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مقدمة
حان الوقت كي تغدو جهود المجتمع المدني الرامية
جزءا من
إلى الحد من األسلحة الصغيرة والعنف المسلح
ً
«الصورة األكبر» أو «تُدرج في أطر أوسع» .وبصرف النظر
عن الدالالت الدقيقة لذلك ،فإن هذه الفكرة بالطبع
ليست بجديدة وفي الوقت نفس ليس من السهل
تنفيذها.
قدما ،وعلى الرغم من أن قضية األسلحة
وبالتطلع
ً
ً
نوعا ما ،إال أن إدراجها في
الصغيرة القت «قبولا» دول ًيا ً
إطار «المخطط األوسع» يعتبر محنة شاقة .وبالفعل،
« ُيعتبر اإلدراج الفعال عملية عسيرة وتستغرق وقتًا
طوي ًلا ،وتشهد على ذلك التجارب السابقة عندما ُبذلت
جهود إلدراج قضايا البيئة أو النوع االجتماعي .وإضافة
تحديي جمود المؤسسات والتوعية ،ينبغي إجراء
إلى ِّ
تحليل فعال عن إدراج أجندات األسلحة الصغيرة

واألسلحة الخفيفة والحد من العنف المسلح بشكل مالئم
.1
وناجع في برامج قائمة وتع ُّلم الدروس من تلك البرامج»
تحديدا ،أن تتجاوز
ويعني هذا ،داخل أسوار األمم المتحدة
ً
قضية األسلحة الصغيرة والعنف المسلح حدود اللجنة
األولى أثناء انعقاد الجمعية العامة .صحيح أن تحقيق ذلك
صعب ،بيد أنه ضروري.

التنمية
بهذا المعنى ،فإن العوائق التي تقف أمام اإلدراج الكامل
لجهود الحد من األسلحة الصغيرة وعنف األسلحة
النارية في أطر التنمية تترك آثا ًرا حادة .وفي الماضي
القريب ،كان اإلدراج األولي «يعني أخذ قضايا أمن اإلنسان
على محمل الجد حقً ا بحيث سعت برامج التنمية إلى
معالجة أجندات التحرر من العوز والتحرر من الخوف
والعنف بطريقة متماسكة .ولم يكن ذلك ممارسة
سواء في البلدان النامية المتأثرة أم
اعتيادية بالتأكيد
ً
2
في برامج التعاون اإلنمائي الدولي»  .وبالفعل« ،بقيت
قضايا األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والعنف
المسلح بحلول عام  2010بعيدة عن أن تُدمج أو ُيقبل بها
في دراسات التنمية أو في مؤسسات وبرامج التنمية
الرئيسية .ولكن اجتيزت عتبة معرفية مهمة فيما
يتعلق ببرامج وسياسات المساعدة الدولية». 3
وحتى في يومنا هذا ،وفيما كرست عدة وكاالت
بعضا من جهودها لمناصرة الحد
ومؤسسات إنمائية
ً
من العنف المسلح ،يمكن القول إنه ال يزال لدى مكاتب
هيئات
التنمية أو المنظمات غير الحكومية الدولية أو
ٍ
من قبيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مساحة كي
ً
نشاطا في قضايا تتصل مباشرة باألسلحة
تصبح أكثر
والعنف الناجم عنها.
وقد خصص بعض الجهات الفاعلة الكبيرة في هذا
جهودا غير مالئمة وضئيلة في قنوات نزع
الميدان
ً
السالح مقارنة مع عنف األسلحة النارية وعدد األرواح
المتأثرة به والعقبات التي يضعها في طريق التنمية
وبعيدا عن األطر الدولية ،ال ُيد ِرج كثير من
المستدامة.
ً
مالئما للحد من
البلدان على الصعيد الوطني منظو ًرا
ً
العنف المسلح في خطط التنمية الوطنية.

