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مورد عملي

حول مجلس الكويكر للشؤون األوروبية

تأسس مجلس الكويكر للشؤون األوروبية ( )QCEAعام  1979للتأسيس
لرؤية سالم وعدالة ومساواة ألوروبا ومؤسساتها .يدافع املجلس عن
املتأصلة بني جميع
املقاربات غري العنيفة لحل النزاعات ،وعن املساواة ّ
الناس يف كل مكان ،وعن أسلوب حياة مستدام للجميع مبا يتيح لألرض التي
نتشاركها استيعابنا جميعاً.
مجلس الكويكر للشؤون األوروبية هو عضو يف مجموعتي املنارصة مكتب
االتصال األورويب لبناء السالم ( )EPLOوشبكة حقوق اإلنسان والدميقراطية
( )HRDNباإلضافة إىل عدد من شبكات الكويكر األخرى.
شكر وتقدير

أوليفيا كامياكس
مسؤولة برنامج السالم

أو ّد بادئ ذي بدء أن أتوجه بالشكر الخاص إىل داريجن ديليا زوارت وتريي
بيسويك ،اللذين بذال جهدا ً كبريا ً يف بحث وصياغة هذا التقرير .كام أنني
ممت ّنة بشكل خاص ملارتن لينغ لقيامه بتصميم وتحرير التقرير .أخريا ً ،أو ّد
أن أن ّوه بالعديد من األفراد واملنظامت الذين ق ّدموا وقتهم إلرسال مالحظات
مفيدة حول محتوى التقرير ،وبالتايل ساهموا يف جودة املنتج النهايئ.
من هؤالء األفراد واملنظامت ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،أندرو لني ،ديانا
فرانسيس ،كيس نيوارث ،فيليب أوسنت ،كارين كينغ ،جريميي ليسرت ،أوليفر
روبرتسون ،وكذلك مؤسسة الكويكر للسالم والشاهد االجتامعي (،)QPSW
ومكت َبي الكويكر يف األمم املتحدة ( )QUNOيف جنيف ونيويورك ،ولجنة
خدمة األصدقاء األمريكيني ( ،)AFSCباإلضافة إىل سيليا ماكيون من مجموعة
إعادة تصور األمن ،بول روجرز من جامعة برادفورد ،أندرو ريغبي من جامعة
كوفنرتي ،مجموعة مناهضة تأجيج الحرب ،مجموعة عامل أكرث أماناً (سيفر
وورلد) ،املعهد الهولندي للدميقراطية املتعددة األحزاب ( ،)NIMDمكتب
االتصال األورويب لبناء السالم ( ،)EPLOالحركة الكاثوليكية الدولية للسالم،
أدلفي الدولية ،منظمة اإلشعار الدولية (إنرتناشنل ألرت) ،منظمة مقاربات
حامية ،منظمة سبارك ،ورابطة السالم (بيس نكسس).
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ملخص تنفيذي
إن هيمنة النزاعات العنيفة حول العامل يف نرشات أخبارنا اليومية وعىل
وسائل اإلعالم تولّد شعورا ً بأن العنف – أو خطر العنف – ماثل عىل
الدوام ،بينام يف الواقع ،السالم هو القاعدة .كثريا ً ما يسأل كبار املسؤولني
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،مبا يف ذلك موظفي الـ ،QCEUعن
البدائل املدنية للتد ّخل العسكري عند التصدي لنزاع عنيف .يأيت هذا
التقرير للرد عىل ذلك السؤال ،فهو يدافع عن بناء السالم ويق ّدم عددا ً
وفريا ً من األدوات غري العسكرية التي ميكن للجهات الفاعلة يف مختلف
املجاالت استخدامها .وهو بذلك يك ّمل أبحاثاً أظهرت أنه خالل السنوات
الخمس وثالثني املاضية ،انتهت  77%من النزاعات العنيفة باتفاقية سالم،
يف حني انتهى  16.4%منها فقط بانتصار عسكري .إدراكاً لقيمة ونجاعة
عملية بناء السالم بشكل مدين ،يتعدى هذا املرجع األساليب التقليدية
كاملفاوضات والوساطة ليستعرض أشكاالً أخرى من االنخراط يف مختلف
قطاعات ومستويات املجتمع.
وبقدر ما تلعب بعض أدوات عملية بناء السالم دورا ً مساعدا ً ،من املهم
بالقدر نفسه التفكري يف كيف ومتى ومع من ينبغي استخدام هذه
األدوات ،مبا مينع تفاقم الوضع أو تقويض جيوب السالم القامئة عن غري
قصد .ما من أداة أو مبادرة إال ولها حدود ومحاذير ،وميكن بسهولة أن
يساء توجيه النوايا الحسنة يف حال االفتقار إىل الوعي أو الفهم السياقي،
أو يف حال قلة التم ّعن يف كيف ميكن الستجابة ما أن تتفاعل مع ديناميات
نزاعية .لذلك ال بد من التأمل الذايت قبل الخوض يف أي سياق متأثر
بالعنف .ومام ال شك فيه أن الفهم املناسب للسياق ،مبا يف ذلك األسباب
العميقة للعنف وكيف يفرض األخري نفسه ،أمر حاسم ألي انخراط.
من هنا يعترب ضامن العناية الالزمة والحساسية إزاء النزاع يف عمل املرء
مسألة مركزية لبناء السالم ،وكذلك هي مبادئ:
•الشمول،
•املالءمة أو امللكية،
•وعي العوامل االجتامعية والسياسية واالقتصادية،
•معالجة عالقات القوة،
•السعي للحكم الخاضع للمساءلة،
•البناء عىل محركات السالم ،أو عىل «عائدات السالم» ،وأخريا ً
•إرشاك السكان.
ال تق ّدم أدوات بناء السالم املحددة يف هذا التقرير ،عىل تن ّوعها ،صورة
شاملة لجميع مبادرات بناء السالم حول العامل ،لك ّنها تعطي فكرة عن
تنوعها وسعة نطاقها .نقطة البداية هي ما نسميه الدبلوماسية ،والتي
غالباً ما يشار إليها باسم «القوة الناعمة» .يحدد هذا القسم األشكال
املختلفة للدبلوماسية ،مثل الحوار والتفاوض والدبلوماسية الوقائية
والدبلوماسية الهادئة .ولعل الجمع بني عدد من املبادرات املختلفة أسايس
لتحقيق نتيجة ناجعة لجميع العمليات .ال تستبعد هذه األدوات بعضها
بعضاً ،بل ميكن استخدام عدد منها يف وقت واحد أو عىل التوايل .هذا
القسم يذهب أبعد من العالقات القامئة عىل املستوى الدويل أو مستوى
النخب ،حيث يأيت عىل مبادرات أخرى تطال مختلف مستويات املجتمع
مبا يحقق النجاعة وشمول الجميع ،مع الرتكيز عىل مصالح أطراف النزاع
بدالً من مواقفهم.

2

يشمل القسم الثاين ،الدميقراطية والسياسة :أوالً دعم مراقبة االنتخابات
واألطر االنتخابية ،ثانياً النقاش السيايس ومبادرات املواطنة الفاعلة ،ثالثاً
دعم األحزاب السياسية ،ورابعاً مراقبة حقوق اإلنسان .الدميقراطية هنا
تشمل املفاهيم التي تقوم عليها الدميقراطية ،أي الرتكيز عىل أشكال
الحكم املعززة للتعددية؛ اإلدارة السلمية لالحتياجات واملعتقدات
السياسية ومصالح مختلف املجموعات السكانية؛ باإلضافة إىل جوانب
رئيسية أخرى مثل املشاركة العامة والشمول والنقاش السيايس السلمي
وسيادة القانون والعدالة ،وغري ذلك من الحقوق املدنية والسياسية.
عندما تتمكن الدميقراطية من تعزيز هذه الجوانب الرئيسية بنجاعة،
تصبح مواتية أكرث للحكم الخاضع للمساءلة وللشمول ولغري ذلك من
مبادئ بناء السالم .لذلك فإن الدميقراطية مهمة لبناء مؤسسات رسيعة
االستجابة وحساسة للنزاعات.
لقد تم االعرتاف منذ أمد بعيد بالعالقة الوثيقة بني العدالة والسالم ،إال
أن التحدي يبقى يف التوصل إىل كيفية بناء عىل هذا املبدأ يف املامرسة.
تشمل األدوات الواردة يف قسم العدالة ما ييل :أوالً مبادرات مكافحة
الفساد ،ثانياً اإلصالح الدستوري ،ثالثاً مبادرات متعلّقة بالوصول إىل
تقص الحقائق .سيادة
العدالة ،رابعاً املشاريع التذكارية ،وخامساً لجان ّ
القانون هو ما يوفّر االنتظام واالتساق يف كيفية انطباق القانون عىل
الجميع .من ناحية أخرى ،للعدالة معنى أوسع بكثري ،فهي ما ينبغي
أن تسعى إليه سيادة القانون .إن الترشيعات واإلجراءات والنظم
واملساعدات والتدريبات التقنية ال تحقّق العدالة بشكل تلقايئ ما مل يجر
تصميمها للح ّد من الفساد أو االنتقائية أو التمييز يف أساليب حصول
ومعايشة مختلف السكان ملبدأ سيادة القانون.
ويعترب األمن هدفاً بقدر ما هو رشط لبناء السالم .ومع ذلك ،بات من
املسلم به أن الفكرة التي تضع تأمني الدولة عىل رأس األولويات ،وفقط
بعدها تسمح مبراعاة الشواغل األمنية الفورية للسكان (ورشائحهم
املختلفة) مل تعد محط الرتكيز األوحد بالنسبة لألمن .إن مسألة أي طرف
يتع ّزز أو يُحفظ أمنه تؤثر عىل كل من تصميم وتعريف النجاح بالنسبة
ألي شكل من أشكال االنخراط األمني ،سواء من خالل «إصالح القطاع
األمني» (أو ما يعرف بـ )SSRأو غري ذلك من املبادرات.
تكتيس هذه القضية أهمية خاصة أثناء العمل مع جهات رسمية أمنية
ضمن الدولة قد تنظر إليها مجموعات سكانية عىل أن لها إشكالياً أو
عديم الفعالية ضمن النزاع .عالوة عىل ذلك ،يتبنى الرتكيز عىل أمن
الجامعات منظورا ً يتجاوز حدود الدولة ،يف وقت تنحو فيه النزاعات
وأسبابها العميقة مناحي إقليمية وغري محصورة داخل حدود الدولة
الواحدة.
يبقى بناء السالم عرب تحويل الديناميات اإلشكالية التي تديم العنف
والنزاع مسألة أعقد ،لكنها يف النهاية مقاربة أكرث دواماً ،من تعريف
السالم مبج ّرد غياب للعنف أو قمعه بنجاح .من هنا يقرتح القسم الذي
يناقش األمن أدوات جديدة ملعالجة الشواغل األمنية ،منها :أوالً األمن
املجتمعي ،ثانياً مبادرات األمن املدين غري املسلحة ،ثالثاً مشاريع نزع
األلغام ،رابعاً التعاون اإلقليمي وإدارة الحدود ،خامساً السيطرة عىل
األسلحة الصغرية والخفيفة ،وسادساً دعم املحاربني السابقني.

تعالج أدوات التواصل واإلعالم تدفّق املعلومات .يف سياقات النزاعات
العنيفة ،ميكن لتقييد الوصول إىل املعلومات وإشاعة املعلومات الجزئية
وحجب معلومات أو وجهات نظر معينة أن يسهم يف إدامة ديناميات
النزاع العنيفة .يف الوقت نفسه ،توفر قنوات املعلومات إمكانياًت هائلة
ملامرسة الحساسية إزاء النزاعات أو حتى إلعداد تقارير وبث تلفزيوين
ير ّوج للسالم .عىل وسائل اإلعالم أن ترشح األوضاع بطرق تعكس تعقيد
النزاع العنيف وأسبابه األعمق ،كاملظامل أو االضطراب املناخي ،وتسلط
الضوء عىل فرص الوصول إىل حلول غري عنفية .يتضمن هذا القسم اثنني
من أدوات بناء السالم :أوالً مشاريع بخصوص وسائل اإلعالم الحساسة
للنزاعات ومحو األمية اإلعالمية ،وثانياً تنظيم وسائل اإلعالم ومبادرات
تول زمام املسؤولية.
ّ
بإمكان الثقافة والفنون أن تعكس التواريخ واملعتقدات عرب األجيال،
باإلضافة لكونها أدوات للتعبري عن الذات .لذلك فإن املبادرات املذكورة
يف هذا القسم تتناول كالً من اإلحساس بالتاريخ واالنتامء الجمعي ،والذي
يخلق فرصاً حوارية لتحديد القيم أو األعراف املشرتكة ،وأيضاً أساليب
تطوير مساحات التعبري الفردي .تق ّدم الفنون والثقافة طرقاً ملناقشة
وسامع وتبادل مختلف األطراف لوجهات نظرها ورؤيتها للعامل ،وقد
تلعب دورا ً أساسياً يف تحقيق التفاهم املتبادل بني السكان .ويف حال جرى
تطويعها إلنشاء قصة أحادية الجانب للهوية ،أو لتعزيز أفكار عن تف ّوق
مجموعة ما ،فإن الفنون والثقافة تتحول ألداة استنهاض لديناميات النزاع
العنيفة .من األدوات الثقافية والفنون التي يجري النظر فيها هنا :أوالً
الرتاث الثقايف ومشاريع التبادل ،ثانياً برامج الفنون ورواية القصص ،وثالثاً
املشاريع الرياضية.
ميكن تنفيذ مجموعة من الربامج واملبادرات لتعزيز قيم السالم عرب
التعليم ،مبا يف ذلك األدوات املدرجة يف هذه الجعبة ،من قبيل :أوالً
تصميم ومراجعة املناهج ،ثانياً الرتبية املدنية والرتبية عىل السالم ،وثالثاً
مشاريع حوار األديان .من ذلك أيضاً التأكيد عىل قيم السالم يف مقررات
التاريخ أو الجغرافيا؛ إزالة العقبات ومعالجة التحيزات؛ متابعة املراجعات
والحوارات حول املناهج التعليمية؛ برامج تدريب املد ّرسني ،واألنشطة
الالصفية التي من شأنها تزويد الطالب واملعلمني بأدوات أفضل للتعامل
مع التحديات وتحويل النزاع .ومبا أن التعليم مرتبط بالطموحات
الشخصية والحس النقدي ورؤية العامل ،فضالً عن تحصيل الرزق ،فإن
بإمكانه أن يلعب دورا ً هاماً إما يف تعزيز السالم أو يف تحريك واستدامة
ديناميات النزاع السلبية.
كثرية هي الروابط املوجودة بني االقتصاد واألعامل والتجارة من جهة،
والسياسة والنزاع والسالم من جهة أخرى ،من تناسب مستويات الغنى
أو الفقر بني فئات السكان وارتفاع معدالت البطالة وقوة الرتابط التجاري
وصوالً اىل تعزيز ظروف األعامل التجارية الصغرية واملتوسطة .مثة خطر
يف التبسيط املفرط للعالقة بني الفقر والنزاع أو بني النمو االقتصادي
والسالم ،حيث ميكن لهذه العوامل ،حسب السياق ،أن تح ّرك وتديم
النزاع العنيف أو أن تخلق حوافز للسالم وتسهم يف استدامته .ومبا أن
ديناميات النزاع مرتبطة غالباً باالقتصاد السيايس – كام باملصالح ودرجات
النفوذ واالعتامد املتبادل الذي تنشئه تلك الشبكات – فإن تقييامت
االقتصاد السيايس ال تقل أهمية لدى تصميم مشاريع بناء السالم من
تحليالت النزاع والسالم .تشمل األدوات الواردة يف هذا التقرير :أوالً
ريادة األعامل والرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم ،ثانياً تعزيز الرشاكات
التجارية واالقتصادية ،ثالثاً العقوبات وحاالت الحظر ورشوط املساعدات،
رابعاً الدبلوماسية االقتصادية ،وخامساً املشاريع املتعلقة بإدارة االقتصاد
الكيل والجزيئ.

ال ترتبط مسألة البنية التحتية والتخطيط بالنزاع فقط من باب ترضر
البنية التحتية جراء اندالع النزاع ،بل قد تشكل بحد ذاتها محركاً لنزاع
عنيف يف سياق التوسع الحرضي الرسيع و/أو تهميش سكان الريف ،أو
يف سياق تهجري الجامعات السكانية جراء مشاريع بنية تحتية كربى مثل
بناء السدود .قد يؤدي التخطيط العمراين غري املتوائم دميوغرافياً ،أو عزل
جامعات سكانية مح ّددة ،إىل نشوب نزاع عنيف حول املوارد أو الوصول
إىل الخدمات .ومن شأن غياب أو تدهور البنية التحتية يف املناطق الريفية
أو الحرضية أن يق ّوض جهود التنمية ،مام يؤدي إىل تباين مستويات
املعيشة بني مختلف الرشائح السكانية .يف سياقات ما بعد النزاع ،عىل
مبادرات إعادة البناء أن تأخذ بعني االعتبار انقسامات التخطيط العمراين
التي كانت من أسباب نشوب النزاع العنيف .عالوة عىل ذلك ،قد تساهم
بنية تحتية سيئة التصميم أو التنفيذ يف مفاقمة اآلثار البيئية .تشمل
أدوات بناء السالم الثالث ما ييل :أوالً إعادة بناء البنية التحتية للخدمات
األساسية ،ثانياً املساحات العامة ومبادرات التخطيط العمراين ،ثالثاً
مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
تشكل البيئة وكيفية استخدامها عنواناً أساسياً لقدرة املجتمع عىل التط ّور
والنم ّو والتفاعل مع املجتمعات األخرى .لذلك فإن لها تأثريا ً مبارشا ً عىل
استقرار املجتمع وقدرته عىل الحفاظ عىل سلمية عالقاته .يف الوقت
الحايل تشكّل اختالالت املناخ أحد أسباب تراجع الشعور باألمان يف جميع
أنحاء العامل ،إذ يحفّز الجفاف والرت ّدي البيئي اندالع نزاعات حول املوارد،
ويشكالن سبباً للهجرات الجامعية الباحثة عن فرص اقتصادية يف أماكن
أخرى .إن توزيع األرايض وتخصيص املوارد الطبيعية هام سبب الكثري من
النزاعات العنيفة يف مختلف أنحاء العامل ،حيث متلك الحكومات ورشكات
القطاع الخاص رهانات كبرية عىل ربحية هذه األصول ،األمر الذي يؤدي
إىل حاالت متييز ضد املجتمعات املهمشة التي تشغل هذه األرايض رسعان
ما تتحول إىل نزاعات عنيفة .كذلك تستغل الجامعات املسلحة األرايض
واملوارد الطبيعية لتغذية نزاعاتها ،وهو ما أدى إىل ظهور مفاهيم مثل
«أملاس الدم» .يف قسم الزراعة والبيئة ،سنطرح أداتني :أوالً إدارة املوارد
الطبيعية واالستخراجية ،وثانياً مشاريع إدارة األرايض.
كذلك للنزاعات العنيفة تأثري مبارش عىل الصحة الجسدية والعقلية ،بدءا ً
من األرضار املادية الشديدة التي تسببها األسلحة أو املتفجرات ،وصوالً
إىل تلك النفسية الناتجة عن تجارب النزاع العنيف .باإلضافة إىل كل ذلك،
تدور املسائل التي تربط بني الصحة والنزاعات إىل حد كبري حول النتائج
املرتتبة عىل غياب هياكل الرعاية الصحية ونقص الوصول إىل الخدمات
الصحية إثر الخسائر والنزوح ومحدودية املوارد .هناك عوامل أخرى يجب
أخذها بعني االعتبار ،منها الوصول غري املتكافئ إىل الرعاية الصحية نتيجة
الرتفاع التكلفة أو اختالف اللغة أو ابتعاد املوقع .من ناحية إيجابية،
ميكن للثقة التي ينعم بها الطاقم الطبي والحياد الذي غالباً ما تتسم بها
الخدمات الصحية أثناء النزاعات العنيفة أن تكون مصدر إلهام عند عقد
الصلة بني أعامل بناء السالم والرعاية الصحية معاً .نذكر يف شأن الرعاية
الصحية أداتني :أوالً الدبلوماسية الطبية وثانياً خدمات الصحة النفسية.
تتشابك الربامج التنموية مع كل من القطاعات األحد عرش املذكورة يف
هذا التقرير ،لذلك أدرجناها يف امللحقات وليس يف ملف قطاعي منفصل.
تتطلب التنمية يف السياقات املتأثرة بالنزاعات درجة عالية من املراعاة
والتدبّر فيام يتعلق بوضع ومتويل الربامج ،وال سيام بشأن األثر املرتجى
من هذه األعامل .لذلك تستحق الربامج التنموية سلسلة من األسئلة
االنعكاسية واملوارد الرضورية و/أو االعتبارات التشغيلية ،فضالً عن اتباع
أفضل املامرسات.

