التقرير السنوي
٢٠١٥ / ٢٠١٤
مع الحسابات

معا
نساعد المنظمات على العمل ً
لحماية المدنيين من النزاعات المسلحة

نحن نعمل مع ،ومن أجل ،منظمات وأفراد من
المجتمع المدني ،يعملون على حماية المدنيين من
النزاعات المسلحة.

وداع للتحرك الجماعي ،يتيح عمله في
نحن محفزٌ
ٍ
خلفية المشهد سرعة تحرك التحالفات وفاعليتها.
وبوصفنا هيئة تنسيقيةَّ ،
فإنا ال نسعى للظهور
ً
جماهيريا أو لألضواء اإلعالمية :صوت التحالف هو
المهم لدينا.

نحن منظمة دولية أجندتها الوحيدة هي حماية
المدنيين .نحن منفتحون فيما يتعلق بأهدافنا ،ونرحب
بالتدقيق في نشاطنا من كل من يريد أن يعرف من
نحن وماذا نفعل.
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تقرير مجلس اإلدارة
تعتبر ً Crisis Action
كثيرا مما
نادرا ،وذلك ألن
ً
كيانا ً
نقوم به ال يمكن للرادار أن يلتقطه .وهذا التقرير
السنوي هو اللحظة التي نتوفر فيها على االحتفال
بالنجاح ،وتقديم العرفان للجهد المضني الذي يبذله
فريق العمل الموهوب ،والذي تقوم على أكتافه هذه
المنظمة المؤثرة بشكل فريد ،رغم صغر حجمها.
يعمــل فريقنــا الذي يبلغ عدده  ،35موزعون على عشــرة مواقع حول

حيــث بلغــت  2.77مليــون جنيه اســترليني ،فــي حين بلــغ االحتياطي

العالــم ،بــا كلــل في خلفية المشــهد ،لتشــكيل التحالفــات ودعمها

النقدي مليون جنيه استرليني .وما زلنا مستمرين في تنويع مواردنا،

هــو الــذي يجعــل جهودهــم ملحوظــة بشــكل خــاص ،فــي ظــل عصر

ـا مــن النرويــج وسويســرا .وامتناننــا الكبيــر موصــول ،بطبيعة
تمويـ ً

بفاعليــة ،مــن أجــل حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات .نكرانهــم للــذات
الترويــج الرقمي للــذات الذي نعيشــه.

علــى مــدى تســعة أعــوام اســتثنائية ،اســتطاعت جيمــا مورتنســن،

المديــرة التنفيذيــة لـــ  ،Crisis Actionوالتــي لــم يكــن لهــا مثيــل ،أن
تصــوغ هــذا التركيــز االســتراتيجي الصــارم والمنكــر للــذات .لذلــك
يحزننــي أن أعلن انتقال جيمــا إلى تحدٍ جديد ،بانضمامها إلى جامعة

ييــل ،كواحــدة من الزمالء العالميين القادميــن للجامعة .تحت قيادة
جيما ،اســتطاعت  Crisis Actionأن ترسخ أقدامها بوصفها واحدة

واحترامــا فــي المجــال .وال
مــن أكثــر المنظمــات فاعليــة ،ومهنيــة،
ً
يســعنا إال أن نتقــدم إليهــا بعميــق الشــكر علــى كل مــا قدمتــه لنــا،
متمنيــن لهــا كل الســعادة والنجــاح.

مترشحا
بعد عملية انتقاء على مستوى العالم ،وتقدم أكثر من 130
ً
مــن خــارج المنظمــة ،وخمــس دورات مــن المقابــات ،يســعدني أن
أزف إليكم نبأ القرار الجماعي لمجلس اإلدارة ،بتعيين أندرو هدسون

مديـ ًـرا
تنفيذيــا جديـ ًـدا لـــ  .Crisis Actionوكان أنــدرو قــد أثبــت قــدرات
ً

بتأمين الدعم من الحكومتين األيرلندية والســويدية ،ولنضيف إليه
الحــال ،للعديــد مــن شــركائنا الخيرييــن الذيــن يظهــرون االلتــزام ،منذ

أمــد بعيــد ،فبدونهم لم يكــن ألي مــن جهودنا أن يــرى النور.

يحتــل شــركاء  ،Crisis Actionوحلفاؤهــا ،موقــع القلــب فــي نمــوذج

عملنــا .ولقــد أســعدنا الحــظ بالتعــاون مــع أفضــل المنظمــات غيــر
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدني على مســتوى العالــم ،في

دواما
حمــات مبتكرة وشــديدة التركيــز ،إذ حققت تغييـ ًـرا أكبر وأكثــر
ً

مــن أي تغييــر يمكــن أن تحققــه منظمة تعمــل منفــردة .فمن خالل

رعايــة التحالفــات االســتراتيجية ،وتوحيــد األصــوات غيــر المعتــادة،
واالستعانة بمواهب وموارد الكثيرين ،تضع  Crisis Actionمصالح

المواطنيــن العالقيــن فــي النزاعــات علــى أجنــدة صنــاع السياســات،

وتضمــن أن تؤخــذ احتياجاتهــم فــي االعتبار.

أنــا فخــور برئاســة مجلــس إدارة  ،Crisis Actionوأغتنــم هذه الفرصة

ألتقدم بالشكر والتهنئة لكل من عمل معنا ،ولنا ،خالل هذا العام.

ونائبا للمديــر التنفيذي،
هائلــة عندمــا كان مديـ ًـرا لمكتــب نيويــورك،
ً

ثــم
قائمــا بأعمالــه ،كمــا أبهرنــا برؤيتــه لمســتقبل ،Crisis Action
ً
وديناميته ،ووضوح رؤيته ،ودرايته الواسعة بالحمالت االستراتيجية.

فإنه على دراية طبيعية بنموذج عملنا ،ونحن على ثقة بأنه سيقود

المرحلــة التاليــة من عملنا بشــكل رائع.

تلتــزم  Crisis Actionبتوجيــه المــوارد حيثمــا كنــا قادرين علــى إحداث

الفــارق األكبــر فــي حيــاة المدنييــن .وقــد شــهد  2015 – 2014افتتــاح
مكتبنا الثاني في أفريقيا/جنوب الصحراء – في جوهانسبرج بجنوب
أفريقيــا – وذلــك بالتوازي مع تخصيص موارد جديدة لمكتب أديس

أبابا بإثيوبيا (مقر االتحاد األفريقي) .كذلك قمنا بنقل مكتب الشرق
فضال عن تعيين
األوســط وشــمال أفريقيا من القاهرة إلى بيروت،
ً

خبيرة في الشــؤون الهندية كمنســق جديد للقوى الناشئة.

ما زالت المنظمة في صحة مالية جيدة ،حيث نمت ميزانيتنا للعام
المالي  2015/2014بنســبة  ،%26وكانت نفقاتنا في حدود الميزانية،

جان إيجالند

رئيس مجلس اإلدارةCrisis Action ،

تقرير المدير التنفيذي السابق
عظيما حيث توليت قيادة Crisis Action
كان حظي
ً
خالل السنوات الست الماضية ،ولمشاركتي في
سنوات تكوين المنظمة منذ  .2006وها أنا أرحل وكلي
فخر بما تحقق حتى اآلن.
ولكنــي أرحــل كذلــك ،وأنــا أشــعر بالخــزي مــن حجــم اســتمرار

جميعــا على كل ما بذلتموه من وقــت ،وطاقة ،وموارد،
أشــكركم
ً

العديــد مــن بقــاع العالــم .ولذلــك ،فإنــي علــى اقتنــاع تــام بــأن

فارقــا للمســتضعفين الذيــن حاقــت
حيثمــا اســتطاع أن يصنــع
ً

النزاعــات فــي تدميــر حيــاة رجــال ونســاء وأطفــال أبريــاء ،فــي

حاجتنــا اليــوم لـــ  Crisis Actionال تقــل بحــال عــن اليــوم الــذي
وضــع جــي هيــوز ،مؤســس  ،Crisis Actionرؤيتــه حــول الكيفيــة

التــي تســتطيع بهــا  Crisis Actionأن تســاعد المجتمــع المدني
علــى أن يعمــل يـ ًـدا واحــدة ،وعلــى نحــو اســتراتيجي وفعــال حــول

لضمــان قــدرة المجتمــع المدنــي علــى التحــدث بصــوت واحــد،
جمعيــا النجــاح فــي
بهــم صدمــة النزاعــات .وأتمنــى ألنــدرو ولكــم
ً

جهودكــم لجعــل  Crisis Actionأكثر فاعلية في الســنوات القادمة.

دائمــا.
ســوف أشــجعكم
ً

النزاعــات .وقــد كانــت معاصــرة تحقيــق تلــك الرؤيــة تجربــة مثيرة
بالفعــل ،فــي البدايــة مــع ســلفي برينــدان كوكــس ،ثــم مــع
زمالئــي الذيــن انتشــروا بـــ  Crisis Actionفــي شــتى أنحــاء العالــم.
أهــم مــا فــي األمــر أنــي ســأرحل وأنــا أشــعر بامتنــان شــديد:

للثقــة التــي وضعهــا شــركاء  Crisis Actionفينــا ،وخبراتهــم غيــر
العاديــة ،التــي قــادت عملنــا الجماعــي ،وفريــق Crisis Action

ً
ممكنــا بفضــل جهدهــم
الســابق والحالــي ،إذ أصبــح اإلنجــاز

ومواهبهــم ،وأعضــاء مجلــس إدارتنــا االســتثنائيين الذيــن أمدونا

بالحكمــة والتحفيــز والدعــم فــي كل خطــوة على امتــداد الطريق،
فضــا عــن اســتفادتنا
ومانحينــا الذيــن تعلمنــا منهــم الكثيــر،
ً
الكبيــرة مــن ســخائهم.

جيما مورتنسن

المدير التنفيذي السابقCrisis Action ،

تقرير المدير التنفيذي الجديد
كلي حماس لقيادة هذه المنظمة الرائعة ،بثقافتها
الفريدة ،وقدرتها على إحداث التغيير .كانت عملية تعيين
مدير تنفيذي جديد عملية صارمة للغاية ،استنفرت
عميقا ،عزز من اقتناعي بأن الحاجة لـ Crisis
داخليا
تفكيرا
ً
ً
ً
 Actionاليوم ،أكثر من الحاجة إليها في أي وقت مضى.
وقــد اســتطاعت  ،Crisis Actionوهــي تدلــف اآلن إلــى عقدهــا

داع عالمــي لتشــكيل شــبكات قــوى ،وحتــى نضمــن
بالفعــل ٍ
التحــرك بمهــارة أكبــر ،وباالضطــاع بعــدد أكبــر مــن اســتجابات

حافــا مــن التأثيــر .ورغــم ذلــك ،مــا
ســجال
الثانــي ،أن تصنــع
ً
ً
تــزال النزاعــات تــزداد وطــأة ،واســتجابة المجتمــع الدولــي لهــا،

الطــوارئ ،حيثمــا اســتطعنا أن نضيــف قيمة كبيــرة .فهذه الرؤية

مــع عقــم االســتجابة الدوليــة ،يجعــان المدنييــن حــول العالــم

مــع قيامنــا ،فــي الوقــت نفســه ،بتكييــف هــذا النمــوذج حيثمــا

ربمــا ،أضعــف مــن أي وقــت مضــى .هــذا االنتشــار للنزاعــات،

فــي وضــع خطيــر بشــكل متزايــد .ويوثــق هــذا التقريــر الســنوي

النــزاع الســوري المــروع والمعقــد ،الــذي يفــرز اآلن أســوأ أزمــة

الجئيــن عرفهــا العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

لـــ  ،Crisis Actionتضمــن بقاءنــا مخلصيــن لنموذجنــا المبتكــر،

واجــه تحديــات.

علــى  Crisis Actionأن تتحــرك بمهــارة ،وتســتجيب بســرعة

للنزاعــات قبــل أن تندلــع ،وأثنــاء اندالعهــا .وذلــك ألن الطــوارئ

عــادةً مــا تمثــل نقــاط الــذروة ،األنســب فــي التأثيــر عليهــا مــن

مروعــا آخــر للمدنييــن العالقيــن وســط
عامــا
ً
كان العــام الماضــي ً
النــزاع .لقــد دخــل النــزاع الســوري عامــه الخامــس ،وهــو أعقــد

خــال التحالفــات التــي تســتطيع  Crisis Actionبناءهــا .وأنــا

إقليميــة .تلــك القــوى اإلقليميــة نفســها تصادمــت فــي اليمــن،

علــى عكــس توجــه المجتمــع الدولــي ،الــذي يفشــل فــي اتخــاذ

مــن أي وقــت مضــى ،إذ انخرطــت فيــه قــوى بالوكالــة وأخــرى
لتنجــم عــن تصادمهــا التبعــات المروعــة ذاتهــا ،علــى الرجــال

والنســاء واألطفال هناك .وفي مختلف أنحاء الشــرق األوســط،
أدت االضطرابــات إلــى أضخــم أزمــة لجــوء منــذ الحــرب العالميــة

الثانيــة ،لتتأثــر بهــا أوروبــا بشــكل مباشــر .وأطــل اإلرهــاب بوجهه

علــى اقتنــاع تــام ،كذلــك ،بــأن الجنــوب لديــه أفضــل قــدرة
تحــركات متســقة لحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات .لذلــك،

يجــب أن نضاعــف جهودنــا فــي االنخــراط مــع كل مراكــز القــوة
حــول العالــم.

إن أهــم األصــول التــي تملكهــا  Crisis Actionتتمثــل في نموذج

القبيــح ،ال فــي الشــرق األوســط وحــده ،بــل وفــي مختلــف أنحاء
العالــم ،خاصـ ًـة فــي أوروبــا وأفريقيــا.

عملهــا ،الــذي ال يوجــد بديــل عنــه ،والمتمثــل فــي العمــل فــي

ورغــم ذلــك ،ظهــرت بعــض األمــور اإليجابيــة .لقــد انضمــت

القائمــة علــى فريــق عملهــا .إن تلــك األصــول لنــادرة ،وثمينــة،

مــن المســاءلة وقــوع جرائــم جديــدة فــي المنطقــة .وألول مــرة

دائمــا علــى التــزام تــام بالحفــاظ علــى أســاليب العمــل
وســأظل
ً
غيــر المعتــادة هــذه .أخيـ ًـرا ،تســتطيع  ،Crisis Actionوحتــى تكون

فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وربمــا يمنــع الخــوف
تجــري االنتخابــات وتنتقــل الســلطة بســام فــي نيجيريــا ،أكبــر

بلــدان أفريقيــا مــن حيــث عــدد الســكان .كمــا نجحــت مفاوضــات

القــوى الدوليــة مــع إيــران ،وهــو مــا يمكــن أن يمثــل مقدمــة
للمزيــد مــن االنتصــارات الدبلوماســية .وفيمــا يتعلــق بســوريا،
اســتطاعت  Crisis Actionأن تضخــم أصــوات األبطــال

المحلييــن ،الذيــن بــدأوا يحتلــون موقــع الصــدارة فــي خيــال
الســوريين .وفــي جنــوب الســودان ،ســاعدنا على تســليط الضوء

علــى التكلفــة االقتصاديــة الضخمــة للحــرب ،وهــو مــا حفــز علــى

التوصــل إلــى وقــف إلطــاق النــار ،واتفــاق ســام هــش .وفــي

خلفيــة المشــهد لتضخيــم أصــوات أخــرى ،وثقافتهــا التنظيميــة
ويصعــب فــي بعــض األحيــان امتالكهــا والســيطرة عليهــا.

أكثــر فاعليــة ،أن تســتغل االبتــكار ،واإلبــداع ،والتكنولوجيــا
الجديــدة ،وســرد القصــص.

جيمــا قائــدة صاحبــة رؤيــة علــى أعلــى مســتوى ،وكان حظــي
عظيمــا بالعمــل معهــا عــن قــرب .وقــد تركــت جيمــا المنظمــة
ً

فــي صحــة اســتثنائية ،وإنــي أتطلع إلى قيــادة  ،Crisis Actionمع

فريقينــا المتنــوع الرائــع ،إلــى األمــام وإلــى أعلــى المســتويات،
حتــى نغيــر العالــم.

بورونــدي عملنــا مــع أصــوات أفريقيــة مؤثــرة لتجنــب تحــول
االضطرابــات إلــى فظائــع جماعيــة وحــرب شــاملة.

ســوف أســعى ،بوصفــي مديـ ًـرا
تنفيذيــا جديـ ًـدا لـــ ،Crisis Action
ً

للبنــاء علــى ميــراث جيمــا الرائــع ،عــن طريــق :االســتثمار الكثيــف

فــي انخراطنــا فــي النصــف الجنوبــي مــن العالــم ،حتــى نصبــح

أندرو هدسن

المدير التنفيذي الجديدCrisis Action ،

سوريا
بينما كان النزاع يستعر ،والهجمات العشوائية تشنها كل أطراف النزاع
ً
متسببة في تزايد الخسائر بين صفوف المدنيين ،جاء صعود
السوري،
الدولة اإلسالمية ليلفت انتباه العالم عن معاناة المدنيين العاديين.
وهو ما دفع  Crisis Actionإلى العمل مع الشركاء من أجل زيادة نفاذ
الخدمات اإلنسانية ،ووقف الهجمات ،وخلق زخم جديد للسالم.