وفي المستقبل القريب ،تتمثل أفضل طريقة «لالندماج
ضمن الصورة األكبر» – وهو ما يتعين على المجتمع
المدني العالمي القيام به بكل تأكيد – في إدراج قضايا
العنف المسلح بالكامل في عملية مراجعة األهداف
ومجددا ،ليس في هذا شيء
اإلنمائية لأللفية وتطورها.
ً
ثوري
نظ ًرا للجهود طويلة األمد المبذولة إلدراج مؤشرات
تتعلق بالحد من العنف المسلح في إطار التنمية لما بعد
عام  .2015ويبقى ذلك أولوية فورية للمنظمات المعنية
باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة» . 4وهذا العمل
مستمر ،وفي بعض الجوانب قد يصبح الوقت متأخ ًرا
ٌ
بالنسبة لمشاركة المنظمات للمرة األولى قبل تعريف
إطار ما بعد عام  2015فعل ًيا.
ومع ذلك ،ال يزال بين األهداف المهمة إيالء اهتمام أكبر
بالعملية (وبفروعها المفاهيمية مثل إعالن جنيف)
والتحضير لمشاركة أكثر فائدة .وكما أشار باتشيلور
وموغاه ،ثمة بالفعل نقاشات كثيرة في هذا المجال
بشأن الحد من العنف ،وتعزيز التحرر من الخوف ،والسالم
المستدام .وتتضمن الغايات الممكنة لتحقيق هذا
مجتمع
الهدف الرئيسي «إزالة العنف القاتل من كل
ٍ
بحلول عام  ،»2030أو «تخفيض عدد األشخاص والجماعات
المتأثرة بالعنف» .كما تتضمن المؤشرات المقترحة
تخفيض عدد جرائم القتل لكل  100ألف نسمة ،وعدد
جرائم العنف لكل  100ألف نسمة ،وغيرها على الرغم من
«وجود مؤشرات تفيد بأن كثي ًرا من الدول األعضاء في
األمم المتحدة تقاوم استخدام هذه الصيغة في أجندة
التنمية المستقبلية» .5
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جزءا كبي ًرا من تلك المقاومة السياسية
ونحن نرى بأن
ً
ينبع من الفصل ،على األقل في نظرة بعض الدول إلى
ما تجري مناقشته ،بين مفهومي «التنمية البشرية»
و»التنمية الوطنية» .وفي حالة البرازيل بالتحديد ،كشفت
مقالة حديثة بأن العقبات كبيرة حقً ا:
تعريف متحفظ وضيق
«يبدو أن البرازيل قد استقرت على
ٍ
للتنمية .فالتنمية ،كما ُع ِّرفت أثناء قمة الريو +20عام  ،2012تقتصر
على األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية فقط ،فيما تغيب
الممارسة السياسية ومسائل السالمة والعدل والحكم بشكل صارخ.
وقد يعود ذلك إلى أن دبلوماسييها خشوا تحويل األنظار عما اعتبروه
أولويات ’رئيسية‘ للتنمية وربما أ ِنفوا من ’توريق’ التنمية وهو انتقاد
شائع لبرامج المساعدة ‘الغربية’ .وفي كلتا الحالتين ،ال تؤدي معالجة
قضية التنمية دون تمحيص إلى هدر االستثمارات فحسب ،بل وإلى
ضرر غير مقصود بالفعل .ويبدو أن البرازيل ،عندما يتعلق األمر
عوضا عن
بأهداف التنمية المستدامة ،تلجأ إلى مبررات أيديولوجية
ً
6
المدعمة باألدلة».
المبررات
ّ
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وبصرف النظر عن ذلك ،فإن إدراج قضية األسلحة
الصغيرة وعنف األسلحة النارية في إطار األمم المتحدة
للتنمية بصورة مالئمة يتضمن ما هو أكثر من إشارة
أيضا اعتماد
‘السلم واألمن‘ ،ولكنه يتجنب ً
غامضة إلى ِ
أهداف بعيدة عن الواقع لدرجة تجعلها بال معنى من
قبيل «إلغاء العنف القاتل».
وعوضا عن ذلك ،من الضروري إدراج مؤشرات عددية
ً
عن العنف المسلح بحيث تكون ذات صلة ويمكن
قياسها مثل« :خفض عدد جرائم القتل لكل  100ألف
نسمة إلى النصف» و/أو «خفض حاالت العنف المسلح
(عدد الوفيات واإلصابات) لكل  100ألف نسمة إلى النصف».
ويمكن أن يتضمن التحديد التفصيلي لهذه المؤشرات
«اإلصابات وجرائم القتل المرتكبة باستخدام أسلحة نارية»
أو التزام جميع الدول على األقل بتحقيق «عتبة منظمة
الصحة العالمية» المذكورة أعاله وهي  10جرائم قتل لكل
 100ألف نسمة مع التزام الدول التي حققت هذه النسبة
بمساعدة الدول التي لم تحققها ،ربما باتباع نظام
الثنائيات (.)buddy system