3

تصدير
عملت يف التنمية ويف الربمجة وتصميم املشاريع ألكرث من أربعني عاماً .كان من الشائع
النظر إىل املشاريع والتمويل عىل أنهام نواة التنمية املحايدة ،بينام السالم والحوكمة
واملجتمع املدين أفكار مبهرجة تضاف الحقاً .كم كنت مخطئاً ،كم كنا جميعاً مخطئني.
يذكرنا العمل املرجعي ملاذا كنا مخطئني ،ويعلّمنا كيف نكون أذىك يف املستقبل.
ليس بناء السالم فكرة مبهرجة تضاف الحقاً – بل بإمكانه أن يكون يف صميم التحول
املجتمعي الناجح .ميكن للربامج واملشاريع يف أي مجال كانت أن تساعد أو تعرقل بناء
مؤشات حول كيفية مساعدة وتشجيع الجهات الفاعلة
امليس ّ
السالم .يقدم هذا الدليل ّ
عىل طرح األسئلة عىل أنفسها ورشكائها يف الربامج لتفادي العرثات املرتبصة بأي تدخل
تنموي.
إن لبناء السالم أهميته يف جميع الظروف – لتجنب النزاع العنيف حيث مل يحدث بعد،
كام لزرع بذور التنمية السلمية حتى مع استمرار النزاع ،كام أنه أمر بالغ األهمية يف
أعقاب النزاع مبارشة .هذا الدليل مناسب ألي شخص يف أي من دورات العنف املحتملة.
يتوجه هذا الكت ّيب إىل مجموعة واسعة من األشخاص ،بدءا ً من املخططني يف أبراجهم
(العاجية أو غري العاجية) يف مقا ّر املانحني ،مرورا ً باملوظفني امليدانيني ،كام يتوجه إىل كل
مشارك يف األنشطة يف أي من املجاالت التي يغطيها املسح ،من االقتصاد الكيل والدعم
القطاعي مرورا ً بالبنية التحتية وانتها ًء بالصحة والتعليم وإدارة االنتخابات وسائر الطرق
الكثرية إلدارة وتحويل املجتمعات.
أنا عىل ثقة من أن هذا الدليل املوجه لتحسني الربامج واملشاريع سيساعد املامرسني عىل
بناء اقتصادات ومجتمعات أكرث مرونة وأقل عرضة للعنف .إن تحويل النزاع عرب تحويل
أساليب تجهيز وتقديم املشاريع أمر واقعي بالكامل ،وميكن لهذا الدليل أن يساعد يف
تقديم اقرتاحات عملية وأسئلة ذات صلة.
استخدم خيالك ،استخدم هذا الدليل ،وبإمكانك أن تكون أنت أيضاً مساهامً يف جعل
العامل مكاناً أفضل!

جريميي لسرت
رئيس  Saferworldوعضو يف الجمعية العامة لـ،QCEA
رئيس وفد سابق يف االتحاد األورويب،
وكويكري لسنوات عديدة.
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مقدمة
تهيمن النزاعات العنيفة عىل إعالمنا ونرشات أخبارنا اليومية ،مام يولّد
شعورا ً بأن العنف – أو خطر العنف – ماثل عىل الدوام ،بينام يف الواقع،
السالم هو القاعدة .إذا نظرنا يف عدد العالقات اإلشكالية القامئة من حولنا
كل يوم ويف كل سياق ،والتي تتم إدارتها أو حلّها من دون اللجوء إىل
العنف ،يتضح أن بإمكان مجموعات األشخاص العاديني إدارة وتحويل
النزاع العنيف .وبالفعل ،تشري األبحاث إىل أنه خالل السنوات الخمس
وثالثني املاضية ،انتهت  77%من النزاعات العنيفة باتفاقية سالم ،يف حني
1
انتهى  16.4%منها فقط بانتصار عسكري.
بعبارة أخرى ،املقاربات الالعنفية هي السبل األمثل للميض نحو السالم –
ومع ذلك قلام يحظى بناء السالم مدنياً بالنقاش أو الرتويج أن التطبيق يف
السياسات الخارجية أو الداخلية .وما تزال التدخالت املسلحة أبرز أنواع
االستجابة للنزاعات ،لدرجة أنها تعترب غالباً االستجابة االفرتاضية .عالوة
عىل ذلك ،كثريا ً ما يحثّ املج ّمع العسكري-الصناعي ،أو العالقة القامئة
بني القوات العسكرية الوطنية وصناع السالح ،عىل زيادة موازنات الدفاع،
وذلك باسم املصالح األمنية عىل مستوى الدولة 2،مام يق ّزم حجم االستثامر
3
يف صناعة السالم إزاء استثامرات األسلحة.
هذه االستجابة للنزاعات ،والتي تعود إىل القرن العرشين ،هي يف حالة
تصادم متزايد مع املنطق السليم :معظم الفاعلني العاملني يف مجال
التغي الدراماتييك الذي طرأ عىل التح ّديات التي
السالم واألمن يدركون ّ
يواجهونها 4.فأشكال الحرب الواسعة النطاق التي تجري بني الدول ترتاجع،
ومع ذلك أدى انتشار الجرمية املنظمة والجامعات املسلحة العاملة خارج
نطاق الدول إىل ارتفاع منسوب العنف ،والذي يطال املدنيني عىل نحو
تغي
يبي بوضوح ّ
متزايد كضحايا لـ«حروب غري معلنة» 5.الرسم املقابل ّ
6
أشكال الحرب من حروب الدول إىل الديناميات االجتامعية.

تغيت (انظر الشكل  ،2الصفحة
باإلضافة اىل كل ذلك ،حتى أسباب النزاع ّ
 12.)10فعىل سبيل املثال ،يخلق االضطراب املناخي طبقات جديدة من
انعدام األمن يف املجتمعات يف مختلف أنحاء الكوكب 7،حيث يتشابك
تغي املناخ مع األسباب الجذرية للعنف ،كام مع ندرة املوارد وسوء
ّ
اإلدارة من جانب السلطات ،مام يع ّجل باندالع النزاعات حول املوارد
الطبيعية كاألرض واملياه .وبينام تحلّل البيئات املحيطة ،تؤدي اختالالت
املناخ أيضاً إىل تحفيز الهجرة ودفع الناس للبحث عن فرص اقتصادية
يف بالد أخرى .مثة أيضاً نزوع نحو حروب التحكّم عن بعد ،مع توظيف
املسية بدون طيار ،مام يثري
التطورات الهائلة يف التكنولوجيا كالطائرات ّ
8
أسئلة أخالقية وقانونية وتقنية جديدة حول النزاعات العنيفة .كذلك أدت
تهديدات الفضاء اإللكرتوين إىل توليد مخاوف أمنية ،وهي واحدة من عدة
«تهديدات هجينة» تتطلب أشكاالً جديدة من التعاطي 9.ومن مصادر
القلق الراهنة املص ّنفة عىل نحو متزايد كقضايا أمنية – وإن كانت مرتبطة
جوهرياً بالعمل اإلنساين والتنمية والسالم – هناك اإلرهاب والهجرة .مع
أخذ كل ما سبق بعني االعتبار ،من الواضح أنه مل يعد ميكن لبناء السالم أن
يكون مجرد مسعى تنازيل يطبّق من األعىل باتجاه األسفل .فحينام تتغري
تتغي ،هي وأشكال
دينامية الرصاع ينبغي عىل أدوات بناء السالم أيضاً أن ّ
استخدامها.
يف قطاع املجتمع املدين ،غالباً ما نتعرض لسؤال البدائل املدنية للتد ّخل
العسكري عند التصدي لنزاع عنيف .يأيت هذا التقرير للرد عىل ذلك
السؤال ،فهو ال يكتفي بالدفاع عن بناء السالم مدنياً كسياسة متامسكة
وذات مصداقية ،بل كسياسة قادرة عىل االستجابة للتحديات األمنية يف
القرن الحادي والعرشين .هذا املرجع يسلّط الضوء عىل األشكال املحتملة
لالنخراط يف مختلف قطاعات ومستويات املجتمع ،مع تجاوز الطرق
التقليدية العالية املستوى يف بناء السالم مثل الوساطة ،مق ّدماً للقارئ
أربعني «أداة» مدنية ميكن استخدامها لتحقيق هذه الغاية .تبني األمثلة
املختلفة أن لدى مختلف الجهات الفاعلة – الحكومات واملنظامت
اإلقليمية واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية والقطاع الخاص واألفراد –
دورا ً لتلعبه يف بناء السالم ودرء النزاع العنيف.

الشكل  :1االتجاهات العاملية للنزاعات املسلحة1946-2015 ،
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باختصار نريد أن نظهر أن بناء السالم هو وظيفة الجميع .إذ ال ميكن
فرض السالم من الخارج ،متاماً كام ال ميكن معالجة تعقيد ديناميات
النزاعات الحديثة من األعىل حرصا ً .من شأن تضمني الجميع يف عمليات
بناء السالم أن يح ّول أصحاب املصلحة إىل جهات فاعلة ،وأن يبني
التامسك االجتامعي ويع ّزز عملية املصالحة .وكل هذا هو بدوره ما
سيعزز السالم املستدام.
ينص تقرير األمم املتحدة بشأن مراجعة هيكل لجنة بناء السالم عىل أنه
«إذا ما أريد الوصول لهدف الرئيس هو استدامة السالم ،ال بد أن يعترب
مسؤولية مشرتكة رئيسية [وذلك من خالل] العمل يف الوقاية ،وصنع
السالم [ ]...وحفظ السالم ،باإلضافة اىل [عملية] االنتعاش يف مرحلة ما
بعد النزاع وإعادة اإلعامر» 10.هذا االشرتاك يف املسؤولية مسألة حاسمة،
لذلك فإن األدوات الواردة يف هذا التقرير مصممة لتضمني أكرب جزء
ممكن من املجتمع .الهدف من كل ذلك هو بناء سالم إيجايب – حالة
مستدامة ميكن فيها لجميع قطاعات السكان أن تزدهر 11.وهو الهدف
طويل األجل األفضل بكثري من مجرد غياب للعنف أو السالم السلبي.
•
ليس بناء السالم عملية خطّية ،فالنزاعات املعقّدة تتطلب تعاطياً شديد
الحساسية والدقة .ليس هناك مبادرة بال حدود ومحاذير ،وميكن ألفضل
النوايا بسهولة أن تتسبب بأذى يف حال افتقر املامرسون إىل الوعي
أو التحضري أو الحساسية للسياق .عىل سبيل املثال ،ميكن النظر إىل
االنتخابات الدميقراطية عىل أنها «الدواء الشامل» يف مرحلة ما بعد النزاع
لبناء مؤسسات رشعية ،لكنها يف الفرتة التي تعقب النزاع مبارشة قد تعيد
12
تأجيج املظامل وتق ّوض عمل املؤسسات.
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يف الوقت نفسه ،تصبح هوية الطرف الذي يقوم باملبادرة أكرث أهمية من
أي وقت مىض ،فالشفافية التي يوفرها اإلنرتنت تستجلب تدقيقاً متزايدا ً
للمصالح والنوايا .ومن األهمية مبكان أن تتوافق أية استجابة قصرية
تبي أ ّن التح ّول من الهشاشة إىل
األجل مع عمل بعيد املدى ،فاألبحاث ّ
13
حتى مستويات معتدلة من االستقرار قد يستغرق أجياالً.
وال بد من التأمل الذايت قبل االنخراط يف سياق متأثر بالعنف .إضافة اىل
األدوات التي ميكنها اإلسهام يف صناعة السالم ،يقدم هذا التقرير إطارا ً
من املبادئ و«العناية الالزمة» لتحديد شكل االنخراط األنسب وتوقيته،
األمر الذي يعتمد عىل السياق واملوضع الذي يلزم فيه الترصف.
•
تم تصميم األدوات التي جمعناها هنا لتكون مرنة وقابلة للتكييف،
إدراكاً منا بأن للنزاعات العنيفة تأثريات معقدة عىل التطورات
االجتامعية واالقتصادية والسياسية .ورغم أن هذه األدوات ال تستنفد
جميع األدوات املمكنة ،إال أنها تشكل أساساً لرؤية مشرتكة ومتمركزة

إنسانياً حول السالم واألمن ،ونعتقد أنها ستتيح ألي فاعل – أياً كان – املشاركة
يف التغيري التحوييل.

كيفية استخدام هذا المرجع

إن التأمل الذايت الصادق وفهم سياق األحداث أمران مفتاحيان لنجاح أي مسعى لبناء
السالم .يساعدك قسم «العناية الالزمة» عىل مدى الصفحات التالية يف تقييم درجة
مالءمتك و/أو مصداقيتك ملبادرة معينة ،باإلضافة إىل تحديد االستعداد الالزم للتدخل
الفعال .البداية من هناك.
ييل هذا القسم «مبادئ بناء السالم» ،التي يفرتض تعميمها عرب كل شكل من أشكال
املشاركة .هذه املبادئ أساسية لتحقيق بناء السالم ،ويجب النظر فيها عرب جميع
القطاعات .كام أنها تتطلب درجة عالية من الوعي السياقي والتأمل لتنفيذها بنجاح.
بعد ذلك يقدم التقرير أربعني من «أدوات» أو أشكال بناء السالم ،مص ّنفة ضمن أحد
عرش قطاعاً .لكل أداة «نظرية تغيري» تساعد عىل تحديد األهداف الطويلة األجل
واملقومات الالزمة إلحداث تح ّول نحو بناء السالم ومنع حدوث نزاع عنيف .كذلك
يعرض التقرير الحدود واملحاذير ،مبا يتيح للقارئ «عدم التسبب بأذى» ،حيث يسلّط
الضوء عىل مجاالت قد تنطوي عىل عواقب غري مقصودة ما مل يتم التفكري بعناية يف
خطوات االنخراط.
ومع أن هذه األدوات ال تستنفد كل يشء بحال من األحوال ،إال أنها تقدم نظرة عامة
ملختلف طرق االنخراط والتعاون عرب القطاعات .مبالحظة الرتميزات املوجودة أعىل
كل ملف ،ميكن للقراء تحديد قطاعات أخرى قد تنطوي عىل فرصة «تداخل» ،وهم
مدع ّوون للتفكري بطرق مبتكرة لتعزيز تفاعالت من هذا النوع – مثالً من خالل
الرشاكات أو املنتديات أو اإلجراءات املشرتكة.

مفتاح الرموز هنا

الدبلوماسية
الدميقراطية والسياسة
العدالة
األمن
التواصل واالعالم
الثقافة والفنون
التعليم
االقتصاد واألعامل والتجارة
البنى التحتية والتخطيط
الزراعة والبيئة
الرعاية الصحية
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العناية الالزمة
والحساسية إزاء النزاع
مثة اعتبارات عديدة ينبغي أن يضعها بالحسبان كل من يو ّدون املشاركة يف
درء من العنف أو دعم السالم .ولعل السؤال الجوهري واألسايس هو ما إذا
كان هناك حاجة للمشاركة من األصل ،ما يستلزم تأمالً واجباً حول األسباب
واآلثار املرتتبة عىل انخراط من هذا النوع .يقرتح هذا القسم املجاالت
الرئيسية لهذا التأمل من أجل ضامن وجود العناية الالزمة والحساسية إزاء
حاالت النزاع.
يحيل مفهوم العناية الالزمة إىل الخطوات املتخذة قبل وأثناء أي شكل من
أشكال االنخراط بهدف ضامن عدم التسبب بأي أذى ،األمر الذي يتطلب
وعياً وحساسية للتاريخ السياقي للحالة املعنية 14.هذا رضوري للحساسية
إزاء النزاع ،والذي يُفهم عىل أنه قدرة منظمة ما عىل:
•فهم السياق الذي تعمل ضمنه ،وال سيام استيعاب فهم التوترات
بني الجامعات والقضايا «املثرية لالنقسام» والقابلة للتسبّب بنزاع
وتلك «الجامعة» القادرة عىل تخفيف ح ّدة النزاع وتعزيز التامسك
االجتامعي؛
•فهم التفاعل القائم بني تدخلها وبني السياق نفسه؛ وأخريا ً
•الترصف بناء عىل هذا الفهم ،وذلك لتج ّنب تغذية مزيد من االنقسام
من دون قصد ،ولرفع احتامالت املساهمة يف تعزيز التامسك
االجتامعي والسالم.
تدرك العناية الالزمة أن «الحياد» أو «املوضوعية» أمور شبه مستحيلة،
خاصة يف أوضاع النزاع .لذلك سيكون ألي تدخل تأثري عىل السياق،
خاصة يف حاالت الرصاع التي يتم فيها التنازع عىل السلطة .ومبا أن
الناس سيشعرون بأثر هذا التدخل يف مختلف مستويات املجتمع ،فإن
عىل الحساسية إزاء النزاع أن تكون أساساً لعمل بناء السالم .فكل عملية
سيصب الدعم باتجاهها ستؤثر عىل
اختيار للجهة أو املكان أو األمور التي
ّ
ديناميات وسلطة أصحاب املصلحة يف النزاع .إن عدم التفرقة أو ببساطة
تقديم الدعم نفسه للجميع بالتساوي ليس «حيادا ً»؛ بالعكس ،قد يؤدي
ذلك إلدامة عالقات القوة اإلشكالية القامئة واملؤثرة يف ديناميات النزاع.
باملقابل ،ميكن بإمعان النظر يف التدخالت واالنتباه لحساسيتها إزاء النزاع
أن تكون مؤاتية للسالم عرب بنائها الثقة مع وبني السكان.
ومبا أن حساسية النزاعات هي الركيزة التي يقوم عليها بناء السالم الناجع،
مثة العديد من املنظامت ذات الخربة واألدوات واملوارد يف هذا املجال .ﻋﻰﻠ
ﺳﺒﻴﻞ اﻤﻟﺜﺎل ،يدرج االتحاد األورويب مقاربة منظمة سيفر وورلد لتحليل
15
الرصاعات ضمن جهوده لبناء السالم.
إن استخدام أي من مقاربات أو موارد بناء الحساسية إزاء النزاع يتطلب
نظرة يف متوضعك الخاص حيال دعم للسالم .غري أن فهم سياق النزاع ميثل
مستوى إضافياً هاماً من عملية التحليل .أيضاً ،تقود هذه االعتبارات إىل
ً
أي من أصحاب املصلحة ،أنت يف وضع
أو
اع،
ز
الن
أبعاد
من
أي
يف
ّ
النظر ّ
أمثل لالنخراط فيها أو معهم؛ إن هذه االعتبارات هي التي ستقودك
يف النهاية إىل اختيار األداة أو املبادرة .يعالج القسم التايل كالً من هذه
االعتبارات ،مقدماً بعض األسئلة امللموسة التي ينبغي تفحصها قبل تحديد
األدوات.
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ضمان الحساسية إزاء للنزاع:
أمثلة على مقاربات

•تحليل النزاع والسالم

16

•تحليل البعد الجنساين

17

•تعميم مشاركة النساء

18

•تقييم للحاجات

19

•تحديد القدرات املحلية
•«عدم التسبب بأذى»

20

•أنظمة اإلنذار املبكر

21

•استطالعات الرأي

22

•تحديد مواقع أصحاب املصلحة (العالقات مع
املجتمعات املحلية ،الحكومات ،املانحني ،إلخ).

23

•تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص
والتهديدات ( 24سوات )SWOT
•الرقابة والتقييم

25

•مالمح الرشكاء واملوظفني

26

من أكون؟
وواسع للنزاع قيد النظر ،وال بد أن يشمل أصحاب املصلحة املحليني .يف
الوقت نفسه ،من شأن تركيز غري متناسب عىل الديناميات السلبية أن
من املرجح أن الذين يعيشون يف خضم نزاع عنيف ،واملتأثرين به ،هم
يؤدي إلغفال الفرص املتاحة لدعم الجهود أو الجيوب أو االتجاهات أو
األكرث اندفاعاً للقضاء عىل (خطر) العنف .من املرجح كذلك أن يتكون
التطورات اإليجابية .غري أن تحليل السالم وديناميات النزاع يتجاوز مجرد
لدى السكان فهم مرتاكم للسياق ميكّنهم من إدارة أو محاولة تحويل النزاع املعرفة بالتاريخ أو البنية السياسية أو األداء االقتصادي إلقليم معني ،حيث
املؤثر عىل حياتهم .وميثل تعزيز أو مضاعفة املبادرات اإليجابية التصاعدية يتطلب أيضاً فهامً ملزيج الظروف والعالقات واالتجاهات والدوافع والقيم
(من األسفل باتجاه األعىل) ،مبا يف ذلك متكني فاعيل و ُمحلّيل بناء السالم،
والوسائل والفرص التي قد تدفع جزءا ً من السكان أو أكرث للجوء إىل العنف
نقطة انطالق مفيدة .ومع ذلك ،ونظرا ً للطبيعة السياسية التي تتسم بها
لتحقيق أهدافهم وإيصال رسالتهم.
النزاعات أيضاً ،ميكن ملن ميلك أشكاالً أخرى من السطوة أن يدعم السالم ،من أجل النجاعة وتج ّنب التسبّب بأي أذى ،ينبغي تشجيع بناة السالم عىل
حيث ميكنه استخدام نفوذه لتقديم الحوافز أو لتحويل عالقات القوة
النظر يف:
اإلشكالية .مثة العديد من األدوار التي يجب لعبها يف بناء السالم ،وذلك
بحسب هوية األطراف املعنية.
•الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية واألمنية للسياق
املعني ،مع ربط كل خالصة بتهديدات محددة بالعنف أو فرص
ومن أجل النجاعة وتج ّنب التسبّب بأي أذى ،ينبغي تشجيع بناة السالم
محددة للسالم.
عىل النظر يف:
•الطيف الكامل ألصحاب املصلحة ضمن النزاع عىل شتى املستويات،
•نوع املنظمة التي ستقوم بتمثيلها :عىل سبيل املثال ،هل هي
مبا يف ذلك الفاعلني غري الحكوميني والرشائح السكانية املختلفة ،أي
مؤسسة حكومية أم غري حكومية أم خاصة؟ هل هي محلية أم
مع مراعاة املنظور الجنساين والتنوع االجتامعي-االقتصادي والتوزع
املصلحة
وطنية أم إقليمية أم دولية؟ كيف يرى مختلف أصحاب
الجغرايف والجامعات اللغوية والسياسية والدينية (مع األخذ دوماً
هذه املنظمة يف سياق النزاع هذا؟
بعني االعتبار أن انتامءات الناس ليست مفردة أو ساكنة).

