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انهيار حمتمل:
حتديات تطبيق اتفاق السالم املعدل يف كولومبيا 

ســعت كولومبيــا إلــى توقيــع اتفــاق ســام لتحقيــق االســتقرار 
المجتمعــي، وتعزيــز النمــو االقتصــادي، فوقعــت الحكومــة اتفــاق 
ــة  ــلحة الثوري ــوات المس ــة "الق ــع حرك ــام 2017 م ــي ع ــام ف س
ــر  ــي أكب ــارك" )FARC(، وه ــم "ف ــة باس ــة"، المعروف الكولومبي
الجماعــات المتمــردة فــي البــاد التــي خاضــت صراعــاً مســلحاً مــع 

ــي عــام 1964.  ــذ لحظــة تأسيســها ف ــة من الدول

وعلــى الرغــم مــن التأثيــرات االقتصاديــة اإليجابيــة لمثــل هــذا 
االتفــاق مــن منظــور تقليــل االنفــاق العســكري واألمنــي، وتوفيــر 
مصــادر ماليــة يمكــن اســتغالها فــي دفــع عجلــة التنميــة واإلنفــاق 
علــى البرامــج االجتماعيــة وتعويــض الضحايــا، فــإن االتفــاق 
ــن  ــاد، بي ــتقطاب السياســي داخــل الب ــدة االس ــاع ح ــى ارتف أدى إل
المؤيديــن لاتفــاق والمعارضيــن لــه، مــع نجــاح المعارضيــن فــي 

ــاق. ــت ضــد االتف فــرض إرادتهــم بالتصوي

اأوًل: رف�ش �سعبي لل�سالم
اتفقــت الحكومــة الكولومبيــة علــى إنهــاء الصــراع مــع قــوات فــارك 
بعــد حــروب داخليــة زادت علــى خمســين عامــاً، وأضــرت بحوالــي 
ــة مفاوضــات  ــاج عملي ــاق الســام نت ــن مواطــن. وكان اتف 5 مايي
ســرية وشــاقة أجريــت فــي كوبا بيــن الحكومــة الكولومبيــة وجماعة 
فــارك، والتــي اســتمرت علــى مــدار خمســة أعــوام طــوال الفتــرة 
الممتــدة مــن عــام 2012 حتى عــام 2016. ودعــم المجتمع الدولي 

هــذه الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق ســام نهائــي فــي كولومبيــا، كمــا 
فــاز الرئيــس الكولومبــي "خــوان مانويــل ســانتوس" بجائــزة نوبــل 

للســام فــي عــام 2016، نظــراً لــدوره فــي تحقيــق الســام)1(.

وركــز اتفــاق الســام علــى تعويــض ضحايــا الصــراع، وتعزيز 
ــة  ــتدامة لزراع ــات مس ــع سياس ــال وض ــن خ ــة م ــة الريفي التنمي
ــد  ــا مه ــدرات. كم ــة المخ ــن زراع ــدالً م ــروعة، ب ــل مش محاصي
االتفــاق لدمــج مقاتلــي فــارك الســابقين تدريجيــاً فــي الحيــاة المدنيــة 
بعــد التخلــي عــن أســلحتهم، مــن خــال إقامــة مشــروعات زراعيــة 

صغيــرة لهــم، والســماح لقادتهــم بممارســة العمــل السياســي. 

وعلــى الرغــم مــن الدعــم الدولــي التفــاق الســام، فإنــه لــم يحــظ 
بالدرجــة نفســها مــن القبــول داخليــاً، إذ ظــل الــرأي العــام غيــر داعم 
ــت تعارضــه،  ــوى سياســية رئيســية ظل ــاق الســام، كمــا أن ق التف
الرئيــس  بزعامــة  الديمقراطــي"  "الوســط  حــزب  ذلــك  ومــن 

ــي". ــارو أوريب ــي الســابق "ألف الكولومب

وقــد مــارس أوريبــي جهــوداً إلحبــاط اتفــاق الســام، إمــا 
عــن طريــق مهاجمتــه علنــاً، أو محاولــة عرقلــة عمليــة التصويــت 
علــى القوانيــن المهمــة المقدمــة للبرلمــان لتنفيــذه. ويبــدي أصحــاب 
ــي  ــازالت الت ــى التن ــة عل ــات قوي ــاق تحفظ ــاوئ لاتف ــه المن التوج
قدمتهــا الحكومــة لحركــة فــارك، ســواء فيمــا يتعلــق بعــدم محاكمــة 
قــادة الحركــة الذيــن مارســوا انتهــاكات مروعــة لحقــوق اإلنســان، 