▲ رجال يبحثون عن ناجين بعد قصف مدفعي مكثف على دوما ،بدمشق.
رويترز/بسام خابيه

مــع دخــول األزمة الســورية عامهــا الرابــع ،واصلــت  Crisis Actionتنســيقها لتحالف دولي
لمنظمــات غيــر حكوميــة ،من أجل الدعــوة إلى وقف إراقة الدماء .ونجحــت Crisis Action
فــي طــرح شــهادات تدمــي القلــوب ،ألبطــال ومنظمــات محليين ،أمــام صناع السياســات،
ووضعتهــا تحــت أضواء اإلعالم العالمــي .ولكن ،على الرغم من حدوث اختراقات سياســية
فيمــا يتعلــق بالمســاعدات اإلنســانية ونفاذهــا إلــى الداخــل الســوري ،ال زالــت حكومــات
العالــم فاشــلة إزاء وقــف الهجمــات بالبراميــل المتفجــرة ،وفي صنع مســار للســام.
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بحلــول عــام  ،2014كانــت الحرب بين الرئيس بشــار األســد والعديد

فــي البدايــة ،كانــت تقديــرات مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق

البدايــة انتفاضــة ســلمية  -قــد أودت بحيــاة أكثــر مــن 220,000

والــوكاالت اإلنســانية مــن الوصــول إلــى نحــو مليوني إنســان .بيد

مــن الجماعــات المتمــردة متغيــرة الــوالءات  -والتــي كانــت فــي
إنســان ،وأجبرت  11.6مليون على مغادرة منازلهم ،وخلقت أســوأ

أزمــة إنســانية يشــهدها القــرن الحــادي والعشــرين.

ظلــت أولويــة شــركاء  Crisis Actionهــي تأميــن حصــول

الســوريين فــي الداخــل علــى المســاعدات اإلنســانية .وأمــام
تجاهــل األطــراف المتحاربــة لقــرار مجلــس األمن الــذي صدر في
مطالبــا الحكومــة الســورية بتمكيــن وصــول المســاعدات
فبرايــر،
ً

اإلنســانية إلى شــعبها بأي ســبل ممكنة ،تحركت Crisis Action

الشــؤون اإلنســانية ،أن هــذا القــرار قــد يمكــن األمــم المتحــدة
أن زيــادة القصــف الجــوي العشــوائي مــن جانــب قــوات األســد،

وانعــدام األمــن في المناطق التي يســيطر عليها المتمــردون ،أديا
إلــى اســتمرار الصعوبــات التــي تواجــه مــرور قوافــل المســاعدات.

ومــع تزايــد قســوة الحيــاة علــى المواطنيــن الســوريين العادييــن،

ومعاناة المانحين لتوفير االســتجابة ،تراجع االهتمام الجماهيري،
أيضــا.
والتعاطــف ً

مــن أجــل زيــادة الضغــط علــى مجلــس األمــن ،وتغييــر النقــاش.

داعش تحول األنظار عن معاناة المدنيين السوريين

إحاطــة مــن الشــركاء حــول كيفيــة تحســين نفــاذ المســاعدات

المتحدة إلى الصعود المفاجئ للجماعة األصولية الميليشــياوية،

محاميا بارزً ا ،وورقة
وشــمل ذلك تنســيق رســالة موجهة من 37
ً

فضــا عــن حملــة جماهيريــة (حملــة
االنســانية عبــر الحــدود،
ً
ســوريا) التــي طالبــت األمــم المتحــدة بالتحــرك .وأثمــرت تلــك

فــي تلــك األثناء ،تحــول تركيز اإلعــام والدول األعضــاء في األمم

الدولــة اإلســامية (داعــش) ،والتــي اشــتملت تكتيكاتهــا الوحشــية
علــى نشــر مقاطــع ذبحهــا ألســرى بريطانييــن وأمريكييــن .وفــي
أغســطس ،ومع ســيطرة مقاتلــي داعش على المناطق الشــمالية

الجهــود ،فــي يوليــو  ،2014بصــدور قــرار أممــي فــارق ،يخــول
الــوكاالت ،صراحـ ًـة ،العبــور إلــى ســوريا دون موافقــة الحكومــة.

والشــرقية فــي ســوريا ،تخلــت القــوى الدوليــة عــن التركيــز علــى

مــن تركيــا إلــى ســوريا .وقــد أكــد دبلوماســيون ،ومســؤولون

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

وفــي  24يوليــو عبــرت أول قافلــة تحمــل شــعار األمــم المتحــدة،

باألمــم المتحــدة أن شــركاء  ،Crisis Actionوالمتعاونين معهم،
محوريــا فــي هــذا االختــراق.
دورا
ً
قــد لعبــوا ً

وقــد أوردت جريــدة النيويورك تايمز ترحيب الشــركاء الحــذر بالقرار،
أيضا على المخاطر المحتملة ،وكذلك فعلت
والذي سلط الضوء ً

وكالة األنباء الفرنســية ،وجريدة الجارديان ،ووول ســتريت جورنال،

ـا عــن مقابــات أجرتها قنــوات إن بي آر ،وبي بي ســي.
فضـ ً

جهــود بنــاء الســام ،لتركــز علــى حملــة قصــف داعــش بقيــادة
ومــع وجــود ســوريا ،فــي الوقــت الراهــن ،وســط مشــهد سياســي
يــزداد تعقيـ ًـدا ،ركزت  Crisis Actionوشــركاؤها على ثالث أولويات

رئيســية فــي حشــد التأييــد والحمالت:

• حمايــة المدنييــن ،مــن خــال إرســال رســالة قويــة إلــى كل

األطــراف مفادهــا أنــه لــن يكــون هنــاك تســامح مــع الهجمــات
العشــوائية ومنــع وصــول المســاعدات.

• تعزيــز االســتجابة اإلنســانية ،عــن طريــق المطالبــة بزيــادة

المســاعدات ،وإعــادة توطيــن الالجئيــن.

• د فــع ا لحــل ا لسيا ســي ا لتفا و ضــي  ،و فــي ا لقلــب منــه
حقــو ق ا إل نســا ن .

المطالبة بالتحرك في مواجهة البراميل المتفجرة

قبيــل انعقــاد الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة ،في ســبتمبر 2014
فــي مدينــة نيويــورك ،كانــت الهجمــات العشــوائية باســتخدام

الصواريــخ والبراميــل المتفجــرة (براميــل مملــوءة بمــواد متفجــرة،

وكيماويــة ،ومســامير) التــي تلقــي بهــا القــوات الحكوميــة تقتــل
المزيــد والمزيــد مــن المدنييــن.

نســقت  Crisis Actionتحالــف #مع_ســوريا ،الــذي ضــم 130

منظمــة غيــر حكوميــة مــن شــتى أنحــاء العالــم ،للمطالبــة بإنهــاء
الهجمات العشــوائية .وتمحورت الحملة حول فيلم قصير وقوي،
بعنــوان ‘ ،’In Reverseاســتعرض التأثيــر المدمــر لســقوط قنبلــة

▲ التغطية اإلعالمية لقرار مجلس األمن حول انفاذ المساعدات اإلنسانية عبر الحدود.

علــى فنــاء مدرســة؛ وكان الفيلــم مــن إخــراج مــات ســتيرلينج،

الحائــز علــى العديــد مــن الجوائــز .شــوهد الفيلــم  750ألــف مــرة
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ود .ماجــد ،طبيــب األســنان المقيــم فــي الغوطــة الشــرقية ،مــع

ممثلــي عــدد مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،وقدمــا
إحاطــة خاصــة لمجلــس األمــن ،كمــا أجــرت وكالــة األسوشــيتد
واعترافــا بتلــك الجهــود الراميــة إلــى دفــع
بريــس مقابلــة معهمــا.
ً

أزمــة الســوريين إلــى مرتبــة أعلى علــى األجنــدة السياســية ،منحت
الجمعيــة الطبيــة الســورية-األمريكية جائزتها اإلنســانية لعام 2014
إلــى تحالــف #مع_ســوريا.

▲ فيلم  In Reverseكان محور حملة تحالف #مع_سوريا.

كذلــك تعاونــت  Crisis Actionمــع حملــة ســوريا لترتيــب لقــاءات

خــال األســبوع األول مــن طرحــه ،ووصلــت الحملــة إلــى أكثــر مــن

المواقــع التــي تــم قصفهــا عــن ناجيــن ،مخاطريــن بأرواحهــم – مــع

حظيــت العريضــة المصاحبــة للفيلــم بأكثــر مــن  16ألــف توقيــع.

إلــى وســائل اإلعــام (ومــن بينهــا ســي إن إن) .وقــد تزامنــت

 13مليــون شــخص علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي .كذلــك
حظــي الفيلــم بتغطية إعالمية من إيه بي ســي نيوز ،وهافنغتون

بوست (الواليات المتحدة) ،وراي (إيطاليا) ،واإلندبندنت (المملكة

ألصحاب الخوذات البيضاء – وهم المتطوعون الذين يبحثون في
كبــار صنــاع السياســات فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة ،والتحدث

شــهادتهم فــي مدينــة بروكســل مــع كشــف االتحــاد األوروبــي عــن
اســتراتيجيته الجديــدة حــول ســوريا.

المتحــدة) ،كمــا اســتعرضت البيــان الصحفــي المشــترك الموقــع
عليــه مــن  40مــن شــركائنا العديــد مــن وســائل اإلعــام ،مــن بينها
الجزيــرة ،والخليــل ،والتحريــر ،وواشــنطن بوســت ،وبي بي ســي.

وقــد نظمــت  Crisis Actionلقــاءات للشــركاء مــع شــخصيات

رئيســية فــي األمم المتحدة ،مــن بينها لقاءات مع نائب الســكرتير

العــام ،جــان إلياســون ،والمبعــوث الخــاص لســوريا ،ســتافان دي

ميســتورا ،كمــا نســقت رســالة مشــتركة تحــث صنــاع السياســات

علــى اســتغالل الكلمــات التــي ســيلقونها فــي األمــم المتحــدة
للضغــط مــن أجــل التحــرك لحمايــة الســوريين .وقــد أشــاد صنــاع
سياســات بنجــاح هــذه الجهــود في دفــع أزمــة المدنيين إلــى مرتبة
أعلــى علــى األجنــدة السياســية.

مصابا ،وسط الركام ،جراء عملية قصف
رجل
▲ أصحاب الخوذات البيضاء يحملون ً
ً
جوي من قبل القوات الحكومية السورية .تصوير :الدفاع المدني السوري.

مشاركة قصص السوريين

ـعى منــا لتحويــل الروايــة الســائدة ،مــن مكافحــة اإلرهــاب
فــي مسـ ً

"عرفــت  Crisis Actionمــا يمكــن أن يكون لقصة أبطــال تقليديين

 Crisis Actionبترتيب لقاء للمســعفين الســوريين ،والعاملين في

الكثيــر ألصحــاب الخوذات البيضــاء ،ويلهمنا االســتمرار في عملنا

إلى االهتمامات اإلنســانية ،والدفــع إليجاد رد فعل أقوى ،قامت

مــن تأثيــر ،فســاعدت علــى وصولهــا للعالــم أجمــع إن دعمهــم يعنــي

مجال المساعدات اإلنسانية ،والمتطوعين ،مع صناع السياسات

الدولييــن ،لكــي يطلعوهم على طبيعة الحيــاة في منطقة الحرب.

اليومــي ،مــن أجــل انقــاذ ســوريين أبريــاء مــن الــركام الــذي تخلفــه
البراميــل المتفجرة".

وفــي أكتوبــر  ،2014تشــاركت  Crisis Actionمــع الجمعيــة الطبيــة

جيمس لو موزورييه ،الخوذات البيضاء

الســورية-األمريكية ،لتســفير د .جــراح عبــد العزيز – وهــو واحد من
طبيبــا مــا زالــوا موجوديــن في مدينــة حلــب المحاصرة
بيــن ثالثيــن
ً

– إلى الواليات المتحدة لتقديم إحاطة للساســة والدبلوماســيين.

وقــد تحــدث د .عبــد العزيــز إلــى الســيد ســتافان دي ميســتورا،
وممثلــي الدول األعضــاء في مجلس األمن ،ومســؤولي الخارجية

األمريكيــة ،وأعضــاء الكونجــرس عــن الهجمــات التــي اســتهدفت
المستشــفيات ،وآثــار البراميــل المتفجــرة.

وتلــى ذلــك وفــد آخــر للمســعفين فــي مــارس  ،2015حيــث التقــى
د .زاهــر ســحلول ،رئيــس الجمعيــة الطبيــة الســورية-األمريكية،

وفــي نوفمبــر  ،2014تشــاركت  Crisis Actionمــع شــبكة بــي بــي

ســي فــي تغطية خاصــة للنزاع علــى مــدار يومين .وقدمــت Crisis

 Actionشــخصيات إلــى بــي بــي ســي إلجــراء مقابــات معهــا ،مــن

بينهــم منــى غانــم ،وزيــرة المــرأة الســابقة والناشــطة المعارضــة،
وجيمــس لــو موزورييــه ،مؤســس "المدافعــون المدنيــون عــن
ســوريا" ،وحايــد حايــد ،الناشــط الــذي يتحــدث عــن المقاومــة

الســلمية ضــد داعــش ،والســفير األمريكــي الســابق لــدى ســوريا،
روبــرت فــورد.
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▲ صور األقمار الصناعية التي تم الحصول عليها من باحثين بجامعة ووهان الصينية،
وتظهر انطفاء  %83من األنوار في شتى أنحاء سوريا ،منذ بداية اندالع المظاهرات.

وقــد كان األبطــال الســوريون ،علــى مــدار العــام ،هــم األكثــر

ومــع الباحثيــن أنفســهم – إلــى الصــور الصادمــة لبلــد غــارق فــي

الحمايــة للمدنييــن ،واالعتــراف باإلنســانية المشــتركة .لقد حركت

لحمايــة المدنييــن ،وتعبئــة المســاعدات ،وزيــادة الجهــود الراميــة

إقناعــا وفاعليــة فــي حشــد التأييــد مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن
ً

شــهاداتهم مشــاعر صناع السياســات حتــى ذرفوا الدمــع ،ودفعت
ساســة إلــى التحــرك ،رغــم أن ذاك التحــرك لم يكن علــى قدر حجم
األزمــة التــي مــا انفكــت تتزايــد.

الضغط لإلبقاء على عبور المساعدات عبر الحدود

الظــام ،كــي تضغــط علــى زعماء العالــم لبذل المزيد مــن الجهود

إلــى إنهــاء النــزاع.

وقــد تصــدرت صــور وأرقــام الحملــة عناويــن األخبــار حــول العالــم،
حيــث تناولهــا  270مقال ونشــرة إخبارية في أكثر من  40دولة؛ كان

مــن بينهــا قنــاة العربيــة ،والجزيــرة العربيــة واإلنجليزية ،وواشــنطن
بوســت ،وإن بي آر ،ومجلة تايم ،إضافة إلى ســي إن إن ،وبي بي

بحلول ديسمبر  ،2014كانت فترة العمل بقرار األمم المتحدة الذي

ســي ،والقنــاة الرابعة ،ولوموند ،ولو فيجــارو ،وفرانس  .24كذلك

لتأمينــه ،قــد أوشــكت علــى االنتهــاء .وفــي ظــل اســتمرار االحتيــاج

وصــف فيــه اضطراره إلجــراء عملية جراحية لمدنييــن مصابين من

كثيرا
اختراقا مهما ،والــذي ناضلت  Crisis Actionوشــركاؤها
مثــل
ً
ً

الشــديد لمالييــن الســوريين ،جمعــت  14 Crisis Actionمنظمــة

إنســانية لحــث مجلــس األمــن علــى تجديــد العمــل بالقــرار .كذلــك
بعــث التحالــف برســائل إلــى الســكرتير العــام ،ورؤســاء الــوكاالت،

والدول المانحة ،أوصى فيها بســبل تحســين االستجابة اإلنسانية.

نشــرت جريــدة نيويورك تايمز مقــال رأي قوي للدكتــور عبد العزيز،
البراميــل المتفجــرة على ضوء هاتــف محمول.

كذلــك عهــدت  Crisis Actionإلــى وكالــة حائــزة علــى العديــد مــن

الجوائــز ،بإنتــاج فيلــم ملهــم ومحــرك للمشــاعر ،بعنــوان Don’t

( Panicال تجــزع) ،حظــي بأكثــر مــن نصــف مليــون مشــاهدة،

وبعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة ،جــدد مجلــس األمن فتــرة العمــل بالقرار

وســاهم فــي دفــع  70,000للتوقيــع علــى عريضــة تحــث زعمــاء

أكــد دبلوماســيون أن رســالة المنظمــات غيــر الحكوميــة أثرت على

هاشتاج  WithSyria#على تويتر .وقد أعربت شخصيات سياسية

المتعلــق بنفاذ المســاعدات االنســانية عبــر الحدود لعــام أخر .وقد
قرارهــم .كذلــك اســتجابت األمــم المتحــدة للمطالــب الرئيســية
للشــركاء ،بمــا فيهــا نقــل قيــادة االســتجابة اإلنســانية الســورية
مــن دمشــق إلــى عمــان.