•مستويات الثقة التي تتمتع بها املنظمة – أو تتمتع بها أنت كفرد
– عىل مختلف املستويات وبني شتى فروع الدولة وفئات السكان
والحكومة والشخصيات السياسية والفاعلني االقتصاديني؛

ولتحقيق فهم أكرث شموالً للسياق ،من املستحسن التعاون مع املنظامت
أو الجهات األخرى العاملة عىل تدخالت مامثلة أو ضمن السياق ذاته
ومقارنة املقاربات املعتمدة.

•الخصائص والقيمة النافذة التي تجلبها املنظمة لعملية بناء السالم
يف سياق النزاع املحدد؛

كيف أختار شكل االنخر اط األنسب؟

•كيف ميكن ملصادر التمويل أن تؤثر عىل نظرة الناس إىل املنظمة؛
•دور ومكانة الفاعلني والرشكاء املحليني يف ديناميات النزاع.
تف ّحص افرتاضاتك عرب طرح أسئلة عىل نفسك ،مثل :هل تفرتض أن
هذا نزاع عرقي أو ديني؟ هل تفرتض أن مرتكبي العنف يف املقام األول
شباب؟ من تفرتض أنهم القادة املحليون ،وملاذا؟ كيف تشكل ثقافتك أو
عرقك أو نشأتك أو دينك أو أي عوامل أخرى نظرتك الخاصة إىل النزاع؟
ما السياق الذي أعمل فيه؟

ما هي األسباب الجذرية للعنف ،وكيف يتمظهر هذا األخري؟ بواسطة من؟
ضد من؟ ما هي مختلف ديناميات النزاع املوجودة عىل شتى املستويات
ويف شتى القطاعات؟ أي من هذه الديناميات عىل وجه التحديد
ستستهدف أنت تحويلها؟ عىل من ستؤثر هذه الديناميات؟ عىل من
يعتمد ذلك؟ كيف ستغري املبادرة من السلوك أو االتجاه أو النتيجة؟ كيف
ميكن للمبادرة أن تعزز قدرة مجتمع من املجتمعات عىل إدارة نزاعاته
دون اللجوء إىل العنف؟ ما شكل النتيجة/التحول الناجح/ة؟ من الذي
سيقرر تحقق النجاح من عدمه؟
هذه عيّنة من األسئلة األساسية التي ينبغي اإلجابة عنها للتأكد من
أن جميع جهود االنخراط يف سياق يشهد نزاعاً ما هي جهود مدروسة
ومصممة بعناية لتجنب التسبب بأذى يف بيئة مخاطرها عالية وحياة
وأرزاق الناس فيها عىل ّ
املحك .من هنا ال بد من إجراء تحليل عميق

بعد التحديد الدقيق للديناميات التي ستعمل عليها وأصحاب املصلحة
الذين ستعمل معهم ،وباالستفادة من تأمالتك حول أفضل الجوانب أو
املداخل التي يناسبك االنخراط فيها بحسب متوضعك ،تبقى مسألة اختيار
الشكل أو قطاع االنخراط املناسب .فتعقيد النزاع يعني أن الديناميات
معتمدة عىل السياق وخاضعة للتط ّور .التجربة والخربة مسألتان حيويتان،
لكن ليس بهام وحدهام ينجح املرشوع؛ فعىل االفرتاضات حول ما قد
ينجح أن تنطلق من واقع النزاع وليس من أي تص ّورات مسبقة .وبالقدر
نفسه فإن اختيار أداة أو مقاربة بناء عىل حسن النية ،أو األلفة عىل أو
عىل الضغط من أجل استجابة مرئية ،إمنا يشكل اسرتاتيجية عالية الكلفة
وتنذر بعواقب مدمرة يف أوضاع النزاع.
لذلك ،من أجل النجاعة وتج ّنب التس ّبب بأي أذى ،ينبغي تشجيع بناة
السالم عىل النظر يف:
•ما ميكنك القيام به أو تقدميه عىل أمثل وجه ،وأشكال االنخراط التي
تراها األنسب يف هذا السياق بعينه ويف ذلك الوقت بالتحديد.
•التفاعالت املحتملة إيجاباً وسلباً بني املبادرة وديناميات النزاع (نتائج
غري متوقعة ،والشكل املحتمل لرد فعل أصحاب املصلحة املختلفني).
•ما إذا كان شكل االنخراط الذي تقرتحه – يف ضوء التحليالت
ومتوضعك الخاص –مناسباً للنزاع أم للسالم يف هذا السياق بالتحديد.
•ما إذا كانت التحليالت قد أخذت بعني االعتبار التصورات والبيانات
«املوضوعية» ،مثالً استطالع آراء السكان يف سياق النزاع.
•املخاطر أو الفوائد املرتتبة عىل عدم االنخراط عىل اإلطالق ،مثالً هل
سيرتك االنسحاب فراغاً ميأله فاعلون مد ّمرمون ضمن النزاع؟ أم أنه
سيتيح تج ّنب املزيد من الديناميات السلبية؟
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مبادئ بناء السالم
الشمول من املبادئ العليا يف بناء السالم .فقد يؤدي استبعاد أو تهميش
أصحاب مصلحة معنيني أو رشائح معينة من السكان إىل الحرمان
والتوترات املح ّركة للنزاعات .كام قد تؤدي قضايا التمييز ،ضمن رشائح
سكانية مختلفة كام داخل مجتمعات معينة ،إىل زيادة التفاوت وتأجيج
الشعور بالظلم .لذلك فإن من شأن اتباع مقاربة تشميلية عند تصميم
وتنفيذ وتقييم املبادرات أن يحول املشاركات العادية إىل مساهامت
ملحوظة يف عملية بناء السالم .ميكن لعمليات صنع قرار تشميلية
وتشاركية ،وملنتديات املجتمع املدين املحلية ،ولجلسات الحوار مع
أصحاب املصلحة ،وللمشاورات العامة والحمالت اإلعالمية الشفافة ،أن
تبني الثقة وتجمع الناس معاً حول أهداف مشرتكة .كام ميكنها أن تط ّبع
التعاون وأن تحافظ عىل خطوط تواصل بني أصحاب املصلحة.
يشار إىل الفئات والرشائح السكانية يف الكثري من صفحات هذا املرجع.
لكن ال فرد ينتمي بدقة إىل مجموعة سكانية واحدة ،وبالتايل فإن ضامن
الشمول الحقيقي يتطلب النظر يف مختلف الطرق التي سيؤثر أو يتأثر
بها النزاع (أو السالم) إزاء الجامعات املقيمة ضمن مجتمع ما .إن الرتكيز
عىل سمة دميوغرافية واحدة ،مثل الجنوسة أو املجموعة اللغوية أو
اإلثنية ،ينطوي عىل تبسيط لهويات األشخاص املتعددة الجوانب ،وقد
يؤدي إىل إغفال ديناميات سالم أو مح ّركات عنف جوهرية تنشأ عن
عوامل بارزة أخرى مثل الفئة العمرية أو الوضع االجتامعي-االقتصادي.
كام ميكن للشمول يف السياقات متأثرة بالنزاع أن يكون تحدياً شاقاً ،وال
سيام حني يتوجب عىل الجهات الفاعلة شمل أطراف معنية ال تتوافق
مع تص ّوراتها عام يجب أن يكون عليه الرشيك املثايل .عىل سبيل املثال،
قد تقاوم بعض املنظامت غري الربحية العمل مع جهات فاعلة من
القطاع الخاص بسبب خوفها من وجود مصالح تجارية لديهم .باإلضافة
اىل ذلك ،قد تحتاج املداوالت حول كيفية تلبية مختلف االحتياجات إىل
عمليات تفاوض أو وساطة.
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من املبادئ املرتبطة بالشمول امللكية أو املالءمة ،وهي شكل عميق
من أشكال االنخراط ينطوي عىل تبادل هادف بني السكان املحليني
وبناة السالم الخارجيني 1.يُنظر إىل ذلك اليوم عىل أنه رضورة جوهرية
لبناء السالم عىل املدى الطويل .تع ّرف امللكية املحلية أو الوطنية عىل
أنها إدارك ملصادر الصمود والتأقلم القامئة والبناء عليها ،مبا أن السالم
بطبيعته ينبع من الداخل ويبنى عىل تطلعات السكان املحليني .تضمن
امللكية رشعية ومتانة أشكال االنخراط .إن إدراج رشائح واسعة من
السكان وحشد القدرات املحلية أمران رضوريان من أجل انخراط ناجع
ومستدام يستجيب لالحتياجات املحلية والسياق املحيل املتغري ،وهام ما
يضمن دميومة املشاركة .تشمل امللكية أيضاً إنشاء ورعاية ح ّيز للمجتمع
املدين مثل املنظامت املجتمعية .يجب أن تكون الجهود حساسة إزاء
النزاعات ،وشاملة ،مع الحرص عىل عدم تعزيز أشكال حوكمة أو
ديناميات سلطوية بالية أو نابذة.
هذا ويجب أن يشمل العمل وعياً العوامل االجتامعية والسياسية
واالقتصادية ،مثل الجنوسة والعرق والدين واللون واألصل القومي أو
اإلثني واللغة والحالة الزوجية وامليل الجنيس والعمر والوضع االجتامعي-
االقتصادي واإلعاقة واملعتقد السيايس ،وهي األمور التي تظهر جميعاً
بطرق متعددة ضمن السياقات املتأثرة بالنزاع .فالجنوسة (أو الجندر)
مسألة تتجاوز االعتبارات البيولوجية ،ففهم املجتمع لقضايا الجنوسة
يؤثر عىل السلوكيات أو املواقف أو املقاربات التي تتم مكافأتها
أو رفضها .هذا مهم بشكل خاص ملجتمع امليم (املثليات واملثليني
واملتحوالت واملتحولني واملزدوجني واملتسائلني) .كام تنطبق االعتبارات
االجتامعية أيضاً عىل العرق ،حيث تتطابق غالباً مع هرميات اقتصادية
أو اجتامعية أو سياسية.

وبالنظر إىل ارتباط النزاع بالسلطة بشتى الطرق – من ميلك السلطة،
وعىل من ،ومن الذي يخرس أو يكسب السطوة – من املحتمل أن تتجىل
هرميات الجنوسة والعرق يف الكثري من أبعاد النزاع .قد يرتاوح ذلك
من تأثري الجنوسة عىل فرص الوصول إىل السلطة السياسية ،إىل متكينها
ألصحاب السلوك «الذكوري» النمطي ،وصوالً إىل تأثري العرق عىل فرص
الوصول إىل أسواق العمل األكرث امتيازا ً والتمثيالت العرقية السلبية
واملستمرة يف املجال العام .لذلك يتعني عىل املهتمني بتحويل التفاوتات
أو التشوهات أو املامرسات التمييزية يف حاالت النزاع أن يأخذوا بعني
االعتبار التأثريات األوسع للجنوسة والعرق وغريهام من العوامل ،وذلك
لتجنب إعادة إنتاج بنى السلطة اإلشكالية.
كذلك تعترب معالجة عالقات القوة جزءا ً أساسياً من بناء السالم .دوافع
النزاع كثرية ومعقدة ،وهي تشكل طيفاً معقدا ً من العوامل السياسية
واالقتصادية والبيئية واالجتامعية والثقافية والتاريخية وغريها ،والتي
تتغري باستمرار وتتفاعل مع األحداث واإلجراءات .إن القوى والتجارب
النسبية ملختلف فئات املجتمع (وكيف تنظر تلك الفئات إىل هذه
االختالفات) هي من املح ّركات امللموسة للنزاع .ميكن للمبادرات
االقتصادية أو التقنية أو املتمركزة حول التنمية أن تقدم مساهامت ق ّيمة
ملعالجة االختالالت الشكلية ،إال أنها ال تستطيع إغفال عالقات القوة
الراسخة ،والتي هي ما سيحدد يف النهاية أثر التغيريات الهيكلية عىل
اإلجراءات والنتائج بالنسبة للجهات املعنية بالسالم والنزاع .وباملثل لن
تكون مبادرات التمكني ناجعة ما يعالج جانبا املشكلة معاً ،أي من جهة
أوىل األنظمة أو الهياكل املشوهة التي تبقي عىل التهميش واختالالت
ميزان القوى ،ومن جهة ثانية قدرة وجاهزية املحرومني عىل االنخراط
واملطالبة بحقوقهم.

غالباً ما يتم التغايض عن مح ّركات السالم أو عوائد السالم ،أثناء تصميم
وتنفيذ وتقييم األنشطة يف السياقات املتأثرة بالنزاع .معظم التحليالت
واألنشطة تستقيص وتستهدف الديناميات وأصحاب املصلحة واألسباب
يخصص الوقت واملوارد لتحديد
اإلشكالية الجذرية .يف املقابل ،قلام ّ
جيوب السالم املوجودة يف أجزاء معينة من البلد أو اإلقليم ،أو لتحديد
رصف ،وآليات السكان الخاصة إلدارة النزاع
الفاعلني اإليجابيني ،وفرص الت ّ
دون اللجوء اىل العنف أو للنجاة أثناء النزاع .من املمكن أيضاً االنطالق
من منظور مح ّركات للسالم؛ دعم وتقوية وتكثري هذه األرصدة اإليجابية
إىل جانب تعطيل أو تحويل القوى التدمريية التي تعيقها.
أخريا ً فإن إرشاك السكان جزء حيوي من السالم املستدام .ذلك أن إطالة
عمر هذا السالم ال تعتمد حرصا ً عىل عدد صغري من العبي النخبة .فمع
ازدياد المركزية النزاعات وتع ّدد وتشابك مستوياتها ،يبدو حرص جهود
بناء السالم بالسياسات العليا أو العمليات الدولية فقط فعالً متقادماً
وقليل الراهنية .عادة ما يكون األشخاص املتأثرون بالعنف هم األكرث
اندفاعاً ملنع تكراره أو تصعيده .عالوة عىل ذلك ،يط ّور هؤالء طرقهم
الخاصة إلدارة وحل النزاع كإحدى آليات النجاة .لذلك فإن إرشاك أكرب
عدد ممكن من الفئات السكانية يف تصميم إجراءات السالم خطوة هامة
لتجنب تكرار أو تعطيل اآلليات اإليجابية القامئة .سيساعد ذلك أيضاً
عىل تجنب إطالة ديناميات النزاع بشكل غري محسوب نتيجة قرص النظر
أو نقص املعرفة السياقية.

إن السعي نحو حوكمة خاضعة للمساءلة تتجاوز مسألة «الحكم
الرشيد» .تشمل الحوكمة الخاضعة للمساءلة فكرة التجاوب مع السكان.
غالباً ما يركز الحكم الرشيد عىل جانب «العرض» يف عملية الحوكمة،
مثالً من خالل ضامن الكفاءة واتساق القواعد والترشيعات وااللتزام
بها والشفافية .أما الحوكمة الخاضعة للمساءلة فهي تنطوي عىل جانب
«الطلب» ،حيث مينح جميع رشائح السكان وسائل وفرص تحدي
أو تقديم تقييم بشأن القواعد والترشيعات؛ باإلَافة للرقابة واقرتاح
اإلصالحات .حني تقام خطوط اتصال وعالقات ثقة بني جميع أصحاب
املصلحة ،يصبح التشاور واإلبالغ وتصميم العمليات بطريقة أكرث تعاونية
وتكيفية أسهل ،مام يقلل أيضاً من حاالت التوتر أو االستياء غري املتوقعة
ومن حدوث عواقب سلبية قد تغذي العنف .تتطلب املساءلة اتخاذ
إجراءات من قبل كل من الجانبني ،وفيام يسعى بناء السالم إىل إصالح
الخلل املوجود يف بنى السلطة والعالقات املجتمعية املشوهة ،يشكل
مبدأ الحوكمة الخاضعة للمساءلة عنرصا ً هاماً يف مبادرات بناء السالم.
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مسرد المصطلحات

الدبلوماسية هي الطريقة التي يسعى بها النظام الدويل إىل جعل
العالقات والتفاعالت بني الدول قابلة للتنبؤ ومنتظمة وب ّناءة وغري
عنيفة .يف سياق نزاع أو أزمة ،ميكن للدبلوماسية أن تركّز عىل طرق
محدّ دة لتحقيق أهداف أو تسوية منازعات .يتجاوز هذا املرجع
العالقات عىل املستوى الدويل أو مستوى النخب ليشمل املبادرات
الدبلوماسية يف مختلف املستويات من املجتمع ،ملزيد من النجاعة
والشمول ،حيث سيتم الرتكيز عىل مصالح أطراف النزاع وليس عىل من
مواقفهم .ألغراض هذا املرجع ،نستخدم املصطلحات املقابلة لألوصاف
أدناه .بالنسبة لجميع العمليات ،ال بد من القيام مببادرات متعددة
ومتزامنة لتحقيق نتائج فعالة .هذه األدوات ال يلغي بعضها بعضاً ،بل
ميكن استخدامها بالتزامن أو عىل التوايل.
يشري الحوار إىل عملية غري موجهة بالرضورة نحو التوصل إىل اتفاق ثابت
أو نتيجة لحظية .بل هو عملية إنشاء لخطوط تواصل مستمرة ومفتوحة
بني أطراف النزاع ،وذلك بغرض بناء العالقات وإفساح املجال لالنكشاف
عىل «اآلخر» ،وللمحافظة عىل استمرار املحادثات العادية أو عمليات
«التفقّد» التي من شأنها تخفيف مخاطر سوء التواصل أو احتامالت
التصعيد .يكون الحوار ذا معنى حني تكون العالقات بني أطراف النزاع
قامئة ،وبالتايل يكون هناك حاجة للحفاظ عليها وإدارتها عىل املدى
الطويل.
تتضمن الوساطة تدخل طرف ثالث يف خالف أو نزاع ،كام تتضمن
تيسري عملية بناء الثقة وبناء العالقات والتفاعل .الوساطة عملية منظّمة
تستخدم تقنيات مق ّننة للتواصل واملشاركة ،يف حني يركّز التيسري عىل
احتياجات ومصالح أطراف النزاع .بخالف الحوار ،الوساطة موجهة إىل
نتيجة أو محطة محددة ،وميكن تطبيقها لدعم أهداف متوسطة أو
اتفاقيات أكرث شموالً .وهي بالتايل شكل من أشكال االنخراط الفائق
املرونة والذي يص ّممه عاد ًة وسطاء متخصصون بحسب كل سياق.
وقد تشتمل عىل أنشطة من قبيل إعداد األجندات والجوالت املكوكية
والوساطة رفيعة املستوى ووساطة الداخل.
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عىل النقيض من الحوار والوساطة ،التفاوض أكرث تو ّجها نحو تحقيق
وتثبيت اتفاق نهايئ .ال يركز التفاوض بالرضورة عىل إدارة العالقات،
وقد يكون أكرث فائدة يف التوصل إىل قرارات حول نقاط مح ّددة ضمن
النزاع .من املرجح أن يعرض املفاوضون حوافز أو مثبطات عىل األطراف
املتنازعة كوسيلة لتحقيق اتفاق نهايئ .من الفروق املميزة بني التفاوض
والوساطة هو عدم انطوائه بالرضورة عىل طرف ثالث.
من أنواع االنخراط األقل تحديدا ً الدبلوماسية الوقائية ،حيث يعتمد
شكلها عىل متوضع ومصالح وتأثري الجهات القومية أو الدولية الفاعلة
التي متارس الفعل الدبلومايس .بخالف الحوار والوساطة والتفاوض ،ال
يشري مفهوم الدبلوماسية الوقائية إىل أهداف أو أساليب محددة ،بل
يتعلق بأي جهد أو تفاعل دبلومايس يهدف إىل منع اندالع النزاع.
ميكن أن تنطوي الدبلوماسية الهادئة عىل مشاركة طرف ثالث ،لكن
ميكنها كذلك أن تكون دبلوماسياً ثنائية مبارشة .بخالف الدبلوماسية
العامة ،تشتمل الدبلوماسية الهادئة عىل درجات عالية من الرسية
امليس هنا هو بناء الثقة مع جميع األطراف املعنية،
والخصوصية .دور ّ
وخلق مساحة تشعر فيها هذه األطراف بأريحية التحدث والعمل بعيدا ً
عن الرقابة العامة .من األمثلة عىل الدبلوماسية الهادئة االجتامعات
امليس إىل مصادر
الثنائية الرسية ،ومناقشات املائدة املستديرة ،والوصول ّ
االستشارات أو التمويل.
1

الدبلوماسية
الحوار  -الوساطة  -التفاوض

 -الدبلوماسية الوقائية -

الدبلوماسية الهادئة
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المبادرات الحوارية
الشمول من املبادئ العليا يف بناء السالم .فقد يؤدي استبعاد أو تهميش
أصحاب مصلحة معنيني أو رشائح معينة من السكان إىل الحرمان والتوترات
املح ّركة للنزاعات .كام قد تؤدي قضايا التمييز ،ضمن رشائح سكانية
مختلفة كام داخل مجتمعات معينة ،إىل زيادة التفاوت وتأجيج الشعور
بالظلم .لذلك فإن من شأن اتباع مقاربة تشميلية عند تصميم وتنفيذ
وتقييم املبادرات أن يحول املشاركات العادية إىل مساهامت ملحوظة
يف عملية بناء السالم .ميكن لعمليات صنع قرار تشميلية وتشاركية،
وملنتديات املجتمع املدين املحلية ،ولجلسات الحوار مع أصحاب املصلحة،
وللمشاورات العامة والحمالت اإلعالمية الشفافة ،أن تبني الثقة وتجمع
الناس معاً حول أهداف مشرتكة .كام ميكنها أن تط ّبع التعاون وأن تحافظ
عىل خطوط تواصل بني أصحاب املصلحة.
يشار إىل الفئات والرشائح السكانية يف الكثري من صفحات هذا املرجع.
لكن ال فرد ينتمي بدقة إىل مجموعة سكانية واحدة ،وبالتايل فإن ضامن
الشمول الحقيقي يتطلب النظر يف مختلف الطرق التي سيؤثر أو يتأثر بها
النزاع (أو السالم) إزاء الجامعات املقيمة ضمن مجتمع ما .إن الرتكيز عىل
سمة دميوغرافية واحدة ،مثل الجنوسة أو املجموعة اللغوية أو اإلثنية،
ينطوي عىل تبسيط لهويات األشخاص املتعددة الجوانب ،وقد يؤدي إىل
إغفال ديناميات سالم أو مح ّرك
نظرية التغيير

•إذا أمكن لعملية حوارية أن تعمل كآلية منظمة لتبادل اآلراء حول
شؤون وديناميات النزاع ،بإمكانها املساهمة يف تحقيق نتائج أكرث
استدامة ،فهي تبني عالقات مستمرة بوسائل العنفية ،ومع الوقت
تنشئ أرضية مشرتكة وتسقيها باستمرار.
•إذا أمكن للحوارات أن تنشئ قنوات تواصل بني مجموعات مستقطبة
أو معزولة عن بعضها البعض (مبا يف ذلك العالقات بني القيادات
واملجتمعات) ،أو بني املجموعات ذات بنى سلطوية مختلفة ،بإمكانها
إطالع املشاركني عىل التواريخ واملربّرات واالحتياجات واملنظورات
التي لدى اآلخرين .ميكن لذلك أن يضفي بعض الدقة إىل الصور
النمطية ويزيد من التبادل الوجداين.