ـــال  ـــد إدخ ـــى بع ـــعبي، وحت ـــتفتاء ش ـــه يف اس ـــا أدى إىل رفض ـــو م ـــي، وه ـــد الداخل ـــي التأيي ـــالم الكولومب ـــاق الس ـــق اتف مل يل
ــت القوانـــني  ــالل الكوجنـــرس، واجهـ ــن خـ ــره مـ ــه، ومتريـ ــعبي لـ ــدة الرفـــض الشـ ــل حـ ــه لتقليـ ــة تعديـــالت عليـ احلكومـ
ـــرأي تكشـــف عـــن ارتفـــاع شـــعبية  ـــواب الربملـــان، كمـــا أن اســـتطالعات ال ـــب ن ـــة واضحـــة مـــن جان املنفـــذة لالتفـــاق عرقل
ـــى  ـــة عل ـــالت جوهري ـــال تعدي ـــد بإدخ ـــذي تعه ـــو 2018، وال ـــا يف ماي ـــرر عقده ـــية املق ـــات الرئاس ـــني لالنتخاب ـــح اليم مرش

ـــة. ـــاره يف النهاي ـــة انهي ـــذر بإمكاني ـــا ين ـــاق مب االتف
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ــي)2(.  ــان الكولومب ــم بالترشــح للبرلم أو الســماح له

وســعى ســانتوس لتجاهــل االنتقــادات، وعــرض االتفــاق علــى 
االســتفتاء الشــعبي فــي أكتوبــر 2016، غيــر أن نتائــج االســتفتاء 
مليــون  حوالــي 6,43  االتفــاق  عــارض  إذ  جــاءت صادمــة، 
ــك فــي  ــرد، وذل ــون ف ــي 6,38 ملي ــده حوال ــن أي مواطــن، فــي حي
الوقــت الــذي تدنــت فيــه نســبة المشــاركة، والتــي ســجلت حوالــي 
13 مليــون نســمة، أي حوالــي 37% مــن إجمالــي عــدد الناخبيــن 
المؤهليــن للمشــاركة فــي التصويــت، والمقــدر عددهــم بحوالــي 34 

مليــون نســمة)3(. 

ثانيًا: التفاو�ش مع املعار�سة 
اعتــرف الرئيــس ســانتوس، بانتصــار معارضــي مبــادرة الســام، 
عقــب إعــان نتائــج االســتفتاء، ودعــا قادتهــم إلــى المشــاركة فــي 
ــس  ــا كان الرئي ــتدام، بينم ــام مس ــق س ــة لتحقي ــة التفاوضي العملي
الســابق ألفــارو أوريبــي أكبــر المنتصريــن، وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــه فــي مفاوضــات فاشــلة مــع "فــارك" خــال فتــرة رئاســته  دخول
)2002 – 2010(، وتقديمــه تنــازالت للحركــة فاقــت تلــك التــي 

قدمهــا الرئيــس الحالــي ســانتوس. 

وشــرعت الحكومــة وزعمــاء المعارضــة وقــادة "فــارك" بإعادة 
صياغــة اتفــاق الســام مــن جديــد لتعديــل أكثر النقــاط إثــارة للجدل. 
ــة المعارضــة  ــب الحرك ــب مطال ــدة أغل ــخة الجدي ــت النس وتضمن
التفــاق الســام، مثــل عــدم النــص علــى االتفــاق فــي دســتور 
البــاد، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــة خضــوع االتفــاق للتعديــل مــن 
جانــب الكونجــرس الكولومبــي، والقضــاء وأي رئيــس جديــد يتولــى 
إدارة البــاد، كمــا أنشــأ االتفــاق محاكــم خاصــة بجرائــم الحــرب)4(، 
ــارك  ــم مشــاركة أعضــاء ف ــم تجري ــم يت ــب اآلخــر، ل ــى الجان وعل
ــد،  ــى حــزب سياســي جدي ــت إل ــد تحول ــاة السياســية، فلق ــي الحي ف
أطلــق عليــه اســم "القــوة المشــتركة الثوريــة البديلــة" )واختصــاره 

باإلســبانية "فــارك" كذلــك(. 

وبعــد مــرور 41 يومــاً مــن المفاوضــات الشــاقة، تــم التوافــق 
ــة  ــة الكولومبي ــه الحكوم ــت علي ــد، ووقع ــام جدي ــاق س ــى اتف عل
وفــارك فــي ســبتمبر 2016، غيــر أن ســانتوس أحجــم عــن طــرح 
االتفــاق الجديــد علــى االســتفتاء الشــعبي تجنبــاً لرفضــه مــرة ثانيــة، 
ــل  ــراره مــن قب ــم إق ــث ت ــى الكونجــرس، حي ــى بعرضــه عل واكتف

مجلــس النــواب والشــيوخ)5(.

