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بعــد أكثــر مــن 50 عاًمــا مــن النــزاع المســلح وقعــت حكومــة كولومبيــا والقــوات المســلحة 
الثوريــة لكولومبيــا – الجيــش الشــعبي )الفــارك( اتفاقيــة ســام فــي هافانــا عــام 2016 
ممــا مكــن القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة - الجيــش الشــعبي مــن االنتقــال إلــى 
الشــرعية والسياســة الرئيســية. خــال المحادثــات، شــكل الطرفــان لجنــة فنيــة فرعيــة 
ــا - الجيــش الشــعبي  ــة لكولومبي ــد الظــروف التــي تســمح للقــوات المســلحة الثوري لتحدي
بالتخلــص مــن أســلحتها وإعــادة دمــج أعضائهــا فــي الحيــاة المدنيــة. فــي نهايــة المطــاف، 
ــًا )91٪ مــن أعضــاء القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش  تــم تســريح 13016 مقات
الشــعبي( وتــم جمــع 8994 قطعــة ســاح باإلضافــة إلــى آالف الطلقــات والمتفجــرات 

ــرى. ــام والذخائراألخ واأللغ

 Zonas Veredales( للتطبيــع  محليــة  انتقاليــة  منطقــة   26 الســام  اتفاقيــة  أسســت 
ــرفت  ــن. وأش ــريح المقاتلي ــة لتس ــة مضمون ــق آمن Transitorias de Normalización( كمناط
آليــة مراقبــة وتحقــق ثاثيــة األطــراف - تتألــف مــن جهــات فاعلــة حكوميــة وأعضــاء فــي 
القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي ومســؤولي األمــم المتحــدة 
ــن  ــهر م ــتة أش ــون س ــي غض ــا ف ــص منه ــا والتخل ــا وإزالته ــر وتخزينه ــع الذخائ ــى جم - عل
ــن  ــف م ــذي يتأل ــج وال ــادة الدم ــي إلع ــس الوطن ــل المجل ــة. يواص ــق اآلمن ــكيل المناط تش
ممثليــن عــن الحكومــة والقــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة - الجيــش الشــعبي بــإدارة 

ــن. ــادي للمقاتلي ــي واالقتص ــاج االجتماع ــادة اإلدم ــريح وإع ــة التس عملي

اســتناًدا إلــى رؤى المطلعيــن علــى العمليــة تســلط هــذه الورقــة الموجــزة الضــوء علــى 
ــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  ــة بالممارســة فــي ن ــكارات ذات الصل ــدروس واالبت ال
ــج  ــى النتائ ــتند إل ــذ ويس ــة التنفي ــا وعملي ــي هافان ــام ف ــات الس ــي محادث ــرت ف ــي ظه الت
األكثــر تفصيــًا فــي كتــاب مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل )IFIT( الشــامل باللغــة 

.”Lecciones del fin del conflicto en Colombia“ اإلســبانية 

https://ifit-transitions.org/publications/lessons-from-the-farcs-disarmament-and-demobilisation-in-colombia/
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1. التخصيص من خالل النظر إلى الداخل: عمليات نزع السالح 
والتسريح وإعادة اإلدماج السابقة كمرجع أساسي

2. التفاوض بين األقران: وضع المقاتلين في الصدارة 

ان برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج ليســت جديــدة علــى كولومبيــا فاالتفــاق 
مــع القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي يشــكل المشــروع الرئيســي 
الثالــث مــن نوعــه فــي كولومبيــا منــذ الثمانينيــات. فقــد كانــت برامــج نزع الســاح والتســريح 
وإعــادة الدمــج الســابقة نتيجــة مفاوضــات مــع جماعــات المغاوريــن ومــع الجماعــات شــبه 
العســكرية وقــد أعطــى هــذا العمــق للخبــرة الدولة مســتوى عــاٍل مــن القدرات المؤسســية 
ــتفادة  ــة باالس ــراف المتفاوض ــمح لألط ــا س ــن كم ــن المدربي ــبًقا والموظفي ــودة مس الموج
مــن المراجــع المحليــة والــدروس والمفاهيــم المتعلقــة بتصميــم وفــرص ومخاطرعمليــة 
جديــدة لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. علــى الرغــم مــن أن الطرفيــن أخــذوا أيًضــا 
الخبــرات الدوليــة فــي االعتبــار فــي عمليــة التفــاوض فقــد ركــزت اللجنــة الفرعيــة الفنيــة 
بشــكل أساســي علــى تقييــم وتكييــف العمليــات الوطنيــة الســابقة للتفــاوض علــى نمــوذج 
مصمــم خصيًصــا لاحتياجــات المميــزة للقــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش 

الشــعبي والحقائــق الســائدة للنــزاع.