وبغض النظر عن الصياغة ،من الضروري إدراج الحد من
العنف المسلح في أهداف التنمية المستدامة بصورة
مالئمة ،السيما مع وضع مؤشرات أو أهداف محددة .وكما
السلم
نالحظ من اسم فريق ُأنشئ حدي ًثا لتحقيق أهداف ِ
وسيادة القانون والحكم الرشيد في ستوكهولم ،فإن «ما
يمكن قياسه يمكن القيام به» 7.وعلى هذا النحو ،فإن
قدمها فريق العمل مفتوح
المقترحات ذات الصلة التي َّ
العضوية الذي أنهى أعماله مؤخ ًرا (في إطار الهدف المقترح
8
جدا بحيث ال يمكن تنفيذها.
رقم  )16غامضة ً
وهذه المقترحات هي« 1-16 :الحد بشكل كبير من كافة
أشكال العنف ومعدالت الوفيات الناجمة عنه في جميع
أنحاء العالم» ،و« 4-16الحد بصورة كبيرة من تدفقات األموال
واألسلحة غير الشرعية بحلول عام .»...2030
وعلى الرغم من أن وضع األهداف بصيغتها النهائية
سيستغرق سنة كاملة وأن المفاوضات الفعلية لن تبدأ إال
في كانون الثاني/يناير  ،2015يتعين على المجتمع المدني
والحكومات بذل جهود جبارة لتحقيق هدف ذي صلة ومؤثر.
و ُيعتبر مؤشر النسبة المئوية الفعلي خالل فترة زمنية
معينة (مثل خفض الوفيات الناجمة عن أعمال العنف لكل
هما ألنه
 100ألف نسمة بنسبة س بالمئة بحلول عام ُ )2030م ً
تقدما – هد ًفا كي
يقدم لسائر البلدان – حتى تلك األكثر
ً
تحققه ،ما يضمن تحقيق التزام عالمي.
عالو ًة على ذلك ،ت ُْحدث المؤشرات المحددة من قبيل «عدد
الوفيات الناجمة عن أعمال العنف» مث ًلا آثا ًرا جانبية مفيدة
وهي الضغط لزيادة جمع البيانات واإلحصاءات من الدول
الكثيرة التي تخفق في هذه المهمة األساسية للحكومة.
وحتى في غياب مؤشرات حول جرائم القتل باستخدام
جبر
األسلحة النارية أو حول األسلحة الصغيرة بالتحديدُ ،ي ِ
وجود أهداف واضحة للحد من جرائم القتل أو الوفيات
الناجمة عن أعمال العنف كافة الحكومات على تجديد
تأكيدها على ضبط استخدام األسلحة النارية ،وهي جزء
رئيسي من خارطة العنف في كل مكان تقري ًبا.
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حقوق اإلنسان
باإلضافة إلى االندماج الكلي في قطاع التنمية وأطره
الوطنية والدولية ،ينبغي تحقيق مزيد من الربط بين
السياسات وحمالت المناصرة وبين القضايا األوسع ألمن
اإلنسان .ويمكن القول إن «تكتل حقوق اإلنسان» في
العالم ،بما في ذلك كبرى منظمات المجتمع المدني
اهتماما
الدولية ووكاالت األمم المتحدة وعملياتها ،أولى
ً
وخصوصا األسلحة
أقل مما يجب بقضايا العنف المسلح
ً
الصغيرة بوصفها «أدوات النتهاكات حقوق االنسان»
بامتياز .وبالتأكيد فإن هذه االنتهاكات التي تُرتكب
باستخدام األسلحة أو بتسهيل منها ليست أكثر
أهمية ألن اتفاقيات األمم المتحدة تنقل هذه األسلحة أو
تحظرها دول ًيا.
ويمكن أن يذهب النقاش أبعد من ذلك عندما يتعلق
األمر باستخدام األسلحة النارية بين المدنيين .ففي
حين أن القانون الدولي اإلنساني بشكله الحالي ال
شيوعا (أي
يغطي العنف المسلح في تجلياته األكثر
ً
عنف األسلحة النارية في المناطق الحضرية في البلدان
«اآلمنة») ،ما اآلفاق المستقبلية لتطبيق القانون الدولي
لحقوق اإلنسان في المستقبل على
استخدام وكالء الدول لألسلحة الصغيرة؟
وهل يساعد هذا القانون في الحد من عنف األسلحة
النارية في صفوف المدنيين؟
وقد تناولت األمم المتحدة في عام  2002قضية األسلحة
الصغيرة وحقوق اإلنسان بصورة مؤثرة ،وهو ما أدى
إلى صدور تقرير باربرا فري عام « 9 .2006وعلى الرغم من
المساهمة المهمة لهذا التقرير الخاص بحقوق اإلنسان،
لم يكن له أي أثر يذكر حتى اآلن على المحافل متعددة
األطراف على صعيد وضع سياسة ملموسة والخروج
بنتائج عملية» .10ويمكن القول إن االستثناء الوحيد كان
التفاوض الناجح بشأن معاهدة تجارة األسلحة التي
شكلت خطوة مهمة إلى األمام من حيث ربط عمليات
النقل الدولية لألسلحة التقليدية بمخاطر انتهاكات
القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ولكن كما الحظنا ،ينجم عدد كبير من انتهاكات حقوق
اإلنسان عن سوء استخدام األسلحة النارية وهو أمر
ال يرتبط كثي ًرا بنقلها دول ًيا ،إما ألنها تنتج محل ًيا أو
تداولها واستخدامها ألعراض خارج نطاق المسؤولية
صدر .ومما ال شك فيه أن األسلحة الصغيرة
للم ِّ
المحتملة ُ
هي «األدوات التي يجري استخدامها في انتهاك حقوق
اإلنسان» كالحق في الحياة ،وأمن الفرد ،وحرية التجمع
وتكوين النقابات والحركة ،وحرية التعبير ،والحق في
التعليم ،والحق في الرعاية الصحية ،الخ .وفي واقع
األمر« ،تتمتع األسلحة الصغيرة نظ ًرا لسهولة حملها
ومقدرتها الكبيرة على القتل بالقدرة على تحويل
انتهاك بسيط لحقوق اإلنسان إلى انتهاك كبير» .11
ٍ