ثالثًا: حتديات قائمة
كان توقيــع اتفــاق الســام إنجــازاً تاريخيــاً للطرفيــن، غيــر أن 
ــال  ــد إدخ ــى بع ــة، حت ــر هين ــات غي ــى تحدي ــد الق ــاق الجدي االتف

تعديــات جوهريــة عليــه، ويمكــن إجمــال أهمهــا فيمــا يلــي:

ــد  ــاق الجدي ــال أن االتف ــن إغف ــاد الغطــاء الشــعبي: ال يمك 1- افتق
تــم تمريــره مــن خــال البرلمــان الكولومبــي، ومــن دون الرجــوع 
إلــى آليــة االســتفتاء الشــعبي، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام التشــكيك 
فــي شــرعية اتفــاق الســام، خاصــة أن قطاعــات مجتمعيــة كانــت 
تفضــل إنهــاء الصــراع باســتخدام الخيــار العســكري، أو الــزج بقادة 
فــارك فــي الســجون، وحرمانهــم من المشــاركة السياســية. وتتجاهل 
هــذه المواقــف حقيقــة اســتحالة تنفيــذ هــذه المطالــب عمليــاً، إذ لــم 

تتمكــن الحكومــة علــى مــدار عقــود مــن إنهــاء الصــراع عســكرياً 
لصالحهــا، كمــا أنــه ال يمكــن توقيــع اتفــاق ســام مــع حركــة تمــرد 

تفضــي فــي النهايــة إلــى الــزج بقادتهــم فــي الســجون.

ــى الرغــم مــن مشــاركة  2- اســتمرار المعارضــة السياســية: فعل
الرئيــس الســابق أوريبــي فــي عملية التفــاوض على االتفــاق الثاني، 
وتضميــن أغلــب التعديــات التــي اقترحهــا فــي اتفــاق الســام 
الجديــد، فإنــه ظــل رافضــاً لــه، وهــو مــا وضــح فــي مغــادرة نــواب 
حزبــه لجلســة البرلمــان التــي صوتــت لصالــح اتفــاق الســام)6(. 

واســتمر أورويبــي فــي الدعايــة ضــد االتفــاق، متهمــاً الرئيــس 
ــا وفنزويــا، كمــا حــذر مــن أن  ــد كوب ــه فــي ي ــه دمي ســانتوس بأن
اتفــاق الســام ســوف يزيــد من قــوة التيارات الشــيوعية واليســارية، 
ــر  ــو األم ــة، وه ــل الدول ــن قب ــه م ــط االقتصــاد الموج ــا نم وتبنيه
ــى غــرار  ــي عل ــار االقتصــاد الكولومب ــه انهي ــذي ســيترتب علي ال
انهيــار االقتصــاد الفنزويلــي، ممــا أثــار مخــاوف قطاعــات شــعبية، 
خاصــة مــع نــزوح العديــد مــن الفنزويلييــن إلــى كولومبيــا هربــاً من 

األوضــاع االقتصاديــة المزريــة التــي تمــر بهــا بادهــم.

ــاكات  ــتمرت انته ــد اس ــف: فق ــة للعن ــات بديل ــة جماع 3- ممارس
ــك  ــا، وذل ــي كولومبي ــد مــن المناطــق ف ــي العدي ــوق اإلنســان ف حق
ــك  ــب ذل ــا صاح ــاحها، وم ــزع س ــارك بن ــة ف ــام حرك ــراً لقي نظ
ــرى  ــردة األخ ــات المتم ــعت الجماع ــي س ــراغ أمن ــدوث ف ــن ح م
إلدارة  واســتغاله  ملئــه،  إلــى  المنظمــة  الجريمــة  وجماعــات 
أنشــطتها غيــر المشــروعة، مثــل اإلتجــار فــي المخــدرات والتنقيــب 

ــره)7(. ــب وغي ــن الذه ــرعي ع ــر الش غي

رابعًا: بطء تنفيذ التفاق
اتســمت عمليــة تنفيــذ خطــة اتفاق الســام بالبــطء خال العــام األول 
مــن تطبيقــه. وقــد أشــار مرصــد "مراقبــة تنفيــذ الســام" إلــى أنــه 
لــم ُينفــذ ســوى 18.3% مــن اإلجــراءات المقترحــة فــي الخطــة. 
والتــزال هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات ملموســة إلقامــة ســام 
ــاق الســام  ــي اتف ــه ف ــى النحــو المنصــوص علي ــم عل مســتقر ودائ
ــم  ــي ت ــود الت ــة البن ــة التالي ــي الصفح ــدول ف ــي. ويوضــح الج الثان

التوافــق عليهــا، وتلــك المعلقــة.