ــة فــي  ــة التقني ــة الفرعي ــن، لقــد تألفــت اللجن ــن المدنيي ــى الممثلي ــداًل مــن االعتمــاد عل ب
ــدًا  ــلح وتحدي ــزاع المس ــي الن ــن كا طرف ــابقين م ــن وس ــن فاعلي ــن مقاتلي ــام األول م المق
ــات. كان هــؤالء األفــراد يتمتعــون  المســؤولين العســكريين والشــرطة وقــادة حــرب العصاب
بالخبــرة القتاليــة والمصداقيــة للتفــاوض بشــأن التفاصيــل الفنيــة مــع تقديــم جرعــة صحيــة 
مــن الواقعيــة إلــى اإلجــراءات. بعــد عقــود مــن الصــراع - وثــاث محادثــات ســام غيــر ناجحــة 
ــابقة -  ــنوات الس ــي الس ــعبي ف ــش الش ــا - الجي ــة لكولومبي ــلحة الثوري ــوات المس ــع الق م
ــد مســتوى أعلــى مــن الثقــة الشــخصية خــال  ســاعد هــذا النهــج بيــن األقــران علــى تولي
عنصــر نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج فــي المحادثــات. وبالنســبة للمقاتليــن، فقــد 
بنــى هــذا النهــج ثقــة أساســية تجــاه الممثليــن الذيــن ســيضمنون ســامتهم الشــخصية 
فــي النهايــة. عــاوة علــى ذلــك ونظــًرا الــى أن الجيــش يتمتــع بشــعبية عاليــة فــي كولومبيا 
ــة، فقــد أعطــت مشــاركته العمليــة برمتهــا شــرعية إضافيــة فــي أعيــن  منــذ فتــرة طويل
الجمهــور مــع تثبيــط اإلجــراءات المحتملــة مــن قبــل مفســدي المعارضــة رًدا علــى األســئلة 

األمنيــة الحساســة علــى جــدول األعمــال.

ــي  ــة ف ــة التقني ــة الفرعي ــت اللجن ــد تألف ــن، لق ــن المدنيي ــى الممثلي ــاد عل ــن االعتم ــداًل م ب
ــدًا  ــلح وتحدي ــزاع المس ــي الن ــن كا طرف ــابقين م ــن وس ــن فاعلي ــن مقاتلي ــام األول م المق
ــون  ــراد يتمتع ــؤالء األف ــات. كان ه ــرب العصاب ــادة ح ــرطة وق ــكريين والش ــؤولين العس المس
بالخبــرة القتاليــة والمصداقيــة للتفــاوض بشــأن التفاصيــل الفنيــة مــع تقديــم جرعــة صحيــة 
مــن الواقعيــة إلــى اإلجــراءات. بعــد عقــود مــن الصــراع - وثــاث محادثــات ســام غيــر ناجحــة 
ــابقة -  ــنوات الس ــي الس ــعبي ف ــش الش ــا - الجي ــة لكولومبي ــلحة الثوري ــوات المس ــع الق م
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3. التركيز على الموضوع الرئيسي: أولوية المبادئ واآلليات األساسية

4. تكيف المصطلحات: ترك مكان للشرعية

لقــد واجهــت األطــراف ضغوًطــا للتحــرك بســرعة  ألن مناقشــات اللجنــة الفرعيــة الفنيــة جــرت 
ــد  ــات الســام  مــع التركيــز علــى تحدي فــي المراحــل المتوســطة إلــى المتأخــرة مــن محادث
ــاج  ــادة اإلدم ــريح وإع ــاح والتس ــزع الس ــة ن ــه عملي ــي توج ــة الت ــداول الزمني ــادئ والج المب
الشــاملة ، بمــا فــي ذلــك اآلليــات التــي مــن شــأنها ضمــان التنفيــذ مثــل المناطــق اآلمنــة 
ــأن  ــا ب ــراءات. وتوقًع ــد واإلج ــًا للقواع ــا مفص ــأوا ملحًق ــد أنش ــة ، فق ــق الثاثي ــة التحق وآلي
تتطلــب العديــد مــن الجوانــب تعديــات، فقــد قــام الطرفــان بحكمــة بتمكيــن هيئــة التنفيــذ 
بمجــال كاٍف لمعايــرة الملحــق وتفســيره بمرونــة )يرجــي النظــر الــى النقطــة 10 أدنــاه( وقــد 
جلــب هــذا النهــج الهيــكل والتركيــز الضرورييــن لمفاوضــات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة 

اإلدمــاج مــع الســماح بالتكيــف أثنــاء التنفيــذ.