وعلى هذا النحو ،تقول فري« :يمكن تحميل الدولة بموجب
القانون الدولي لحقوق اإلنسان مسؤولية االنتهاكات التي
يرتكبها أفراد باستخدام أسلحة صغيرة في حالتين اثنتين:
عندما يعمل هؤالء األفراد تحت لواء سلطة الدولة ،وعندما
تخفق الدولة في بذل العناية الواجبة لحماية حقوق اإلنسان». 12
وبعبارة أخرى ،يمكن اعتبار الحكومات الوطنية مسؤولة قانون ًيا
عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد باستخدام
أيضا
أسلحة صغيرة ليس بسبب ترخيصها بذلك فحسب ،بل ً
بسبب عدم اتخاذ خطوات لمنعه .وبالتأكيد ،يمكن تحسين
وخصوصا في بلدان
الوضع في الحالة األولى بشكل كبير
ً
كالبرازيل نظ ًرا لسوء استخدام أجهزة تطبيق القانون لألسلحة
النارية .وعلى الرغم من وجود معايير دولية وبروتوكوالت عملية
الستخدام هذه األجهزة للقوة  ،13تُعتبر قدرة أسلحة الشرطة
على القتل أم ًرا غير مقبول إطال ًقا في كثير من المجتمعات.
فعلى سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن الشرطة
(العسكرية) البرازيلية تقتل خمسة أشخاص في المتوسط كل
شخصا 351 ،منهم في
يوم – ُقتل في عام  2012ما مجموعه 1890
ً
14
ساو باولو ،أي نحو  20بالمئة من جميع حاالت القتل في المدينة
 .وكما هو الحال في كثير من البلدان ،لم يتضمن القانون
الوطني في البرازيل بشكل دقيق أهم جانب أساسي في
مبادئ األمم المتحدة األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية
من جانب مسؤولي تطبيق القانون ،وهو« :تعتمد الحكومات
ِّ
وتنفذ قواعد ولوائح خاصة باستخدام
وأجهزة تطبيق القانون
15
مسؤولي تطبيق القانون للقوة ولألسلحة النارية ضد األفراد» .
وقد ُأدرجت جوانب أخرى من المعايير الدولية في اللوائح –
وغال ًبا على مستوى الواليات وليس على المستوى الفيدرالي
كاف للتأثير على روح تطبيق
– دون تنفيذها بشكل منهجي ٍ
القانون لدى قوات الشرطة .ولذلك ،يمكن للمجتمع المدني ،في
جهودا إضافية للحد من إساءة استخدام
بلدان عديدة ،أن يبذل
ً
القوات الحكومية لألسلحة النارية من خالل تطبيق القانون
الدولي لحقوق اإلنسان بشكل استراتيجي.
بلد يعاني من ارتفاع
عالوة على ذلك ،هل يمكن لمواطني ٍ
مستويات عنف األسلحة النارية اللجوء إلى القضاء إلرغام بلدهم
على بذل جهود إضافية وإن بدت المسارات المحلية نحو
تحسين التشريعات والسياسات العامة مغلقة؟
منظمات
هذه األسئلة جوهرية ومفتوحة ،ويمكن أن تساعد
ٌ
خبيرة بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان كمنظمة العفو الدولية
وتجمع حقوق اإلنسان وهيومن رايتس ووتش في اإلجابة عليها.
ومن وجهة نظرنا ،تشير النقاط التالية بالتأكيد إلى إمكانية
بذل مزيد من الجهود في هذا الميدان:

5

أيضا مسؤولية أنواع االنتهاكات
يمكن تحميل الدول ً
التي يرتكبها أفراد أو جماعات مسلحة إذا أخفقت الدولة في بذل
العناية الواجبة لمنع هذه االنتهاكات .ويتضمن هذا اإلخفاق رفض
الدولة وضع لوائح معقولة بشأن الحيازة الخاصة لألسلحة الصغيرة
التي يرجح استخدامها في جرائم القتل أو االنتحار أو الحوادث ...وفي
إطار تحليل العناية الواجبة ،يتعين على الدولة أن تتخذ خطوات
معقولة كي تمنع انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها أفراد أو
جماعات مسلحة ،وكي تحقق فيها وتعاقب مرتكبيها وتعوض
ضحاياها .وتنشأ العناية الواجبة ليس لمجرد إهمال مسؤولي الدولة...
فهي تتكون من تدابير الوقاية المعقولة التي يفترض أن تتخذها
حكومة ذات إدارة جيدة في ظروف مماثلة .وهكذا بموجب معيار
العناية الواجبة ،تكون الدولة مسؤولة عن إهمالها وليس عن الفعل
16
الضار لألفراد .

ووفقً ا لتقرير فري ،ينبغي من أجل تلبية «معيار
العناية الواجبة بشأن تنظيم حيازة األسلحة الصغيرة
واستخدامها وضع مبادئ توجيهية مالئمة َتتخذ
بموجبها الدولة اإلجراءات التالية بخصوص األسلحة
الصغيرة :الترخيص لمنع حيازة األسلحة من قبل أشخاص
يحتمل أن يسيئوا استخدامها ،والتخزين اآلمن لألسلحة
الصغيرة ،وتتبع الشركات المصنعة لحركتها ،والتحقيق
في جرائم إساءة استخدامها ومالحقة مرتكبيها ،وإصدار
قرارات عفو عامة ودورية إلخراج األسلحة الصغيرة غير
المرغوب فيها من التداول» .كم عدد الدول التي تخفق
حال ًيا في تلبية هذه المعايير ،وهل يمكن للمجتمع
المدني أن يضغط عليها كي تعالج وبشكل حاسم هذا
اإلخفاق باستخدام هذا اإلطار؟

6

عالو ًة على ذلك ،هل قام المجتمع المدني بكل ما في
وسعه حيال التوصيات الرئيسية للتقرير والخاصة بسوء
السلم؟ يوصي
استخدام األسلحة الصغيرة في أوقات ِ
التقرير بأن «يقوم مجتمع حقوق اإلنسان بمساهمة
جدا في المناقشات الدولية بشأن األسلحة
مفيدة ً
الصغيرة عبر صياغة مبادئ نموذجية لحقوق اإلنسان
بشأن مسؤولية الدولة عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان
التي يرتكبها أفراد وجماعات مسلحة والتحقيق فيها».
هل تم تحقيق ذلك ونشره بدقة؟
ومن أجل تحقيق مزيد من اإلدماج في مجال حقوق
اإلنسان داخل أسوار األمم المتحدة ،من
األهمية بمكان إدراج العنف المسلح
في لجان الجمعية العامة األخرى غير
اللجنة األولى (نزع السالح واألمن الدولي)،
السيما اللجنة الثالثة (الشؤون االجتماعية
واإلنسانية والثقافية) التي تغطي «بنود
عمل تتعلق بباقة متنوعة من الشؤون
االجتماعية واإلنسانية وقضايا حقوق
اإلنسان التي تؤثر على الناس في جميع
أنحاء العالم»  . 17وثمة بالتأكيد مساحة في
إطار البنود الحالية لتلك اللجنة والخاصة
بحماية حقوق اإلنسان والعدالة الجنائية،
والتي غال ًبا ما تتعامل مع بنود تتعلق
بالمخدرات غير المشروعة 18.وقد تصبح هذه
اإلجراءات مبادرات ق ِّيمة وتفيد في تحطيم