ــق  ــاب التواف ــى غي ــاق الســام إل ــذ اتف ــي تنفي ــطء ف ويرجــع الب
بيــن جميــع األحــزاب السياســية. فقــد كان مــن المقــرر أن يناقــش 
البرلمــان ويقــر حوالــي 24 مشــروعاً فــي إطــار عمليــة الســام، 
غيــر أنــه لــم يتــم تــم تمريــر ســوى 10 مشــروعات خــال الفتــرة 
الزمنيــة المنصــوص عليهــا، وهــو مــا يرجــع فــي بعــض األحيــان 
إلــى انســحاب النــواب مــن البرلمــان، ومــن ثــم عــدم توفــر النصــاب 
القانونــي الكافــي لمناقشــة القوانيــن وتمريرها)8(. ونظــراً ألن عملية 
الســام ال تحظــى بشــعبية كبيــرة، فــا يوجــد ضغــط كاٍف لالتــزام 

بالجــدول الزمنــي لتنفيــذ االتفــاق.

وعلــى الجانــب اآلخــر، تصــر فــارك علــى ضــرورة االلتــزام 
ــان  ــوز "إيف ــة ف ــب إلمكاني ــا تتحس ــدو أنه ــي، ويب ــدول الزمن بالج
دوكــي" مرشــح الحــزب اليمينــي المتطــرف المدعــوم مــن الرئيــس 
الســابق أوريبــي فــي االنتخابــات القادمــة، وهــو مــا يهدد االســتمرار 
فــي تنفيــذ االتفــاق، خاصــة مــع إقــدام المعارضــة علــى اســتغال 

كافــة اآلليــات التشــريعية إلبطــاء تمريــر قوانيــن اتفــاق الســام.



اجتاهات األحداث، العدد 25 84

حتديات تطبيق اتفاق السالم املعدل يف كولومبيا 

خام�سًا: انهيار حمتمل
علــى الرغــم مــن اعتــراف وتقديــر المجتمع 
الرئيــس  بذلهــا  التــي  للجهــود  الدولــي 
ســانتوس مــن أجــل إحــال الســام فــي 
رئاســته  فتــرة  ســينهي  فإنــه  كولومبيــا، 
وهــو يعانــي مــن تدهــور شــعبيته، فلقــد 
ــه السياســية  ــوده وقدرات ــس جه ــز الرئي رّك
ــذه دون  ــام وتنفي ــاق الس ــر اتف ــى تطوي عل
ــاق  ــارض التف ــام المع ــرأي الع التحســب لل
تدنــي  فــي  ســاهم  أمــر  وهــو  الســام، 
شــعبيته، وارتفــاع فــرص مرشــح الرئيــس 
ــات  ــوز باالنتخاب ــي الف ــي ف ــابق أوريب الس

القادمــة. 

وســيصوت الشــعب الكولومبــي لرئيــس 
ــرة رئاســته  ــد فت ــس الجدي ــيبدأ الرئي ــو 2018، وس ــي ماي ــد ف جدي
ــل  ــن المحتم ــطس 2022. وم ــى أغس ــطس 2018 حت ــي أغس ف
ــإذا  ــن. ف ــى جولتي ــة عل ــات الرئاســية الكولومبي أن ُتجــرى االنتخاب
ــيتم  ــوات، س ــن األص ــى 51% م ــحين عل ــن المرش ــل أي م حص
انتخابــه رئيســاً. وإذا لــم يحــدث ذلــك، ســتعقد جولــة ثانيــة فــي يونيو 
بيــن المرشــحين اللذيــن حصــا علــى أعلــى عــدد مــن األصــوات 

فــي الجولــة األولــى. 

وقــد شــرعت األحــزاب السياســية اليمينيــة واليســارية فــي 
إجــراء انتخابــات داخليــة الختيــار مرشــحيها لانتخابــات المقبلــة. 
وشــارك حوالــي 6,1 مليــون مواطــن فــي انتخــاب مرشــحي 
الحــزب اليمينــي، فــي حيــن شــارك 3.5 مليــون مواطــن فــي 

انتخــاب مرشــحي الحــزب اليســاري)9(. 

