرار وممارسة السلطة.	 
قواعد مدونة وقابلة للمالحظة تطبق باستمرار.	 
عالمات االنضباط الملحوظة )االحترافية التي يعكسها الزي 	 

الموحد، والتحية، والنظام المتبع(.
االنفصال عن الحياة المدنية في أثناء الخدمة.	 

مصادر السلطة وضبط النفس
 القيادة العليا.

 صغار الضباط وضباط الصف.
واألعراف  االشتباك،  وقواعد  الموحدة،  العمل  وإجراءات    العقيدة، 

والقيم غير الرسمية.
  التهديد بالعقاب.

عمليات ترسيخ المفاهيم
التدريب الرسمي والتسلسل الهرمي واالنضباط.	 
القيم غير الرسمية والطقوس )على سبيل المثال، التنكيل، 	 

واألناشيد العسكرية(.

إن كثافة التدريب على القانون الدولي اإلنساني )من 
التواتر، والطرق المتبعة( تحدث فرًقا في سير  حيث 
المعركة. ويجب أن يتمتع المدرب  األمور في ساحة 
أو  الخبرة  خالل  من  سواء  المتلقين،  مع  بالمصداقية 

التمرس.

في ظل  أفضل وجه  التدريب على  فعالية  اختبار  يتم 
ظروف تشبه ظروف المعركة.

يجب على القائد المباشر تعزيز أعراف ضبط النفس 
في اللحظات الحرجة.

أو  المفاهيم  لترسيخ  الرسمية  العملية  تعزيز  يمكن 
تقويضها بواسطة عمليات غير رسمية لتعزيز عمليات 

ترسيخ المفاهيم.

تم  إذا  النفس  ضبط  أعراف  ترسخ  أن  األرجح  من 
استيعابها كجزء من هوية الجنود - حتى ينتقل األمر 

من أنه “مخالف للقانون” إلى أنه “ليس من طبيعتنا”.

الُنهج المتبعةاالعتبارات
ما هي األحداث واألساطير والشخصيات والقيم التي 
تشكل جزًءا من هوية القوة المسلحة؟ كيف تشكل هذه 
األمور العملية الرسمية والعملية غير الرسمية لترسيخ 

المفاهيم؟

على  الصف  وضباط  الضباط  صغار  تأثير  مدى  ما 
سلوك أفراد الوحدة ووجهات نظرهم؟

الدينية  الهويات  )مثل  المتداخلة  الهويات  هي  ما 
يقومون  هل  المسلحة؟  القوات  أفراد  لدى  والعرقية( 

بإنشاء مداخل أخرى للرسائل المتعلقة بضبط النفس؟

هل تضعف آليات الرقابة بسبب بعد المسافة عن القيادة 
المركزية؟ كيف يؤثر هذا األمر على السلوك؟

ما هي خلفية المدرب التي تكون أكثر مصداقية لدى 
متلقين معينين؟

الدولي  القانون  إدماج  في  والمساعدة  المشورة  تقديم 
العسكرية  العقيدة  الوطنية وفي  القوانين  في  اإلنساني 

على جميع المستويات.

الدولي  القانون  على  التدريب  تطوير  في  المساعدة 
اإلنساني المصمم لمتلقين معينين. إيجاد المراجع التي 
اختبار  يتم  بأن  التوصية  المشاركين.  لدى  لها صدى 

التدريب تحت الضغط.

تعزيز ترسيخ القيم المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني 
من خالل دعم إدماجها في الثقافة التنظيمية.

تتبع أنماط العنف وتحديد حاالت ضبط النفس. التحقق 
بين  التمييز  النفس.  ضبط  على  التأثير  مصادر  من 

العنف كسياسة وممارسة.

تشجيع الدول المتحالفة مع القوات التابعة لدولة ما  أو 
غير التابعة لدولة ما  األخرى على ضمان أن يرسخ 
شركاؤهم أعراف ضبط النفس بين جنودهم أو مقاتليهم.
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المجموعات المسلحة المركزية غير التابعة لدولة ما )الفصل الثالث(

األفكارالخصائص
 القيادة تمارس قيادة وسيطرة صارمة على المرؤوسين من 	 

خالل تسلسل هرمي دقيق، ولكن ربما تكون آليات الرقابة 
ضعيفة.

عقيدة أو أيديولوجية أساسية توضح األهداف والُنهج المتبعة 	 
والرؤية العالمية.