بعض صوامع التفكير الضيقة التي غال ًبا ما توضع فيها
وبشكل مزعج قضايا تثير قلقً ا دول ًيا كبي ًرا.
وثمة حدود جديدة تتمتع بأهمية خاصة في هذا اإلطار،
وهي المداوالت المالئمة بشأن األسلحة الصغيرة والعنف
المسلح ضمن اختصاص مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة في جنيف .ويمكن تلبية الحاجة إلى تجديد
العالقة بين الجهود المبذولة في مجال حقوق اإلنسان
وعنف األسلحة النارية من خالل تبني المجلس المذكور
قضية األسلحة الصغيرة وعنف األسلحة النارية وإدراجها
في المراجعة الدورية الشاملة التي يقوم بها.
ومن الملفت مث ًلا أن المراجعة الدورية الشاملة للبرازيل
في عام  2012بالكاد ذكرت عنف األسلحة النارية حتى في
األقسام التي تتحدث عن االلتزام بالحق في الحياة والحرية
وأمن الفرد أو في التوصيات المتعلقة «بتعزيز األمن العام
وعوضا عن ذلك ،تغطي التقارير أصو ًلا
ومكافحة العنف» .19
ً
اإلنجازات والتحديات المتعلقة بجرائم القتل التي ترتكبها
وتحديدا ضد المرأة واألقليات،
الشرطة في السجون
ً
وبصورة أقل تلك المتعلقة باالنتهاكات األكبر وربما األكثر
منهجية لحقوق اإلنسان ضد األغلبية – فعدد الوفيات
الناجمة عن عنف األسلحة النارية والذي يبلغ  35ألف سنو ًيا
والحجم غير المعروف لإلصابات وحاالت السطو العنيفة
يقوضان أي محاولة لتحقيق التحرر من الخوف .وحتى
الموجز الصادر عن األطراف المعنية من المجتمع المدني ال
يولي أي اهتمام بهذا الجانب من حقوق اإلنسان.
هل يمكن مطالبة عمليات المراجعة الدورية الشاملة في
المستقبل بعرض وتفصيل انتشار العنف المسلح وقوته
في كل بلد تجري مراجعته؟ وإذا لم تقم حكومة البلد
نفسها بذلك ،فبالتأكيد تستطيع األطراف المعنية من
المجتمع المدني والدول الثالثية – ترويكا – التي تؤدي
عملية المراجعة في األمم المتحدة أكثر منهجيةً بخصوص
إدراج هذه المعلومات .عالوة على ذلك ،وبعد عقد تقري ًبا،
ألم يحن الوقت كي يع ِّين مجلس حقوق اإلنسان مق ِّر ًرا
خاصا آخر لألمم المتحدة بخصوص منع انتهاكات حقوق
ً
اإلنسان المرتكبة باستخدام أسلحة صغيرة وأسلحة
خفيفة؟
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منع الجريمة
يمكن تعزيز مشاركة المجتمع المدني في أجزاء أخرى
من منظومة األمم المتحدة مثل الهيئات التي تتعامل
مع منع الجريمة كبروتوكول األسلحة النارية (مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) .وفيما
يقدم هذا المجال بطريقة ما نقطة فاصلةً عمليةً
ومركز ًة كي يراقبها المجتمع المدني ويناصرها ،إال أنه
غال ًبا ما تم تجاهله من جانب كثير من المنظمات غير
الحكومية العاملة في هذا الميدان.
وقد وضعت كيت بوكينن (من مشروع «النجاة من
العنف المسلح») تفسي ًرا جزئ ًيا لذلك ،إذ تقول:

ُ
«كثر الكالم عن توسيع مجاالت الرؤية بشأن
هذه القضية لتشمل أجزاء أخرى من منظومة
األمم المتحدة ،بيد أن تضييق الخناق على نزع
السالح والحد من التسلح مستمر ...ومن السمات
المميزة لعنف األسلحة النارية مقارنةً بأنواع أخرى
من األسلحة ضرورةُ العمل على تغيير وتعزيز
العدالة الجنائية واألنظمة األمنية (ومنه إصالح
الشرطة) .ولكن ُي ْحجم كثير من الجهات المانحة
عن بذل جهود كبيرة في هذا المجال ،وغال ًبا ما
20
يجد المجتمع المدني صعوبة في العمل فيه.
وبالتأكيد تستطيع الحكومات والمجتمع المدني
طرق للتغلب على تلك العقبات.
استنباط
ٍ
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السلم واالمن
السلم
ثمة ما يبرر تحقيق مزيد من التكامل مع أجندة ِ
واألمن العامة والتي تحظى باهتمام متزايد .فإضافة
إلى أول قرار لمجلس األمن بخصوص األسلحة الصغيرة
واألسلحة الخفيفة ،والذي كان موضع ترحيب رغم أنه أولي،
هنالك قضايا أوسع للحرب والسلم يمكن أن تستفيد
من إيالء اهتمام أكبر باألسلحة الصغيرة .فعلى سبيل
المثال ،قد يكون شراء األسلحة الصغيرة وحيازتها عام ًلا
مسه ًلا أو مسب ًبا الندالع الحرب وليس مجرد عاقبة« :ثمة
ِّ
احتمال قوي بأن يؤدي اجتماع سوء الرقابة على األسلحة
وجود
الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها الواسع مع
ٍ
كبير لجماعات مسلحة ال تتبع للدولة ،والتي يعتقد على
جدا ،إلى ضعف الدولة .وهذا االجتماع
نطاق واسع أنها قوية ً
يطلق موجات خبيثة من االنحدار نحو الدولة الفاشلة والحرب
21
األهلية .
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وعلى الرغم من أهمية تطوير المفاهيم ودراستها بصورة
أكبر ،من المفترض أن قضية األسلحة الصغيرة ستحصل
على أكبر دعم كمحاولة لمنع آثار الحرب والتخفيف منها
وكذلك في ميداني بناء السلم ومنع نشوء النزاع .ما هو
بالضبط دور األسلحة الصغيرة في الماضي وحال ًيا في إضرام
جذوة الصراع الشنيع واستدامته في سوريا؟ كيف يمكن
جزءا من
أن يغدو إيالء اهتمام أكبر باألسلحة الصغيرة
ً
المناقشات حول حماية المدنيين في الحرب ،وحول عقيدة»
مسؤولية الحماية» (أو «المسؤولية أثناء الحماية» كما
اقترحت البرازيل)؟

وبهذا المعنى وعلى الرغم من أن المناصرين
يغطون ظاهر ًة أوسع من مجرد العنف المسلح ،فإنه
يستطيعون العودة إلى خطة عمل «تحالف منع العنف»
( )2020-2012التي تنادي واحدة من محاورها الستة
«بتعزيز إدراج منع العنف في كبرى األجندات العالمية»:23
يحظى بعض األجندات السياسية الدولية باهتمام كبير .ويرتبط
ً
ارتباطا وثيقً ا بمنع العنف ،السيما التنمية االقتصادية،
كثير منها
والتنمية الحضرية ،وأمن اإلنسان ،والحكم الرشيد والمجتمع المدني،
والتعليم ،وبرامج فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،والجهود
الرامية إلى معالجة تجارة المخدرات العالمية وتجارة األسلحة العالمية.
ولكن غال ًبا ما يتم التغاضي عن هذه الروابط .إن تحديد أهم عشر
أجندات عالمية ذات صلة كبيرة بمنع العنف وإدراج مكونات منع
العنف فيها يساعد في حشد المزيد من اإلرادة السياسية والموارد
البشرية والمالية.

ما هي هذه األجندات العالمية العشر للعنف المسلح؟
بصراحة مطلقة ،نحن ال نعرف الجواب – وقد ال يكون
هناك أي أجندة لبعض القضايا المذكورة أعاله .ولكن من
المفيد طرح أسئلة مستقبلية أكبر وأوسع ألننا نسعى
إلى رؤية الغابة بأكملها وليس فقط األشجار التي اعتدنا
24
النظر إليها .