أمثلة

تتكون اللجنة الرباعية للحوار الوطني يف تونس من أربع منظامت
مجتمع مدين فازت بجائزة نوبل للسالم عام  22015بسبب جهودها
يف منع الحرب األهلية عام  .2013عندما أطلقت ثورة الياسمني
رشارة الربيع العريب ،عملت اللجنة الرباعية عىل خلق حالة حوار بني
املواطنني والسياسيني والجهات الحكومية .وقد ساعدت هذه الجهود
يف التأسيس لفهم أكرث تعددية للدميوقراطية بني السكان ،ويف ترسيخ
مفهوم استجابة سياسات الدولة لحاجات للسكان .وقد مثل «الرباعي
الراعي للحوار» رشائح مختلفة من املجتمع التونيس وكانت عامالً
رئيسياً يف جلب مجموعات مختلفة إىل عملية الحوار .باإلضافة إىل
ذلك ،كان الرباعي يف وضعية جيدة للتح ّرك كرشيك موثوق به ،ما
مكّنها من لعب أدوار أخرى مثل التوسط يف محادثات السالم وتسهيل
املفاوضات بني األحزاب .يعترب الرباعي مثاالً عىل عملية سياسية غري
قرسية وغري عنفية متكنت من رأب الصدع السيايس والديني.
نعطي مثاالً آخر عىل الحوار ،هذه املرة يف سياق أكرث محلية هو عمل
منظمة كونكورديس الدولية يف موريتانيا 3.ففي بلد مكون مبعظمه
من الصحاري ،أدى نقص األرايض الصالحة للزراعة ومنط الحياة السائد
يف مجتمعات الرعاة البدو الر ّحل إىل نشوء توترات مع املجتمعات
املستوطنة .تعمل كونكورديس عىل إقامة عمليات حوار يف السهول
الفيضية يف والو ووادي نهر السنغال حيث األرايض القابلة للزراعة،
وذلك لتحسني العالقات االجتامعية واالقتصادية بني املجتمعات .وقد
تم تدريب وسطاء مجتمعيني لتيسري هذه الحوارات وتشجيع املزيد
من التفاعالت االجتامعية والعرضية من خالل مشاركة اللمخازن
واآلبار واألرايض واملوارد ،مام أدى بدوره إىل تخفيف حدة التوتر.
حدود ومحاذير

•ال ينبغي النظر إىل عمليات الحوار عىل أنها الشكل النهايئ لالنخراط
يف سياق عدواين ،أو أنها االستجابة الوحيدة لجميع الديناميات الفاعلة
يف نزاع ما .تكون هذه العمليات ناجعة حني ميكن لديناميات معينة
ضمن النزاع أن تستفيد من تحسني التواصل وتقوية العالقات بني
أصحاب مصلحة مح ّددين ضمن النزاع.
يس العالقات ،أي إنه غري فاعل يف غياب التحول عىل مستوى
•الحوار يُ ّ
السلوكيات أو املواقف التي تدفع النزاع قدماً .بإمكانه فقط تهيئة
الظروف لدرء نزاع أو توطيد سالم.
•تكون التوقعات من الحوار منخفضة ونجاعته محدودة حني تجري
املبادرات بأسلوب ظريف أو عىل مستوى واحد فقط أو مع عدد قليل
من املشاريع الصغرية.
•ربط مبادرات الحوار بجهود أخرى لدرء العنف أو بناء السالم رضوري
يك يصبح الحوار أداة ناجعة ،خاصة وأنه ميكن اختطاف أو تطويع
املبادرات إليقاف التقدم الحاصل عىل جبهات بناء السالم األخرى.
•ميكن تسهيل عملية الحوار من قبل أطراف خارجية ،ولكن املحتوى –
وبالتايل املحصلة – رهن إرادة األطراف املتنازعة ،أي غري قابل للتنبؤ.
ففي بعض الحاالت قد ال تكون أطراف النزاع جاهزة للتوصل إىل حل
مختلف عن الوضع الراهن ،وقد تفضل حالً غري سلمي.

16

عمليات الوساطة
مثة أنشطة ومراحل عديدة لعملية الوساطة ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال
ال الحرص:
•الدبلوماسية املكوكية :يقوم بها وسيط يسافر بني طرفني أو أكرث.
يجتمع الوسيط بشكل منفصل مع كل جانب ،متنقالً ذهاباً وإياباً ،إىل
أن تصبح األطراف جاهزة لالجتامع فيام بينها .قد يكون لذلك حاجة
قبل أو حتى أثناء عملية وساطة ،وقد يكون األمر أقرب إىل التزام
طويل املدى.
•الوساطة املتعددة املسارات 4:مبا أن الوساطة عىل مستوى الحكومات
حرصا ً ليست شاملة وال ناجعة ،مثة حاجة إىل «مسارات» متعددة
لحل النزاع .يُرشك «املسار األول» ممثيل الحكومة الرسميني ،فيام
يض ّم «املسار الثاين» عادة املجتمع املدين ،علامً أن بإمكانه أيضاً إرشاك
حكومات عرب تفاعالت غري رسمية 5،أما «املسار الثالث» فيشمل
فاعلني نافذين أو نخباً ،أي مثالً قادة األعامل واألحزاب السياسية
والشخصيات الدينية .مثة «مسار سادس» ،اقرتحته منظمة إنرتبيس
 ،Interpeaceلتعزيز عمليات التشميل والربط بني املجتمعات
6
ومنظامت املجتمع املدين والحكومة.
ييسها أعضاء مجموعة معينة لديها رهان
•وساطة الداخل 7:هذه ّ
يف النزاع الدائر .يف هذه الحالة ،تتم الوساطة كخطوة متهيدية داخل
املجموعات نفسها وليس فيام بينها .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للوسطاء
الداخليني أن يكونوا أصحاب معرفة معمقة أو شبكات واسعة أو
وصول يتيح لهم التعاطي مع أطراف النزاع.
•املساعي الحميدة :يشمل ذلك عاد ًة قائدا ً أو مسؤوالً كبريا ً يستخدم
سمعته وتأثريه لتيسري إقامة الحوار بني أطراف النزاع.
نظرية التغيير

•عرب إيجاد الحلول التي تعكس جوهر املصالح والدوافع الكامنة لدى
األطراف ،من املرجح أن تسفر عملية الوساطة عن تسوية مستدامة
للخالف أو النزاع ،ألن من املحتمل أن تجد أطراف النزاع نتيجة
مقبولة وأن تكون أكرث استعداداً لتطبيقها.
•إذا شعرت أطراف النزاع بأن لديها سلطة اتخاذ القرار بشأن إقرار
رشوط أو أهداف الوساطة ،من املرجح أن تزيد الوساطة الشعور
بامللكية لدى أطراف النزاع وبالتايل االستعداد للقبول برشوط
التسوية ،باملقارنة مع الحلول املفروضة من الخارج .وبالتايل فإن
الوساطة تزيد من فرص التزامهم مبا اتفقوا عليه.
•عرب الرتويج ملقاربة ب ّناءة ومبن ّية عىل املصالح لحل النزاعات أو
الخالفات ،تقوم الوساطة بتعزيز ثقافة من التواصل الب ّناء من شأنها
أن تحدّ ،يف نهاية املطاف ،من رغبة األطراف باللجوء إىل العنف
واإلجراءات األحادية.

أمثلة

خالل الحرب األهلية النيجريية ،سعت منطقة بيافرا الرشقية عام
 1967للحصول عىل االستقالل نتيجة إرث استعامري وانقسام تاريخي.
وقد فشلت محادثات السالم الرسمية يف كمباال وأديس أبابا ،بل ولعلها
أثارت مزيدا ً من النزاع مع تصلّب الخالفات بني الجانبني .حينها أنشأ
ثالثة من الكويكرز قناة تواصل بني الجانبني باستخدام الدبلوماسية
املكوكية ،مام ساعد عىل تخفيف حدة التوتر ودفع عملية السالم
قدماً 8.وبالرغم من أنه مل يتمكن الكويكرز من إقامة اجتامعات ثنائية،
إال أنهم ساهموا يف تطبيع العالقات.
ميكن أن يقود الوساطة أيضاً مسؤول بارز .عىل سبيل املثال ،يف أعقاب
التنازع عىل نتائج االنتخابات وأحداث العنف يف كينيا عام  ،2007قاد
األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان عملية وساطة ،مركزا ً
عىل املصالح بدالً من مواقف األحزاب السياسية املتصارعة عىل نتائج
االنتخابات .وقد استلزمت حدة األزمة التوصل إىل حل شامل ،حيث
تضمن أجندة الوساطة وقف العنف وتلبية احتياجات النازحني .وقد
9
مهدت جهود الوساطة إلرساء تسوية سياسية.
حدود ومحاذير

•ترتكز الوساطة عىل كل من العمليات والنتائج ،ويغلب عليها أن تكون
عملية بطيئة .لذا عىل جميع أصحاب املصلحة أن يكونوا مستعدين
لالستثامر الزمني الالزم إلمتام عملية الوساطة.
•الوصول إىل اتفاقيات أو محطات معينة إنجاز هام ،لكن قد يعتمد
تنفيذ ذلك عىل شبكة أوسع بكثري من أصحاب املصلحة ،األمر الذي
يربز الحاجة إىل عمليات متعددة املسارات وإىل الربط بني هذه
العمليات.
•ينبغي أن تحصل مجمل العمليات عىل املوارد الكافية ،وال سيام أثناء
العمل عىل مسارات متوازية ،كام ينبغي تخصيص موارد إلدارة عملية
التواصل بني «املسارات».
•مثة دامئاً خطر أن تخلق عمليات الوساطة (أو التفاوض) حافزا ً
ملجموعات أخرى لتقوم بالتعبئة ،أو لفاعلني آخرين ليزرعوا التفرقة،
بهدف جذب االنتباه أو تحسني الوضع التفاويض.
•يعترب تحليل النزاع عىل نطاق واسع وعميق جزءا ً حيوياً من العمل
التحضريي لفهم املخاطر وتوزع أصحاب املصلحة .ميكن لذلك أن يفيد
أيضاً يف تحديد الحلفاء والفاعلني املؤثرين يف مجال السالم والفرص
املتاحة.
•ال ميكن التنبؤ مسبقاً بنتيجة الوساطة إذا ما أريد لها أن تكون
مستدامة ،وبالتايل ال بد من متييزها عن عملية التفاوض.
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الدبلوماسية الهادئة
تشري الدبلوماسية الهادئة إىل عملية تيسري التبادل بني األحزاب من خالل
طرف ثالث محايد و/أو غري منحاز ضمن ملتقى غري عام ،خارج دائرة
األضواء اإلعالمية وبعيدا ً عن الدوائر السياسية والدبلوماسية .تختلف
الدبلوماسية الهادئة عن املفاوضات الخاصة التي تجري خلف أبواب
مغلقة ،فهي تركز قليالً عىل إحراز نتيجة متفاوض عليها وكثريا ً عىل عملية
توطيد العالقة وخلق مساحة آمنة للنقاش الرصيح .ميكن الرشوع بعملية
دبلوماسية هادئة لجمع الحكومات أو املجتمع املدين أو غري ذلك من
الجهات الفاعلة التي ال ترغب باالجتامع بشكل علني ،ولخلق مساحة
يرتاح فيها املشاركون بالتحدث بوضوح وبشكل علني ،بعيدا ً عن الحدود
املؤسساتية الرسمية ،ودون خوف من الرقابة أو اإلدانة العامة.
نظرية التغيير

ميس من تكوين سمعة موثوق بها بني األطراف
•إذا متكن طرف ثالث ّ
املتنازعة وخلق مساحة آمنة للحوار ،ميكن للدبلوماسية الهادئة أن
تكون وسيلة لجمع الجهات الفاعلة حول نقاشات هادفة قد ال تكون
ممكنة يف ظل رقابة عامة.
•حني تخلق الدبلوماسية الهادئة مساحة آمنة تتيح للجهات الفاعلة
االستامع إىل بعضها البعض ،ميكنها حينذاك تسهيل نقل حس
بالتفاهم من شأنه أن يكون األساس لحوار أكرث رسمية.

أمثلة

كان الكويكرز يف طليعة مستخدمي الدبلوماسية الهادئة لجمع
مختلف الجهات الفاعلة التي قد ال ترغب يف االجتامع بشكل علني.
تجري هذه االجتامعات مع جامعات أو أفراد قد ال ميكن أن يجري
للميس عدم
بينها أي تفاعل بطريقة أخرى .يعني الدور املوثوق ّ
تص ّوره كجهة متح ّيزة أو ذات أجندات خفية .وقد لجأت عدة جهات
مثل منظمة السالم الكويكري والشاهد االجتامعي  )QPSW( 10يف
لندن ،ومكتب الكويكر لدى األمم املتحدة  )QUNO( 11يف جنيف
ونيويورك ،ومجلس الكويكر للشؤون األوروبية ( )QCEAيف بروكسل
إىل الدبلوماسية الهادئة لتشجيع نقاشات حول موضوعات حساسة،
وقد طورت هذه املنظامت خربة يف عدة مجاالت .لكن للطبيعة
رسية لهذه الفعاليات فهي ليست معروفة عىل نطاق واسع ،إال أنها
ال ّ
حققت تقدماً يف العالقات بني جهات فاعلة محددة عرب خلق املساحة
والثقة الالزمتني ملغادرة الخط الرسمي ومناقشة القضايا الكامنة أو
الحلول املمكنة .فقد استضاف مكتب كويكر لدى األمم املتحدة
مثالً وجبات غداء عىل طريقة الكويكرز للجمع بني الجهات الفاعلة
ومناقشة مشاريع قرارات .كام توفر املساحة الحرة واملريحة «بيت
الكويكر» ( )Quaker Houseبيئة مالمئة ملحادثات ال يحتمل أن
تجري يف وضعية تكرث فيها الضغوط للتوصل إىل صفقة.
ميكن للدبلوماسية الهادئة أن تجري أيضاً عىل مستويات عليا .عىل
سبيل املثال ،ميكن للمفوض السامي يف منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا ( )OSCEاملعني بشؤون األقليات القومية ( )HCNMأن
ير ّوج «بهدوء» ملقاربة قامئة عىل القانون لحامية األقليات القومية عرب
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انخراط متكتم ورسي مع الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون.
وقد ساعد املفوض السامي لشؤون األقليات القومية فعالً عىل حل
توترات يف وقت مبكر ،وبالتايل عىل منع تصعيد نزاعات كان بإمكانها
تقويض السالم .وهكذا فقد أمكن له أن يستخدام سمعة املكتب
كوسيلة تأثري لعقد اجتامعات هادئة وتعزيز الثقة والتواصل من أجل
حل قضايا النزاع.
حدود ومحاذير

•الطبيعة الرسية جدا ً للدبلوماسية الهادئة تجعل من الصعب رشح
وتقييم قيمتها أو نجاعتها اإلجاملية.
امليس كشخص جدير بالثقة.
•ال ينبغي التقليل من أهمية النظر إىل ّ
امليس محايدا ً متاماً ،وقد يكون لذلك ميزة يف
قد ال ميكن أن يكون ّ
السيناريوهات التي يتاح فيها لوساطة «الداخل» أن تبني الثقة .ومع
امليسين أن يك ّونوا عالقات ثقة مع جميع األطراف بحيث
ذلك عىل ّ
ال ينظر إليهم أحد كمتحيّزين .الدبلوماسية الهادئة هي يف نهاية األمر
مسألة نزاهة وعدم انحياز ،أو ببساطة توفري مساحة مفتوحة تكون
بديالً عن الحياد الصارم.
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العمليات التفاوضية
مثل الحوار والوساطة ،التفاوض مصمم لحاالت النزاع بني طرفني أو أكرث.
وكام هو الحال مع األداتني األخريني ،هو أيضاً ينطوي عىل نقاش .إال أن
التفاوض يف العادة أكرث تركيزا ً عىل التوصل إىل اتفاق أو حل للنزاع أو
الخالف .لذلك فإن التفاوض هو غالباً عبارة عن عملية نخبوية تشمل من
يسمح لهم وضعهم باتخاذ قرارات ،أي بعيدا ً عن املجموعة األوسع من
أصحاب املصلحة .تأخذ معظم عمليات التفاوض شكل محادثات أو مؤمترات
سالم رسمية تهدف للتوصل إىل اتفاق سالم «ينهي» النزاع.
ومع ذلك كام سبقت اإلشارة يف املوجز املتعلق بالوساطة ،تعتمد االتفاقات
عىل شبكة أوسع من أصحاب املصلحة وغريهم من األطراف الفاعلة يف
النزاع ممن سيؤثر عليهم تنفيذ أي اتفاق .لذلك ال بد من استكامل عمليات
التفاوض بجهود الوساطة و/أو الحوار ليك تكون ناجعة ومستدامة .يف النهاية
ستكون النتيجة املثالية ملفاوضات السالم:
•تعكس املصالح املرشوعة لجميع أصحاب املصلحة ضمن النزاع؛
•تحد من أي أرضار للعالقات القامئة بني أصحاب املصلحة؛
•تتضمن أحكاماً واضحة وقابلة للتنفيذ؛
•تكون ملكاً لألطراف املتفاوضة (عىل األقل) ال مفروضة عليهم من فوق؛
•تكون مقبولة من الجامهري  /أصحاب املصلحة األوسع؛ كام
•تتضمن توجيهاً للمحطات واملسؤوليات املرحلية.
نظرية التغيير

•إذا أمكن ملفاوضات السالم التوصل إىل رشوط اتفاق واضحة وناجعة
بني صانعي القرار رفيعي املستوى ،أو بني قيادات األطراف املتنازعة،
سيمكنها توفري األساس لحل سيايس العنفي للنزاع ،حيث سينظر إليها
عىل أنها الطريق األنجع نحو تحقيق األهداف.
•إذا تضمن االتفاق الذي تم التفاوض عليه إجراء مشاورات مع
أصحاب املصلحة األوسع ضمن النزاع ،سيزداد احتامل التنفيذ الناجح
واالستدامة ،حيث ستعطى الرشوط مرشوعية من قبل قطاع عريض
من السكان.
•عرب حل النزاعات عرب املفاوضات ،وبخاصة املفاوضات القامئة عىل
املصالح ،من املرجح أن تتوصل األطراف إىل تسويات ب ّناءة لحل
خالفها (خالفاتها) بدالً من اإلجراءات األحادية الجانب أو اللجوء إىل
العنف.
أمثلة

استمر النزاع حول استقالل آتشيه بني حركة آتشيه الحرة اإلسالمية
والدولة اإلندونيسية ثالثني سنة .وقد تسبب الزلزال والتسونامي
اللذان وقعا يف مقاطعة آتشيه يف كانون األول  ،2004وما رافقهام
من كارثة إنسانية وحصيلة ضحايا هائلة ،إىل تجدد الضوء الدويل
املسلط عىل النزاع ،ما أعطى دفعة جديدة لعملية سالم .وقد شارك
التوسط لجمع األطراف
الرئيس الفنلندي السابق ماريت أهتيساري يف ّ
معاً .كانت املشاركة الشخصية لنائب الرئيس (بدعم من الرئيس)
والعسكريني يف املفاوضات مبثابة استثامر يف رأس املال السيايس .وقد
أضافت تنازالت الحكومة وزناً للمفاوضات الجارية ،مثل العفو العام
والربامج االقتصادية وكذلك االتفاقات املتعلقة باملشاركة السياسية
والرموز الثقافية واملصالحة .يف الوقت نفسه كان لالستجابة الدولية
للكارثة اإلنسانية عام  2004أثر يف زيادة الضغط عىل حركة آتشيه
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الحرة للدخول يف املحادثات.