عالمات االنضباط الملحوظة )االحترافية التي يعكسها الزي 	 
الموحد، والتحية، والنظام المتبع(.

االنعزال عن السكان المدنيين )السكن في مخيمات أو 	 
ثكنات(.

مصادر السلطة وضبط النفس
 الكبار القادة وقادة الوحدات الفرعية.

 أيديولوجيات المجموعة، ومدونات السلوك الخاصة بها.
  األيديولوجية، وقواعد السلوك، واالنضباط. 

  التهديد بالعقاب.

عمليات ترسيخ المفاهيم
نظام شامل )على سبيل المثال السيطرة على جميع جوانب 	 

النظام اليومي(.
طقوس االنتقال إلى مرحلة الرجولة والروابط غير الرسمية.	 

أيديولوجية مفصلة تحدد  تتبنى عقيدة أو  المجموعات 
المجموعة وقيمها وتبثها  أفكار  تنشر  األهداف. وهي 

لجمهور أوسع بانتظام.

القواعد تنص على معايير العنف المسموح به وأهدافه.

ضعف القدرة على مراقبة سلوك الوحدات القتالية يوفر 
األعراف  فهم  كيفية  لتفسير  مجااًل  الوحدات  لقادة 

وتطبيقها.

مكثفة  ممارسات  خالل  من  يتشكل  المجموعة  والء 
لترسيخ المفاهيم تهدف إلى إعادة تشكيل هويات أفراد 

المجموعة.

الُنهج المتبعةاالعتبارات
عليه  تنص  الذي  ما  المجموعة؟  أيديولوجية  هي  ما 
مدونة قواعد السلوك الخاصة بها بشأن العنف وضبط 

النفس؟ أين تتداخل مع القانون الدولي اإلنساني؟

من الذي يوضح عقيدة المجموعة أو أيديولوجيتها أو 
يفسرها؟

بين  وقواعدها  المجموعة  معتقدات  ترسيخ  يتم  كيف 
األفراد؟

الوحدات  بين  العنف  أنماط  في  اختالفات  هناك  هل 
المختلفة داخل المجموعة نفسها؟ ماذا يعكس هذا األمر 

عن القيادة والسيطرة؟

والمجتمعات  المسلحة  المجموعة  بين  العالقة  هي  ما 
مقاومة  على  قادرة  المحلية  المجتمعات  هل  المحلية؟ 

الزج بها في النزاع؟

ما هي خلفية المدرب التي تكون أكثر مصداقية لدى 
متلقين معينين؟

تتبع أنماط العنف وتحديد حاالت ضبط النفس. التحقق 
بين  التمييز  النفس.  ضبط  على  التأثير  مصادر  من 

العنف كسياسة وممارسة.

والقانون  المجموعة  عقيدة  بين  الشبه  أوجه  مناقشة 
الدولي اإلنساني، والسعي لتحقيق مزيد من المواءمة.

مناقشة القيادة بشأن أي اختالفات بين القواعد والسلوك 
يسمح  الذي  الغموض  بشأن  المشورة  تقديم  المالحظ. 

بتفسيرات مختلفة للقواعد.

قد  التي  الرسمية  غير  األعراف  بشأن  القيادة  مناقشة 
تقوض القواعد الرسمية، وقوة آليات المراقبة.

مناقشة المجتمعات المحلية بشأن الطرق التي تتعامل 
بها مع مجموعة مسلحة وكيف تحمي أفراد المجتمع 

المحلي من العنف والتجنيد.
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المجموعات المسلحة الالمركزية غير التابعة لدولة ما )الفصل الرابع(

األفكارالخصائص
تحالفات غير ثابتة تتكون من مجموعات مسلحة صغيرة.	 
احتفاظ القادة كل على حدة بسلطة اتخاذ القرار على أفراد 	 

المجموعة.
الوحدات قد تنشق لالنضمام إلى تحالفات جديدة، دون تعريض 	 

تماسك المجموعة للخطر.
يمكن للمجموعات الالمركزية المتعددة أن تعمل مًعا ضمن 	 

حركة أوسع نطاًقا مما يتيح لها الوجود على المستوى المحلي 
واإلقليمي والعالمي.

تنسيق غير محكم داخل التحالف، بما في ذلك في التخطيط 	 
والعمليات العسكرية.