وفــاز المرشــح "إيفــان دوكــي"، المدعــوم مــن الرئيــس الســابق 
أوريبــي، فــي االنتخابــات الداخليــة اليمينيــة، حيــث حصــل علــى 4 
ماييــن صــوت. وقــد عمــل دوكــي بالمحامــاة، ويبلــغ مــن العمــر 
42 عامــاً، وتقتصــر خبرتــه السياســية علــى 4 ســنوات )2014 - 
2018( قضاهــا كســيناتور فــي مجلــس الشــيوخ، ويعــود الفضــل 

فــي توليــه المنصــب إلــى دعــم أوريبــي لــه. 

ــاز المرشــح "جوســتافو بتــرو" فــي  ــى الجانــب اآلخــر، ف وعل
انتخابــات الحــزب اليســاري، حيــث حصــل علــى 2.8 مليــون 
ــل"  ــة "19 أبري ــي حرك ــوم عضــواً ف ــرو ذات ي صــوت. وكان بت
ــاة السياســية عــام 1989  ــد إدماجهــا فــي الحي ــي أُعي المتمــردة الت

ــن، اكتســب  ــك الحي ــذ ذل ــات ســام مــع الحكومــة. ومن بعــد محادث
ــة مــن العمــل السياســي فــي مجلســي البرلمــان  بتــرو خبــرة طويل
بصفتــه ممثــل إقليمــي وســناتور، كمــا انُتخــب مؤخــراً عمــدة 

ــا.  ــة بوجوت ــة الكولومبي للعاصم

وتعــد فــرص إيفــان دوكــي فــي الفــوز بالرئاســة هــي األقــوى، 
فلقــد أشــارت اســتطاعات الــرأي إلــى أنــه ســيحصد مــا بيــن 30 
ــذي  ــاري، ال ــح اليس ــرو، المرش ــه بت ــن األصــوات، يلي و40% م
يتوقــع أن يحصــل علــى نســبة تتــراوح بيــن 20 و30%)10(، فــي 
حيــن أن بعــض اســتطاعات الــرأي أشــارت إلــى احتماليــة فــوز 

دوكــي فــي االنتخابــات مــن الجولــة األولــى.

ــن صراحــًة رفضــه  ــذي أعل ــد ال ــي المرشــح الوحي ــد دوك ويع
ــة  ــرح إدخــال تعديــات جوهري ــي، ويقت ــاق الســام الحال ــذ اتف تنفي
ــذي اســتغرق وضعــه 4 أعــوام و41 يومــاً، مــن  ــاق ال ــى االتف عل
دون أن يقــدم مــن جانبــه أي اقتراحــات ملموســة فــي هــذا اإلطــار.

بســبب  البــاد  تشــهدها  التــي  االســتقطاب  حالــة  وتتضــح 
أشــارت  التــي  االســتطاعات  نتائــج  فــي  المقبلــة  االنتخابــات 
ــل  ــن، مث ــح لمرشــحين المعتدلي ــت لصال ــي نســب التصوي ــى تدن إل
ــاً  ــن األصــوات، وفق ــي 20% م ــى حوال ــاردو" إل ــيرجيو فاج "س
لنفــس استطاشــعات الــرأي الســابقة. وســيقرر الشــعب الكولومبــي 
فــي شــهر مايــو 2018 مســتقبل البــاد للســنوات األربــع القادمــة، 
واألرجــح أنهــم ســيميلون إلــى اليميــن المتطــرف، وهــو األمــر الذي 
ــي  ــاً، ويلق ــم حالي ــي القائ ــتقطاب المجتمع ــر االس ــأنه أن يثي ــن ش م

ــة الســام. ــى اســتمرارية عملي بظــال الشــك عل
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فــارك  يف  ســابقني  أعضــاء  قيــام 
بتسليم حوايل 9000 قطعة سالح لبدء 

عملية ترسيح املقاتلني السابقني.

معــدالت  ألدىن  الدولــة  تســجيل 
القتــل (24 حالة مــن بني كل 100000 

نسمة)

تســتهدف  التــي  األلغــام  نــزع 
األفــراد مــن 225 بلدة ويجــري حالياً 
نــزع األلغــام مــن 232 بلــدة أخــرى. 
وميثل ذلك 67% من مجموع املناطق 

التي تحتوي عىل ألغام.

الحصــول عــىل موافقــة تامــة مــن 
الكونجــرس الكولومبــي عــىل اإلطــار 

التنظيمي لالتفاق لتنفيذ بنوده

تشــديد الحاميــة عــىل قــادة املجتمــع 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان

توحيــد الشــعب الكولومبــي لتعزيــز 
دمــج جميــع أعضــاء فــارك الســابقني 

داخل املجتمع

وضع خطة إصالح ريفي شامل

نبــات  محاصيــل  مــن  التخلــص 
الكوكا

البنود املعلقةالبنود التي جرى تنفيذها