من جهته بدأ االتحاد األورويب كمرشوع سالم تشكل من خالل
املؤسسات واألعراف االجتامعية املشرتكة بعد الدمار الذي خلفته
الحرب العاملية الثانية .ويواصل االتحاد األورويب تنمية منطقة سالمه
وتعزيز استقراره اإلقليمي يف ح ّيه الجنويب الرشقي عرب مفاوضات من
أجل التوسع .ميكن لعملية ضم دول جديدة إىل االتحاد أن تكون
مبثابة «جزرة» تحفز اإلصالح ،وبالتايل يرى فيها الكثريون القدرة عىل
تحويل املنطقة وبناء السالم من خالل التغيري االقتصادي والسيايس
واالجتامعي اإليجايب .بعد عام من املفاوضات واملشاورات ،تم تب ّني
«أجندة اإلصالح» من قبل كل من املستويات الثالثة لحكومة البوسنة
والهرسك عام  ،2015مع الرتكيز عىل اإلصالحات الرئيسية يف الحوكمة
وسيادة القانون 14.هذه هي أبرز القضايا يف البوسنة والهرسك ،حيث
تتعرقل اإلصالحات نتيجة تركة النزاع العنيف يف تسعينات القرن
املايض .قد تكون مفاوضات االنضامم إىل االتحاد األورويب جزءا ً من
الطريق إىل السالم غرب البلقان ما دامت متعددة املسارات ،وما
دامت وجهات النظر املجتمعية وأيضاً امليول االقتصادية مأخوذة بعني
االعتبار.
حدود ومحاذير

•يفيد مثال آتشيه فقط يف اإلشارة إىل العوامل السياقية التي ساهمت
يف توقيع االتفاقية .فلو مل تجتمع هذه العوامل ملا كان هناك ضامنات
بإفضاء املفاوضات إىل توقيع اتفاق .ويف الواقع مل تكن جهود السالم يف
آتشيه تسري عىل ما يرام من قبل .يدل ذلك عىل أهمية قنص واغتنام
الفرص لبناء السالم ،باإلضافة إىل محدودية أي تدخل وحيد يف غياب
مجموعة متميزة من الرشوط الرضورية إلحالل السالم.
•مثة محدوديات تتعلق باملفاوضات الرفيعة املستوى ،مثل تهميش
أصوات غري املشمولني بها .لذلك ميكن لنتائج هذه املفاوضات الرفيعة
املستوى ،كاتفاقيات السالم ،أال تكون كافية بالنسبة لبعض املجموعات
السكانية.
•ميكن التأثري عىل دعم وفهم العمليات التفاوضية (سلباً أو إيجاباً) من
خالل الخطاب اإلعالمي وحمالت التواصالت ومبادرات االنتشار .عىل
املفاوضات أن تستثمر جيدا ً يف املوارد الالزمة من أجل التواصالت
االسرتاتيجية وتقديم االستشارات ألصحاب املصلحة املتعددين ،وذلك
جنباً إىل جنب مع عمليات التفاوض الرفيعة املستوى .ميكن لجهود
مشورة وانتشار متواضعة أو محدودة املوارد أن تقود يف النهاية إىل
تقويض التنفيذ الناجع ملا اتفقت عليه الجهات الرفيعة املستوى.
•إن املفاوضات التي تنتهي باتفاقيات سالم ال متثل بالرضورة الحد
األقىص ملساعي بناء السالم .من املرجح أن تنشأ حاجة إىل التنفيذ
والرقابة ومواصلة الزخم ،وال سيام بعد ابتعاد األضواء عن مرسح
املفاوضات الرفيعة املستوى ،وهو ما يتطلب دعامً مستداماً وموارد
مستدامة ،مبا يف ذلك رأس املال السيايس واملشاركة الدبلوماسية.
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الدبلوماسية الوقائية
تحيل الدبلوماسية الوقائية غالباً إىل تلك الجهود الدبلوماسية التي
تستهدف الحد من خطر أو من تصعيد العنف ذي األسباب السياسية.
عادة ما يقوم عليها سياسيون رفيعون ودبلوماسيون أو فاعلو نخبة،
ويشمل هؤالء األخريون أشخاصاً من خارج دائرة السياسة مثل الفاعلني يف
القطاع الخاص .ما من طريقة واحدة للدبلوماسية الوقائية :فاملوارد والتأثري
والسطوة واملصالح املوجودة بحسب كل سياق هي ما يحدد ذلك .من
املمكن أيضاً النظر يف الدبلوماسية الوقائية مبعناها األوسع ،أي مبا يشمل
الهيئات ما بني الحكومية أو آليات التبادل واملناظرة.
نظرية التغيير

•إذا توفر لدى الجهات الفاعلة التأثري والسطوة الالزمان ضمن السياق
املتأثر بالنزاع ،ميكن االستفادة منهام يف ّ
حث أبرز الفاعلني يف النزاع
عىل اتباع وسائل غري عنيفة وغري قرسية وغري عسكرية إلدارة أو حل
نزاعاتهم ،حيث سيجدون يف ذلك بدائل ناجعة.

أمثلة

أدى اندالع العمليات القتالية عىل طول الحدود بني كمبوديا وتايالند
عام  2011إىل دبلوماسية وقائية أكرث نشاطاً يف جنوب رشق آسيا .ففي
تغي لدور رابطة آسيان (رابطة دول جنوب رشق آسيا أو ،)ASEAN
ّ
توسلت إندونيسيا أحكام قسم «املساعي الحميدة» من ميثاق آسيان
ّ
لعام  2011كأساس لدورها الدبلومايس الوقايئ فيام يتعلق بالنزاع
الحدودي بني كمبوديا وتايالند ،وقام الدبلوماسيون اإلندونيسيون
بعدة جوالت مكوكية بني طريف النزاع .وصلت القضية إىل مجلس
املسي – عىل الرغم
األمن التابع لألمم املتحدة ،ولعبت آسيان دور ّ
من تح ّركها بشكل شبه حرصي بجهود إندونيسية ،حيث استفادت
إندونيسيا من رئاستها لرابطة آسيان يف تلك املرحلة للعب دور أسايس
15
انتهى مبوافقة الطرفني عىل وضع مراقبني حدودين.
وبعد تجزؤ يوغوسالفيا السابقة ،اختلف كل من كرواتيا وسلوفينيا عىل
الحدود الناتجة بينهام ،وبالذات حول خليج بريان .تصاعد التوتر يف
فرتة  2008-2009مع محاولة سلوفينيا ،وهي عضو يف االتحاد األورويب
منذ العام  ،2004منع انضامم كرواتيا إىل االتحاد األورويب .يف تلك
اللحظة شارك االتحاد األورويب يف التحكيم بني الخصمني ،وقد ت ّوجت
جهوده باتفاق عام  .2009وما زالت املحادثات الثنائية مستمرة حتى
نرش هذا املرجع ،علامً أن تدخل االتحاد األورويب أوقف حالة التصعيد
16
يف الوقت الراهن.
حدود ومحاذير

•إن مصداقية وتأثري الفاعل أو الكيان الدبلومايس املح ّد َدين بالسياق
مسألة حيوية ،ما يجعل العناية الالزمة (كام توضّ ح بداية هذا املرجع)
ذات أهمية حاسمة بامتياز يف حالة الدبلوماسية الوقائية.
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يستخدم مصطلح «الدميقراطية» لإلشارة إىل السامت التي ترتكز عليها
املجتمعات الدميقراطية ،أي الرتكيز عىل أشكال الحوكمة املعززة للتعددية؛
واإلدارة السلمية لالحتياجات واملعتقدات السياسية ومصالح مختلف املجموعات
السكانية .ومن الجوانب الرئيسية األخرى مشاركة الجمهور ،والشمول ،واملناظرات
السياسية السلمية ،وسيادة القانون ،والعدالة ،وغري ذلك من الحقوق املدنية
والسياسية .حني تعزز الدميقراطية هذه الجوانب الرئيسية بنجاعة ،تصبح أكرث
مالءمة للحوكمة الخاضعة للمساءلة وللشمول ،ولغري ذلك من مبادئ بناء السالم.
لذلك فإن الدميقراطية وثيقة الصلة ببناء مؤسسات متجاوبة وحساسة للنزاعات.
عالوة عىل ذلك ،مع أن العالقة الدقيقة بني بناء السالم والدميقراطية ما تزال
قضية خاضعة للنقاش ،إال أن هناك إجامعاً بني الباحثني عىل أن النزاعات التي
تشهدها الدول الدميقراطية أقل عنفاً بكثري.
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الديمقراطية
والسياسة
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المناظرات السياسية ومبادرات
المواطنة الفاعلة

تعترب املناظرات السياسية وسيلة ق ّيمة لحشد األحزاب حول نقاش
املستجدات الترشيعية أو السياسية ،ففي النهاية هي مبثابة وسيلة لتعزيز
التفاعل السلمي وتبادل وجهات النظر حول السياسة املتبعة .لكن ليك
تجرى مناظرات سياسية ب ّناءة ،ال ب ّد أن يكون السكان عىل دراية جيدة
باألمور األساسية ،كاملبادئ السياسية واملؤسسات واإلجراءات والسياسات
العامة والترشيعات .يتطلب ذلك استثامرا ً يف أنشطة التوعية والرتبية
املدنية ومبادرات الشفافية املحيطة باملؤسسات السياسية.
عىل نطاق أوسع ،ميكن ملشاركة املواطنني يف السياسة أن ترتقي مبستوى
املساءلة السياسية وأن تح ّد من تهديد التسلطية .قد تأخذ هذه «املواطنة
الفاعلة» شكل انخراط الجمهور عرب وسائل اإلعالم الحرة ،واملشاركة يف
املجتمع املدين ،باإلضافة إىل التعقيبات وآليات التشاور األكرث رسمية مع
سلطات الدولة.
نظرية التغيير

•إذا متكن أصحاب وجهات النظر أو اآلراء السياسية املختلفة من
استخدام منصات العنفية ،مثل وسائل اإلعالم أو االجتامعات
العامة أو منظامت املجتمع املدين ،للتفاعل واملشاركة يف املناظرات
السياسية ،سيقلل ذلك من مجمل حاالت السخط والتهميش ،وبالتايل
سيقلل من خطر اللجوء إىل العنف.
•إذا متكنت جميع رشائح السكان من التعبري عن آرائها واملشاركة
الفاعلة يف صياغة املقرتحات السياسية عرب املمثلني واألحزاب
السياسية ووسائل اإلعالم ومنظامت املجتمع املدين األخرى ،ستكون
الحكومة مؤهلة بشكل أفضل إلنتاج سياسات أنجع وأقل إثارة
للجدل نتيجة وضعها لعينة واسعة من آراء الجمهور بالحسبان.
•إذا توفرت فرص كافية للمناظرة بني سلطات الدولة والسكان الذين
يتلقون خدماتها ،سترتاجع نظرة الجمهور للحكومة والسياسة عىل
أنها أمور نخبوية أو نائية أو فاسدة أو يتعذر الوصول إليها ،وبالتايل
سيصبح رفضهم لسلطة الدولة مستبعداً.
•إذا توفر لدى الجمهور فهم عميق للمبادئ والهياكل واإلجراءات
والقواعد املحيطة بالسياسة وصنع السياسات ،ستزداد توقعاتهم
بشأن التجاوب وفرص اإلصالح واقعية بوجه عام ،وبالتايل ستصبح
القرارات السياسية املتخذة مفهومة عىل نطاق أوسع.

أمثلة

يتضمن دستور جنوب أفريقيا ترشيع حكومي محيل مص ّمم ملساعدة
املجتمعات عىل االنخراط يف عمليات التخطيط وامليزنة .عىل سبيل
املثال ،يجوز للمحاكم رفض أي ترشيع مي ّرر دون مشاركة عامة كافية.
يف سياق ما بعد األبارتهايد يف جنوب أفريقيا ،لعبت مشاركة الجمهور
توسع األصوات والرؤى املأخوذة بعني االعتبار
دورا ً أساسياً يف ضامن ّ
أثناء وضع الترشيعات املحلية ،وكان الهدف املساعدة يف إضفاء
الرشعية عىل جهود بناء السالم بدءا ً من مستوى الحوكمة املحلية فام
1
فوق.
أما يف تشييل ،فقد تركت ديكتاتورية أوغستو بينوشيه تركة ثقيلة من
التمييز والتع ّدي عىل الحقوق .رشعت املبادرة التشيلية إلصالح النظام
االنتخايب الثنايئ ،والذي كان منفّذا ً عىل عهد بينوشيه ،بإطالق حوار
بني الحكومة القامئة واألحزاب السياسية واملجتمع املدين لبناء إجامع
حول اإلصالح االنتخايب .شملت عملية الحوار مشاركة أفضل املامرسات
والقيام بعمليات تشاور مع املستويات املحلية ،وذلك لتعديل النظام
االنتخايب مبا يجعله أكرث شموالً وتعزيزا ً ملشاركة املواطنني .ساد االعتقاد
بأن الترشيع العادل سيساعد البالد عىل تجاوز االنقسامات السابقة
2
التي تبقي عىل التفاوت والرشوخ بني األغنياء والفقراء يف تشييل.
حدود ومحاذير

•كأدوات لبناء السالم ،قد تشكل مبادرات املناظرات السياسية مخاطر
إضافية يف حال وجود تاريخ من العنف أو احتامل لتصاعد التوترات
السياسية نتيجة التفاعالت الناتجمة .أية مناظرات من أجل السالم
يجب أن تص ّمم مع أخذ ديناميات النزاع يف االعتبار.

•قد يؤدي ارتفاع التوقعات بشأن تناظر الدولة-املجتمع إىل إثارة
اإلحباط لدى أفراد الجمهور يف حال قلة فهم دور الحكومة وعمليات
وضع السياسة العامة .لذلك ينبغي أن تقرتن املناظرات أو املشاورات
السياسية بجهود توعوية حول بنى الحوكمة واإلجراءات والصالحيات
إلخ لتج ّنب التس ّبب بإحباط.

•مثة خيط رفيع بني آليات التشاور وشبكات املحسوبيات التي قد تعزز
االنقسامات أو التنازع عىل املوارد بني مختلف فئات السكان .لذلك
ينبغي عىل مبادرات التشاور أن تكون تعددية ومتنوعة قدر اإلمكان،
مبا يح ّد من هيمنة فئة مصالح واحدة .من هنا يعترب اإلنصاف عنرصا ً
أساسياً يف تحقيق نتائج مستدامة.
•ال بد من رعاية العملية الدميقراطية بعناية إىل أن تصبح منتظمة
ومتكررة ،وذلك لضامن العنفية ردود الفعل عىل االنتخابات
واملناظرات.
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دعم األحزاب السياسية
ميكن أن يشمل دعم األحزاب السياسية تقديم املشورة الفنية لألحزاب
السياسية ،مثالً املساعدة يف بناء قدراتها وتطوير إجراءات إدارة شؤونها
املالية والبرشية ودميقراطيتها الداخلية .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ اﻟدﻋم اﻟﻔﻲﻧ ،قد
يشمل هذا الدعم ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺣوار داﺧل أو فيام بني هذه األحزاب من
أجل إدارة الخالفات .إىل جانب دعم القدرات الداخلية لألحزاب السياسية
وآليات العمل مع أطراف أخرى ،قد يخطوا الدعم باتجاه أجندات تشميلية
ملعالجة مظامل املواطنني من خالل ربط األطراف مبنصات املجتمع املدين.
مع أن بإمكان األحزاب السياسية أن تكون مصدرا ً للرشعية ومتثيل
املواطنني ،إال أن بإمكانها أيضاً أن تتالعب بالرأي العام عرب التحريض عىل
العنف أو استغالل وجود مظامل .لذلك ميكن لدعم مجموعة واسعة من
األفراد عىل تطوير مهارات قيادية أن يعزز الدميقراطية الحزبية الداخلية
واألجندات أكرث تشميالً ،ما يشكل مساهمة مهمة يف التمثيل التعددي.
ميكن لألحزاب الخاضعة ملساءلة أعضائها ،والتي ميلك قادتها املهارات
السياسية الالزمة ،أن تشارك بشكل بناء وناجع يف املناظرات السياسية
وصنع السياسات.
ينبغي أن تأخذ املشاريع بعني االعتبار السياسيني غري الحزبيني ،كاملستقلني،
وكذلك سيناريوهات حظر األحزاب السياسية.
نظرية التغيير

•إذا أمكن لألحزاب السياسية أن تحافظ عىل حس قوي ومتثييل
بالدميقراطية الداخلية ،سيمكنها أن تز ّود أعضاءها بقناة سلمية
لتجميع احتياجاتهم ومصالحهم وإيصالها ومتثيلها يف املجال السيايس.
•إذا كانت األحزاب السياسية أكرث عرضة للمساءلة وأكرث تجاوباً مع
أعضائها وناخبيها ،ستساهم يف تعزيز الثقة يف العمليات السياسية
الرسمية ،وبالتايل يف تقليل حوافز الرشوع يف عمل سيايس غري سلمي.
•إذا أمكن لألحزاب السياسية أن تضع سياسات واضحة ومدروسة
بعمق ،سيسمح ذلك بإجراء مناظرات فعالة حول خيارات السياسة
سيحسن من املشاركة والفهم
العامة ضمن املنتديات السياسية ،ما
ّ
العام ،وسيسمح باتخاذ قرارات سياساتية سليمة.

أمثلة

يف تشاد ،ساعد املعهد االنتخايب الستدامة الدميقراطية يف أفريقيا
األحزاب السياسية عىل بناء قدراتها من أجل تنفيذ اتفاق تقاسم
السلطة لعام  2007بني أحزاب االئتالف الحكومي واألحزاب املعارضة.
كانت عملية بناء اإلجامع عرب الحوار مهمة يف السياق التشادي ،والذي
تفاقمت فيه ديناميات النزاع نتيجة محاوالت االنقالب .يوضح هذا
املثال عدم توقف دعم األحزاب السياسية عند االنتخابات ،بل هو ميتد
3
إىل بناء الحوار داخل وما بني األحزاب.
ويف أعقاب حربها األهلية ،شهدت غواتيامال مستويات عالية من
التفاوت االجتامعي والعنف اليومي .غالباً ما متحورت األحزاب
السياسية حول الزعامء بدالً من تجاوبها مع احتياجات املجتمع ،األم
الذي فاقمه تفيش الفساد .يقوم املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة
األحزاب منذ عام  2003بتيسري الحوار املتعدد األحزاب يف غواتيامال،
وذلك بالعمل مع جميع األحزاب السياسية لوضع خطة تنمية وإنعاش
وطني بعد  36سنة من النزاع .يف جوالت الحقة أمثر الحوار تركيزا ً عىل
4
موضوعات رئيسية مثل تشميل املجموعات املهمشة.
حدود ومحاذير

•إن تحليل دور ومصالح األحزاب السياسية رضوري قبل تقديم أي
دعم ،وذلك الستيعاب وضامن عدم تس ّبب مبادرة من هذا النوع يف
تعزيز الديناميات املجتمعية املغذّية للنزاع.
•إن الهدف من دعم األحزاب أو األنظمة املتعددة األحزاب هو يف
نهاية املطاف دعم املشاركة الشاملة للجميع وتجميع املصالح وتوفري
وسائل سلمية لتحدي الخصوم السياسيني بشأن السياسات العامة
وقيادة الحكومة .من هنا ال بد من تقييم فعالية األحزاب وقدرتها عىل
تحقيق أهداف أوسع من قبيل الدميقراطية والشمول وما إىل ذلك.
•قد يؤدي دعم األحزاب الفردية ،بدالً من مجمل األنظمة ،إىل نشوء
اختالل أو شعور بتدخل خارجي ،مام سيؤدي إىل تفاقم ديناميات
النزاع .لذلك من شأن دعم األنظمة املتعددة األحزاب أن يقلل من
احتامل استئثار مجموعة وحيدة من املصالح بكامل الدعم.
•يف حني تلعب األحزاب السياسية دورا ً هاماً يف الثقافة السياسية
الرسمية ،إال أن دورها ال يغني وال ينفصل عن دور املجتمع املدين
األوسع .فقد تكون منظامت املجتمع املدين أسهل وصوالً بالنسبة
لبعض السكان ،أو قد متثل احتياجات واهتاممات فئات أو قضايا
سكانية معينة يف املجتمع.
•يخاطر دعم األحزاب السياسية مبفاقمة االنقسامات التي تخدم وجود
أو رشعية بعض الجهات أو الجامعات.