ــى  ــعبي إل ــش الش ــا - الجي ــة لكولومبي ــلحة الثوري ــوات المس ــعت الق ــات، س ــال المفاوض خ
صيغــة نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج التي تتجنــب أي تشــويه لهويتها السياســية أو 
تصــور أنهــا ُهزمــت عســكرًيا. فعلــى ســبيل المثــال بــداًل مــن »نــزع الســاح« ، فضــل المغاويــر 
مصطلــح »إلقــاء« )dejación( األســلحة، والــذي ُيقصــد بــه اإلشــارة إلــى قرارهــم التطوعــي 
باالنتقــال مــن جماعــة مســلحة إلــى حــزب سياســي غيــر مســلح. لقــد أدركــت الحكومــة، التــي 
ــن  ــر م ــح، أكث ــذ الناج ــاج والتنفي ــادة اإلدم ــريح وإع ــاح والتس ــزع الس ــات ن ــة بآلي ــت مهتم كان
ــا -  ــة لكولومبي المصطلحــات، أن اإلطــار المقتــرح سيســاعد قيــادة القــوات المســلحة الثوري
الجيــش الشــعبي فــي الحفــاظ علــى شــرعيتها فــي أعيــن رتبتهــا، كمــا أنــه سيشــجع علــى 
المشــاركة التنظيميــة فــي عمليــة التســريح وتعزيــز الشــعور المشــترك بالكرامــة والملكيــة 
والمســاءلة الشــخصية بيــن قــادة القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي. 
ســاعدت هــذه النظــرة القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة - الجيــش الشــعبي علــى أن 
تنظــر إلــى نفســها علــى أنهــا بطــل مشــارك فــي نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج - 
لدرجــة أن زعيــم حــرب العصابــات تيموشــينكو كان قــادًرا فــي النهايــة علــى تســليم قائمــة 
كاملــة مــن المقاتليــن )يرجــي النظــر الــى النقطــة 11 أدنــاه(. فــي الوقــت نفســه مــن خــال 
ضمــان مســتوى كاٍف مــن الدقــة فــي نص نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج المتفاوض 
عليــه، ســاعدت الحكومــة فــي تعويــض أي رغبــة مــن جانــب القــوات المســلحة فــي متابعــة 

الخافــات المتعلقــة بالمصطلحــات.

ــد مســتوى أعلــى مــن الثقــة الشــخصية خــال  ســاعد هــذا النهــج بيــن األقــران علــى تولي
عنصــر نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج فــي المحادثــات. وبالنســبة للمقاتليــن، فقــد 
بنــى هــذا النهــج ثقــة أساســية تجــاه الممثليــن الذيــن ســيضمنون ســامتهم الشــخصية 
فــي النهايــة. عــاوة علــى ذلــك ونظــًرا الــى أن الجيــش يتمتــع بشــعبية عاليــة فــي كولومبيا 
ــة، فقــد أعطــت مشــاركته العمليــة برمتهــا شــرعية إضافيــة فــي أعيــن  منــذ فتــرة طويل
الجمهــور مــع تثبيــط اإلجــراءات المحتملــة مــن قبــل مفســدي المعارضــة رًدا علــى األســئلة 

األمنيــة الحساســة علــى جــدول األعمــال.
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7. استخدام الكرونوجرام: قيمة آليات الفتح المتسلسلة

5. التكييف المتعلق باألفراد: التعرف على احتياجات المقاتلين المختلفة

6. ضبط السرعة: الجدول الزمني لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 
مقابل علم أصول المقاتلة

اتفــق الطرفــان علــى عمليــة نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج التــي دمجــت مجموعــة 
واســعة مــن الحوافــز والشــروط حيــث تتطلــب كل مرحلــة اســتيفاء إجــراءات أو معاييــر 
ــة األجــل مثــل  ــة التاليــة )باســتثناء التعهــدات طويل معينــة مــن أجــل االنتقــال إلــى المرحل