مارس  4 :2015سنوات على اندالع االنتفاضة

العالــم على "إعادة إضاءة األنوار" .كذلك اســتخدم  35,000إنســان
بــارزة عــن دعمهــا ،مــن بينهــم وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة

مادليــن أولبرايــت ،ورئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيــد كاميــرون،
فضال عن
والســناتورين األمريكييــن كريس كونز وروبــرت مينيديز،
ً

مشــاهير مثــل رشــيدة جونــز ،وبيتــر جابرييــل ،وكريســتيانو رونالــدو.
محوريــا فــي الروايــات
وقــد أصبحــت إحصائيــة "الـــ  "%83عنصـ ًـرا
ً
السائدة والوسائط االجتماعية فيما يتعلق بسوريا ،كما ساهمت

إحياء
في مارس  ،2015نسقت  Crisis Actionتحالف #مع_سوريا
ً
للذكــرى الرابعــة النــدالع األزمــة .وتركــزت حملــة "إعــادة إضــاءة

الحملــة فــي دفــع اإلرادة السياســية لمعالجــة األزمــة .وقــد ذكــرت

فــي جامعــة ووهــان الصينيــة ،والتــي أظهــرت أن  %83مــن األنوار

للشــؤون اإلنســانية ومنســقة اإلغاثــة اإلنســانية ،ذكــرت الحملــة

األنــوار" حــول صــور األقمــار الصناعيــة التــي التقطهــا باحثــون

فــي شــتى أنحــاء ســوريا قــد انطفــأت منــذ انــدالع االحتجاجــات
األولــى .وقد اجتمعت تلــك اإلحصائيات المروعة – التي حصلت

عليهــا  Crisis Actionنتيجــة العمــل مــع بعــض األفــراد فــي ناســا

البارونــة فاليــري آمــوس ،وكيــل الســكرتير العــام لألمــم المتحــدة
فــي كلمتهــا التــي ألقتهــا أمــام مجلــس األمــن فــي  26مــارس،

وأشــاد أعضــاء المجلــس بالحملــة التــي وفــرت اإللهــام "والزخــم
الــذي اشــتدت الحاجــة إليــه".
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بالتــوازي مــع حملــة الذكــرى الرابعــة ،وفــي أعقــاب تجديــد فتــرة

العمــل بقــرار انفــاذ المســاعدات عبــر الحــدود ،عملــت Crisis

 Actionمــع وكاالت إنســانية رائــدة ،مــن بينهــا منظمــة كيــر ،و

 ،Mercy Corpsوهيئة إنقاذ الطفولة ،وهيئة اإلغاثة اإلســامية،

ولجنــة اإلغاثــة الدوليــة ،مــن أجــل حــث المانحيــن الدولييــن علــى
الوفــاء بطلــب األمــم المتحــدة الخــاص بتوفيــر  8.4مليــار دوالر

للمســاعدات اإلنســانية في ســوريا .وتم إرســال رســائل خاصة إلى
المملكــة المتحــدة ،ودولة الكويت ،والمملكة العربية الســعودية،
ودولــة قطــر ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إضافــة إلــى دعــم تلــك

الرســائل ببيــان إعالمــي مشــترك ،وحملــة علــى شــبكة اإلنترنــت.

▲ استخدم #مع_سوريا لزيادة حضور سوريا فيما تتناقله الوسائط االجتماعية،
ودفع الجماهير للتوقيع على عريضة تحث قادة العالم على "إعادة إضاءة األنوار".
إنفوجرافيك :جاك هيجلي

"النــزاع فــي ســوريا نــزاع عســير ،ومعقــد ،ووحشــي وإنــي لممتــن

غايــة االمتنــان لمــا تبذلــه  Crisis Actionوشــركاؤها مــن جهــود

إلبقاء األضواء مسلطة على الرجال والنساء واألطفال العاديين،
الذين التهمت الحرب وطنهم ،واإلصرار على إنسانيتنا المشتركة،
وتقديــم الحلــول والتوصيــات الراميــة إلنهــاء المعانــاة".
ستافان دي ميستورا  ،مبعوث سكرتير
األمم المتحدة الخاص لسوريا

عندمــا اجتمــع المانحــون فــي الكويــت ،نهايــة مــارس  ،2015وعدوا

بتقديــم أكثــر من  3مليــار دوالر .ومع أن هذا الرقــم أقل بكثير مما

طلبتــه األمــم المتحــدة ،فقــد فاق هــذا الرقم مــا تم الوعــد به في

العــام الســابق بأكثــر مــن مليــار دوالر .وعلــى الرغــم مــن االنســداد
السياســي ،والتعقيد المتزايد للوضع على األرض ،وتنامي إرهاق

المانحيــن ،فقــد ســاهم أعضــاء الحملــة فــي إقنــاع المانحيــن بــأن
يكونــوا أكثــر ســخاء مــن أي وقــت مضــى فــي دعمهــم للشــعب
الســوري .وفــي كلمتهــا أمــام المؤتمــر ،أشــارت مندوبــة الواليــات

▲ تغطية حملة "أعيدوا إضاءة األنوار".

"لــم أتوقــع أبــ ًدا أن تحظــى دراســتى بتغطيــة مــن مئــات المنابــر

اإلعالميــة ،وبمكانــة بــارزة علــى اإلنترنــت وعلــى الوســائط

االجتماعية ،وأن تستخدم في عريضة عالمية بفضل Crisis Action

ســاهم تحليلنا لصور األقمار الصناعية على مدى فترة زمنية ،في

لفــت االنتبــاه ألزمــة الســوريين العالقيــن فــي ظــام الحــرب".
زي لي ،باحث علمي ،جامعة ووهان الصينية

المتحــدة فــي األمــم المتحــدة ،الســفيرة ســامانتا بــاور ،إلــى مقــال
د .عبــد العزيــز االفتتاحــي فــي جريــدة نيويــورك تايمــز ،مســلطة
الضــوء علــى قــدرة األصــوات الســورية علــى الدفــع نحــو التغييــر.

ومن خالل الجهد اإلعالمي وحشــد التأييد على المســتوى الخاص،
دعمــت  Crisis Actionكذلــك الشــركاء للتأثيــر علــى البيــان الرئاســي
الذي صدر عن مجلس األمن في أبريل  ،2015والذي حث المانحين
علــى تقديــم المزيد من الدعــم المالي لدول الجوار الســوري.
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وقــد أكــد دبلوماســيون فــي مجلــس األمــن ،أن التحالــف قــد

قـ َّـوى وســاعد مــن يضغطــون مــن أجــل هــذا التحــرك .وبعــد ذلــك
بفتــرة وجيــزة ،أكــد أعضــاء المجلــس دعمهــم إلجــراء مناقشــة
حــول الموضــوع .وفــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر ،كانــت الحكومــة

الفرنســية تعمــل علــى مســودة قــرار لوضــع آليــة مراقبــة ،ونظــام
عقوبــات ،لمــن يســتخدم البراميــل المتفجــرة.
الحفاظ على الحوار مع الشخصيات المؤثرة

قامــت  ،Crisis Actionعلــى مــدار العــام ،بتيســير لقاءات للشــركاء

مــع كبــار المســؤولين والعامليــن فــي األمــم المتحــدة ،ووزارة

الخارجيــة األمريكيــة ،ووزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث
البريطانيــة ،ووزارة الخارجيــة الفرنســية .وكان مــن أهــم تلــك

الشــخصيات ،مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لســوريا ،الســيد

▲ تغطية الحملة في مارس  ،2015والتي استهدفت الضغط على قادة العالم لبذل
المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

ســتافان دي ميســتورا ،الــذي قدمــوا لــه معلومــات وتحليــات

عالمات على النجاح في مسألة البراميل المتفجرة؟

وفي واشــنطن العاصمة ،ركز الشــركاء على حث اإلدارة األمريكية

وبيانــات اتصــال بمنظمــات داخــل ســوريا.

علــى قيــادة الضغــط إلحــراز تقــدم سياســي ،ووضــع اســتراتيجية

مدنيا في ســوق بحلب ،في يونيو  ،2015إلى دفع
أدى مصرع 70
ً
أخيرا ،إلــى المطالبة بالتحرك حول الهجمات
الحكومات،
عــدد من
ً

شــاملة إلنهــاء النــزاع .وشــملت تلــك الجهــود تنظيــم إحاطــات

الخطــة ،إذ حشــدت  81منظمــة خــال  36ســاعة إلصــدار رســالة

أعضــاء الكونجــرس لقــراءة قصــص مــن داخــل ســوريا فــي مجلــس

يلــوم مجلــس األمــن علــى عــدم تحركــه حتــى الســاعة.

اإلعــام االجتماعيــة ،قبيــل لقاء كامــب ديفيد مــع ممثلي مجلس

العشــوائية .وقامــت  Crisis Actionبتشــكيل تحالــف قــوي لدعــم

مشــتركة خاصــة موجهــة ألعضــاء مجلــس األمــن ،وبيــان إعالمــي
وطالــب البيــان األمــم المتحــدة برصــد الهجمــات العشــوائية على

المدنييــن وفضحهــا ،بمــا فيهــا الهجمــات بالبراميــل المتفجــرة
والســيارات المفخخة ،وأن يرتب ذلك عواقب واضحة لمقترفيها.

عامــة ،وعقــد لقــاءات خاصة مــع مكاتــب الكونجــرس ،والعمل مع

النــواب ،واســتهداف صنــاع القرار عبــر اإلعالم التقليدي ووســائط
التعــاون الخليجــي .ولكــن ،وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود ،ظــل

تركيــز الواليــات المتحــدة علــى تأميــن االتفــاق النــووي مــع إيــران،
قياديــا حــول ســوريا.
دورا
ً
ولــم تلعــب ً

وقــد حظــي البيــان بتغطيــة العديــد من وســائل اإلعالم ،مــن بينها
وكالــة أسوشــيتد بريــس ،ورويتــرز ،وجريــدة نيويــورك تايمــز.

"كنــت طبي ًبــا أمــارس عملــي فــي حلــب ،فــي أحلــك الظــروف
وقــد مكننــي العمــل مــع  Cr isis Actionوالجمعيــة الطبيــة

الســوريةاألمريكية مــن مناصــرة مئــات اآلالف مــن أبنــاء بلدتــي

العالقيــن فــي النزاع وقد كانت إمكانية طرح روايتنا ،ودفع األمم
المتحدة وحكومات دولها األعضاء لمنع وقوع تلك الفظائع ،أمرًا
شــديد األهميــة فــي ظــل هــذه المعانــاة الهائلــة".

د عبد العزيز ،طبيب من حلب

▲ المقال االفتتاحي بجريدة نيويورك تايمز ،بقلم د .عبد العزيز ،عضو الجمعية الطبية
السورية األمريكية.

14

▲ النشاط اإلعالمي لحملة #مع_سوريا إبان مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت في
مارس  .2015إنفوجرافيك :جاك هيجلي

"شــكرًا  Crisis Actionلمســاعدتكم علــى إظهــار الفظائــع المرتبطة
بالهجمــات العشــوائية إلــى العالــم ،مثــل البراميــل المتفجــرة التــي

يوميا.
تلقيهــا الحكومــة الســورية ،وأثر ذلك على حياة الســوريين
ً
عملكــم يجــب أن يســتمر ،طالمــا ال تســتطيع األمــم المتحــدة تنفيذ

قراراتهــا فــي هذا الشــأن"

بســام األحمــد ،المتحــدث الرســمي لمركــز توثيق االنتهــاكات في

ســوريا ،إسطنبول

إن ماليين السوريين يقبعون في مخيمات الجئين مكتظة ،وجيل

مــن األطفــال تفوتــه فرصــة الحصــول علــى التعليــم المناســب.
حاليا ،بأرواحهم لعبور البحر األبيض المتوســط
ويخاطــر الكثيرونً ،
إلحاحا من أي وقت
إلــى أوروبــا .الحاجة إلى تحــرك اآلن أصبح أكثر
ً

جميعــا .هنــاك احتيــاج
مضــى ،فمســتقبل ســوريا ســيؤثر علينــا
ً

للمزيــد مــن التعــاون ،ووجــود رؤيــة وقيــادة إلحــداث اختــراق فــي

هــذا االنســداد ،وحمايــة الضعفــاء ،ورســم مســار للســام.

"نمــوذج  Crisis Actionالفريــد ،يتيــح لصنــاع السياســات وفــرة

تحدٍ شاق

ـاقا،
مــا زال إحــراز تقــدم تجــاه الســام فــي ســوريا يمثــل
نضاال شـ ً
ً

فــكل األطــراف تصــر علــى انتهــاج اســتراتيجية عســكرية ،تتســم
باالنتهــاك الخطيــر للقانــون الدولــي اإلنســاني .كذلــك فــإن
الخالفــات ،والمصالــح الخاصــة ،بيــن القــوى العظمــى تطيــل

ـا عن أن التنامــي المروع
مــن أمد االنســداد السياســي .هذا فضـ ً

ولمــا يدفــع بعــد إلــى رد
لداعــش يســتنفذ االهتمــام الدولــيَّ ،

فعــل فعــال.

مــن الخبــرات والــرؤى العميقــة حــول المدنييــن الذيــن يواجهــون

المخاطــر ،وكيفيــة حمايتهــم" فتنــوع األصــوات التــي يضخمونهــا،
ســواء كانــوا أفــرا ًدا مؤثرين أو تحالفات جيــدة التنظيم لمنظمات

غيــر حكوميــة ،يُ َح ِّســن فهمنــا لهــذه النزاعــات وكيــف يمكــن

االســتجابة لهــا".

هيــو منغاريلــي – المديــر اإلداري لقســم شــمال أفريقيــا والشــرق
األوســط وشــبه الجزيرة العربية وإيران والعراق ،بهيئة العمل
الخارجــي األوروبي

السودان
بؤســا ،حيث جمعت القوات
ازداد وضع المدنيين في الســودان ً
الحكومية بين القصف الجوي ،والغارات البرية الوحشــية لســحق
المتمرديــن قبيل إجــراء االنتخابات الوطنية .وهو ما دفع Crisis
 Actionللعمــل مع الشــركاء لإلصــرار على وقف إطالق النار قبل إجراء
أي "حوار وطني".

▲ فوارغ الرصاص متناثرة على األرض بعد استيالء القوات المسلحة السودانية
مجددا على منطقة دالداكو .رويترز/محمد نور الدين عبد الله
وقوات الدعم السريع
ً

عملــت  Crisis Actionعلــى الســودان منــذ  ،2006وكان تركيزها آنــذاك ينصب على
حمايــة المدنييــن فــي دارفــور ،وتجنــب انــدالع نــزاع محتمــل ومرتبــط باالســتفتاء
علــى اســتقالل جنــوب الســودان ،ومنــع امتــداد العنــف إلــى مناطــق أوســع .وكانــت
 Crisis Actionقــد ركــزت جهودهــا فــي الفتــرة األخيــرة علــى أمــن المدنييــن قبيــل
إجــراء االنتخابــات الوطنيــة.
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حقائق وأرقام رئيسية
 6.6مليون مدني في الســودان يحتاجون إلى مســاعدات إنســانية
(مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنسانية)

 4.4مليــون مدنــي فــي دارفــور يحتاجــون إلــى مســاعدات إنســانية

(مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية)

 2.5مليــون نــازح vفــي دارفــور (مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية)

أكثــر مــن مليونــي مدنــي تضــرروا بشــدة مــن النــزاع فــي

"المنطقتيــن" منــذ ( 2011مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق

الشــؤون اإلنســانية)

 1.7مليــون نــازح فــي "المنطقتيــن" (وكالــة األمــم المتحــدة
للتنميــة الدوليــة)

 80,000ســوداني بحثــوا عن مالذ في ييــدا ،واآلن في أجونج ،في
جنوب الســودان ،حيث يصل المئات منهم كل أسبوع (مفوضية
األمم المتحدة الســامية لشــؤون الالجئين ) واألعداد في تزايد

أكثــر مــن  3000قنبلــة تــم إلقاؤهــا علــى "المنطقتيــن" منــذ أبريــل
( 2012تقاريــر النوبــة)

 3,324قريــة دمرهــا القتــال فــي دارفــور فــي األشــهر الخمســة
األولــى مــن ( 2014فريق خبــراء األمم المتحدة المعني بالســودان)

 %25هــي نســبة ارتفــاع عــدد هجمــات القــوات المســلحة

الســودانية علــى جماعــات المعارضــة المســلحة فــي دارفــور،
عــام  ،2014مقارنـ ًـة بمــا كان عليــه الحــال فــي ( 2013فريــق خبــراء
األمــم المتحــدة المعنــي بالســودان)

 625,870الجئ ســوداني مسجلون في دول الجوار (مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

▲ المصدر :كونسورتيوم السودان ،مجموعة عمل المجتمع المدني األفريقي والدولي
من أجل السودان

فــي ينايــر  ،2014وبعــد أكثــر مــن عقــد مــن النــزاع ،وقبيــل االنتخابــات

التأثير على المؤثرين

الوطنية المقرر لها العام التالي ،وعد الرئيس الســوداني عمر البشــير

فــي أغســطس  ،2014نظمــت  Crisis Actionوفـ ًـد ا مــن جنوب
كردفــان والنيــل األزرق والخرطــوم لاللتقــاء بمبعــوث الجامعــة

ـا ،علــى الحريــات ،وتصعيــد الهجمــات
تشــديد القيــود ،الصارمــة أصـ ً

لمــا يقلقهــم ،تعهــد المبعــوث بزيــارة جنــوب كردفــان والنيــل

ـدال مــن
بإجــراء حــوار وطنــي شــامل حــول مســتقبل البــاد .ولكــن ،بـ ً

صدور أي إشارات على التحول نحو الديمقراطية ،أعقب هذا اإلعالن
العســكرية علــى المناطق التي تســيطر عليهــا المعارضة.

وقد استهدف القصف الجوي المدنيين بوحشية في كل من دارفور،

وجنــوب كردفــان ،والنيــل األزرق ،بينمــا قامــت جنــود وميليشــيات
حكوميــا بإزالــة قــرى بأكملهــا مــن الوجــود ،ونهبوا المنــازل،
مدعومــة
ً

ـدادا
ودمــروا مخــزون الغــذاء ،وقتلــوا الكثيرين .وطــوال عــام  2014وامتـ ً
لبداية  ،2015أدت تكتيكات األرض المحروقة ،واالغتصاب الممنهج

العربيــة الخــاص للســودان ،فــي القاهــرة .وبمجــرد ســماعه

األزرق واســتضافة مؤتمــر اســتجابة إنســانية حــول الســودان.
غيــر أن الجامعــة العربيــة ظلــت ،علــى المســتوى التنظيمــي،

غيــر راغبــة فــي تحــدي الخرطــوم.

وفــي الشــهر نفســه ،نســقت  Crisis Actionإحاطــة مــن 30

منظمــة غيــر حكوميــة ســودانية ،وأفريقيــة ،وعربيــة أمــام

مجلــس الســلم واألمــن باالتحــاد األفريقــي ،ومجلــس األمــن،

للنســاء والفتيــات ،إلــى إصابــة مئــات اآلالف بالصدمــة العميقــة،

قبيــل االلتقــاء مــع الرئيــس مبيكــي .وقــد أثــارت إحاطتهــم

تفــرض فيــه قيــود صارمــة علــى نفــاذ وكاالت اإلغاثــة واإلعــام.