وجود بضعة مؤشرات يمكن مالحظتها على االنضباط 	 
العسكري.

مصادر السلطة وضبط النفس
 قادة الوحدات.

 رجال األعمال، والنخب الدينية أو الثقافية المحلية.
 القيادة العليا.

 النصوص األيديولوجية والدينية.
  التهديد بالعقاب.

عمليات ترسيخ المفاهيم
متنوعة للغاية.	 
يمكن أن تستند إلى الثقافة والعادات المحلية.	 
يمكن أن تشمل التدريب العسكري واأليديدلوجي.	 
عملية غير رسمية قوية لترسيخ المفاهيم لدى مجموعة األقران.	 

زاد  المركزية،  أكثر  المسلحة  المجموعة  كانت  كلما 
تأثير المصادر الخارجية عليها.

يعتمد سلوك الوحدات كل على حدة اعتماًدا كبيًرا على 
ما يفضله القائد.

يتم إدماج المجموعات في الشبكات االجتماعية المحلية 
)على سبيل المثال المجتمعات المحلية، والشخصيات 
مع  بصالت  تحتفظ  أن  ويمكن  البارزة(  المحلية 

مجموعات مسلحة إقليمية أو عالمية.

سلوك  على  المحلية  الفاعلة  األطراف  تأثير  يشهد 
واستجابة  الوقت  بمرور  تقلًبا  المسلحة  المجموعة 

لألحداث.

يمكن أن تعزز قيم المجموعة وقواعدها ضبط النفس، 
حتى في غياب أنظمة الرقابة.

الُنهج المتبعةاالعتبارات
هي  ما  مًعا؟  المسلحة  المجموعات  تحالف  يتوافق  كيف 
وقادة  الصغيرة  المجموعات  قادة  بين  العالقات  طبيعة 

التحالف؟

ما هي العالقة بين المجموعة المسلحة والمجتمع المحلي؟ 
هل يمارس قادة المجتمع / رجال األعمال / القادة الدينيون 

التأثير على سلوك المجموعات المسلحة؟

هل تعتمد المجموعة على عمليات ترسيخ المفاهيم القائمة 
على العادات والتقاليد المحلية )مثل طقوس بلوغ مرحلة 

النضج؟

كيف يتغير تأثير األطراف الفاعلة الرئيسية في مجموعة 
التأثير  الوقت، ولماذا؟ ما هو مصدر  مسلحة مع مرور 
أو  سياسي  أو  مالي  أو  ديني  المثال،  سبيل  )على  عليها 

اجتماعي(.

أوجه  ما هي  بالحرب؟  الخاصة  العرفية  القواعد  ما هي 
التشابه الموجودة في القانون الدولي اإلنساني؟ 

تتتبع أنماط العنف وتحديد حاالت ضبط النفس. التحقق 
من مصادر التأثير على ضبط النفس. التمييز بين العنف 

كسياسة وممارسة.

يتغير  وقد  المحليين.  القادة  مع  للحوار  أولوية  إعطاء 
هؤالء القادة باستمرار.

سلوك  على  التأثير  مصادر  ألهم  دقيق  فهم  تطوير 
المجموعة المسلحة، مع مالحظة نوع السلطة التي تعتمد 

عليها.

التحالف،  بنية  المشاركة  استراتيجيات  تعكس  أن  يجب 
واإلقليمي  والوطني  المحلي  المستوى  على  وتتفاعل 

والعالمي.

يجب أن يكون عمل اللجنة الدولية متسًقا ويمكن التنبؤ به 
ويتسم بالشفافية في كل ما تقوله وتفعله.
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المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع المحلي   )الفصل الخامس(

األفكارالخصائص
تضم  10 - 50 شاًبا )وأحياًنا شابات( من المجتمع المحلي.	 
شكلت للدفاع عن مصالح المجتمع المحلي.	 
الهيكل الهرمي األفقي.	 
الشخصيات المحلية البارزة أو السياسيون المحليون هم من 	 

يقررون التعبئة.
طقوس انتقال األطفال إلى مرحلة الرجولة تشكل تماسك 	 

المجموعة.
التعبئة مؤقتة.	 
مدونات السلوك غير مكتوبة وتعكس القيم والقوانين العرفية 	 

والتقاليد المحلية.

مصادر السلطة وضبط النفس
 القادة التقليديون.