اقــرت الحكومــة بــأن القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي تتألــف 
ــيات  ــجناء والميليش ــك الس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات مختلف ــن ذوي احتياج ــن متنوعي ــن مقاتلي م
ــاح  ــزع الس ــة ن ــى عملي ــة عل ــر. بالموافق ــاء والقص ــن والنس ــر المواطني ــلحة وغي ــر المس غي
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الجماعيــة، تــم االتفــاق علــى أحــكام خاصــة فيمــا يتعلــق بهــذه 
ــال  ــراح األطف ــاق س ــم إط ــال ت ــبيل المث ــى س ــراد. عل ــن األف ــن المقاتلي ــددة م ــات المح الفئ
ــا  ــن صفوفه ــعبي م ــش الش ــا - الجي ــة لكولومبي ــلحة الثوري ــوات المس ــن الق ــن م المقاتلي
فــي مناطــق آمنــة خاصــة واالعتــراف بهــم كضحايــا مــع تولــي المجلــس الرئاســي لحقــوق 
ــرن  ــج الم ــذا النه ــز ه ــد حف ــد. وق ــن الرش ــى س ــم حت ــتعادة حقوقه ــؤولية اس ــان مس اإلنس
والمصمــم خصيًصــا لنــزع الســاح والتســريح، المقاتليــن علــى إلقــاء أســلحتهم علــى الرغــم 
ــواع المقاتليــن ربمــا أزال بعــض المكاســب  ــع أن ــد الاحــق إلعــادة إدمــاج جمي مــن أن التوحي
وزاد مــن خطــر العــودة إلــى اإلجــرام. وقــد أدت درجــة مــن عــدم االنتبــاه إلــى األهميــة الخاصة 

ــى تفاقــم المشــكلة. ــب المتوســطة إل وتوقعــات القــادة مــن الرت

تــم إلقــاء الســاح مــن قبــل القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيش الشــعبي بســرعة 
- فــي غضــون ســتة أشــهر فــي عــام 2017 وقــد أدت ســرعة التنفيــذ إلــى تجنــب المضاعفــات 
ــة أو أن تصبــح عمليــة التســريح  ــات إلــى مجموعــات منفصل ــة العصاب ــة، مثــل تجزئ المحتمل
ــم  ــك، ل ــع ذل ــام 2018. وم ــي ع ــا ف ــرر إجراؤه ــات المق ــي االنتخاب ــن ف ــع الوطنيي ــة م متورط
يتــرك لقــادة القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي ســوى القليــل مــن 
ــا لتجربــة التســريح ولــم يكــن الوقــت الكافــي للدولــة لبنــاء  الوقــت إلعــداد المقاتليــن عقلًي
المســاكن والبنيــة التحتيــة والخدمــات الازمــة فــي المناطــق اآلمنــة. وقــد أدى ذلــك إلــي 
بعــض مقاتلــي القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي لرفــض العمليــة 
ــرة فــي إعــادة االندمــاج فــي  ــات شــخصية كبي أو التخلــي عنهــا وواجــه البعــض اآلخــر تحدي
الحيــاة المدنيــة. الــدرس المســتفاد هــو أن علــم أصــول التدريــس للمقاتليــن العادييــن 
)وعائاتهــم( حــول منطــق صفقــة الســام الشــاملة والتعقيــدات المتوقعــة إلعــادة اإلدمــاج 
يجــب أن تبــدأ مبكــًرا حتــى ال تضعــف الضــرورة الحاســمة للســرعة فــي نــزع الســاح والتســريح 
ــه حــدوده فــي ســياقات  ــم أصــول التدريــس ل وإعــادة اإلدمــاج. فــي الوقــت نفســه فــإن عل
مثــل كولومبيــا حيــث قــد يــؤدي االحتمــال المســتقل لتحقيــق مكاســب مــن أنشــطة مثــل 

االتجــار بالمخــدرات إلــى إبعــاد المقاتليــن عــن نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج.
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8. معالجة انتهاكات الماضي: حوافز للمشاركة في العدالة االنتقالية