المعلومــات حــول الوضــع اإلنســاني .وقــد رحــب بهــا صنــاع

وجعلتهم في حاجة للمســاعدات اإلنســانية .وذلك في الوقت الذي
أمام هذا الوضع القاتم ،عملت  Crisis Actionمع الشــركاء لمطالبة

جامعة الدول العربية ووسيط االتحاد األفريقي ،رئيس جنوب أفريقيا

السابق ،ثابو مبيكي ،بما يلي:

• الضغط على الحكومة الســودانية وحلفائها ،والجماعات المتمردة،
لوقف الهجمات المتعمدة والممنهجة ،واسعة النطاق ،على المدنيين.
• فضــح التكتيــكات العســكرية الوحشــية التــي تســتخدمها الحكومة

وميليشــياتها (الجنجاويد)

• حث مجلس الســلم واألمن باالتحاد األفريقي على إطالق تحقيق

مستقل بشأن القصف الجوي للمناطق والممتلكات المدنية.

القلــق مــن عمليــة الحــوار الوطنــي ،كمــا وفــرت أحــدث
السياســات ،مؤكديــن أنهــا جــاءت فــي وقتهــا وأنهــا حملــت

معلومــات مفيــدة.

كذلــك تعاونــت  Crisis Actionمــع البروفيســور إريــك ريفــز،

الخبيــر فــي الشــؤون الســودانية ،للفــت انتبــاه اإلعــام وصنــاع
السياســات إلــى مذكرتيــن تســربتا مــن مقــار مختلفــة بالحكومة
الســودانية ،مــن بينهــا جهــازي المخابــرات واألمــن ،وأكدتــا

نيــة الخرطــوم تجويــع مواطنــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق.
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وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود ،لــم يمــارس مجلــس األمــن،
ً
ضغوطــا
وال مجلــس الســلم واألمــن باالتحــاد األفريقــي،
كافيــة علــى الحكومــة الســودانية لوقــف قصــف المدنييــن.

هــذا النقــص فــي التعــاون الدولــي يشــهد علــى تضــارب
المصالــح وتجــذر المصالــح الخاصــة ،الــذي مكــن الخرطــوم

مــن االســتمرار فــي اســتراتيجيتها القاتلــة.

"تنجــح  Crisis Actionفــي الوصــول إلــى صنــاع القــرار ،حيثمــا

يفشــل اآلخرون .إن اإلحاطة التي نظمتها  Crisis Actionلممثلي
المجتمــع المدنــي الســوداني مــن مناطــق المتمرديــن ،والخرطــوم،

شــخصيا ،باإلضافــة إلــى مبعــوث الجامعــة العربيــة إلــى
ولــي
ً

الســودان ،كانــت غيــر مســبوقة .لقــد كانــت فرصــة حيويــة ،ونــادرة
للغايــة للمســؤولين ،حيــث اســتمعوا لروايــات عــن أزمــة الســكان
المدنييــن المســتهدفين بالهجمــات ،منهــم هــم أنفســهم".

حجاج نايل  ،المدير التنفيذي ،التحالف العربي

من أجل السودان

تحدي شرعية االنتخابات

فــي مــارس  ،2015ومــع اقتــراب موعــد االنتخابــات ،قامــت Crisis

 Actionبدعم كونســورتيوم السودان ،وهي منظمة غير حكومية،

معــا"،
إلعــداد إحاطــة شــديدة اللهجــة بعنــوان "يجــب أن نتحــدث ً

تــم توزيعهــا علــى صنــاع السياســات الدولييــن .وقــد أشــارت تلــك
اإلحاطة إلى األثر اإلنســاني للهجمات العســكرية ،واعترضت على

ادعــاء الحكومــة أن الحالــة األمنيــة مواتيــة لتصويــت المواطنيــن.
وعشــية االنتخابــات ،أصــدرت الواليــات المتحــدة ،والمملكــة

المتحــدة ،واالتحــاد األوروبــي ،والنرويــج بيانــات شــديدة اللهجــة،
علــى نحـ ٍـو غير معهود ،أكدت فيها اســتحالة مصداقية االنتخابات.

تقليص الجهود حول السودان

فــي أعقــاب االنتخابــات ،خابــت اآلمــال فــي إجــراء حــوار وطنــي

يشــمل ا لجميــع  ،و ســا ند ت ا لســو د ا ن تحا لفــا ت إ قليميــة

واعترافــا منــا بتضــاؤل فــرص إحــداث التغييــر،
جديــدة قويــة.
ً
اتخــذت  Crisis Actionالقــرار الصعــب بتقليــص حمالتهــا

حــول الســودان .بيــد أن  Crisis Actionاحتفظــت بعالقاتهــا

مــع النشــطاء الســودانيين والدولييــن الشــجعان ،الســاعين
▲ تغطية المذكرات المسربة التي تؤكد نية الخرطوم على تجويع المواطنين في
جنوب كردفان والنيل األزرق.

لمناهضــة الديناميــات السياســية المتجــذرة المحيطــة بالنــزاع،

وتحقيــق آمــال الســودانيين فــي الســام ،والعــدل ،واالزدهــار.

فــي نوفمبــر ،أكــد شــركاء  ،Crisis Actionفــي لقاءهــم مــع

الرئيــس مبيكــي ،علــى حتميــة وقــف إطــاق النــار بوصفــه
شـ ً
ـبقا ألي حــوار وطنــي حقيقــي .وفــي األشــهر التالية
ـرطا مسـ ً

علــى اللقــاء ،حــث الرئيــس مبيكــي الحكومــة علــى انتهــاج

ـموال للســام .ولكــن ،لألســف الشــديد ،برغــم
مقاربــة أكثــر شـ
ً
جهــوده المســتديمة ،لــم يســتطع الرئيــس مبيكــي أن يضــع

الحكومــة أمــام التزامهــا بإطــاق حــوار يشــمل جميــع األطــراف

قبــل االنتخابــات الوطنيــة.

"تســاعدنا  Crisis Actionعلــى الذهــاب إلــى ما هــو أبعد من مجرد
التحــرك المنســق .المــرة تلــو المــرة ،يســفر التعــاون معهــم ومــع
شــبكتهم العالميــة عن تكتيــكات جريئة ومبتكرة ،تحــدث التغيير،
وتدفــع لحمايــة النــاس فــي أكثــر الظــروف ترويعً ــا".

محمد عشماوي ،المدير التنفيذي ،اإلغاثة اإلسالمية العالمية

جنوب السودان
عمرا جراء النزاع المرير ،وفشل القوى
مع تمزق أصغر دول العالم
ً
اإلقليمية والدولية في التوسط لوقف إطالق النار ،عملت Crisis
 Actionمع الشركاء لكشف تكلفة الحرب ،ودعم المواطنين العاديين
ليعبروا عن أنفسهم.

▲ أسرة من منطقة نوير التي يسيطر عليها المتمردون ،تخوض في أوحال مناطق
غمرتها المياه ،للوصول إلى مخيم مؤقت لبعثة األمم المتحدة في جنوب السودان
(صورة ألسوشيتد بريس/ماثيو) أبوت)

حربــا أهليــة وحشــية ،أضحــى
بعــد مــرور نحــو عاميــن علــى االحــداث التــي أصبحــت ً
جنوب الســودان على حافة االنهيار المالي ،والح شــبح المجاعة في األفق ،وانحدر
القتــل إلــى مســتويات االســتهداف العرقــي .فمــا كان مــن  Crisis Actionإال وأن
عملــت مــع الشــركاء إلطــاق تقريــر بحثــي مهــم ،وتحفيــز النقــاش حــول مــا توصــل
إليــه التقريــر مــن نتائــج ،وذلــك بهــدف تركيــز االهتمــام علــى الضــرورة االقتصاديــة
إلقامــة الســام ،والعــدل ،وســامة المدنييــن العالقيــن بيــن الطرفيــن المتحاربيــن.
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▲ نشرة إعالمية تطالب بالمزيد من المساعدة الدولية إلنهاء النزاع في جنوب
السودان ،وقد حظيت بتغطية إعالمية واسعة على مستوى العالم.

فــي ديســمبر  ،2013بــدأ التنافــس السياســي الطويــل مــا بيــن

استغالل ذكرى مرور عام على النزاع

ـريعا ،ليندلــع العنــف الــذي انتشــر انتشــار النــار فــي الهشــيم
سـ ً

 Crisis Actionبدعــم النشــطاء في جنوب الســودان ،الذين كانت

الرئيــس ســلفا كيــر ونائبــه الســابق د .ريــك ماشــار ،يتصاعــد
فــي العديــد مــن واليــات جنــوب الســودان .وبحلــول منتصــف
عنفــا بدوافع سياســية قد
 ،2014أصبــح مــن الواضــح أن مــا بــدأ ً

تحــول إلــى حــرب أهليــة تــدور رحاهــا علــى أســس عرقيــة .ومــع
نــزوح مليونــي شــخص ،ومصــرع اآلالف ،وورود تقاريــر عــن

ارتــكاب الفريقيــن لجرائــم حــرب ،أصبــح شــعب جنــوب الســودان
فــي وضــع يرثــى لــه.

فــي ديســمبر  ،2014وبعــد مــرور عــام علــى انــدالع العنــف ،قامت
أصواتهــم تذهــب ســدى ،وذلــك فــي مطالبتهــم بالمزيــد مــن

المســاعدة الدوليــة إلنهــاء النــزاع.

وأصــدرت تســع منظمــات غيــر حكوميــة ً
صحفيــا ،التقطتــه
بيانــا
ً

أكثــر من  30وســيلة إعــام إخبارية فــي أوروبا ،وأفريقيا ،والشــرق

األوســط .وأجريــت مقابــات مــع العديــد مــن المتحدثيــن مــن

جنــوب الســودان ،علــى الرغــم مــن منــاخ الرقابــة الســائد .وبعــد

وقــد لجــأت حكومــة الرئيــس ســلفا كيــر إلــى تحويــل عائــدات

ذلــك بفتــرة وجيــزة ،شــددت (إيجــاد) ،ومجلــس الســلم واألمــن

فــي الوقــت الــذي تهــاوى فيــه اقتصــاد جنــوب الســودان إلــى

محــددة األهــداف.

آبــار النفــط ،والتــي تــدر الكثيــر مــن دخــل البــاد ،لتمويــل النــزاع،

حافــة االنهيــار ،والحــت المجاعــة فــي األفــق .وعقــد مؤتمــر
دولــي للمانحيــن فــي ســبتمبر  ،2014حيــث قــدر تكاليــف تقديــم
مســاعدات إنســانية مناســبة بـــ  1.8مليــار دوالر.

باالتحــاد اإلفريقي ،التهديد بفرض حظر على الســاح ،وعقوبات
كمــا اســتغلت  Crisis Actionالذكــرى الســنوية ،كذلــك ،لتذكيــر

المانحيــن الدولييــن األثريــاء بمســؤولياتهم .وســاعدت Crisis

 Actionعلــى نشــر مقال لمنســق إغاثــة الطوارئ باألمــم المتحدة

ً
واســتجابة لطلبــات أفريقيــة ،خولــت األمــم المتحــدة االتحــاد

ـابقا ،ســير جون هولمز ،في جريدة الشــرق األوســط الشــهيرة،
سـ ً

بــدوره ،بتفويــض الهيئــة الحكوميــة للتنميــة لدول شــرق أفريقيا

الهائلــة .وســاهمت وعــود المانحيــن التاليــة فــي تمكيــن وكاالت

األفريقــي قيــادة جهــود الوســاطة .وقــام االتحــاد األفريقــي،
(إيجــاد) لتولــي جهــود بنــاء الســام .ويذكــر أن اثنيــن مــن أعضــاء

(إيجــاد) – أوغندا والســودان – كانتا تدعمــان طرفي النزاع .وتكرر

طالــب فيــه الكويــت وقطــر بالمســاهمة فــي ســد فجــوة التمويل
اإلغاثــة اإلنســانية مــن المســاهمة فــي وقــف خطــر المجاعــة.

فشــل جهــود (إيجــاد) فــي التفــاوض حــول وقـ ٍ
ـف إلطــاق النــار.
فــي هــذا الســياق ،عملــت  Crisis Actionمــع الشــركاء مــن أجــل
الســعي لتحقيــق ثالثــة أهــداف:

• وقــف مســتدام لألعمــال العدائيــة ،يتيــح الفرصــة إلجــراء

مباحثــات ســام.

• زيادة المســاعدات اإلنســانية لتجنب المجاعة الوشــيكة.
• آليــة مســاءلة فعالــة للمســاعدة علــى إنهــاء ثقافــة اإلفــات
مــن العقــاب.

▲ ساعدت  Crisis Actionسير جون هولمز ،منسق األمم المتحدة إلغاثة الطوارئ
سابقا ،لنشر مقال في جريدة الشرق األوسط ،يطالب الكويت وقطر بتمويل
ً
المساعدات اإلنسانية التي اشتدت الحاجة إليها في جنوب السودان.
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تسليط الضوء على تكلفة الحرب

فــي مســعى إلقنــاع أصحــاب النفــوذ لــدى الرئيــس كيــر ،وزعيــم
المعارضــة ريــك مشــار ،باســتغالل نفوذهــم لمنــع المزيــد مــن
االقتتال ،عملت  Crisis Actionمع الشــركاء لتســليط الضوء على

التكاليف المالية للحرب في جنوب الســودان والمنطقة بأســرها.
جمعــت  Crisis Actionمراكــز فكر وبحث أفريقية مؤثرة ،من بينها

مركــز دراســات الســام والتنميــة بجنــوب الســودان ،ومركــز حــل
النزاعــات بأوغنــدا ،وهيئــة االستشــارات االقتصاديــة األوروبيــة ،و

جديدا،
اختراقا
 ،Frontier Economicsلوضــع تقريــر مبتكــر ويمثــل
ً
ً
بعنــوان "جنــوب الســودان :تكلفــة الحــرب" .وللمــرة األولى ،وضع
قويا للمزيد
ـعرا الســتمرار النــزاع ،وبذلك وفر حافــزً ا ً
هذا التقرير سـ ً

من االنخراط الجاد والمنســق على المستويين اإلقليمي والدولي

إلنهــاء النزاع.

"لقــد طــرح تقريــر تكلفــة الحــرب رؤيــة عميقــة وتقييمً ــا – يفيــق

الجميــع – لالنعكاســات االقتصاديــة المترتبة على اســتمرار النزاع
فــي جنــوب الســودان ،وبذلــك وفــر قــوة دفــع لتجديــد تحــركات
صنــاع السياســات مــن أجــل دفــع الســام"

د .عبد هللا حامدوك ،نائب السكرتير التنفيذي

للجنة األمم المتحددة االقتصادية ألفريقيا

األفريقيــة.
ووضــع تقرير تكلفة الحرب كذلك توصيات شــاملة ،منها:
• إنشــاء مجموعة اتصال حول جنوب الســودان.
• زيــادة الضغــط علــى طرفــي النــزاع إلنهــاء القتــال وتنفيــذ
قــرارات (إيجــاد).

• اإلصرار على المقاربة التي تشمل الجميع في مفاوضات السالم.
• ضمان إجراء عمليات المســاءلة ،والمصالحة ،والشــفاء.
• تجنــب المجاعــة والوفاء باالحتياجات اإلنســانية لكل المدنيين.
• إضفــاء المزيــد من الشــفافية والمســاءلة على إنفــاق الحكومة
وإدارة المــوارد النفطية والمعدنية.

واســتحضرت  Crisis Actionوفـ ًـدا مــن جنــوب الســودان وأوغنــدا

لعــرض التقريــر علــى صنــاع السياســات األفارقــة الرئيســيين،
والعمــل مــع الســيدة نافــي بيــاي ،مفوضــة األمــم المتحــدة

لحقــوق اإلنســان ،لنشــر مقــال افتتاحــي فــي جريــدة Daily

 Maverickالجنــوب أفريقيــة ،تطالــب فيــه الزعمــاء األفارقــة
بضمــان المســاءلة علــى الجرائــم التــي ارتكبــت .هــذا باإلضافــة

إلــى مقــال للدكتــور ســالم ،يطالــب فيــه الــدول ذات النفــوذ علــى

جنــوب الســودان ،أن تدعــم إنشــاء حكومــة وحــدة وطنيــة ،وقــد
ُنشــر فــي .East African

حظــي تقريــر تكلفــة الحــرب بمســتوى اســتثنائي مــن التغطية في
▲ تكلفة الحرب – تقرير مشترك لمنظمات غير حكومية ،نسقته .Crisis Action

تــم اطــاق التقريــر فــي نيروبــي وأديــس أبابــا ،قبيــل انعقــاد

قمــة االتحــاد األفريقــي فــي ينايــر  ،2015حيــث كشــف عــن أن
الفشــل فــي تحقيــق الســام فــي جنــوب الســودان قــد يكلــف

عامــا .وأوضــح التقريــر
المنطقــة  158مليــار دوالر علــى مــدى ً 20

تأثيــر مختلــف الســيناريوهات علــى اقتصاديــات كل مــن إثيوبيــا،

وتنزانيــا ،والســودان ،وكينيا ،وأوغنــدا .وقد ازدادت قيمــة التقرير

ثقــا بالمقدمــة التــي كتبهــا د .ســالم أحمــد ســالم ،رئيــس
ً
الــوزراء األســبق فــي تنزانيــا ،والرئيــس الســابق لمنظمــة الوحــدة

وســائل اإلعــام العالميــة ،كمــا تمــت مشــاركة اإلنفوغرافيــك

المصاحــب لــه علــى نطــاق واســع فــي الوســائط االجتماعيــة.

وقــد رحــب صنــاع سياســات رفيعــي المســتوى ،فــي عواصــم
أفريقيــة وغربيــة ،خــال جلســات خاصــة ،بهــذا التقريــر ،وأشــادوا

برصانتــه المنهجيــة واقتراحــات التحــرك الواضحــة التــي طرحهــا،
وقــال بعضهــم إنهــم اســتخدموه فــي جهودهــم لحشــد التأييــد.