 السياسيون المحليون.
 القادة الدينيون المحليون.

 نخبة رجال األعمال المحليين.
 قادة المقاتلين الشباب المحليين.
 أعراف المجتمع المحلي وقيمه.

 مناقشات المجتمع المحلي حول تفسير األعراف.

عمليات ترسيخ المفاهيم
طقوس بلوغ مرحلة النضج في المجتمع المحلي.	 
الممارسات الدينية والعرفية المحلية.	 

ال يظل أفراد المجموعة في حالة تعبئة، ولكنهم يعودون 
إلى أدوارهم في المجتمع المحلي.

قد ال تختار المجموعات المندمجة في المجتمع المحلي 
متى تقاتل وأين وكيف تقاتل.

األطراف الفاعلة المحلية واإلقليمية والوطنية قد تتنافس 
على النفوذ والسيطرة على هذه المجموعات.

األعراف التقليدية التي تنظم العنف وضبط النفس قد 
تخضع للنقاش داخل المجتمع المحلي.

قد تخفي صورة العنف الفوضوي الخارج عن السيطرة 
في  فعلًيا  يتحكم  من  المجموعات  هذه  تمارسه  الذي 

األمور.

الُنهج المتبعةاالعتبارات
كيف تشارك المجموعات المسلحة المندمجة في المجتمع 

المحلي في مجتمعاتها؟

كيف يظهر قادة المجموعة؟ على أي شيء تعتمد سلطتهم؟ 
ما مدى تأثيرهم المباشر على المجموعة؟

المجموعة  فيه  تحارب  الذي  الوقت  يؤثر على  الذي  من 
وكيف تحارب؟

أوجه  ما هي  بالحرب؟  الخاصة  العرفية  القواعد  ما هي 
التشابه الموجودة في القانون الدولي اإلنساني؟

عندما  المجموعة  أفراد  مع  الدولية  اللجنة  تشارك  كيف 
يمكننا  هل  المحلي؟  المجتمع  داخل  دورهم  يمارسون 
غير  بصورة  السلوك  لمناقشة  المشاركة  هذه  استخدام 

مباشرة في أثناء النزاع المسلح؟

التحقق  النفس.  العنف وتحديد حاالت ضبط  أنماط  تتبع 
من مصادر التأثير على ضبط النفس. التمييز بين العنف 

كسياسة وممارسة.

المجموعات  بها  التي ترتبط  للكيفية  اكتساب فهم أعمق 
من  مختلفة  بأنواع  المحلي  المجتمع  في  المندمجة 

الشخصيات المحلية والوطنية أصحاب السلطة.

تعزيز ضبط النفس من خالل أعراف المجتمع المحلي أو 
القانون العرفي أو األطر القانونية األخرى )مثل القانون 

الدولي اإلنساني واإلسالم(.

المحلية  المجتمعات  لفهم  القطاعات  متعدد  نهج  اتباع 
والمشاركة معها.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

19, avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email:   cai_rcc@icrc.org  www.icrc.org/ar

© حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر، حزيران/ يونيو 2018

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف األخرى في جميع أنحاء العالم، باذلة كل ما 
في وسعها لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع شركائها في الصليب األحمر والهالل األحمر. 
وتسعى المنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنشر القانون اإلنساني وتعزيزه، وبمناصرة المبادئ اإلنسانية العالمية. ولما 

كنا الجهة المرجعية في مجال القانون الدولي اإلنساني، فإننا نساعد على تطوير هذا القانون ونعمل على تنفيذه.

 يعلم الناس أن بوسعهم االعتماد على اللجنة الدولية للصليب األحمر في تنفيذ مجموعة من األنشطة المنقذة للحياة في مناطق النزاع، 
ويشمل ذلك توفير المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والمأوى؛ وتقديم خدمات الرعاية الصحية؛ والمساعدة 
بلّم شمل أفراد العائالت الذين فرقتهم النزاعات،  في الحد من خطر األلغام والذخائر غير المنفجرة. وتضطلع اللجنة الدولية أيضاً 
وبزيارة المحتجزين للتحقق من أنهم يعاَملون معاملة الئقة. وتعمل بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية على فهم احتياجاتها وتلبيتها، 

مستعينة بتجاربها وخبراتها في تقديم استجاباتها بسرعة وفعالية، ودون انحياز ألي جانب.
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