9. منح الحقوق: الوضع القانوني كآلية لأللتزام

ــش  ــا - الجي ــة لكولومبي ــلحة الثوري ــوات المس ــريح الق ــة تس ــدة لعملي ــب الفري ــد الجوان أح
الشــعبي هــي أن المقاتليــن المهتميــن بالحصــول علــى مزايــا إعــادة اإلدمــاج أو أن يصبحــوا 
مؤهليــن للحصــول علــى تســاهل قانونــي ملزمــون بالتوقيع علــى تعهد مكتوب بالمشــاركة 
فــي برنامــج العدالــة االنتقاليــة الــذي اتفقــت عليــه األطــراف فــي محادثــات الســام. وعلــى 
وجــه الخصــوص كان عليهــم التعهــد بالمســاهمة فــي قــول الحقيقــة والتعويضــات وااللتزام 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــال يمك ــي االمتث ــاق ف ــم أن اإلخف ــع العل ــرام م ــى اإلج ــودة إل ــدم الع بع
إلغــاء فوائــد نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. عــادًة مــا ُيعتبــر هــذا النهــج غيــر قابــل 
ــامح  ــى التس ــد عل ــاج يعتم ــادة اإلدم ــريح وإع ــاح والتس ــزع الس ــرض أن ن ــث ُيفت ــق حي للتطبي
القانونــي الكاســح للمقاتليــن العادييــن أو فــي الواقــع للجميــع فــي لحظــة التســريح ولكــن 

تبيــن الحالــة الكولومبيــة احتمــاالت أخــرى لمعتــاد فعلــه.

تضمنــت اتفاقيــة الســام »التطبيــع« القانونــي كحافــز لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة 
ــا - الجيــش الشــعبي كمنظمــة  ــة لكولومبي اإلدمــاج ليــس فقــط للقــوات المســلحة الثوري
ولكــن أيًضــا للمقاتليــن األفــراد. وقــد تضمنــت عمليــة التحقــق آليــة لـــ cedulación )التســجيل 
ــن فــي الســجل الوطنــي وتلقــي بطاقــات  ــم مــن خالهــا إدخــال المقاتلي ــي( التــي يت المدن
الهويــة والحصــول علــى الخدمــات العامــة. إلــى جانــب شــهادة عفــو ماديــة مشــروطة )وإن 
كانــت متأخــرة(، كانــت اســتعادة الجنســية العاديــة بمثابــة دليــل علــى االنتقــال ودليــل علــى 
االنتمــاء والحمايــة فــي البــاد. واألهــم مــن ذلــك أنــه ســمح أيًضــا برصــد مفيــد لامتثــال لنــزع 

الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج والتقــدم إلــى األبــد.

اإلصــاح الريفــي(. علــى ســبيل المثــال، كان علــى الحكومــة توفيــر ضمانــات أمنيــة وإنشــاء 
مناطــق آمنــة للمقاتليــن إللقــاء أســلحتهم واضطــرت القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا 
- الجيــش الشــعبي إلــى نقــل واســتكمال عمليــة التحقــق الثاثيــة فــي المناطــق اآلمنــة 
مــن أجــل الحصــول علــى وضــع قانونــي جديــد. أعطــت آليــات الفتــح التسلســلية الموضحــة 
ــكًا للعمــل داخلهــا وشــعوًرا بالزخــم والتقــدم مــع الســماح  فــي كرونوجــرام لألطــراف هي
بالتطــورات واالحتياجــات الناشــئة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة )مثــل تســريع تمريــر 
ــا - الجيــش الشــعبي إلنشــاء حــزب  التشــريع للســماح للقــوات المســلحة الثوريــة لكولومبي
سياســي خــاص بهــم أو الحصــول علــى مقاعــد فــي الكونجــرس(. ســاعد هــذا النهــج أيًضــا 
ــال. وفــي الوقــت نفســه، فــإن  ــز االمتث علــى ضمــان موافقــة األطــراف المســتنيرة وتحفي
مبــادئ التزامــن والتكامــل )كاهمــا راســخ فــي االتفــاق العــام لعــام 2012 الــذي حــدد 
ــة  ــا( منعــت القــوات المســلحة الثوري ــات هافان جــدول األعمــال الرســمي والقواعــد لمحادث
لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي مــن اســتخدام أي تأخيــر مــن جانــب الحكومــة كعــذر إلبطــاء 

عمليــة نــزع الســاح والتســريح وإعــادة عمليــة اإلدمــاج.
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10. إشراك األطراف الثالثة: األطراف الدولية والشرعية اإلجرائية