فــي مــارس  ،2015قــرر مجلــس األمــن ،باإلجمــاع ،وضــع نظــام

عقوبــات محــددة األهــداف لجنــوب الســودان.

21
ً
متحدثــا ،مــن بينهــم وزراء كبــار
شــارك فــي اللقــاء أكثــر مــن 120
ً
بالحكومــة .واعتــرف الحضــور صراحــة بالتأثيــر المــروع للحرب على
بلدهــم وبالتغييــرات التــي يحتاجها .وأقر مستشــار الرئيس ســيلفا

كيــر بمــا تســببت فيــه الحــرب من أضــرار لحقــت باالقتصــاد ،وبأن

إنهــاء النــزاع أمــر مهــم للغايــة .وبعــد ذلــك ،طلــب الرئيــس كيــر
إحاطــة بنتائــج التقريــر .وأفضــت تغطيــة الحــدث فــي اإلعــام

المحلــي المطبــوع ،والمســموع ،والمتلفــز إلــى فتــح مســاحة
جديــدة للنقاش.

▲ إنفوجرافيك تم تداولها عبر الوسائط االجتماعية ،وتصور اإلحصائيات الرئيسية التي
وردت في تقرير تكلفة الحرب.

كسر الصمت في صفوف المجتمع المدني

فــي ظــل مــا تفرضــه الحكومــة مــن رقابــة ،ومــا تمارســه مــن
آمــاال كبيــرة علــى
علقــت جماعــات المجتمــع المدنــي
ترهيــبّ ،
ً

تقريــر لجنــة التحقيــق التابعــة لالتحــاد األفريقــي حــول انتهــاكات

حقــوق اإلنســان فــي جنــوب الســودان .وتــرددت شــائعات بــأن

التقريــر قــد ُينشــر خــال قمــة ينايــر ،ولكــن عندمــا التقــى رؤســاء
الحكومــات ،منعــت مجموعــة صغيــرة ،ولكنهــا مؤثــرة ،نشــره،
مدعيــة أنــه قــد يقــوض عمليــة الســام.

وتزايــد اإلحبــاط عندمــا وصلــت مفاوضــات وقــف إطــاق النــار،
فــي أوائــل مــارس ،إلــى طريــق مســدود آخــر .ولخلــق مســاحة

للنقــاش ،دعمــت  Crisis Actionد .لــوكا بيونج دينــج ،مدير مركز
دراســات الســام والتنميــة فــي جامعة جوبــا ،الســتضافة منتدى

فــي جوبــا لمناقشــة تقريــر "تكلفــة الحــرب".

وشــكل د .لــوكا لجنــة مؤثــرة ضمــت المستشــار االقتصــادي

للرئيــس ســيلفا كيــر ،ومركــز الفكــر والبحــوث بجنــوب الســودان،

ومعهــد ســود ،ونشــطاء محلييــن ،مــن بينهــم إدمونــد ياكانــي،

المديــر التنفيــذي لمنظمــة تمكيــن المجتمــع مــن أجــل التقــدم.
▲ إطالق تقرير تكلفة الحرب جذب تغطية إعالمية على مستوى عالمي.
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▲ إدمومند ياكاني ،المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من التقدم يلقي الضوء
على تقرير تكلفة الحرب قبيل قمة االتحاد األفريقي في يونيو .2014

"نتوفــر فــي منظمــة تمكيــن المجتمــع مــن أجــل التقــدم ،علــى
حشــد التأييــد مــن أجــل الســام فــي جنــوب الســودان وإنهــاء

حالــة اإلفــات مــن العقــاب .لقــد تحســنت جهودنــا بدرجــة تفــوق

الوصف بفضل دعم  Crisis Actionاالستراتيجي إن Crisis Action

محفــز حقيقــي للســامة".

إدموند ياكاني ،المدير التنفيذي،

منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم

استهداف صناع السياسات والقطاع الخاص

فــي مايــو  ،2015اســتؤنف القتــال علــى نطــاق واســع فــي جنــوب

وحــث المتحدثــون الزعمــاء األفارقــة علــى اســتغالل قمتهــم
ً
حديثــا،
إلصــدار تعليماتهــم إلــى (إيجــاد زائــد) التــي تــم تشــكيلها
لزيــادة الضغــط علــى كل األطــراف إلنهــاء النــزاع.

كذلــك قامــت  Crisis Actionبتيســير لقــاءات خاصــة ألعضــاء

المجتمــع المدنــي مــع مســؤولي مجلــس الســلم واألمــن باالتحــاد

األفريقــي ،وأعضــاء (إيجــاد) ،وغيرهــم مــن أطــراف معنيــة رفيعــة

المســتوى ،بغيــة طرح تحليلهــم والمطالبة بالتحــرك .وفي غضون
أيــام مــن تلــك المناقشــات ،أصــدر مجلــس الســلم واألمــن أشــد
بياناتــه لهجة حتى اآلن ،وحث فيه مجلس األمن على وضع قائمة

باألفــراد الذيــن يجــب أن تفــرض عليهم عقوبــات محــددة األهداف.

الســودان ،وتســبب فــي نــزوح أكثــر مــن  100,000مدنــي .وأفــادت

تقاريــر األمــم المتحــدة أن كال الطرفيــن ارتكبــا انتهــاكات جســيمة
لقانــون حقــوق اإلنســان ،شــملت اعتــداءات جنســية علــى أطفــال

ـريا لألطفــال ،وتكتيــكات األرض المحروقــة
ونســاء ،وتجنيـ ًـدا قسـ ً
التــي اســتخدمت فــي قــرى بأســرها.

ـا ،وفــي
أججــت هــذه األحــداث األزمــة اإلنســانية ،القاســية أصـ ً
تراجعا،
ظــل اقتصــاد يزداد هشاشـ ًـة ،ودعــم المانحين الذي يــزداد
ً
وجــدت البــاد نفســها أمــام مجاعــة محتملــة مــن جديــد.

وهو ما دفع  Crisis Actionللعمل مع الشركاء لتوضيح أن تنبؤات

تقريــر تكلفــة الحــرب بــدأت تتحقــق بالفعــل ،وأنــه يجــب القيــام
بتحركات عاجلة .وشــمل ذلك ،دعم د .لوكا بيونج دينج ،وإدموند

ياكانــي ،الســتضافة ســمينار للخبــراء فــي أديــس أبابــا ،قبيــل قمــة

االتحــاد األفريقــي في يونيو .ضمت هــذه الفاعلية طائفة متنوعة
مــن كبــار صنــاع السياســات األفارقــة ،وممثلــي القطــاع الخــاص.

▲ د .لوكا بيونج دينج خالل سمينار الخبراء المنعقد في جوبا ،في يونيو.
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"بفضــل  Crisis Actionاســتطعنا مشــاركة الــدروس التــي تعلمناهــا

مــن كفاحنــا مــن اجــل الحريــة ،مــع منظمــي حمــات الزمــاء مــن

جنــوب الســودان .فـــ  Crisis Actionبإرســاءها لتلــك العالقــات ،إنما
تدفــع التضامــن ،وتســاعد علــى تعزيــز المجتمــع المدنــي العالمــي".
ياسمين سوكا ،المدير التنفيذي ،مؤسسة حقوق اإلنسان في

جنوب أفريقيا ،والمفوضة السابقة للجنة الحقيقة والمصالحة
الجنوب أفريقية

زيادة انخراط جنوب أفريقيا

تتمتــع جنوب أفريقيا بموقع قــوة فريد ،بوصفها الدولة المضيفة
لقمــة االتحــاد األفريقــي القادمــة ،والدولــة الوحيــدة المنخرطة في
مفاوضــات الســام التــي تتوالهــا (إيجــاد) ،وكذلــك فــي الحــوار

السياســي المــوازي ،الرامــي إلــى توحيــد الفصائــل السياســية

داخــل الحــزب الحاكــم فــي جنــوب الســودان .ولتشــجيع جنــوب

أفريقيــا علــى اســتخدام نفوذهــا القــوي ،نظمــت Crisis Action

وفـ ًـدا مــن اثنيــن مــن النشــطاء الجنــوب ســودانيين الــرواد ،حيــث

تشــارك فــي الوفــد إدمونــد ياكانــي ،ومحامــي حقــوق اإلنســان

الدولــي ،د .رممبــر ميامينجــي .وعملــت  Crisis Actionمع الشــركاء

لترتيــب سلســلة مــن لقــاءات حشــد التأييــد ،العامــة والخاصــة ،مــع

مســؤولين مــن جنــوب أفريقيــا ،ومســؤولين حكومييــن آخريــن،
ومنظمــات مجتمــع مدنــي ،لمناقشــة دور جنــوب أفريقيــا فــي

معالجــة أزمــة جنــوب الســودان .ووفــرت  Crisis Actionمقابــات

رفيعــة المســتوى ،فــي اإلعــام المطبــوع ،والمســموع ،والمتلفــز
إلدمونــد ،ود .رممبــر ،ودعمــت شــركاء جنــوب ســودانيين آخريــن

لتعزيــز رســالتهما بمقــاالت رأي فــي الوقت المناســب ،فــي اثنتين
مــن الصحــف الرائــدة فــي جنــوب أفريقيــا ،قبــل وبعــد زيــارة الوفــد.

حــث الموفــدان حكومــة جنــوب أفريقيــا علــى إظهــار القيــادة

▲ المنازل المدمرة تحترق في مالكال ،بوالية أعالي النيل ،فبراير .2014
تصوير :تيم فريشيا

▲ القس روبن فيليب وجينس بيدرسن ،من أطباء بال حدود ،يلتقيان مع أعضاء الوفد،
إدموند ياكاني و د .رممبر ميامينجي في جنوب أفريقيا.

حــول جنــوب الســودان ،والضغــط لنشــر تقريــر لجنــة التحقيــق
التــي شــكلها االتحــاد األفريقــي – الــذي تــم إخمــاده فــي الســابق.

ودعيــا كذلــك شــعب جنــوب أفريقيــا إلبــداء تضامنــه ودعمــه

للنضــال مــن أجــل الســام والمصالحــة.

وعلــى مــدار األســابيع التاليــة ،حدثــت تطــورات سياســية مهمــة،

عكست توصيات الوفد ،حيث قام االتحاد األفريقي بتعيين رئيس
ً
رئيســيا" لعمليــة الســام،
"مبوعثــا
مالــي الســابق ألفــا كونــاري،
ً

ووافــق مجلــس الســلم واألمــن علــى عقــد اجتمــاع على المســتوى
الــوزاري ،للنظــر فــي تقريــر لجنــة التحقيــق.

كمــا خلقــت الزيــارة كذلــك عالقــات قويــة جديــدة بيــن منظمــات
المجتمــع المدنــي فــي جنــوب الســودان وجنــوب أفريقيــا،

وفتحــت خطــوط اتصــال مباشــر حيويــة ،مــع صنــاع السياســات

فــي جنــوب أفريقيــا.

إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة
عندما اندلعت الحرب المدمرة ،فجأة ،بين إسرائيل وحماس في صيف
 ،2014أطلقت  Crisis Actionاستجابة طوارئ ،مطالبة بوقف إطالق
النار وحماية المدنيين .ثم عندما بدأت عملية إعادة إعمار غزة ،في
الخريف ،ركزت  Crisis Actionعلى منع أي نزاع في المستقبل ،عن
طريق حث االتحاد األوروبي على التوقف عن منع الفلسطينيين من
االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

▲ فلسطينيون ينظرون إلى منازلهم المدمرة التي أصيبت بقصف مكثف من
المدفعية والضربات الجوية اإلسرائيلية ،خالل الهجوم اإلسرائيلي على شرق غزة.
روتيرز /محمد سالم

يومــا ،إذ تحولت مــرة أخرى
فــي صيــف  ،2014حلــت بغــزة حــرب جديدة اســتمرت ً 50
إلــى ركام ،وأصبحــت فــي حاجــة ماســة للمســاعدات ولســماع صوتهــا .وكمــا فعلت
 Crisis Actionفــي  ،2007علــى ســبيل رد الفعل على حصار غــزة ،أطلقت منظمتنا
اســتجابة طــوارئ لدعــم الشــركاء فــي المطالبــة الناجحــة بوقــف إطــاق النــار .وكان
ـددا ،ولذلك قامت
مــن بيــن مرامــي  Crisis Actionهو منع العــودة إلى العنف مجـ ً
بدعــم الشــركاء ،وأصــوات بــارزة ،بهــدف تشــجيع الفلســطينيين على االنضمــام إلى
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة .وفــي  7ينايــر  ،2015أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس أن
فلســطين ســوف تنضــم إلــى المحكمــة الجنائيــة الدولية.
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فــي يونيــو  ،2014أدى اختطــاف جماعــة حمــاس المســلحة

الفلســطينية لثالثة شــبان إســرائيليين وقتلهم ،إلى إطالق شــرارة
عنــف جديــد فــي المنطقــة؛ حيــث شــنت إســرائيل حملــة قمــع

لحمــاس فــي الضفــة الغربيــة ،فأوقفــت المئــات مــن أعضائهــا.

وفــي غضــون شــهر تصاعــد الوضــع ليتحــول إلــى حــرب شــاملة
مــع شــن حماس هجمــات صاروخيــة ،ورد إســرائيل بضربــات جوية

وغــزو بــري لغــزة .وأســفر القصــف الجــوي والمدفعــي والقتــال
يومــا ،عــن مصــرع أكثــر مــن
البــري ،الــذي اســتمر علــى مــدى ً 50

 2000شــخص ،كثيــر منهــم مــن األطفــال.

"كانت تدخالت  Crisis Actionفي النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
أشــبه بعمليــة جراحيــة دقيقــة يجريهــا أفضــل جــراح .فبــدال عــن

الســعي للتأثير على النزاع الشــائك ككل ،تجدهم يتدخلون فقط،
عندمــا يعلمــون أن التأثيــر ممكــن ،وأن مســاهمتهم ســوف تضيــف

قيمــة جديدة".

أجنيــس برتيرانــد ،ســانز ،مســؤولة سياســات الشــرق األوســط،

تحالــف آكــت ،االتحــاد األوروبــي

شــعرت  Crisis Actionبقلــق عميــق علــى ســامة العالقيــن داخــل

غزة ،واستجابت لطلبات من الشركاء ،فأطلقت استجابة طوارئ،
كان لهــا أولويات ثالث رئيســية:

• رفع صوت المطالبة بوقف إطالق النار الفوري على الجانبين.
• الضغــط علــى الحكومــة اإلســرائيلية لتقليــص الخســائر بيــن
صفــوف المدنييــن ألقــل حــد ممكــن.

• الضغــط علــى االتحــاد األوروبــي لدعــم آليــات المســاءلة ،التــي
مــن شــأنها أن توفــر حمايــة أكبــر للمدنييــن.

استغالل النفوذ األوروبي

ركــزت  Crisis Actionعلــى الــدول األوروبيــة صاحبــة النفــوذ علــى

الجانبيــن .وقبيــل انعقاد اجتماع مجلس الشــؤون الخارجية لالتحاد
األوروبــي ،فــي  22يوليــو ،قامــت  Crisis Actionبتيســير لقــاءات

▲ تغطية مقال الرأي الخاص بعدد من المحامين البارزين ،يوضحون من خالله
أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قد يشكل حافزً ا للسالم ،على
الجانبين.

ذهبــت فيهــا إلــى أن إســرائيل قد تخطــت الخط األحمــر األخالقي،
وأن الجيــش كان باســتطاعته أن يفعــل المزيــد لتحاشــي قصــف
منــازل المدنييــنُ .
ونشــر هــذا المقــال فــي الجارديــان (المملكــة
المتحدة) وبوبليكو (البرتغال) ،و ( Suddeutsche Zeitungألمانيا)،

وســيدني مورنينج هيرالد (أســتراليا) ،وأفتنبوســتن (النرويج) وعدد

مــن وســائل اإلعــام الدوليــة األخــرى ،وأشــارت إليــه العديــد مــن
الفقــرات اإلخباريــة فــي اليــوم التالــي.

كذلــك ســاعدت  Crisis Actionعلــى نشــر مقــال آخر إليــدان بارير،

العضــو الســابق فــي قــوات المدفعيــة اإلســرائيلية ،ناقــض فيــه

للمنظمات غير الحكومية األوروبية الشــريكة مع صناع سياســات

ـا
االدعــاء بــأن الضربــات الجويــة كانــت تحــدد أهدافهــا بدقــة ،قائـ ً
إن نوعية قذائف المدفعية غير المميزة التي تســتخدمها إســرائيل

األوروبــي ً
نحو غيــر معهــودَ ،ع َكس اللغة
بيانــا شــديد اللهجــة ،على ٍ

ُنشــر هــذا المقــال فــي التيليجــراف (المملكــة المتحــدة) ،والطبعــة

مــن الــدول األعضــاء الرئيســية .وعقــب االجتمــاع ،أصــدر االتحــاد
التــي اســتخدمها الشــركاء فــي المطالبــة بوقــف إطــاق النــار.

وكانــت الروايــة المهيمنــة فــي اإلعــام ،آنــذاك ،هــي أن القــوات
اإلســرائيلية تبــذل كل مــا فــي وســعها لتحاشــي إيقــاع خســائر بيــن

صفــوف المدنييــن؛ بيــد أن األدلــة علــى األرض كانــت توحــي بــأن
تماما .لذلك ،عملــت  Crisis Actionمع منظمة
الوضــع غير ذلك
ً

جعلــت مــن الهجــوم على غــزة "لعبــة روليت روســية مميتــة" .وقد

األمريكية من هافنغتون بوســت ،وبرلينســك الدنماركية ،وغيرها
مــن الصحف.