25

مراقبة احترام حقوق اإلنسان
تشري مراقبة احرتام حقوق اإلنسان إىل عملية جمع مستقلة للمعلومات
التي توثق أوضاع حقوق اإلنسان يف بلد أو إقليم خالل فرتة زمنية
محددة .قد يؤدي حصول انتهاكات ال سبل إىل االنتصاف منها إىل تفاقم
ديناميات النزاع ،مثل زيادة التعاطف مع رد الفعل العنيف أو استغالل
االنتهاك لتربير أعامل عنف أخرى .كام ميكن لذلك أن يزيد إمكانية تع ّرض
الجامعات مستهدفة للعنف أو إمكانية لجوئها الستعامل القوة حتى.
من هنا ميكن لهذه املعلومات أن تشكل أساساً للمنارصة ضد انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وللتصدي لرسدية «املنترص» وتحقيق الشفافية واملساءلة.
ميكن ملهامت الجمع والتقرير أن تساهم يف تحقيق العدالة من خالل
تقديم األدلة واالعرتاف بتجاوزات املايض ،ولكنها قد تسبب أيضاً إحباطاً
حني ال يتخذ أي إجراء بشأن توصيات التقارير .كذلك ميكن ألنشطة
تحصل منافع فورية لألمان البرشي عرب تح ّديها لواقع اإلفالت
املراقبة أن ّ
من العقاب بعد ارتكاب جهات حكومية أو غري حكومية النتهاكات ،أو عرب
مراقبة إنفاذ الحقوق كجزء من اتفاقيات السالم ووقف إطالق النار.
نظرية التغيير

•إذا تم توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والتقرير حولها للجمهور،
سيصبح من الصعب عىل الحكومات أن تتفادى التدقيق ،وستشعر
بضغط يدفعها للتق ّيد مبعايري حقوق اإلنسان.
توسع نطاق مراقبة حقوق اإلنسان ،سيقلّل ذلك من احتامل
•إذا ّ
حصول انتهاكات يفلت مرتكبوها من العقاب ،أو حصول انتهاكات
متامدية ضد بعض الفئات السكانية أو ضد املدافعني عن حقوق
اإلنسان .إذا تم جمع وأرشفة هذه االنتهاكات بشكل مناسب،
سيكون دليل االنتهاكات حيوياً للمالحقات القضائية الالحقة.

•ميكن للمراقبة الجيدة التنظيم أن توفر أساساً قوياً لألدلة التي ميكن
من خاللها املطالبة بإجراء إصالحات .ميكن إلصالحات من هذا النوع
أن تساعد عىل حامية حقوق اإلنسان مثالً.

أمثلة

يف أعقاب االنتهاكات التي شهدتها الحرب األهلية يف رسي النكا،
كاالحتجاز غري القانوين وأعامل القتل خارج نطاق القضاء ،حققت
املفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف حصول
انتهاكات حقوق اإلنسان بتغطية من لجنة املصالحة 5.كان هدف
التحقيق منع اإلفالت من العقاب ،وقد ساهمت املراقبة يف استقرار
الوضع الحقوقي وتعزيز األمن الشخيص لألفراد.
كذلك خالل الحرب األهلية يف كمبوديا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان
يف كمبوديا واسعة للغاية .قام املراقبون الحقوقيون ضمن الرابطة
الكمبودية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان 6بإطالق حمالت منارصة
وتقديم املساعدات اإلنسانية واملشاركة يف املفاوضات .ونظرا ً لضعف
سيادة القانون وفساد السلطة القضائية ،بقيت حاالت انتهاك كثرية
دون عقاب .إال أن الرابطة مل تقم بتوثيق االنتهاكات فحسب ،بل
دعمت الضحايا يف السعي نحو نتيجة عادلة لقضاياهم ،كاملساعدة يف
مسألة قانونية أو يف تحصيل اهتامم إعالمي بأجندة حقوق اإلنسان
للضغط عىل الفاعلني املعنيني.
حدود ومحاذير

•من املرجح أن تواجه مراقبة حقوق اإلنسان تحديات ج ّمة من جانب
املتهمني بارتكاب االنتهاكات ،مام سيشكل مخاطر جسدية إضافية
للقامئني عىل املراقبة .لذلك ينبغي أن يقرتن دعم مثل هذه املبادرات
بالرغبة والقدرة عىل حامية القامئني عىل أنشطة من هذا النوع.
•قد تؤدي أنشطة املراقبة إىل تعقيد مبادرات أخرى مص ّممة لخلق
حوار بني أطراف النزاع (والذي قد يشمل فاعلني مسلحني).
•قد يرى البعض من وراء املراقبة دوافع سياسية ،أو يراها جزئية يف
تركيزها .لذلك قد يكون من الرضوري التشاور مع مجموعة واسعة
من أصحاب املصلحة ضمن النزاع للتجاوب مع مخاوف السكان
املترضرين.
•قد تكون حامية حقوق معينة أو فئات سكانية معينة أمرا ً غري
مرغوب لدى قطاعات أخرى من السكان ،وبالتايل قد يشكل تحديات
سياسية للحكومات أو للقيادات األخرى ،مام سيؤثر عىل جوانب
أخرى من النزاع.
•يقيم مراقبو حقوق اإلنسان عالقات مع جميع أطراف النزاع ،وبالتايل
قد ينظر إليهم البعض كحامة لحقوق املعتدين عىل الحقوق.
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دعم مراقبة االنتخابات واألطر االنتخابية
تنطوي مراقبة االنتخابات عىل وجود مراقبني خارجيني ومستقلني قبل
وأثناء وبعد االنتخابات ،وذلك من أجل تعزيز عدالة وسالمة العملية
االنتخابية .قد يأيت املراقبون الخارجيون من دول ثالثة ومنظامت إقليمية/
دولية وغري حكومية .تشمل املراقبة جمع املعلومات وإعداد التقارير
لتوفري أقىص قدر من الشفافية ،وبالتايل زيادة املساءلة .باإلضافة إىل مراقبة
االنتخابات كحدث ،ميكن ملبادرات تطوير أو إصالح األطر االنتخابية أن
تكون مفيدة أيضاً يف معالجة التفاوتات الهيكلية أو غموض الترشيعات
االنتخابية ،األمر الذي يزيد من مخاطر تحدي أو رفض نتائج انتخابات ما.
من أساليب دعم اإلطار االنتخايب املساهمة يف حل املنازعات االنتخابية،
ووضع األطر القانونية ،وتقديم املساعدة الفنية ،ومساعدة اللجان
االنتخابية الوطنية ،وتوفري أدوات املساءلة.
ترجى الفائدة القصوى من أنشطة من هذا النوع عند احتامل حدوث
حاالت توتر أو عنف جراء توترات سياسية .قد تكون االنتخابات وسيلة
العنفية إلدارة اآلراء السياسية املتنازعة ،وبالتايل بإمكان املراقبة أن تلعب
دورا ً مثيناً يف زيادة ثقة الجمهور – سواء بالعملية االنتخابية نفسها ،أو
بعملية االنتقال السلمي للسلطة .وبالفعل ،يعترب حق االقرتاع العام والقدرة
عىل املشاركة يف انتخابات حرة ونزيهة ،وال سيام بالنسبة ملن يعتربون
أنفسهم مهمشني ،من صميم الحوكمة الشاملة للجميع وذات املصداقية.
نظرية التغيير

•إذا كانت قواعد وإجراءات االنتخابات شفافة ومفصحاً عنها بوضوح
إىل أوسع جمهور ممكن ،سيؤدي ذلك إىل التقليل من (دون القضاء
عىل) إمكانية انطالق حمالت تضليل وتأليب أو تحريض عىل
استعامل العنف إبان إعالن النتائج.
•إذا وضعت األطر التي تحكم تصميم وإجراءات االنتخابات بهدف
ضامن أكرب قدر من التعددية ،سواء عىل مستوى املرشحني أو
الناخبني ،سيتاح لرشائح مختلفة من السكان فرصة متثيل رشعي ضمن
هياكل الحوكمة الرسمية.
•إذا أثبتت املراقبة املستقلة لالنتخابات نجاعتها يف زيادة ثقة الجمهور
بالنتيجة االنتخابية ،ستتعزز رشعية املؤسسات الحاكمة والنواب.
بإمكان العملية أيضاً أن تساعد عىل توطيد ثقة الجمهور بالعمليات
الدميقراطية كآلية ناجعة إلدارة االختالف السيايس.
أمثلة

منذ انفصالها غري التوافقي عن جمهورية الصومال ونظامها العسكري
عام  ،1991أجرت أرض الصومال ثالثة انتخابات حظيت مبصادقة
وثقة املجتمع الدويل بشكل عام ،دون أن يعني ذلك عدم وجود
تحديات كربى .مع ذلك ،عندما تأجلت االنتخابات من  2008إىل
 ،2010تراجعت ثقة الجمهور يف الحوكمة جراء هذا التأخري .أنشأ
منتدى الجهات الفاعلة غري الحكومية يف أرض الصومال هيئة مجتمع
مدين لإلرشاف عىل التحضريات الحكومية لالقرتاع ،والحقاً قام مبراقبة
ومراجعة انتخابات عام  .2012ساعد التقرير الذي نرشه املنتدى بعد
االنتخابات يف تعزيز ثقة الجمهور بالنتيجة ودعمه عملية االنتقال
7
السلمي للسلطة.

تدعم الجمعية األملانية للتعاون الدويل ( )GIZبعثات ملراقبة
االنتخابات بالنيابة عن املفوضية األوروبية .قبل االنتخابات الربملانية
يف تشاد يف شباط  ،2011أرسلت خرباء ملراقبة اإلجراءات االنتخابية
والسياسية خالل األشهر التي تسبق الحدث 8.نظرا ً لحال الفساد يف
البالد ،جرى االهتامم مبراقبة الحمالت االنتخابية ووسائل اإلعالم.
حظيت االنتخابات مبصداقية وجرت بشكل العنفي ،وقد نوقش
بعدها تقرير املراقبني عىل نطاق واسع يف تشاد؛ حيث ساعدت
نتائجه يف تعزيز ثقة الجمهور بالنتيجة وكانت مبثابة ضامنة للمواطنني
بإمكانية معالجة التزوير بالشكل األنسب.
حدود ومحاذير

•ال يضمن وجود املراقبني عدم حدوث العنف ،حيث لكل من الالعبني
املختلفني حوافزه وحدوده فيام يتعلق باستخدام العنف .لذلك قد
يحسب مص ّممو عملية املراقبة حساب أخطر درجات العنف.
•تنطوي املراقبة عموماً عىل متابعة العملية نفسها عن كثب دوناً عن
سياقها األوسع ،ما قد ميثل تقييدا ً للفائدة.

•كام أن املراقبة ليس أداة ملعالجة أسباب النزاع الكامنة معالجة كاملة،
فهي تركز عىل حدث محدد .لذلك مثة وسائل أخرى رضورية لدعم
الدميقراطية ومعالجة البنى والسياق والثقافة السياسية األوسع نطاقاً
يف فرتة ما بني الدورتني.
•كذلك ميكن إساءة استخدام القوانني االنتخابية للتمييز ضد فئات
معينة .من األمثلة عىل ذلك قوانني جيم كرو يف الواليات املتحدة،
والتي استخدمت ترشيعات انتخابية لحرمان األمريكيني األفارقة من
حقوقهم إبان الحرب األهلية ،وما تزال لتلك القوانني انعكاسات حتى
يومنا هذا فيام يخص املدونات القانونية ومناطق التصويت.
•إذا وجد نقص يف التعددية ،أو إذا تركت ديناميات النزاع دون
معالجة ،قد تعزز االنتخابات أو تعمق االنقسام الطائفي أو اإلثني أو
الشعور القومي.
•ال ينبغي إجراء انتخابات يف أعقاب النزاع مبارشة ،حيث فتيل التوترات
العنيفة مل ينطفئ بعد وقد يعاد إشعاله .يف تلك الحالة ،تكون األولوية
ضامن العملية السياسية الشاملة وإطار العمل املؤسسايت.
•من املهم أن تكون املراقبة صارمة ومحايدة وأن تجري عىل مدى
طويل .كام يجب أال تكون األحزاب السياسية والحكومة وحدها
الكيانات الخاضعة للتدقيق ،بل أيضاً وسائل اإلعالم وقوانني االنتخابات
وعمليات التسجيل وما إىل ذلك ،وميكن للتوصيات أن تساعد يف
التمهيد إلجراء انتخابات سلمية يف املستقبل.
•مبجرد وجودها تخاطر املنظامت املستقلة العاملة عىل مراقبة أو
متابعة االنتخابات بإضفاء الرشعية مسبقاً عىل النتائج ،سواء تحصلت
النتائج بطرق قانونية أم ال .لذلك عىل املراقبني واملتابعني مراقبة حياد
وشفافية اإلجراءات االنتخابية بدقة وتقييم أثر وجودهم.
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توفر سيادة القانون حالة من االنتظام واالتساق يف كيفية تطبيق القانون عىل
الجميع .إال أن للعدالة معنى أوسع ،من ناحية أخرى ،هو ما ينبغي أن تسعى
إليه سيادة القانون .فال تعمل الترشيعات واإلجراءات والنظم واملساعدات
والتدريبات الفنية عىل تحقيق العدالة بشكل تلقايئ ما مل يوضع املنتفع النهايئ
يحد من الفساد أو االنتقائية أو التمييز يف أشكال
بعني االعتبار أثناء تصميمها ،مبا ّ
وصول الفئات السكانية إىل سيادة القانون ومعايشتهم لها .مثة آليات عديدة
لضامن احرتام سيادة القانون والعدالة ،مثل املحاكم املحلية أو الوطنية .ومن
خالل منظامت مثل املحكمة الجنائية الدولية ،ميكن الحفاظ عىل سيادة القانون
الدويل لضامن تحقق العدالة.

30

العدالة

31

مبادرات مكافحة الفساد
يشري الفساد إىل تطويع أو حرف العمليات السياسية أو االقتصادية أو
القانونية لدوافع سياسية أو شخصية .قد يحدث ذلك عىل مستويات
الحكومة العليا فيؤ ّدي إىل تش ّوه يف السياسات أو يف حسن سري أعامل
الدولة ،وقد يحدث عىل أساس يومي فيؤ ّدي إىل الح ّد من وصول الجمهور
إىل الخدمات 1.كام ميكن للفساد أن يدعم ويساند البنى اإلجرامية .ميكن
أن يرتاوح الفساد بني خ ّوة الحامية التي تفرضها الجامعات املسلحة أو
األجهزة األمنية ،وشبكات الواسطات واملحسوبيات غري الرسمية ،وصوالً
إىل الرشوة والتواطؤ والنفوذ غري املرشوع لبعض الفاعلني .تشمل مبادرات
التصدي للفساد ووقف مثل هذه املامرسات أدوات مثل املراصد ،وشفافية
املوازنة ،ومدونات السلوك ،والترشيعات ،ونظم تكنولوجيا املعلومات،
والتدريبات عىل النزاهة ،واالمتثال ملكافحة الفساد.
غالباً ما تكون الدول التي مت ّر بنزاع أكرث عرضة للفساد نتيجة ضعف بنى
الحوكمة .كام ميكن أن يتس ّبب الفساد إىل تحريك النزاع عرب مفاقمته
االنقسامات أو التفاوتات يف املجتمع – مانحاً االمتيازات ملن ميلكون
السلطة أو املال أو أي نفوذ آخر ،ومبقياً عىل أوضاع التهميش بالنسبة
لآلخرين .كذلك ينال الفساد من رشعية الدولة أو القطاع الخاص يف حال
ق ّوضت مامرسات الفساد ثقة ورغبة الناس يف الخضوع لسلطة الدولة.
ومبرور الوقت ،يقود تجذّر مسارات الفساد إىل تآكل حوافز الدولة لتكون
متجاوبة ومسؤولة أمام محكوميها .لذلك تعترب مكافحة الفساد وسيلة
لتعزيز املساواة والتجاوب واملساءلة ،األمر الذي يسهم بدوره يف تحقيق
السالم املستدام.
نظرية التغيير

•إذا أمكن ملبادرات مكافحة الفساد استهداف األسباب الجذرية
للفساد ،ستستطيع معالجة املح ّفزات التي تح ّركه وتضمن استمراره
يف االقتصاد السيايس األوسع.
•إذا توفرت الشفافية بشأن املوازنات والقواعد اإلجرائية ومعايري صنع
القرار ومدونات السلوك ،سيضمن ذلك مساءلة أكرب للمسؤولني
الحكوميني وهياكل الدولة وسريفع الثقة بني السكان والحكومات.
•إذا اعتقد السكان أن السلطات ال تقوم بدورها بطرق ملتوية أثناء
تقديم الخدمات ،من املرجح أن يعتربوا هذه السلطات رشعية
ويقبلوا سلطة الحكومة.

أمثلة

يف كوسوفو ،أظهرت استطالعات الرأي العام قلق املواطنني بشأن
الشفافية واملحسوبية ضمن األحزاب السياسية .كان من املحتمل أن
يؤدي ذلك إىل عرقلة عملية السالم بني السكان الرصب واأللبان .قامت
مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية 2بالجمع بني العمل املتعدد األحزاب
ودعم األحزاب السياسية كالً عىل حدة ملعالجة قضايا الفساد ،باإلضافة
إىل االنخراط ضمن املجتمع .ميكن لشكاوى املواطنني جراء عدم
وصولهم إىل الخدمات أن تقود إىل اندالع النزاع ،ويف حالة كوسوفو،
غالباً ما تلقي الجامعات العرقية بالالمئة عىل بعضها البعض بسبب
عدم متتّعها بالتمثيل السيايس أو عدم حصولها عىل الخدمات العامة.
يف غواتيامال ،أدت فضائح الفساد يف عام  2015إىل مظاهرات شعبية
أدت إىل استقالة الرئيس ونائب الرئيس .رشع ائتالف العمليات
االنتخابية والسياسية يف مرشوع يركز عىل زيادة الشمول وخفض
العنف ،وذلك بدعم تقني من املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية
وبهدف مراقبة متويل الحمالت .من خالل التأكيد عىل الشمول يف
عمليات صنع القرار ،سعى املرشوع إىل تحويل املشهد السيايس مبا
يعكس اهتاممات املواطنني ،يف بلد خارج من حرب أهلية وإبادة
3
جامعية وتهميش مستمر لبعض املجتمعات.
حدود ومحاذير

•مبا أن للفساد أبعادا ً اقتصادية وسياسية ،يجب أن يكون املبادرون
للمرشوع عىل دراية مبح ّفزاته عىل كال املستويني.
ترسم ترشيعات األعامل واالقتصاد بهدف
•ينبغي عىل املبادرات التي ّ
التصدي للفساد أن تأخذ يف الحسبان مخاطر النزاعات املحتملة جراء
القضاء عىل مصادر العيش والرزق غري الرسمية .فقد تؤدي إجراءات
رشد ،وقد تش ّجع يف بعض الحاالت عىل
من هذا النوع إىل حاالت ت ّ
االنضامم إىل جامعات إجرامية أو مسلحة بحثاً عن األمان املايل.
•مبا أنه ميكن لشبكات املحسوبية أن تكون متجذرة بعمق يف الثقافات
والبنى العائلية ،قد تعترب الجهود الرامية إىل تفكيكها متييزا ً أو اضطهادا ً
لبعض فئات السكان أو رشائح املجتمع .عىل وجه الخصوص ،قد
تؤثر مثل هذه املبادرات عىل الفئات األشد اعتامدا ً عىل املحسوبيات
غري الرسمية والتي تراها الوسيلة الوحيدة للحصول عىل السلع أو
الخدمات أو النفوذ.
•كام ميكن التالعب بتصميم وتوجيه مبادرات مكافحة الفساد الضطهاد
املعارضني السياسيني أو حتى املنظامت غري الحكومية.
•يف بعض الحاالت ،ميكن محاكمة أفراد أو جامعات «رمزية» بتهم
الفساد من باب ش ّد األنظار ،دون أن تعكس أعامل من هذا النوع
تغيريا ً حقيقياً عميقاً.
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اإلصالح الدستوري
يضع الدستور مجمل التصميم واألدوار والواليات واملسؤوليات األساسية
للدولة عىل شكل قانون ،وكثريا ً ما يستخدم لتكريس القيم السياسية
والدينية وغريها من القيم الثقافية .ميكن التالعب بالدساتري لتربير وضع
راهن غري عادل ،أو لتقديم مربر قانوين ألجندة معينة .من هنا تحمل
التعديالت عىل الدساتري مخاطر عالية إلمكانية استخدامها من قبل
أطراف معينة لرتسيخ وجهات نظرها السياسية أو مصالحها الذاتية .ومبا
أن اإلصالحات الدستورية تهدف بطبيعتها إىل التأثري بعيدة املدى عىل
حوكمة وأداء بلد ما ،فإن أياً من جوانب اإلصالح يحمل خطرا ً واضحاً يف
السياقات املتأثرة بالنزاع ،حيث ميكن لتغيريات طفيفة أن تؤثر (إيجاباً
أو سلباً) عىل ديناميات النزاع .كذلك فإن الدساتري املؤقتة أو اإلصالحات
الدستورية سامت مشرتكة يف أي مشهد سيايس يعقب اتفاقات سالم .يف
بعض الحاالت ،قد يتم االستغناء عن دستور وإعادة صياغته بالكامل من
باب القطع مع النزاع وبداية عرص جديد «ما بعد النزاع» .ميكن لإلصالح
الدستوري أن يكون سبيالً إىل السالم حني يعالج املظامل الكامنة عرب عمليات
شاملة للجميع.
نظرية التغيير

•إذا استندت عملية اإلصالح الدستوري إىل تحليل لسياق النزاع،
سيزداد احتامل تض ّمنها أحكاماً مواتية للسالم ويرتاجع احتامل
مساومتها عىل الديناميات السلبية للنزاع.
•إذا صاحبت املقرتحات اإلصالحية مشاورات عامة ومسوحات
لتص ّورات الناس وتحليالت لألثر املجمل ،ستزداد فرصة التحاور بني
وجهات النظر املتعارضة بشكل سلمي وب ّناء.
•إذا صاحبت عملية إصالح أو إعادة صياغة الدستور عملية حوار
وطني يشمل الجميع وتشرتك فيه كافة قطاعات السكان ،سيسود
الشعور برشعية نتيجة اإلصالح وترتاجع إمكانية االعرتاض عليه من
قبل املستبعدين من العملية.
•إذا كان الجمهور عىل دراية جيدة بعملية اإلصالح – وال سيام جدولها
الزمني وأثرها املتوقع – ستسهل إدارة التوقعات وتقل مخاطر الخيبة
أو اإلحباط إىل حدودها الدنيا.