11. ضمان الدقة: أهمية إدارة البيانات الفعالة

بنــاًء علــى عمليــة نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج في نيبــال توصــل ممثلــو الحكومة 
الكولومبيــة والقــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا - الجيــش الشــعبي فــي اللجنــة 
ــة للرصــد والتحقــق فــي  ــة ثاثي ــى توافــق فــي اآلراء بشــأن إنشــاء آلي ــة إل ــة التقني الفرعي
المناطــق اآلمنــة لفتــرة إلقــاء األســلحة. تضمنــت هــذه اآلليــة مشــاركة ليــس فقــط ممثليــن 
عــن الحكومــة وحــرب العصابــات ولكــن أيًضــا مشــاركة األمــم المتحــدة. وســاعد وجــود األمــم 
المتحــدة كشــريك تنفيــذي متمــرس وغيــر متحيــز فــي طمأنــة المقاتليــن وتقليــل انعــدام 
ــة بروتوكــوالت التحقــق.  ــة الرئيســية فــي النــزاع وضمــان مرون الثقــة بيــن األطــراف الفاعل
ــش  ــا - الجي ــة لكولومبي ــلحة الثوري ــوات المس ــلحة الق ــر أس ــم صه ــاف ت ــة المط ــي نهاي ف

الشــعبي واســتخدمت لبنــاء ثاثــة نصــب تذكاريــة للســام.

ــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج المتفــق عليهــا بيــن األطــراف فــي  أعطــت عمليــة ن
ــجيل  ــال تس ــن خ ــامل فم ــكل ش ــا بش ــات وإدارته ــع البيان ــى جم ــرة عل ــة كبي ــا أهمي هافان
ــة أن  ــق الثاثي ــة التحق ــن آلي ــة، تضم ــابه بدق ــاح وحس ــع كل س ــل وجم ــل بالتفصي كل مقات
العمليــة أســفرت عــن أرقــام دقيقــة كمــا أنشــأت الحكومــة لجنــة مشــتركة بيــن الــوكاالت 
لتأكيــد المعلومــات حــول كل مقاتــل فيمــا يتعلــق بمعلومــات الدولــة المتاحــة. كانــت 
موثوقيــة البيانــات الناتجــة مــن هاتيــن العمليتيــن مهمــة ليــس فقــط إلبطــال المعلومــات 
الخاطئــة العامــة حــول مســتويات عــدم االمتثــال أو االنشــقاق ولكــن أيًضــا لمنــع واكتشــاف 
ــر  ــلحة غي ــات المس ــاء الجماع ــل أعض ــن قب ــال، م ــبيل المث ــى س ــة )عل ــاءات احتيالي أي ادع
الحكوميــة األخــرى( ولتتبــع أثــر عمليــة نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج علــى المــدى 

ــل. الطوي

يســتند هــذا الملخــص إلــى أفــكار جيرســون إيفــان أريــاس أورتيــز وكارلــوس أندريــس برييتــو 
هيريــرا، وهمــا عضــوان فــي صنــدوق خبــرات مــا بعــد النــزاع فــي كولومبيــا التابــع لمؤسســة 
 Lecciones del fin del conflicto en والمؤلفــان المشــاركان لـــ )IFIT( دعــم االنتقــال المتكامــل

Colombia. لقــد ترأســت ياســمينا برانكوفيتــش صياغــة هــذا الموجــز.

تأسســت مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل )IFIT( فــي العــام 2012 وھــي منظمــة دولیــة 
ــة  ــات الوطنی ــى الجھ ــة إل ــورة فنی ــاملة ومش ــل ش ــدم تحالی ــتقلة تق ــة ومس ــر حكومی غی
المشــاركة فــي المفاوضــات وعملیــة االنتقــال السیاســي فــي الــدول الھشــة التــي تعانــي 
ــل  ــي دول مث ــة ف ــات االنتقالی ــات والعملی ــة المفاوض ــت المؤسس ــد دعم ــات. وق ــن نزاع م
ــس  ــریانكا  وتون ــوریا وس ــا وس ــا ونیجیری ــا ولیبی ــلفادور وغامبی ــا والس ــتان وكولومبی أفغانس

ــوي.  ــا وزمباب ــا وفنزوی وأوكرانی

الشكر والتقدير

https://ifit-transitions.org/publications/lessons-from-the-farcs-disarmament-and-demobilisation-in-colombia/