ولدعــم تلــك الحجــج ،والمســاعدة علــى ترويــج تغطيــة إعالميــة

تعدديــة ومتوازنــة ،وزعــت  Crisis Actionعلــى الصحفييــن قائمــة
ً
ضباطــا ســابقين فــي الجيــش
بأســماء متحدثيــن خبــراء ،شــملت

"كســر الصمــت" اإلســرائيلية ،ورئيســتها يولــي نوفــاك ،الضابطة

وأشــخاصا فــي الميــدان؛ حيــث أبــدى الصحفيــون
اإلســرائيلي،
ً

ـاال عرضــت فيــه بقــوة رؤيتهــا الشــخصية ،التــي
حيــث كتبــت مقـ ً

مــع المصــادر التــي أوصلتهــم بهــا .Crisis Action

الســابقة بالقــوات الجويــة اإلســرائيلية ،لتحــدي الروايــة الرســمية؛

امتنانهــم لهــذه المبــادرة المهمــة ،وأجــرى العديــد منهــم مقابالت
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تســليط الضــوء علــى تناقضــات االتحــاد األوروبــي حــول المحكمة
الجنائيــة الدولية

بعــد مفاوضــات مطولــة ،تــم االتفــاق علــى وقــف إطــاق النــار

فــي نهايــة أغســطس 2014؛ ولكــن الحــرب كانــت قــد حولــت غــزة
خرابــا ،وصلــت معــه تقديــرات تكلفــة إعــادة إعمارهــا إلــى  8مليــار
ً

دوالر .ومــع مواجهــة الفلســطينيين لمهمــة إعــادة لملمــة أشــاء

منازلهــم ومجتمعاتهــم ،تــم عقــد مؤتمــر للمانحيــن فــي القاهــرة.
ووعيــا بــأن أي انــدالع جديــد للعنــف قــد ينســف أي عمليــات إعادة
ً

إعمــار ممولــة مــن المســاعدات ،ركــزت  Crisis Actionعلــى تجنب

العــودة للنــزاع.

"كانــت حملــة  Crisis Actionلترويــج انضمــام فلســطين للمحكمــة

الجنائيــة الدوليــة شــديدة الفاعليــة .لقــد كان هنــاك احتياج شــديد

لإلحاطــة التــي عملــوا عليهــا مع التحالــف ،وجاءت فــي صفحتين،
خــال اجتمــاع المحكمــة فــي نيويــورك ،والــذي تــم فيــه منــح

فلســطين (وضــع مراقــب)".

ســتيفاني باربــور ،رئيســة مركــز العدالــة الدوليــة بمنظمــة العفــو

الدوليــة ()2015 – 2013

▲ المقال االفتتاحي بجريدة نيويورك تايمز ،بقلم نافي بيالي ،والذي سلطت فيه
الضوء على أن أوروبا تعوق انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إقامة الحجة لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

فــي األســابيع التــي تلــت مؤتمــر المانحيــن ،ونشــر مستشــاري

الملكــة إليزابيــث لمقالهمــا االفتتاحــي ،اكتســبت حجــة الســماح
زخمــا.
للفلســطينيين باالنضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ً

وشــكلت Crisis Action
تحالفــا ضــم منظمات مؤثــرة في مجالي
ً

كان االتحــاد األوروبي قد دأب على تثبيط رغبة الفلســطينيين في

االنضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،رغــم تشــجيعه لــدول

أخــرى علــى االنضمــام لهــا .فقــد كان الدبلوماســيون األوروبيــون
يخشــون ،علــى مــا يبــدو ،أن يــؤدي انضمــام الفلســطينيين إلــى رد
فعــل إســرائيلي ،وإضــرار بفــرص حــل الدولتيــن الســلمي .كذلــك

عارضــت الواليــات المتحــدة انضمامهــم إلــى المحكمــة الجنائيــة
الدوليــة (وهــي ،مثــل إســرائيل ،غيــر عضــو فــي المحكمــة).

وبغيــة إحــداث تحــول فــي الموقــف األوروبــي ،والدفــع فــي اتجــاه

المزيــد مــن المســاءلة علــى المســتوى الدولــي ،عملــت Crisis
 Actionمــع المحامييــن الشــهيرين ،مستشــاري الملكــة إليزابيــث،
ســير ديزموند دي ســيلفا ،رئيس محققي االدعاء األممي الســابق

فــي جرائــم الحــرب التــي ارتكبــت فــي ســيراليون ،وســير جيفــري
نايس ،ممثل االدعاء في محاكمة الرئيس اليوغوسالفي األسبق
ســلوبودان ميلوســيفيتش .وفــي مقــال مباشــر وفــي الصميــم،

حقــوق اإلنســان وتجنــب النــزاع ،بهــدف نشــر المزيــد مــن الحجــج

التــي تثبــت فوائــد مســاءلة الجانبيــن .والتقــى شــركاء مــع صنــاع
سياســات أوروبييــن رفيعــي المســتوى ،مــن بينهــم وزيــر الخارجيــة
الفرنســي لــوران فابيــوس.

وبدعــم مــن  ،Crisis Actionقامــت منظمــة العفــو الدوليــة،

وبرودرليــك ديليــن ،وكريســتيان إيــد ،والفدراليــة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،وهيومــان رايتــش ووتــش ،وباكــس كريســتي ،بإصــدار
ورقــة مشــتركة ،توضــح الحجــج المؤيدة النضمــام الفلســطينيين

للمحكمــة ،وتســلط الضــوء علــى أن معارضــة أوروبــا النضمــام
فلســطين تتناقــض مــع دعمهــا للواليــة القضائيــة للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة فــي أماكــن أخــرى .وقــد تــم توزيــع هــذه الورقــة،
وتمــت مناقشــتها علــى نطــاق واســع في اجتمــاع مهــم للمحكمة

فــي ديســمبر ،تــم فيــه منــح الفلســطينيين وضــع المراقــب فــي
المحكمــة – وهــي خطــوة نحــو االنضمــام الكامــل.

نُ شــر فــي اإلندبندنــت البريطانيــة ،وليبيراســيون الفرنســية،

وتاجشــبيجل األلمانيــة ،والشــرق األوســط واســعة االنتشــار فــي

"لقــد تــم اختيــار توقيــت الدفعــة التــي نســقتها Crisis Action

وضــع الطرفيــن أمــام المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان

فمــن خــال تســليط الضــوء علــى مــا تتيحــه زيــادة المســاءلة مــن

عســكري في المستقبل .إذ أن السماح للفلسطينيين باالنضمام

إيجابيــا".
ـزاع ينــدر كثيـرًا أن يشــهد تقدمً ــا
ً
حــدوث اختــراق فــي نـ ٍ

العالــم العربــي ،أقــام ســير نايــس وســير دا ســيلفا الحجــة علــى أن

النضمــام فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعنايــة فائقــة.

والقانــون الجنائــي الدولــي ،يمكــن أن يســاعد علــى تجنــب عمــل

إمكانيــة منــع وقوع جرائــم في المســتقبل ،أتاحــت Crisis Action

إلــى المحكمــة الجنائية الدولية يمكن أن يخلق حافزً ا للســام لدى
الطرفيــن ،ويجنبنــا إهدار المســاعدات.

نافــي بيــاي ،مفوضــة األمــم المتحــدة الســابقة لحقــوق اإلنســان

( )2014 – 2008والقاضيــة الســابقة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
()2008 – 2003
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▲ الترحيب بوزير الخارجية الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية.

قامــت  Crisis Actionبالبنــاء علــى هذا الزخم ،فعملت مع الســيدة

مستقبل أكثر مساءلة

الســابقة لحقــوق اإلنســان ،لنشــر مقــال افتتاحــي بعنــوان "أوروبــا

المدنييــن في إســرائيل واألراضي الفلســطينية المحتلــة ،اختتمت

نافــي بيــاي ،القاضيــة الســابقة بالمحكمــة ،والمفوضــة األمميــة

تعوق ســام الشــرق األوسط" ،نشرت في نيويورك تايمز ،وعززت

الحجــة ،القويــة أصــا ،النضمام الفلســطينيين للمحكمة.
احداث اختراق في موضوع المساءلة

بعــد أن ســاعدت  Crisis Actionعلــى تأميــن حمايــة المواطنيــن

منظمتنــا هــذه المرحلــة األخيــرة مــن حملتهــا .فآليــات المســاءلة
القائمــة اآلن فــي الشــرق األوســط قــادرة علــى حمايــة الرجــال

والنســاء واألطفــال علــى الجانبيــن ،ويمكــن أن تمهــد الطريــق
لســام دائــم.

فــي ديســمبر ،وعلــى الرغــم مــن ضغــوط الواليــات المتحــدة،
وإســرائيل ،وبعــض أعضــاء حزبــه ،اتخــذ الزعيــم الفلســطيني،
محمــود عبــاس ،القــرار الفــارق ،باالنضمــام إلــى اتفاقيــة رومــا،
ومنــح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واليــة رجعيــة علــى الوضــع

فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة .ووفــق مصــدر مقــرب مــن
الفلســطينيين ،فقــد ســاعدت جهــود  Crisis Actionعلــى "خلــق
ً
ممكنــا.
منــاخ وزخــم" جعــل هــذا القــرار

ونسقت  Crisis Actionاستجابة مشتركة لمنظمات غير حكومية،

أوروبيا .ولتعزيز
رحبــت فيها بتلك الخطوة ،وشــجعت على دعمهــا
ً

تلــك الرســالة ،عملــت  Crisis Actionمــع أليكــس ليفــاك ،الحائــز

علــى جائزة إســرائيل  ،2005لنشــر مقال رأي ،يقيــم فيه الحجة على

أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،ليســت عقبــة فــي طريــق الســام،

بــل أداة يمكن للجانبين اســتخدامها للســعي نحو المســاءلة وإنهاء
دائــرة العنــف .وقــد نشــرت فــي يوروبيــان فويــس ،وزايــت أوناليــن
األلمانيــة ،وميديا بار الفرنســية.

وكان الــرد االنتقامي الوحيد من الحكومة اإلســرائيلية ،هو تجميد

عائــدات الضرائــب الفلســطينية بشــكل مؤقــت ،وليــس العنــف
الــذي كان الكثيــرون يخشــونه.

▲ تغطية انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

نيجيريا
مع تزايد التوتر قبيل موعد إجراء االنتخابات النيجيرية ،عملت Crisis
 Actionمع الشركاء لتقليص احتماالت العنف .وفي الوقت نفسه،
ومع استمرار الهجمات الوحشية لبوكو حرام في الشمال الشرقي
للبالد ،دعمت  Crisis Actionالشركاء لحشد التأييد لبعثة أممية
تعطي األولوية لحماية المدنيين.

▲ مؤيدو المرشح الرئاسي محمدو بوهاري يحتفلون في كانو .رويترز/جوران توماسيفيتش

تصعــد فيــه بوكــو حــرام مــن حمالتهــا المدمــرة ،كانــت
فــي الوقــت الــذي كانــت
ِّ
نيجيريــا تواجــه انتخابــات حاســمة ،أوشــكت أن تخلــق المزيــد مــن عــدم االســتقرار.
وهــو مــا دفــع  Crisis Actionإلــى العمــل مــع أصــوات محليــة بــارزة ،بالتنســيق مــع
منظمــات غيــر حكوميــة ،نيجيريــة ودوليــة ،بهــدف التأكيــد علــى مســؤولية مرشــحي
تاريخيــا لنيجيريــا.
نجاحــا
الرئاســة عــن منــع العنــف .مــرت االنتخابــات بســام ،وكانــت
ً
ً
كذلــك قــام التحالــف بالتأثيــر علــى سياســات الحكومــة الجديــدة تجــاه بوكــو حــرام.
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منــذ أوائــل  ،2014ازداد تصاعــد عنــف المتمرديــن فــي منطقــة

شــمال شــرقي نيجيريــا المضطربــة .وأســفرت هجمــات بوكو حرام
عــن مصــرع مــا يقــدر بنحــو  9000إنســان ،وأجبــرت  1.5مليــون على

ـا عــن اختطــاف آالف النســاء والفتيات.
الفــرار مــن منازلهــم ،فضـ ً
وفــي أوائــل  ،2015ظهــرت تقارير عن مصرع  2000فــرد في مذبحة
واحــدة فــي بلــدة باجــا.

"كانــت  Crisis Actionشـ ً
ـريكا وداعمً ــا ،ال يقــدر بثمــن ،لنيجيريا في
مواجهة العديد من التحديات األخيرة ،بما فيها االنتخابات العامة
فــي  ،2015والفظائــع المســتمرة لتمــرد بوكــو حــرام .كانــت مقاربتهــا

جديرة باإلعجاب بالفعل :تضخيم األصوات من خطوط المواجهة،
وتمكيــن التجــارب النيجيريــة مــن أن ُتســمع فــي أروقــة صناعــة

القــرار علــى المســتوى الوطنــي ،ومــا هــو أبعــد مــن ذلــك .أســاليبهم

ومــع بدء شــن بوكو حــرام لهجمات داخل الــدول المجاورة ،وظهور

تعكــس قيــم الشــراكة ،والتواضــع ،بوضعهــم المنظمــة فــي خدمــة

واإلقليمييــن ،ضغــط مناصــرو حقوق اإلنســان والعمل اإلنســاني

مواقعهــم ،والتأثيــر فــي مــن يملكــون القــدرة علــى وقــف األزمــات".

أدلــة عــن انتهــاك لحقــوق االنســان مــن قبــل الجنــود النيجيرييــن

علــى مجلــس األمــن مــن أجــل التدخــل .وفي الوقت نفســه ،شــهد
توترا ارتبط باالنتخابات الرئاســية الوشــيكة ،وأوشــك
جنوب البالد
ً

ـوال إلــى حالــة مــن العنف.
التوتــر أن يتصاعــد متحـ ً

االســتراتيجية ،ومســاندة مــن لديهــم أفضــل فهــم للقضايــا بحكــم

تشــيدي أودينكالــو ،رئيــس المجلــس الحاكــم للجنــة النيجيريــة
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان

أودينكالــو لنشــر مقــال رأي فــي هافنغتــون بوســت ودي زايــت

األلمانيــة ،إضافــة إلــى تنســيق إحاطة مشــتركة للصحفييــن الذين
يقومــون بتغطيــة االنتخابــات.

وعلــى شــبكة تويتــر ،عملــت  Crisis Actionمــع مشــاهير ذوي

جــذور نيجيريــة ،مــن بينهــم حكيــم كاي  -كاظــم بطــل فيلــم أوتيــل
روانــدا ،لمشــاركة رســائل تدعــو إلى الهــدوء ًأيا كانــت النتائج .مرت
االنتخابــات بســام ،وحصــل بوهــاري على أغلبية األصــوات .وكان

ذلــك أول انتقــال ديمقراطــي للســلطة بيــن حزبيــن سياســيين فــي
تاريــخ نيجيريــا.

حماية المدنيين المهددين من بوكو حرام

لضمــان احتــرام حقــوق االنســان مــن قبل أي قــوات يتم إرســالها،

▲ بحسب تحليل منظمة هيومان رايتس ووتش ،تظهر صور األقمار الصناعية
الملتقطة لبلدة باجا ،مناطق شاسعة تبدو فيها أثار حريق تشي بأنه عمدي ،لتتسق مع
مزاعم ذهبت إلى أن بوكو حرام كانت وراءه.

بمســاندة أمميــة ،للتعامــل مــع بوكو حــرام ،قامــت Crisis Action

وتشــاورت  Crisis Actionمــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن حــول

رائــدة ،مــن بينهــا هيومــان رايتــس ووتــش ،ومركــز المدنييــن فــي

أفضــى إلــى اســتراتيجية ذات أولويتيــن رئيســيتين ،وهمــا:

مشــتركة أوضحــت العناصــر التــي ينبغــي أن يشــتمل عليهــا قــرار

كيفيــة تعزيــز اســتجاباتهم القائمــة وإحــداث تكامــل بينهــا ،وهــو ما
• تقليــص مخاطــر العنــف المرتبــط باالنتخابــات مــن خــال

جهــود حشــد تأييــد ،خاصــة وعامــة ،تتســم بالدقــة ،وتســتهدف

المرشــحين ومناصريهمــا.

• ضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان فــي أي جهــود دوليــة لمكافحــة

بوكــو حــرام.

تجنب العنف المرتبط باالنتخابات

عملــت  Crisis Actionمع منظمات غيــر حكومية نيجيرية ودولية،

وحلفاء لتلك المنظمات ،لإلصرار على تحمل المرشحين الرئيسيين
– الرئيس جودالك جوناثان ،ومحمدو بوهاري – بصفة شخصية،

المســؤولية عــن أي عنــف يقترفــه مناصروهــم أو ميليشــياتهم.
شــمل ذلــك دعــم رئيس لجنــة حقــوق اإلنســان النيجيرية ،تشــيدي

بتكويــن تحالــف مــن منظمات غيــر حكوميــة دولية وغــرب أفريقية
النــزاع ،وشــبكة غــرب أفريقيــا لبنــاء الســام ،ونســقت إحاطــة

يصــدر عــن األمــم المتحــدة حــول بوكــو حــرام ،مــن أجــل عــدم

تعريــض المدنييــن لمخاطــر أكبــر .كذلــك نظمــت Crisis Action

لقــاءات للشــركاء مع صناع قرار في نيويورك ،وبروكســل ،ولندن،
وباريــس ،وواشــنطن العاصمــة ،بهــدف حشــد التأييــد للمســاءلة

عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتشــكيل وحــدة تتبــع لرصــد ومنع
اإلضــرار بالمدنييــن.

"أتاحــت مقاربــة  Crisis Actionوعالقاتهــا وصــول عملنــا فــي
نيجيريــا إلــى صنــاع القــرار في مجلــس األمــن .واســتطعنا ،بالعمل

معً ــا ،أن نؤثــر علــى القــرارات فــي نيويــورك".