وأخي ًرا ،ما العالقة حال ًيا ومستقب ًلا،
إن وجدت ،بين العنف المسلح
واألزمات المحتملة التي تهدد أمن
اإلنسان على المستوى العالمي
كالنقص الحاد في المياه مث ًلا؟
فكما ذكر كين إيبس (من مشروع
بالوشيرز) ،من األهمية بمكان ربط
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
وتحديات تخفيض العنف المسلح
«بكبرى التحديات العالمية األخرى،
وأبرزها تغير المناخ ،واتساع الفجوة
بين األغنياء والفقراء ...وتُعتبر
منظمات المجتمع المدني العاملة
في مجال التحديات العالمية شركاء
محتملين لم يشاركوا في الحمالت
22
السابقة إلى الحد الممكن» .
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خاتمة
ُيعتبر توسيع نطاق االهتمام باألسلحة النارية والعنف
المرتبط بها ليشمل أط ًرا أوسع ،خاصة في األمم المتحدة،
أم ًرا ضرور ًيا ليس ألنه يدعم أولئك العاملين على الحد من
عنف األسلحة النارية فحسب بل وألنه يساعد الحكومات
أيضا
والمجتمع المدني في التركيز على قضايا الصورة األكبر ً
بهدف التصدي لتحدياتها الهائلة.
وسواء كانت القضية هي التنمية ،أم حقوق اإلنسان،
أم منع الجريمة ،أم الصحة العامة ،أم السلم واألمن ،فإن
ٌ
طريق ذو اتجاهين :فإضافة إلى االهتمام كل بمجال
إدراجها
اختصاصه ،ينبغي على جميع منظمات المجتمع المدني
العاملة على تخفيض العنف المسلح أن تستلهم أفضل
الممارسات واالبتكارات في مجاالت أخرى.
والتعلم من ناشطين مدنيين آخرين سبق أن عالجوا بعض
هذه القضايا الكبرى مفيد للغاية لجهودنا حتى عند عدم
وجود رابط واضح بين المواضيع .وكما يقترح نيكوالس
مارش (من معهد أوسلو ألبحاث السالم):
«انظروا إلى استراتيجيات المناصرة التي نجحت في دول
كثيرة على المدى البعيد – كالتبغ ،وزواج المثليين ،والقيادة
تحت تأثير الخمر ،والقضايا البيئية – ليس في التفاصيل
الدقيقة بل لفهم التوازن بين البحوث والمناصرة ،والعالقة
25
بين اإلجراءات المحلية والوطنية والدولية» .

وأخي ًرا ،وكما ذكر روبرت زوبر (من برنامج العمل العالمي
لمنع الحرب)« :لمواجهة تحديات السياسات ،نحن بحاجة إلى
قوارب إضافية تجدف في االتجاه عينه .ويسمح االهتمام الذي
يوليه دعاة نزع السالح للقضايا األمنية التكميلية بالحصول
على مساعدة متبادلة من وكاالت أخرى ومكاتب دبلوماسية
ناهيك عن الكثير من المعلمين الموهوبين والدعاة خارج
نيويورك .وروح المعاملة بالمثل هذه هي التي كانت وال تزال
26
غائبة في هذا السياق» .
إن اتساع ونطاق المشاكل التي نسعى إلى حلها جماع ًيا
جدا بحيث ال يسعنا إال أن نستخدم جميع األدوات
خطير ً
المتاحة لنا .ويتعين على من يسعى إلى الحد من عنف
األسلحة النارية في جميع أنحاء العالم التعلم من زمالءنا
وأيضا
المشاركين في بعض كبرى األزمات األخرى في العالم
ً
تقديم المشورة لهم.
ولدى المجتمع المدني والحكومات المعنية التي تركز
على سائر اللجان الدائمة للجمعية العامة ،فض ًلا عن تلك
المنتشرة في جميع بقاع العالم ،الكثير لتقوله وتتعلمه
من بعضها البعض بهدف مواصلة التحدث إلى الجميع ،وإال
تعين عليهم العمل ضمن قوقعاتهم النظرية والسياسية
الضيقة المعزولة التي ال تستطيع معالجة التعقيدات
الحقيقية في العالم بشكل صحيح.
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مالحظة ال تعني الحدود واألسماء الواردة والتسميات المستخدمة في هذه الخارطة موافقة األمم المتحدة أو مصادقتها رسميًا عليها.
المصدر :إحصاءات جرائم القتل الصادرة عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (.)2013
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