أمثلة

دعمت املنظمة الدولية لقانون التنمية الدستور الصومايل املؤقت
عام  2012عرب تقديم تحليل ملرشوع الدستور واقرتاح تغيريات عليه.
ففي ذلك العام ،بعد عقود من الحرب ،تشكلت حكومة يف الصومال،
4
وساهمت عملية وضع الدستور يف استقرار عملية السالم.
يف أعقاب األزمة السياسية العنيفة يف قريغيزستان عام ،2010
استضافت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ولجنة البندقية مائدة
مستديرة ملناقشة اإلصالحات الدستورية ،شملت مامرسني دوليني
وممثلني عن الحكومة املؤقتة يف قريغيزستان .تلت املناقشة عملية
تشاور عامة ،باإلضافة إىل استفتاء عىل الدستور الجديد عقد بعد شهر.
تم تصميم أشكال االنخراط هذه لالستجابة للعنف وتطوير استجابة
5
دستورية متامسكة عن طريق بناء ثقة لدى الجمهور بسيادة القانون.
حدود ومحاذير

•ميكن للدساتري ترسيخ االنقسامات ضمن الجامعات السكانية.
•مبا أنها عملية يرجح أن تقود إىل تغيريات كبرية ،من الرضوري تحديد
املوارد الالزمة لضامن مبادرات مصاحبة كافية ،مثل إطالق حوار
وطني وتوعية مدنية وحمالت إعالمية عامة وحوار بني املعارضني
السياسيني وتدريب مهني للمنافذ اإلعالمية ،إلخ.
•توفر الدساتري إطارا ً مجمالً ،ومن ثم فهي مصممة ليك تدوم طويالً.
لذلك فإن عمليات اإلصالح التي تؤدي إىل أحكام تفصيلية بشكل
مفرط ،أو تلك التي تخوض يف مجاالت حوكمة بحاجة إىل تحديث
منتظم مع تغري املجتمعات ،قد تكون فرصة لألطراف الراغبة يف
استغالل االنقسامات االجتامعية لخلق أزمات واضطرابات بشكل
منتظم.
•يجب أن تسري التغيريات الدستورية جنباً إىل جنب مع املنتديات
العامة ومبادرات التعليم العام .من خالل يساهم الناس بتقديم
مجموعة متنوعة من اآلراء يف العملية ،ولكن أيضاً يحصلون عىل فهم
ملموس لكل هذه التغيريات املقرتحة.
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مبادرات الوصول إلى العدالة
يعترب تحقق العدالة لجميع املواطنني جزءا ً من سيادة القانون التي تضمن
عدالة وإتاحة وشفافية الخدمات ،كام أن استحقاق األوراق التعريفية
التي تتيح للمواطنني الوصول إىل هذه الخدمات أمر ال بد منه .قد يؤدي
غياب املساواة يف الوصول ،سواء كان حقيقياً أو محسوساً ،إىل مظامل طويلة
األجل من شأنها إثارة النزاع بني الجامعات السكانية .ضامن وصول من هذا
النوع يتطلب أنواعاً مختلفة من األنشطة التي تستهدف السكان ،وتصلح
املؤسسات القضائية وقطاع األمن ،وتصدر الترشيعات ذات الصلة .وللتأكد
من إدراك املواطنني لحقوقهم ،ميكن إطالق مشاريع محددة الستخدام
وسائل اإلعالم أو غريها من املنافذ لتثقيف السكان بشأن الوصول إىل
الخدمات؛ أو استخدام مقدمي الخدمات واملساعدات القانونية للوصول
إىل املجتمعات املهمشة؛ أو العمل مع املواطنني عىل تسجيلهم للحصول
عىل الخدمات .يجب أن تكون هذه الجهود حساسة للعدالة التقليدية،
والتي قد تشكل أساساً لحل الخالفات يف مجتمعات تفتقر حق الوصول إىل
العدالة عىل مستوى الدولة ،دون أن تكون مناسبة لجميع الحاالت.
من األنشطة األخرى أيضاً تدريب السلطة القضائية وبناء قدراتها لضامن
الوصول املتساوي .قد يركز ذلك عىل االرتقاء باملعرفة مبعايري املحاكمة
العادلة ،ومنع التعذيب واالعتقال التعسفي ،واحرتام حقوق اإلنسان.
ميكن للدورات أيضاً أن ترفع الوعي بالتحيزات الضمنية والرصيحة،
وأن ترشح كيفية التغلب عىل هذه يف اإلجراءات القضائية .كام ميكن
للمساعدين القانونيني و«ناشطي املحاماة» ضمن املجتمع اإلسهام يف تفسري
املصطلحات القانونية يف املناطق التي تكرث فيها األمية أو التعددية اللغوية،
كام ميكنهم تيسري منو العدالة يف مناطق ضعف النظام القضايئ.
نظرية التغيير

•إذا تحسنت جودة الخدمات القانونية وتوفرت بأسعار معقولة،
سيمكن بناء الثقة يف مؤسسات الدولة واملساهمة يف إقامة عالقات
إيجابية بني الدولة واملجتمع.
•إذا ارتفع مستوى الوعي العام بعملية اإلصالح وجداولها الزمنية
وآثارها املحتملة ،ستكون إدارة التوقعات فيام يتعلق مبآالت
اإلصالحات مضمونة ،وبالتايل سيقل احتامل خيبة األمل أو اإلحباط
بني السكان.
•إذا تدربت السلطة القضائية عىل إدراك التحيزات ومساعدة
املواطنني عىل الوصول إىل العدالة ،ستتحسن عدالة القرارات املتخذة
بشأن الخالفات وترتاجع فرص اللجوء إىل اﻟﻌﻧف ﮐوﺳﯾﻟﺔ لتحصيل
اﻟﻌداﻟﺔ أو إنزال اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
•إذا ازداد إدراك املواطنني لحقوقهم يف العدالة ،سرتتفع املساواة بني
الجامعات املختلفة ،وستتمكن املجموعات املهمشة من الوقوف
بوجه التمييز ومساءلة صانعي القرار بشكل أفضل.
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أمثلة

من أبرز العقبات التي تحول بني معظم الالجئني السوريني يف لبنان
والعدالة عدم امتالكهم أوراقاً تعريفية أو تصاريح إقامة رسمية.
أطلقت منظمة إنرتناشنل ألرت مرشوعاً لتحسني فهم احتياجات
الالجئني السوريني القضائية ،وذلك عرب التشاور معهم مبارشة ومن
ثم إبالغ املنظامت املعنية التي قد تك ّيف خدماتها أكرث مع أولويات
الالجئني .إن ﺗﻌزﯾز اﻟوﺻول إﻟﯽ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻟﻣﯾﺔ يتطلب
ﻣواﺟﮭﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣظﺎﻟم كل من اﻟﻼﺟﺋﯾن واملجتمعات املضيفة مبا
6
يضمن اإلنصاف للجميع.
بعد النزاع العنيف يف رسي النكا ،يعمل نظام العدالة يف البالد عىل
إعادة بناء الثقة مع السكان .تعود األسباب الجذرية للظلم إىل الفقر
وغياب املساءلة وتراجع احرتام حقوق اإلنسان بالنسبة للجامعات
السكانية النازحة بفعل النزاع .ركز أحد مشاريع برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ عىل تعزيز نظام العدالة الجنائية لرفع إمكانية الوصول إىل
العدالة 7.يف املرحلة األوىل من املرشوع ،تلقى  85ضابطاً تدريباً حول
مواضيع عديدة من بينها مفهوم املحاكمة العادلة وفحص الشهود
واملالحقة الفعالة لحاالت القتل .وقد شملت املراحل األخرى من
املرشوع عيادات متنقلة وفرت وصوالً أوسع إىل الخدمات القانونية
مثل طلبات الحصول عىل وثائق هوية.
حدود ومحاذير

•ليك تكون مبادرات يف هذا املجال ناجعة ،ينبغي تجنب االفرتاضات
املتعلقة بالعقبات ،وااللتزام بالبحث التحضريي واملشاورات حول
درجات الوصول بالنسبة ملختلف السكان والجامعات السكانية.
•كام ميكن أن يلعب الفساد دورا ً يف تقييد الوصول إىل العدالة .عىل
سبيل املثال ،قد تتمكن بعض املجموعات من دفع رشاوى لتحصل
عىل أولوية معينة يف الوصول.
•ينبغي أن تعرتف املبادرات بوجود نظم «هجينة» وغري رسمية تحاول
توفري الوصول إىل العدالة ،مثل نظم العدالة التقليدية أو نظم السكان
األصليني أو النظم املجتمعية أو العرفية.

المشاريع التذكارية
يضمن التذكار إبقاء التاريخ والرسديات الشخصية يف الذاكرة وإتاحتها
للجمهور عىل شكل قصص مسجلة ،وتواريخ شفوية مؤرشفة ،ومساحات
حوار متواصلة ،ونصب تذكارية .وكام يف أية تجربة حا ّدة وفاجعة ،من غري
املحتمل أن يتمكن الناس من تجاوز ما حصل يف أعقاب نزاع عنيف طال
مجتمعات بأكملها من دون تدخل ما .تهدف مشاريع التذكار إىل تلبية
الحاجة إىل التعايف الجامعي وتقديم إقرار رسمي وسجل باآلثار اإلنسانية
التي سببها النزاع .تتطلب عملية التخليد اإلقرار مبنظورات مختلفة من
أجل إمتام املصالحة وتطوير فهم مشرتك للاميض .إن إدارة الحس الجمعي
بالفجيعة الناتج عن العنف أمر ال بد منه لتحقيق سالم مستدام ،حيث
يساعد عىل تحييد مشاعر االستياء والتوتر الدفينة .من شأن النصب
التذكارية أيضاً أن تساعد يف التصدي إلعادة كتابة الرسديات التاريخية
ومنع التالعب بالتاريخ ضمن املعرتك السيايس.
نظرية التغيير

•حني يقدم الفعل التذكاري اعرتافاً بأن ما حدث لفرد أو جامعة معينة
كان خاطئاً ،سواء يف وقت مىض أويف الحارض ،ويتم اإلقرار بانتهاك
حصل لحقوق الضحايا ،ستصبح استعادة الكرامة ممكنة.
•حني تتم مشاركة قصص شخصية حول النزاع ،ستشعر الجامعات
املغبونة أو األفراد املقهورون بأن هناك من يستمع إليهم ،وأنهم جزء
من الخطاب العام والرسدية التاريخية.
•حني تبنى الروابط ويسود التعاطف من خالل الرسديات الشخصية،
سيكون األفراد أو الجامعات أكرث استعداداً لالستامع إىل وجهات نظر
بعضهم البعض ،وسيكونون أكرث انفتاحاً عىل فكرة املصالحة.

أمثلة

كان مرشوع هريستوريز  ،HerStoriesوالذي يركز عىل جعل
الرسديات أكرث تشميالً يف رسيالنكا ،يبدي مخاوفه من استناد عملية
بناء األمة عىل رسدية متمحورة حول الدولة ،فقد نتج عن ذلك
استبعاد أو تهميش لبعض األصوات والهويات ،ما يرتك الباب مفتوحاً
أمام ظهور توترات غري معالجة وبالتايل أمام ارتفاع خطر العنف 8.من
خالل  ،HerStoriesروى ضحايا الفظائع ذكريات التهجري والعنف،
وجاء هذا املرشوع مبثابة منصة لتبادل القصص والحصول عىل مساحة
للتعبري عن الذات ،وخاصة بالنسبة للنساء اللوايت يشعرن بأن روايتهن
للتاريخ مهمشة عىل الدوام.
تم تشييد مقربة تاين كوت لحرب الكومنولث وتذكار املفقودين يف
بلجيكا لدفن وتذكر قتىل الحرب العاملية األوىل عىل الجبهة الغربية.
تضم املقربة أربعة مقابر أملانية إىل جانب مقابر الكومنولث ،وذلك
ترميزا ً ألفكار اإلنسانية املشرتكة واملصالحة يف أعقاب الحرب .ما يزال
هذا املعلم قامئاً كرمز للاميض ،مساعدا ً الناجني عىل مواجهة فجائعهم
9
التي خربوها خالل الحرب وعىل تص ّور السالم يف املستقبل.
حدود ومحاذير

•ميكن استخدام هذه القصص الشخصية كأدوات سياسية للتعبئة
الحربية أو اإلبقاء عىل القصص املغذية للنزاع حية .عىل سبيل املثال،
قرب نصب رسيربينيتسا التذكاري يف منطقة بوتوكاري يف البوسنة
والهرسك ،مثة «تنافس» بني تذكارات عدة مجموعات ،األمر الذي لن
يقود إىل بناء السالم واألمان املشرتكني للجميع .لذلك من الرضوري
أخذ الروايات املهمشة مقابل تلك السائدة بعني االعتبار ،والنظر يف
الدور الذي ستلعبانه يف بناء السالم وتحقيق املصالحة .فقد تكون
رسدية املظلومية عقبة يف ذلك الطريق.
•عىل الرغم من قيمة التذكار للقريبني من ضحايا العنف ،إال أن احتامل
استغالل املرشوع من قبل سياسيني أو زعامء سيزداد بقدر ابتعاد
القامئني عىل النصب التذكاري عن الضحايا املبارشين.
•ينبغي أن يكون سياق األحداث هو ما يقرر اللحظة املناسبة إلقامة
مرشوع تذكاري .عىل سبيل املثال ،قد يساهم نصب تذكاري مدشّ ن
بعد وقت قصري من توقف نزاع عنيف يف إعادة فتح الجروح أو
استعادة الرضوض النفسية بالنسبة للناجني ،ومن جهة أخرى قد يقلل
تأخري العملية من أثر الروايات املبارشة.
•ميكن لإلمياءات الرمزية املرتبطة بالنصب التذكارية أن تؤدي إىل نتائج
عكسية حني يجري التنفيذ «من أعىل إىل أسفل» دون أن يعكس
وجهات النظر داخل املجتمع .قد يساهم إسقاط التامثيل يف معالجة
الرضوض النفسية وإعالن نهاية حقبة ما ،كام حدث يف العراق عام
 ،2003إال أن ذلك الحدث بالذات مل يعالج املظامل الطويلة األمد
لجميع فئات املجتمع.
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لجان الحقيقة
تكون لجان الحقيقة أو لجان الحقيقة واملصالحة مؤقتة يف تصميمها ،وهي
مصممة الكتشاف وكشف أخطاء املايض من قبل الجهات الحكومية أو غري
الحكومية .من الفروق املهمة بني لجان الحقيقة ومحاكم القانون العادية
هو أن األوىل تقوم بإرشاك الضحايا واملترضرين من جرائم املايض من خالل
عملية إفصاح عن الحقيقة ،والتي تنطوي عىل توثيق اإلساءات وجمع
الشهادات .لذلك فهي مثال عىل العدالة التصالحية أو عملية استيعاب
اإلساءات التي تساعد الضحايا أثناء تعافيهم من رضوضهم .تقوم لجان
الحقيقة بإعطاء األولوية لذكر الحقيقة ومعرفة ما حدث بدالً من معاقبة
املسؤولني .يف بعض الحاالت ميكن إخضاع األفراد أيضاً إلجراءات جنائية ما
مل يتعاونوا بشكل كامل.
ميكن للتقرير النهايئ للجان الحقيقة أن يقدم توصيات بشأن القوانني أو
اإلجراءات املستقبلية التي يتعني عىل الدولة اتخاذها .عندما يصدر إقرار
حكومي رسمي بجرائم سابقة ،سيساعد ذلك عىل استعادة كرامة الضحايا
ويسمح للبلد بقبول ماضيه .ميكن للجان الحقيقة أيضاً أن تقدم تعويضات،
عىل شكل دعم نقدي مثالً أو غري ذلك من أشكال دعم الضحايا تعويضاً
عام تعرضوا له .يجادل البعض بأن أكرث ما تستطيع لجان الحقيقة تحقيقه
هو التوصل إىل درجة معينة من الحقيقة متنع وسائل اإلعالم أو الحكومة
سجل عام وشفافية بشأن إساءات
من نرش الشائعات علناً ،أي التوصل إىل ّ
املايض.
نظرية التغيير

•إذا أمكن للجان الحقيقة دعم الذاكرة الجامعية بشأن العواقب
املرتتبة عىل العنف بالنسبة للمجتمع ،سيمكنها تحدي رسدية
«املنترص» والتأسيس لفهم مشرتك للاميض.
•إذا سمع الضحايا شهادات املعتدين ،وتم تسجيل حقائق جرائم
الحرب ،سيزيد ذلك من فهم املالبسات التي أدت إىل االنتهاكات،
األمر الذي سيشكل أساساً ميكن من خالله درء أي انتهاكات
مستقبلية.
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أمثلة

أدت ديكتاتورية الجرنال أوجوستو بينوشيه يف تشييل يف الفرتة ما بني
 1973-1989إىل العديد من حاالت االختفاء القرسي والقتل ذات
الدوافع السياسية .عام  ،1990أثناء االنتقال إىل الدميقراطية ،أطلق
الرئيس آنذاك باتريسيو آيلوين اللجنة الوطنية للحقيقة واملصالحة
بهدف التحقيق يف ما ارتكبته الدولة من إساءات أدت إىل املوت
أو االختفاء 10.ساعدت هذه اللجنة يف إطالق إصالحات حكومية،
كالكشف عن مصري املفقودين والقتىل ،وتقديم التعويضات للضحايا
وعائالتهم ،والتغيريات القانونية لحامية حقوق الجامعات السكانية
املستضعفة .أطلقت الحكومة التشيلية أيضاً برنامج رعاية صحية
للضحايا .غري أن معظم توصيات اللجنة مل تنفذ بسبب االفتقار إىل
اإلرادة السياسية ،فقد بقيت بعض املؤسسات مثل الجيش والقضاء
موالية لبينوشيه لعدة سنوات بعد تحقق االنتقال الدميقراطي .ولعل
أهم مساهمة مستدامة قدمتها لجنة الحقيقة واملصالحة يف تشييل
هي تسجيل االنتهاكات التي ارتكبها النظام بحيث ال يتسنى إنكار
الفظائع الحقاً ،وقد ساعد ذلك الضحايا عىل نيل االعرتاف مبا لقوه من
إساءات.
املثال اآلخر هو لجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا ،والتي
جرى نقاشها عىل نطاق واسع يف اإلعالم واألدبيات واعتربت غالباً
أحد العوامل املسهلة لالنتقال الدميقراطي يف البالد ،فقد قدمت هذه
اللجنة قدرا ً من الحقيقة بشأن املايض ساعد بعض مواطني جنوب
أفريقيا عىل التصالح مع املايض .ركزت العملية التي قادها ديزموند
توتو أوالً وقبل كل يشء عىل املصالحة ،وشملت شهادات شفوية من
قبل الضحايا وعفوا ً عن املعتدين املشاركني يف اإلفصاح عن الحقيقة.
تخل نتائج عمل اللجنة من بعض القيود ،حيث مل يتم تفكيك تركة
مل ُ
الفصل العنرصي بالكامل وبقيت االنقسامات قامئة .كام ظهرت عدة
عوائق عملية مثل ترجمة اللغات املختلفة أو تدوين العواطف التي
11
ضمتها الشهادات الشفوية.