إيدايات حسن ،مدير مركز الديمقراطية والتنمية

30
وفــي األســابيع التاليــة ،اشــتملت مســودات للقــرار األممــي علــى
ـا عــن
العديــد مــن توصيــات المنظمــات غيــر الحكوميــة .هــذا فضـ ً

أن بعثــة األمــم المتحــدة لنيجيريــا ،وبعــد أن كانــت قــد قللــت،
فــي الســابق ،مــن خطــورة األزمــة اإلنســانية فــي شــمال شــرقي
البــاد ،عــادت لتذكــر إحصائيات حول أوضــاع النازحيــن ،في إحاطة

قدمتهــا أمــام مجلــس األمــن فــي  30مــارس .تلــك اإلحصائيــات،

جهود حشــد التأييد التي نســقتها
كانــت قــد ســلطت عليها الضــوء
ُ
.Crisis Action

وقــد أخــر تغييــر الحكومة النيجيريــة مباحثات مجلــس األمن ،ولكن
بعــد االنتخابــات ،قامــت  Crisis Actionبجمــع  11خبيـ ًـرا مؤثـ ًـرا فــي

مجــال حقــوق إنســان ،مــن نيجيريــا وغــرب أفريقيــا ،لحــث الحكومة
الجديــدة علــى دعــم صــدور قــرار مــن مجلــس األمــن يســاند قــوات

غــرب أفريقيــا فــي مواجهــة بوكــو حــرام ،علــى نحــو يوفــر الحمايــة
للمدنييــن .كذلــك اتجهــت  Crisis Actionللتأثيــر علــى سياســات

الحكومــة نفســها تجــاه بوكــو حــرام .فمــن خــال تنســيق جهــود
شــركائنا النيجيرييــن والدولييــن ،وفتح قنــوات اتصــال بينهم وبين
حلفــاء ذوي كلمة مســموعة لدى اإلدارة الجديــدة ،ضمنت Crisis

 Actionحصــول الــوزراء النيجيرييــن الجــدد علــى رســائل واضحــة

ومتســقة ،حــول مــا يجــب أن تكــون عليــه المقاربــة الشــاملة

والمســؤولة بخصــوص بوكــو حــرام.

وفــي  9يونيــو ،كانــت هنــاك تأكيــدات علــى أن تلــك الجهــود قــد
آتــت ثمارهــا؛ حيــث أكدت مصادر مــن الداخل أن شــخصيات كبيرة

مقربــة مــن الرئيــس الجديد ،قــد قدمت للجنــة االنتقاليــة المخولة
بوضــع تقريــر خطــط الحكومــة ،مطالــب الشــركاء الرئيســية – بمــا

فيهــا المســاءلة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ووحــدة تتبــع الخســائر
بيــن صفــوف المدنييــن.

"العمــل الــذي قمــت بــه مــع  Crisis Actionأكــد علــى جانــب ال يقدر
ً
انطالقا من فكــرة مؤداها عــدم إمكانية
بثمــن فــي نمــوذج عملهــم:

تحقيق شــيء بالعمــل المنفرد ،قاموا بوضع التأثير االســتراتيجي
فــوق أي اعتبــار فــي كل مــا يقومون به من نشــاط .تلك المقاربة –
درســا للعديد
والطاقــة التــي يبذلونهــا لتحقيقهــا – يمكــن أن تعتبــر
ً

من القطاعــات األخرى".

جنرال ســير نِك باركر  ،KCB CBD ADCكبير الزمالء المشــاركين
بالمعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة ،ونائــب قائــد القــوات الدولية
للمســاعدة األمنيــة (إيســاف) فــي أفغانســتان بيــن نوفمبــر 2009

وســبتمبر 2010

وتعزيــزً ا لهــذا االتجــاه ،وكذلــك اســتجابة لبيــان إيجابــي للرئيــس
الجديــد ،بوهــاري ،حــول التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
تعاونــت  Crisis Actionمــع الجنــرال البريطانــي الســابق ،ســير نِ ــك

باركــر ،لنشــر مقــال يرحــب ببيــان الرئيس ،ويحــث الجيــش النيجيري
علــى قيــاس مــدى نجاحــه فــي عمليــات مكافحــة التمــرد بمــدى

الفاعليــة التــي حققهــا فــي حماية المدنيين .نُ شــر هــذا المقال في

الجارديــان ،واألوبينيــون النيجيريتيــن ،وهافنغتــون بوســت ،وعلــى
شــكل رســالة للمحــرر فــي مجلــة تايمــز.
تشكيل شبكة أقوى في الجنوب

بحلــول صيــف  ،2015كانــت القــوات اإلقليميــة قــد نجحــت فــي
دفــع بوكــو حــرام للتقهقــر إلــى شــمال نيجيريــا ،واكتســب زخــم
قويــا علــى المســتوى الوطنــي .فــي هــذا الســياق،
التغييــر رسـ ً
ـوخا ً

ولشــعورنا بــأن العديــد مــن المنظمــات الشــريكة أصبحــت قــادرة

على االســتمرار في جهودها الخاصة لحشد التأييد ،اتخذت Crisis

 Actionالقــرار الصعــب ،بإنهــاء عملها حول نيجيريا ،حتى تســتطيع

توجيــه قدراتهــا إلــى اســتجابة طــوارئ حــول اليمــن.

لقــد عــزز العمــل حــول نيجيريــا تحالفاتنــا مع شــركاء مؤثريــن ،وأثمر
تأســيس شــراكات جديــدة .وهــو مــا عــزز شــبكة  Crisis Actionفــي

النصــف الجنوبــي مــن العالــم ،وحســن مــن جاهزيتنــا لالســتجابة
ألي نزاعــات قادمــة.

"فــي ظــل اســتمرار مــا يتعــرض لــه العاملــون فــي المجــال الطبــي،

والمرافــق الصحيــة ،حــول العالــم مــن هجمــات وحشــية ،نفتخــر
بشراكتنا مع  .Crisis Actionلقد استطاعت  ،Crisis Actionبجمعها

ألصــوات قويــة مــن العامليــن فــي المجــال لتقديــم المعلومــات

الصحيحــة لصنــاع السياســات ،وتنســيق جهــود مناصرتنــا مــع
أطــراف أخــرى ،أن تعــزز جهودنــا وجهــود العديــد مــن الحلفــاء،
إلحــداث فــارق فــي حيــاة النــاس".

▲ تغطية عالمية لمقال سير نك باركر ،الذي حشد فيه التأييد للمساءلة ،من أجل قيام
القوات التي تقاتل بوكو حرام بحماية المدنيين.

دونا ماكاي ،المدير التنفيذي ألطباء من أجل حقوق اإلنسان

بوروندي
فر عشرات اآلالف من منازلهم ،عندما أوشكت االضطرابات ،التي
ّ
األهلية
التحول إلى تكرار للحرب
صاحبت االنتخابات في بوروندي ،على
ّ
ّ
الدامية التي شهدتها البالد في فترة ليست بالبعيدة .لذلك عملت
 Crisis Actionمع الشركاء ومع أصوات ّ
مؤثرة ،للتشجيع على الحوار،
وتهدئة التوتّ رات ،وضمان متابعة العالم لما يجري.

▲ متظاهرون يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة ،في اليوم الثالث لالحتجاجات على
قرار الرئيس بيير نكورونزيزا بالترشح لوالية ثالثة .رويترز/توماس موكويا

فــي ربيــع  ،2015أصبــح الســام الهــش فــي بورونــدي فــي مهب الريــح ،عندمــا أعلن
ـدال واسـ ًـعا.
الرئيــس نكورونزيــزا نيتــه الترشــح لواليــة ثالثــة ،مثيـ ًـرا بذلــك االعــان جـ ً
خرجــت مظاهــرات معارضــة كــرد فعــل علــى هــذا القــرار ،لتنطلــق شــرارة العنف من
الحكومة وميليشــياتها الشــابة المســلحة .وإزاء هذا الوضع ،عملت Crisis Action
مــع أصــوات تحظــى باالحتــرام والتأثيــر فــي المنطقــة ،مــن أجــل التوصيــة باتخــاذ
تدابيــر كفيلــة بمنــع العنــف ،مــن بينها نشــر مراقبــي حقوق إنســان ،وهو مــا قام به
االتحاد األفريقي ،رغم اســتمرار الزعماء السياســيين في التهديد باســتخدام العنف.
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تضخيم األصوات ذات الثقل

عملــت  Crisis Actionمــع د .ســالم أحمــد ســالم ،رئيــس الــوزراء

التنزانــي األســبق ،وســكرتير عــام منظمــة الوحــدة األفريقيــة

الســابق ،لنشــر مقــال رأي قــوي ،دعــا فيــه إلــى اتخــاذ خطــوات
منســقة لتهدئــة الوضــع ،وتنســيق التحــركات اإلقليميــة والدولية
الراميــة النقــاذ بورونــدي مــن براثــن الهاويــةُ .نشــر ذلــك المقــال

فــي إيســت أفريــكان ،وديلــي مافريــك وهافنغتــون بوســت

الجنــوب أفريقيتيــن ،وتاجشــبيجل األلمانيــة ،ولوموند الفرنســية،
واشــتملت علــى:

• استئناف الحوار لمعالجة كل القضايا التي تختلف عليها األطراف.
• نشر مراقبي حقوق إنسان تابعين لالتحاد األفريقي.
• نزع سالح كل الجماعات المسلحة والميليشيات.
• تأجيل االنتخابات حتى توافر هذه الشروط.
بعــد نشــر هــذا المقــال بفتــرة وجيــزة ،أصــدر مجلــس الســلم
واألمــن باالتحــاد األفريقــي ً
بيانــا انعكســت فيــه تلــك االقتراحات
بعبــارات قويــة.

السعي لخلق ظروف مواتية إلجراء االنتخابات في سالم

تحالفــا ضــم جماعــات دوليــة
كذلــك ،شــكلت Crisis Action
ً

وإقليميــة وبورونديــة ،لحشــد التأييــد حــول إجــراء انتخابــات تشــمل

▲ المقال القوي للدكتور سالم أحمد سالم ،والذي يدعو من خالله إلى اتخاذ خطوات
ملموسة تجاه وقف تصعيد العنف في بوروندي..

فــي أبريــل  ،2015أعلــن رئيــس بورونــدي ،بييــر نكورونزيــزا أنــه قــد
يترشــح لفتــرة رئاســية ثالثــة .وهــو مــا يتناقــض مــع اتفاقيــات
عقدا من
أروشــا للســام التــي تم إبرامهــا عــام  ،2000والتي أنهــت
ً

النــزاع العنيــف بيــن فصائــل مختلفــة .خــرج آالف البوروندييــن إلى
قابلــوا بالعصــا الغليظــة .ثــم عندمــا أكــدت المحكمــة
الشــوارعُ ،لي َ

الدســتورية مشــروعية ترشــح الرئيس نكورونزيزا للرئاســة ،اندلعت
المزيــد مــن التظاهــرات ،التــي انتهــت بمحاولــة انقــاب غيــر ناجحة
قــام بهــا جنــراالت كبــار.

الجميع ،وتتســم بالســلمية ،والمصداقية ،والشــفافية .وشــملت
األهــداف الجماعيــة لتلــك الجهــود:

• نشر مراقبين لحقوق اإلنسان.
• إطالق سراح من تم احتجازهم أثناء المظاهرات السلمية.
• نــأي كل األحــزاب بنفســها عــن الفصائــل العنيفــة ودعمهــا

لنــزع الســاح.

• إلغــاء القيــود المفروضــة علــى اإلعــام وعلــى الدخــول علــى
شــبة اإلنترنــت.

وفــي غضــون أســابيع ،اغتيــل زعيــم المعارضــة زيــدي فيــروزي
بطلــق نــاري ،وبــدأت العناصــر المســلحة لجماعــة الشــباب بالحزب

"يســعدني دائمً ــا العمل مــع  .Crisis Actionفهي تمــزج بين الرؤية

الحاكم ،المسماة (إيمبونيراكوري) ،في ترهيب مؤيدي المعارضة

السياســية االســتراتيجية ،والمهنيــة الفعالــة ،لتأميــن حمايــة
ُ
المدنيين المعرضين للخطر .وكم أعجب بكيفية تنســيق وانتشــار

عامــا ( ،)2005 – 1993ممــا دفــع
فــي البــاد علــى مــدى اثنــى عشــر ً

فهــم يضخمــون المطالبــات الفرديــة بالســام ويصوغونهــا بحيــث

والصحفييــن .وبــدأ خطــاب الزعمــاء السياســيين يحمــل نبــرة إثنيــة

تذكرنــا بالخطــاب الدعائي الــذي أجج الحرب األهلية التي اســتعرت

ـزءا منهــا.
شــبكتهم الدوليــة الكثيفــة ،وأرحــب دائمً ــا بــأن أكــون جـ ً

خوفا من اندالع عنف واســع النطاق.
أكثــر من  100,000إلى الفرار
ً

تحــدث أفضــل تأثيــر ممكــن".

وأمــام تصاعــد خطــاب الكراهيــة ،وتســليح جماعــات الشــباب،

د .ســالم أحمــد ســالم ،الســكرتير العــام الســابق لمنظمــة الوحــدة

وظهــور عالمــات علــى فشــل الشــرطة فــي حمايــة المدنييــن،

أطلقــت  Crisis Actionاســتجابة طــوارئ للتشــجيع علــى الحــوار

بيــن الحكومــة وجماعــات المعارضــة ،وتجنيــب البــاد االنــزالق
عمقــا.
إلــى نــزاع أشــد
ً

األفريقيــة ،ورئيــس وزراء تنزانيــا األســبق
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تشــاركت  Crisis Actionمــع منظمــات غيــر حكوميــة أفريقيــة

الســتهداف القــوى اإلقليميــة صاحبــة النفــوذ علــى بورونــدي.

وتم إرســال رســالة إلى مجلس الســلم واألمن باالتحاد األفريقي،
وإرســال نســخة منهــا إلــى مجموعــة شــرق أفريقيــا ،والمؤتمــر

الدولــي المعنــي بمنطقــة البحيــرات العظمــى ،لتشــجيعهم علــى
الضغــط فــي اتجــاه الحــوار والتهدئــة .وبعدهــا بفتــرة وجيــزة دعــت
مجموعــة شــرف أفريقيــا ،فــي انعــكاس للهجــة المنظمــات غيــر

"يثبت الجهد الذي قامت به  Crisis Actionحول بوروندي ،أهمية
التعــاون لتجنــب النــزاع .لقــد ســاهم التحالــف الدولــي الــذي شــكلته

 Crisis Actionحول بوروندي ،على تنبيه الناس للتهديد المتصاعد
ً
صوتــا ،فــكان إصغــاء
الــذي تواجهــه البــاد .كانــت رســالتنا أعلــى
صنــاع السياســات لهــا أدعــى؛ وذلك عندمــا تحدثنا بصــوت واحد".

ســيمون آدامــز ،المديــر التنفيــذي – المركــز العالمــي للمســؤولية

الحكوميــة ،إلــى "النــزع العاجــل لســاح كل الجماعــات الشــبابية

عــن الحمايــة

كذلك قامت  Crisis Actionبتنسيق رسالة إلى مسؤولين رفيعي

أجريت االنتخابات الرئاسية في  21يوليو ،وأعلنت لجنة االنتخابات

المتحالفــة مــع أحــزاب سياســية".

المســتوى فــي األمــم المتحــدة ،واالتحــاد األوروبــي ،والواليــات

فــوز الرئيــس نكورونزيــزا بنســبة  %70مــن األصــوات .وعلــى الفور،

إبان اجتماعهم في بروكســل ،في إطــار مجموعة االتصال الدولية

عســكريين فــي بورونــدي ،وهــي إجــراءات كانــت من بيــن المطالب

المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وفرنسا ،وألمانيا ،وبلجيكا ،وهولندا
حــول منطقــة البحيــرات العظمــى .وقدم الشــركاء إحاطــة إعالمية،

اقتبسوا فيها مقوالت لصحفيين ونشطاء محليين ،وسلطوا فيها
الضــوء علــى قمــع حريــة اإلعــام الــذي أعقــب إعــان فــوز الرئيــس،

والتقطتها وســائل اإلعالم اإلقليمية ،رغم استمرار ضعف تغطية

أحــداث بورونــدي بوجه عام.

ً
شريكا
"إن المركز الدولي للسياسات والنزاع يعتبر Crisis Action

شــديد األهميــة .لقــد قامــت Crisis Actionبعمــل مشــهود حــول

بورونــدي ،عندمــا نســقت ونشــرت توصيــات المجتمــع المدنــي
حــول حمايــة المدنييــن وتجنــب المزيــد من النــزاع .وقــد اجتذبت

جهودهــا اهتمامً ــا باالضطرابــات وحلولهــا الممكنــة ،كنــا فــي أشــد
الحاجــة إليــه".

ندونجــو وينيانــا ،المديــر التنفيــذي ،المركــز الدولــي للسياســات

والنــزاع ،نيروبــي

االنتخابات تجرى

نتيجــة للضغــوط اإلقليميــة والدوليــة ،المدعومــة بحملــة
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،وفــي ظــل اســتمرار االضطرابــات ،تــم

تأجيــل االنتخابــات المحليــة والبرلمانيــة؛ ولكنهــا أجريــت فــي نهايــة
المطــاف ،فــي  29يونيــو ،رغــم مقاطعــة المعارضــة لهــا .وأعلــن

مراقبــو األمــم المتحــدة أنهــا لــم تكــن حــرة وال نزيهــة.

كذلــك تــم تأجيــل موعــد االنتخابــات الرئاســية اســتجابة للضغــوط
صحفيــا انتقــدوا فيــه
الدوليــة ،فأصــدر شــركاء  Crisis Actionبيانً ــا
ً

اإلعــان عــن تأجيــل االنتخابــات لســتة أيــام فقــط ،فــي  11يوليــو،
"إجــراء غيــر كاف" لــن يضمــن توافــر الشــروط الالزمــة
بوصفــه
ً

إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة.

قــام االتحــاد األفريقــي بنشــر مراقبــي حقــوق إنســان ،ومراقبيــن
الرئيســية لحملــة شــركاء  ،Crisis Actionالذيــن كان همهــم األول

هــو منــع االنــزالق إلى حــرب أهلية أو العــودة إلى العنــف العرقي.
ورغــم أن االنتخابــات لــم تكــن حــرة أو نزيهــة أو ذات مصداقيــة،
ـبيا .ولكــن مــع اســتمرار توتــر األوضــاع،
فقــد مــرات بســام نسـ ً

اســتمر خــوف النــاس مــن العــودة إلــى العنــف .وفــي ظــل
اســتمرار المطالبــات بالتحــرك الدولــي لتجنــب المزيد مــن النزاع،
اســتمرت  Crisis Actionمنخرطــة فــي جهــود حمايــة المدنييــن

المعرضيــن للخطــر.
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Statement of activities for the year ended 31 May 2015
2015

2014

2015

2014

£

£

$

$

2,498,099

2,012,905

3,818,095

3,385,404

136,295

110,999

208,313

186,684

Interest

6,254

6,243

9,559

10,500

TOTAL

2,640,648

2,130,147

4,035,967

3,582,588

1,807,291

1,463,286

2,762,264

2,461,028

Occupancy

153,831

151,700

235,115

255,137

Travel & Travel Related Costs

186,700

187,003

285,352

314,511

IT, Comms & Office Supplies

126,977

108,457

194,072

182,408

Publications

36,258

15,587

55,417

26,215

Events

46,696

6,431

71,370

10,816

Professional Fees

65,871

72,064

100,677

121,201

Asset Write-Off

29,031

31,429

44,371

52,859

(13,858)

62,735

(21,181)

105,510

2,438,797

2,098,692

3,727,457

3,529,685

201,851

31,455

308,510

52,903

Received

390,456

274,012

596,773

460,847

Expended

(338,062)

(377,967)

(516,694)

(635,684)

52,394

(103,955)

80,079

(174,837)

254,245

(72,500)

388,589

(121,934)

(1,252)

(1,247)

(1,914)

(2,097)

(Deficit)/Surplus After Taxation

252,993

(73,747)

386,675

(124,031)

Total funds brought forward

867,490

941,2374

1,325,872

1,583,019

Total funds carried forward

1,120,483

867,490

1,712,547

1,458,988

INCOME
Funders & Donations
Partners

EXPENDITURE
Salaries & Related Costs

Finance Charges
TOTAL

(Deficit)/Surplus For Year Excluding
Restricted Funds
RESTRICTED FUNDS1

TOTAL

(Deficit)/Surplus Before Taxation
Taxation

Exchange rate at 31st May 2015

1.528

Exchange rate at 31st May 2014

1.682
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2015

2014

2015

2014

£

£

$

$

268

12,444

410

20,929

47,668

47,093

72,856

79,203

Cash at Bank

1,715,806

1,895,638

2,622,438

3,188,179

Creditors3

(643,256)

(1,087,682)

(983,152)

(1,829,318)

Net Assets

1,120,486

867,493

1,712,552

1,458,993

1,016,100

845,000

1,553,008

1,421,163

40,244

21,504

61,509

36,167

64,142

989

98,035

1,663

1,120,486

867,493

1,712,552

1,458,993

Fixed Assets
Debtors

Capital & Reserves
Operating Overhead Reserve
Restricted

Funds1

Unrestricted

Funds2

Capital & Reserves

1. T
 hese funds were entrusted to Crisis Action by donors and specifically designated to support joint NGO advocacy and
campaign activities for particular country situations. Use of some of the funds requires authorisation from a donor and as
such does not form part of Crisis Action’s operations and is accounted for separately.
2. U
 nrestricted funds includes three shares with a nominal value of £1. These shares are owned by the directors and do not
earn dividends.
3. £
 484,177 ($740,016) of Creditors is the amount of deferred income carried forward into 2015-16.
4. T
 he opening USD reserves have been revalued using the May 2015 USD/GBP exchange rate

الفريق
بروكسل

المكتب الدولي

ساشا ديويجز
المدير

أندرو هدسون
المدير التنفيذي

andrew.hudson@crisisaction.org

sacha.dewijs@crisisaction.org

سوزان بومان
رئيسة فريق العاملين

فيليب أمارال
مدير المناصرة والحمالت

philip.amaral@crisisaction.org

susanne.baumann@crisisaction.org

نيكوال ريندورب
مديرة الحمالت

جوهانسبرغ

nicola.reindorp@crisisaction.org

فينيشيا جوفيندر
المدير

venitia.govender@crisisaction.org

برانجالي أشاريا
مديرة التطوير

pranjali.acharya@crisisaction.org

ليزل فرانسيز
مدير المكتب

leizel.francis@crisisaction.org

تيم كاثيرال
المدير المالي ومدير العمليات

tim.catherall@crisisaction.org

أولريك هيلمان
مستشارة

ulrike.hellman@crisisaction.org

لندن
نك مارتلو
المدير

nick.martlew@crisisaction.org

كونور أولوجلين
مدير اإلعالم

conor.oloughlin@crisisaction.org

هايلي ديفدسن
مدير المناصرة والحمالت

hayley.davidson@crisisaction.org

فاليري روجرز
المدير المالي

valerie@rogers@crisisaction.org

سوبرايا رويشودوري
منسقة القوى الناشئة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
نيرفانا شوقي
المدير

holly.kilroy@crisisaction.org

nirvana.shawky@crisisaction.org

ديان روزنبرج
المساعد اإلداري

جيمي بالفور-بول
مدير المناصرة والحمالت

diane.rosenberg@crisisaction.org

هيلين ستاندلي
مديرة الموارد البشرية والبرامج التنظيمية
helen.standley@crisisaction.org

jamie.balfour@crisisaction.org

بادريك ماكلوسكي
مسؤول المناصرة و الحمالت

padraic.mccluskey@crisisaction.org
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نيروبي
مارثا باكوزيغا-أوسوال
المدير

كاثرين ريد

المدير

bakwesegha-osula@crisisaction.org

catherine.read@crisisaction.org

إميبت جيتاشو
ممثل لدى االتحاد األفريقي

جون باجويل

emebet.getachew@crisisaction.org

ماري كينجوري
مدير المكتب
mary.kingori@crisisaction.org

ديفيز ماكوري
مسؤول الحمالت والبحوث
davis.makori@crisisaction.org

نيويورك
فانيسا جاكسون

المدير

vanessa.jackson@crisisaction.org

جايمي بليدل-بوفيري

مدير المناصرة والحمالت
Jamie.pb@crisisaction.org

باريس
إيلودي أندرو

المدير

elodie.andrault@crisisaction.org

أنوك بروني

مدير المناصرة والحمالت
anouck.bronee@crisisaction.org

جون سينيور

مسؤول الحمالت واالدارة
gaud.luneau@crisisaction.org

مدير المناصرة والحمالت

john.bagwell@crisisaction.org
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ً
أجرا:
أعضاء مجلس إدارتنا مستقلون ،وال يتقاضون
جان إيجالند (رئيس مجلس اإلدارة) يشــغل منصب ســكرتير
عــام المجلــس النرويجي لالجئين ،وكان يشــغل في الســابق
منصــب نائــب مديــر منظمة هيومــان رايتس ووتــش ومدير
عملياتهــا فــي أوروبــا .وكان إيغيالنــد يشــغل منصــب نائــب
ســكرتير عــام األمم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية بين عامي
 2003و ،2006حيــث ســاعد حينهــا علــى إصــاح نظــام العمل
حاليــا منصــب رئيــس مجلــس
اإلنســاني العالمــي .ويشــغل
ً
إدارة القيــادة اإلنســانية األكاديميــة ،وكذلــك اللجنــة رفيعــة
فضال
المســتوى حــول تحويــل النقود لألغــراض اإلنســانية،
ً
عن مشــاركته في مجلس األجندة العالمية حول االســتجابة
اإلنســانية ،بالمنتــدى االقتصــادي العالمــي .كذلــك قــام
إيغيالند بتنظيم االستجابة الدولية لتسونامي آسيا وأزمات
دارفــور ،وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ولبنــان .وفــي 006 2
اختارته مجلة "تايم" ضمن " 100شــخصية شــكلت عالمنا".
فيونــا نابييــر تقيــم فــي نيروبــي ،وتقــدم االستشــارات
والنصــح لعــدد مــن المؤسســات االجتماعيــة ،والمنظمــات
غيــر الحكوميــة والمانحيــن .وكانــت ،قبــل  ،2012تشــغل
منصــب مســاعد مديــر الحمــات فــي Global Witness
بلنــدن ،ومديــرة للمناصــرة الدوليــة فــي Open Society
ً
عامــا
 ،Foundationsحتــى  2009كانــت قــد أمضــت 15
فــي هيئــة إنقــاذ الطفولــة ،حيــث شــغلت فيهــا عـ ً
ـددا مــن
المناصــب ،مــن بينهــا المستشــار العالمــي ومديــر البرامــج
فــي جنــوب أفريقيــا ،ومنســق اإلغاثــة فــي العــراق .وخــال
هــذه الفتــرة شــاركت فــي تأســيس الحملــة البريطانيــة حــول
األلغــام األرضيــة.
مابيــل فــان أورانجــي علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن ،دأبــت
مابيل على حشد التأييد العالمي للحرية ،والعدل ،والتنمية.
وقــد كانــت صاحبــة فكــرة إنشــاء – ثــم رئيســة – منظمــة
"Girls Not Brides: the Global Partnership to
( "End Child Marriageفتيــات ال عرائــس :الشــراكة
العالميــة إلنهــاء زواج األطفــال)؛ إلــى جانــب كونهــا عضــو
مؤســس ورئيس مجلس إدارة مشــارك بالمجلس األوروبي
ـا عــن ذلــك ،هــي عضــو المجلس
للعالقــات الخارجيــة .فضـ ً
(االستشــاري) للتحالــف من أجل المحكمــة الجنائية الدولية،
و ،Global Witnessوصندوق ماالال ،وOpen Society
.Foundations and The Elders
ســلمان شــيخ مديــر مركــز بروكنجــز الدوحــة ،وزميــل مركــز
ســابان لسياســات الشــرق األوســط .يــدور تركيــز ســلمان
حــول الوســاطة ومشــاكل حــل النــزاع التــي تواجــه الشــرق
األوســط وجنــوب آســيا .كان ســلمان يشــغل عــدة مناصــب
فــي األمــم المتحدة ،ومكتب صاحبة الســمو الشــيخة موزة
بنــت ناصــر المســند فــي قطــر.

مساهمون آخرون:

فنســنت بارنويــن (أميــن الصنــدوق) شــريك فــي ،Ecofin
وهــي شــركة إدارة أصــول مقرهــا لنــدن ،تركز علــى قطاعات
الطاقــة ،وكفــاءة الطاقة ،والطاقة المتجــددة ،والتكنولوجيا
النظيفــة .قضــى كل حياتــه المهنيــة فــي القطــاع المالــي،
خاصــة مــع جولدمــان ســاخس ومجموعــة ســيتي .يشــغل
حاليــا منصــب أميــن الصنــدوق.
ً
بول فلتشــر رئيس مجلس إدارة أكتيس وهي شركة بورصة
خاصــة تســتثمر فــي أفريقيــا ،وآســيا ،وأمريــكا الالتينيــة
عامــا فــي
ً
حصريــا .قبــل عملــه فــي أكتيــس ،أمضــى بــول ً 23
قطــاع الخدمــات الماليــة .تولــى قيــادة الوحدة االســتراتيجية
ألعمال األســواق الناشــئة في ســيتي بنك ،وكان مسؤوال،
قبــل ذلــك ،عــن إدارة أعمــال البنــك فــي شــرق أفريقيــا .بول
مدير مؤســس لجمعية األسهم الخاصة باألسواق الناشئة.
نوشــين هاشــمي تؤســس أعمــال ،وهــي مســتثمرة مالك،
ومستشــارة تركــز علــى األفــكار والمنصــات غيــر المعتــادة،
ولهــا خبــرة أكثر من ثالثــة عقود في بناء الخبــرات ،والقيادة،
والقــدرات التنفيذيــة فــي المراحــل المبكــرة مــن أعمــار
الشــركات ،لتحقيــق نمــو وربحيــة علــى مســتوى عالمــي،
شــغلت خاللهــا العديــد مــن المناصــب اإلداريــة التنفيذيــة
فــي شــركة أوراكل ،و .Quote.comكذلك تشــغل نوشــين
منصــب رئيس والمؤســس المشــارك لمؤسســة ،HAND
وهــي عضــو فــي مجلــس العالقــات الخارجيــة ،كمــا حصلت
علــى ميداليــة شــرف جزيــرة إيليــس ،وجائــزة ســيداو الخيريــة
لحقوق اإلنســان ،وجائزة القيادة الخضراء لفتيات الكشــافة
إلــى األبــد.
أرنولد تسونغا مدير قسم أفريقيا بهيئة المحلفين الدولية،
ويعيش في جوهانســبرج .وكان قبل ذلــك المدير التنفيذي
لمحاميــي زيمبابــوي مــن أجــل حقــوق اإلنســان ،والســكرتير
التنفيــذي للجمعيــة القانونية بزيمبابــوي ،والرئيس الوطني
لجمعيــة زيمبابوي لحقوق اإلنســان ،ونائب رئيس الفدرالية
ـا عــن ذلــك ،أرلنولــد زميــل
الدوليــة لحقــوق اإلنســان .فضـ ً
هامفــري للقيــادة ،وبــول هاريــس ،إلــى جانــب كونه مــن أبرز
واعترافــا بإخالصــه فــي
محاميــي حقــوق اإلنســان األفارقــة.
ً
الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،علــى الرغــم مــن تهديــد حياتــه،
فقــد حصــل علــى جائــزة مارتــن إينالــز المرموقــة للمدافعيــن
عــن حقــوق اإلنســان فــي أكتوبــر  ،2006وكذلــك الجائــزة
األســمى للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــن هيومــان
رايتــس ووتــش.

نود أن نتقدم بالشكر إلى الشخصيات التالية لمساهمتهم في نشاط  Crisis Actionخالل العام الماضي:
روزي بــال ،وكاروليــن بيــك ،وميالنــي بلونديــل ،وماتيلــدا برينزيســكا ،وســوزي برينزينســكا ،وأولــي بوســطن ،وإيريــن كاربينــي ،وكالريســا تشــاندو،
وآدم كوهيــن ،وكاثريــن كوبــر ،ونــك جرونــو ،وكريســتينا هاولــي ،وآشــلي هيــون ،وكيــا جانــدا ،وبــوب جونــز ،وهولــي كيلــروي ،وجــود لونــو ،والرا
ماكدونالــد ،ونويعمــي ماســليت ،ومارثــا ماراتــزا ،وجيمــا مورتنســن ،وريتشــارد نــدوروري ،وســابرينا بانــداي ،وشــيفون براودفــوت ،وكريــم رشــاد،
وتانيا ســونجيني ،وصوفي ســاتكليف ،وميشــيل طومســون ،وأليك ترونهام ،وصوفي تسيرباس ،وســاره وايمان ،وإيرين فيبر ،وإلياس يوسف.

الجهات المانحة والشركاء الخيريين
الجهات المانحة والشركاء الخيريين

منظمــة  Crisis Actionمســتقلة وغيــر ربحيــة ،تعتمــد فــي تمويلهــا بشــكل أساســي علــى المســاهمات الطوعيــة .نحــن نتلقــى الدعــم
ـا غيــر مقيــد ومتعــدد الســنوات .هــذا
المالــي مــن العديــد مــن المؤسســات ،والحكومــات ،واألفــراد ،الذيــن يقــدم العديــد منهــم تمويـ ً
باإلضافــة إلــى أن كل الشــركاء الرئيســيين لـــ  Crisis Actionيقدمــون مســاهمات مالية ســنوية ،باســتثناء أولئك الذين هــم في النصف

الجنوبــي لكوكبنــا.

ماليــا ،وصونً ــا لنزاهتهــا واســتقاللها ،نســعى بشــكل مســتمر لتوســيع وتنويــع قاعــدة
وبغيــة ضمــان قــدرة منظمتنــا علــى االســتمرار
ً

ـا عــن أن  Crisis Actionتطبــق معاييــر مســاءلة وشــفافية صارمــة فــي عالقاتهــا التمويليــة .ونــود أن ننتهــز هــذه
مانحينــا .وذلــك فضـ ً
الفرصــة لنتقــدم بالشــكر للمانحيــن التاليــة أســماؤهم علــى دعمهــم الســخي:

مؤسسات
مؤسسة أديسيوم*

*Open Society Foundations

Corporate Europe Observatory

*Pears Foundation

صندوق كوكس

Pershing Square Foundation

مؤسسة فورد*

مؤسسة جرينباوم
مؤسسة HAND

*Humanity United

صندوق اإلخوة روكفلر*

صندوق سيجريد راوزنج*

مؤسسة مجتمع وادي السليكون

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة
الدولية األيرلندية
وزارة الخارجية النرويجية*

وزارة الخارجية السويدية*
وزارة الخارجية الفيدرالية
السويسرية

مؤسسة سكول*

صندوق جوزيف راونتري الخيري

Stanley and Marion Bergman
Family Charitable Fund

مؤسسة اندونا

Virgin Unite

مؤسسة ماك آرثر*

الحكومات

أفراد
كلير – آن سترول
هنري تينسلي

إيون ياديغاروغلو

بيتر ولوسي السي

سوزان جيبسون
تاتيانا ماكسويل

Vermont Women's Giving
Circle
* تتقدم  Crisis Actionبالشكر الخاص
لهــؤالء المانحيــن لمــا قدمــوه لنــا مــن
دعــم غيــر مقيــد ،ومتعــدد الســنوات.

مؤسسة أوك*

الشركاء الرئيسيون
)Action Centre la Faim (ACF
Aegis Trust

منتدى أفريقيا للسالم

المركز األفريقي لدراسات العدل
والسالم ACJPS -
منتدى أفريقيا للبحوث والموارد
)(ARRF

Agency for Cooperation on
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Concordis International
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Worldwide
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Pan-African Lawyers Union
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International Development
Research Centre (IDRC)

Oxford Research Group

acat (uk)
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International
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UNITE

People in Need
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