حدود ومحاذير

 ينبغي ضامن االستقالل، عىل سبيل املثال.•مثة عدة رشوط ال بد منها لنجاح لجان الحقيقة
 كام ينبغي تأسيسها يف، وكذلك املوارد املالية والبرشية، وإعطاؤها الوقت الكايف،السيايس للجنة
وقت قريب مبا يكفي لتجنب تأخر املالحقات القضائية أو السامح مبرتكبي الفرار لتفادي املالحقة
.القضائية
 وبالتايل ال،•قد يتعرض الضحايا أثناء إدالئهم برواياتهم الشخصية إىل استعادة رضوضهم النفسية
 قد يكون، عالوة عىل ذلك.بد من توفر أحكام خاصة بالدعم العاطفي للضحايا وضامن سالمتهم
 وقد يكون من الصعب ترجمة هذه الكلامت إىل لغة ومقرتحات،عرض القصص مسألة عاطفية
.تغيري
»•يجب أن يشمل تحديد الضحايا عملية الجميع يف حالة انطوى عىل مخاطر «إعادة إنتاج الضحايا
.بالنسبة لجامعات معينة كالنساء
 يعترب التوقيت،•نظرا ً ملا تستدعيه لجان الحقيقة من حساسية سياسية وإعادة إحياء للرضوض
 وإال فقد تؤدي إىل،املناسب والدعم العريض ملبادرة من هذا النوع رشطني مسبقني ال غنى عنهام
.إشعال الخالفات حول منظورات مختلفة للحقيقة
 فهي لوحدها ليست كافية لبناء سالم،•من الرضوري إدراك محدودية قدرات لجان الحقيقية
 مثل اإلصالح القضايئ، وستحتاج دوماً للعمل بالتنسيق مع مبادرات عدالة أخرى،مستدام
.والتعويضات
 ولذلك حتى يف حال تحقق نتائج إيجابية،•ال تتمخض لجان الحقيقة يف العادة عن توصيات ملزمة
 وقد. قد ال تتوفر اإلرادة أو القدرة السياسية للتعامل مع النتائج التي توصلت إليها،من عملها
.يرض ذلك مبصداقية العملية وحتى يقوض النظرة للعدالة يف أوساط املجتمعات املترضرة
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يتعرض افرتاض أن الدول ،وغالباً الحكومات ،هي أهم أهداف الحامية
العرتاضات متواترة من قبل أنصار أمن البرش 1وأمن املجتمع 2.فلم تعد
الفكرة القائلة بأولوية تأمني الدولة ،والتي فقط بعدها ميكن النظر يف
املخاوف األمنية املبارشة للسكان (ولرشائح معينة ضمن السكان) من األفكار
املركزية يف مفهوم األمن .عىل أية حال ،تؤثر هذه االعتبارات عىل تصميم
وتعريف النجاح بالنسبة ألي شكل من أشكال االنخراط األمني ،سواء من
خالل األمن املجتمعي ،أو إصالح السجون ،أو غري ذلك من املبادرات األمنية
مثل إصالح القطاع األمني .يشري هذا املصطلح األخري (إصالح القطاع األمني
أو  )SSRإىل إصالحات قطاع األمن (مبا يشمل الرشطة وحرس الحدود
وأجهزة االستخبارات والقوات املسلحة) عىل أساس مبدأ الحكم الخاضع
للمساءلة.
سؤال «أ ْم ُن َمن» يجري تعزيزه يكتيس أهمية خاصة أثناء العمل مع
الجهات الرسمية الفاعلة ضمن أمن الدولة ،والتي قد ترى جامعات سكانية
أن دورها معقد أو غري ناجع ضمن ديناميات النزاع .من جهة أخرى ،يتم
بالرتكيز عىل أمن املجتمع تبني منظور يتجاوز حدود الدولة ،فقد أصبحت
النزاعات أكرث إقليمية مع الوقت ومل تعد تقترص عىل نطاق دولة واحدة،
وذلك ألن أسباب النزاع الجذرية قد تكون عابرة للحدود .لذا فإن بناء
السالم عرب تحويل الديناميات اإلشكالية التي تبقي عىل العنف والنزاع هو
مسعى أكرث تعقيداً بالتأكيد ،لكنه يف نهاية املطاف أكرث استدامة من اقتصار
النظر إىل السالم عىل أنه غياب أو نجاح قمع العنف.
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األمن
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األمن المجتمعي
بخالف ما توحي به األفكار التجريدية لألمن القومي ،يعترب األفراد
واملجتمعات هم أكرث من يتأثر بشكل مبارش بالعنف أو انعدام األمن،
والديناميات األوسع تنشأ أو تنعكس عىل أشد املستويات محلية ،مام
يستلزم مبادرات مجتمعية يف مجال السالمة واألمن .ملعالجة األسباب
الجذرية النعدام األمن ،ينبغي أن تجمع املبادرات مروحة متنوعة من
الفاعلني .ومبا أن دوائر الرشطة مكلفة بالحفاظ عىل سيادة القانون وضامن
رفاه جامعات السكان عرب حامية السالمة واألمن الفردي والعامة ،فإن
بعض مبادرات األمن املجتمعي مرتبطة بالرشطة.
وكمثال عىل األمن املحيل ،تركز الرشطة املجتمعية عىل توفري خدمات
رشطة متجاوبة بالرشاكة مع املجتمعات املحلية من خالل زيادة التعاون
بني الطرفني .يشار أحياناً إىل ذلك عىل أنه حفظ نظام عىل الطريقة
الدميقراطية ،نظرا ً لرتكيزه عىل املشاركة الشاملة للجميع .من خالل حفظ
النظام املجتمعي ،يصبح الناس والرشطة أكرث ألفة مع بعضهم البعض،
وال يعود يرى أي من الطرفني يف اآلخر عدوا ً .مثة مقاربات عدة لذلك،
منها لجان مراقبة األحياء ،وتقنيات إدارة الحشود دون اللجوء إىل القوة،
والحوار بني الرشطة واملواطنني ،والخطوط الساخنة ،وصناديق االقرتاحات،
وحتى األندية الرياضية الشاملة للجميع مبا يف ذلك عنارص الرشطة وأفراد
املجتمع .ميكن للرشطة أن تلعب مجموعة من األدوار ضمن ديناميات
النزاع ،ففي بعض الحاالت قد تستخدم من قبل األنظمة الضطهاد
املجتمعات أو األفراد .كام ميكن أن تشارك الرشطة يف أنشطة عنيفة أو
إجرامية ،وميكن لعسكرة الرشطة أن تحرف وظيفتها املتمثلة بحامية
املجتمعات وتسند إليها مهمة التنفيذ (العنيف) ألجندات الحكومة .يف
املقابل ،قد تلعب الرشطة دورا ً هاماً يف إجارة أو حامية املجتمعات يف وجه
الجرمية والعنف.
نظرية التغيير

•إذا كانت الجهات األمنية – مثل الرشطة – تسعى لبناء عالقات
عملية مع الجمهور ،سيكون دمج عملها يف املجتمع ممكناً ،وسيتيح
ذلك لهذه الجهات تحديد االحتياجات وأوجه القصور ،وكذلك
التعاون يف معالجة املخاوف األمنية للمجتمع.
•إذا متكنت الجهات األمنية من بناء روابط جا ّدة مع املجتمع من
خالل التفاعل املبارش معه وجهاً لوجه ،سيمكنها بناء الثقة وتعزيز
املساءلة ورفع ثقة الجمهور مبؤسسات األمن وخلق حس باملسؤولية
املشرتكة عن األمن واألمان.

أمثلة

أدى االستخدام املفرط للقوة وانتهاكات حقوق اإلنسان من جانب
الرشطة يف كينيا إىل نشوء فكرة مرشوع سيفر وورلد لألمن املجتمعي،
حيث جمعت حلقات الحوار الرشطة واملجتمع املدين واملجتمعات
املحلية إليجاد حلول للمخاوف املتعلقة بسالمتهم 3.شمل املرشوع
مشاورات مجتمعية ،ووضع ﻣﻮاد تدريب قياسية ،واستحدث حالة
حفظ النظام املجتمعي .وقد ساعدت هذه الجهود عىل تغيري ثقافة
الرشطة التنظيمية وكذلك سلوكها وترصفاتها .ولبناء الثقة ،أجرى
املرشوع تدريباً مشرتكاً مع الرشطة واملجتمع املدين ،ما أدى إىل
انخفاض معدالت الجرمية وسمح للمجتمعات املحلية بالرتكيز عىل
التنمية االجتامعية واالقتصادية.
متثلت مجموعات مراقبة األحياء الصومالية تاريخياً بفصائل ولجان
حامية أهلية ،لكن تحول هؤالء إىل أحد مصادر األمن املجتمعي
املدفوع محلياً يف منطقة وابريي أظهر قدرة مثل هذه الفصائل عىل
شد املجتمعات إىل بعضها البعض ومعالجة ثغرات الرشطة عىل
املستوى الفيدرايل 4.فقد بدأت املجموعات يف اإلبالغ وجمع املعلومات
عىل مستوى الحي ،يف حني توىل ممثلو املجتمعات رفع التقارير إىل
فريق مخصص لتحليل املعلومات وتسليمها ألجهزة االستخبارات .يف
حني يتذكر بعض الصوماليني من األجيال األكرب سناً األسلوب القمعي
لهذه الجامعات يف ضبط األمن أو توجيه الناس إىل الدولة ،يعترب هذا
النموذج املحدث آلية تطوعية ال صلة لها بالجيش.
حدود ومحاذير

•إذا انصب الرتكيز فقط عىل أنشطة الرشطة ،دون معالجة ثقافتهم أو
ترصفاتهم املؤسسية ،قد يساء فهم فكرة الرشطة املجتمعية وتعترب
وسيلة الستخالص معلومات استخبارية من املحليني .لذلك ولتجنب
الشكوك ال بد من التواصل والشفافية حول دور التبادالت واملعلومات
يف توجيه عمل الرشطة.
•من الرضوري ضامن توازن إسهامات مختلف فئات املجتمع ،مث ًال
تنويع األجيال والهويات الجنسية والجامعات اللغوية وغريها ،وذلك
لتجنب حرف األولويات أو إغفال فئات معينة ،وليك ال تنال املخاوف
األمنية املتعلقة بجامعة واحدة تركيزا ً غري متناسب مع ما تناله
مخاوف جامعات أخرى .يجب أن تعكس الرشطة الرتكيبة السكانية
للمجتمع ،مثالً التوازن الجنساين والتوازن اإلثني.
•التأكد من أن التغيريات «الفنية» يف الربوتوكوالت مصحوبة بتدريبات
ذات الصلة للحفاظ عىل املستوى املناسب من املعايري.
•ضامن عدم إساءة استخدام السلطة أمر بالغ األهمية لبناء الثقة بني
الرشطة واملدنيني واملحافظة عليها.
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مبادرات األمن المدني غير المسلح
مبادرات األمن املدين غري املسلحة هي شكل من أشكال الحامية أو حفظ
السالم يقوم عليها أشخاص من خارج الجيش أو الرشطة ،حرصا ً من دون
استخدام األسلحة .بالنسبة للمنظامت املنخرطة يف هذا النوع من النشاط،
مثل قوة السالم الالعنفية (ننفايولنت بيسفورس) وبرنامج منظمة باكس
لحامية املدنيني وكتائب السالم الدولية ،يتعلق حفظ السالم مبنع العنف
والحد منه ووقفه .االفرتاض الشائع هو أن سالح الجيش أو الرشطة هو
وحده القادر عىل القيام بأعامل حفظ السالم .لكن مع مرور الوقت ،ميكن
أن تساهم الحامية املدنية غري املسلحة يف تغيري سلوك املعتدين .باإلضافة
إىل ذلك ،تعترب الجهات األمنية املدنية غري املسلحة يف وضع جيد لجمع
املعلومات وإطالع السكان واحتواء الشائعات .وباإلضافة إىل أدوار الحامية،
ميكن تنظيم وتدريب مجموعات املدنيني غري املسلحني لالستجابة للكوارث
اإلنسانية وغريها.
نظرية التغيير

•إذا كانت الجهات األمنية املدنية غري املسلحة فاعلة بني املجتمعات
واألقاليم املترضرة من العنف ،سيكون لها دور يف تلطيف إجراءات
وسلوكيات الجهات املسلحة (الحكومية وغري الحكومية).
•إذا أمكن للجهات األمنية املدنية غري املسلحة (والتي غالباً ما تكون
عىل عالقة وثيقة مبن تخدمهم) أن تستفيد من نفوذها املعنوي
واملادي للتأثري عىل سلوك هذه الجهات املسلحة ،ستكون قادرة أيضاً
املساهمة يف تحويل مجمل ديناميات النزاع العنيف.
•إذا أمكن للجهات األمنية املدنية غري املسلحة أن تدخل يف حوار
مبارش مع الجهات املسلحة ،ستتمكن من بناء عالقات ثقة وتفاهم
متبادلني ستساعدها عىل التأثري يف التغريات السلوكية ،بخالف
مقاربات أخرى عقابية.

أمثلة

قامت منظامت محلية بدعوة منظمة ننفايولنت بيسفورس 5إىل
جزيرة مينداناو يف الفلبني ،والتي عرفت تاريخاً من االقتتال بني
متمردي مورو والقوات الحكومية .لعب املجتمع املدين دورا ً محورياً
يف التأسيس لوقف إطالق النار يف بانتاي عام  2002وتدريب املدنيني
عىل مراقبته ،وحني شعر أن من شأن الوجود الدويل املساعدة عىل
إنفاذ وقف إطالق النار ،أرسلت املنظمة موظفيها الدوليني للعمل مع
قوات حفظ سالم محلية .وقد ساهم وجودها يف ضامن سالمة السكان
عن طريق إعطاء قضيتهم مكانة دولية .الجدير بالذكر أن العديد من
املشاركني الدوليني قدموا من دول غربية ،ما أدى ملزيد من الحذر
نتيجة خوف الحكومة من العواقب املرتتبة عىل استهدافهم.
تأسست شبكة التضامن مع شعب غواتيامال 6عام  1981ردا ً
عىل الحرب الجارية يف البالد وخلق رابطة بني الشعبني األمرييك
والغواتياميل .ويقوم «مرشوع مرافقة غواتيامال» بتدريب متطوعني
من الواليات املتحدة ملرافقة الناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان،
لسجل
أفرادا ً ومنظامت ،ممن يلتمسون وجودا ً أجنبياً رادعاً .ونظرا ً ّ
الحرب األهلية والنزاع العنيف يف غواتيامال ،ومشاركة الناشطني يف
القضايا القانونية الخاصة بجرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة ،يعترب
الحيز األمني الذي يتحرك فيه الناشطون محفوفاً باملخاطر .من هنا
تعني املرافقة طبقة إضافية من الحامية لهؤالء .عىل سبيل املثال،
قدمت شبكة التضامن مع شعب غواتيامال خدمة املرافقة أثناء رفع
قضايا ضد أشخاص بارزين من املؤسسة العسكرية .وباإلضافة إىل
مرافقة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جلسات االستامع القانونية،
يقوم «املرافقون» بالرصد ورفع التقارير إىل املجتمع الدويل ،مع
الضغط عىل الحكومات لتقوم بدورها بحامية حقوق اإلنسان .ساهم
ذلك يف تقوية ديناميات السالم عرب حامية الفئات األكرث انكشافاً،
كالنساء وتجمعات السكان األصليني املهمشة ،والذين جرى استهدافهم
بوجه خاص خالل الحرب األهلية.
حدود ومحاذير

•سيكون دور رجال األمن النظاميني متاميزا ً دوماً عن دور الجهات
األمنية املدنية غري املسلحة ،وذلك بسبب نظرة السكان ملرتدي الزي
الرسمي .من هنا فإن قيمة دعم مبادرات األمن املدين غري املسلح
تكمن يف تجنب التفريط مبستلزمات عمل هذه الجهات املدنية من
عالقات وثقة ونأي عن ديناميات النزاع.
•من األهمية مبكان أن تكون املبادرات مجهزة مبا يكفي من املعارف
واملهارات والسلوكيات املطلوبة ألداء واجباتها .عىل سبيل املثال،
ينبغي إدماج ديناميات الجنوسة جيدا ً يف مبادرات األمن املدين غري
املسلح ،وذلك بتوفري دوريات نسائية لسياقات العنف الجنيس ،وأيضاً
مدن ّيني مد ّربني عىل معالجة الشواغل األمنية الخاصة بأفراد مجتمع
امليم ،باإلضافة إىل الحساسية للشواغل األمنية املتعلقة بفئات عمرية
محددة.
•ينبغي أن تحرص املبادرات عىل عدم تقويض مصداقية الجهات األمنية
الرسمية أو إلغاء الحاجة لعودتها ،وأن تعمل عىل سد الثغرة حني ال
تكون هذه الجهات موجودة أو قادرة عىل حامية األفراد واملجتمعات.
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مشاريع إزالة األلغام
رغم اتفاقية عام  1997بشأن حظر استعامل وتكديس وإنتاج ونقل األلغام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام (اتفاقية أوتاوا) ،ما تزال األلغام األرضية
مستخدمة أو منترشة نتيجة نزاعات عنيفة سابقة .قد تكون مزروعة
بالقرب من مصادر الطاقة واملياه ،أو عىل طول الحدود ،أو غري ذلك من
التخوم ...وهي مصممة للتشويه والقتل .بالعادة ال تتم إزالة األلغام
األرضية حتى توقف العنف ،األمر الذي ميكنه تشجيع النازحني الداخليني
أو الالجئني الفا ّرين من العنف عىل العودة وإعادة البناء .إزالة األلغام
نفسها ال تخلق السالم ،لكنها مساهمة قيّمة فيه – فبدونها ال ميكن العودة
إىل الحياة الطبيعية.
نظرية التغيير

•يف حالة إزالة األلغام األرضية ،سيمكن النهوض بأمن وأمان
املجتمعات ،األمر الذي سيمنح الناس ثقة بالعودة إىل حياتهم
اليومية بعد استعادة حرية الحركة.
•حني تتمكن املجتمعات املحلية من العودة إىل مناطق أزيلت منها
األلغام ،سيساعد ذلك عىل دعم استخدام وتطوير األرايض واملوارد
التي كانت محظورة االرتياد نتيجة الخطر الذي تعرضه األلغام.

أمثلة

أدت عقود من النزاع العنيف بني الحكومة الكولومبية والجامعات
تفش األلغام األرضية .قامت
املسلحة إىل تهجري املاليني ،فضالً عن ّ
مختلف أطراف النزاع بزرع األلغام حول املعسكرات بهدف حامية
مزارع الكوكا .تضمن اتفاق السالم لعام  2016إزالة األلغام ،والتي
اعتربت أمرا ً رضورياً للتنمية الريفية يف مرحلة ما بعد النزاع ،فضالً
رسحني .تقوم مجموعة
عن توفري فرصة عمل للمقاتلني السابقني امل ّ
إزالة األلغام الدمناركية بإجراء مسوحات وأنشطة إلزالة األلغام ،بنا ًء
عىل عالقاتها وخرباتها القامئة يف كولومبيا منذ  .2011وباإلضافة إىل
ذلك ،أكدت املجموعة الدمناركية أهمية اتباع مقاربة كلية تشمل دعم
إعادة دمج املقاتلني السابقني ،ومعالجة مشاعر االرتياب التي تنتاب
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السكان املدنيني حيال السلطات الحكومية والجهات األمنية الرسمية.
ويف كمبوديا ،استُخدمت األلغام األرضية يف الثامنينات خالل الحرب
األهلية التي دامت ثالثني عاماً ،األمر الذي أبقى الكثري من األلغام
األرضية التي تشكل خطرا ً مستمرا ً .كانت املقاطعات الشاملية الغربية،
مثالً باتامبانغ وبانتيا ميانتيش ،هي أكثف املناطق تلغيامً .أدرجت
كمبوديا برامج إزالة ألغام يف اسرتاتيجيتها الوطنية للتنمية .كان ذلك
جزءا ً أساسياً من تنفيذ اتفاق السالم ،وقد ساعدت األمم املتحدة يف
التدريب عىل عمليات إزالة األلغام .أصبح املركز الكمبودي ألعامل
األلغام 8واحدا ً من أنجع املؤسسات الحكومية يف البالد ،وقد توىل
معالجة مشكلة األلغام عىل املدى الطويل ،رغم تراجع اهتامم املانحني
وتاليش متويلهم ملبادرات إزالة األلغام مع مرور الوقت.
حدود ومحاذير

•إزالة املوروثات املادية للحرب أو الحدود بني املجتمعات ال تعالج
تلقائياً عالقات أو ديناميات النزاع العنيف .لذلك لن يكون نزع األلغام
ناجعاً إال كأداة ،وباالقرتان مع غريها من أدوات تحويل العنف أو
جهود بناء السالم.
•ما مل تتم إزالة األلغام بشكل صحيح وبشكل شامل ،سيستمر الشعور
بانعدام األمن وستبقى املجتمعات غري مطمئنة للعودة إىل املناطق
املنزوعة األلغام واالستفادة منها.
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التعاون اإلقليمي وإدارة الحدود
تتخطى النزاعات العنيفة جغرافيا الداخل والخارج ،فالكثري من النزاعات
العنيفة لها جذور عابرة للحدود .تعترب إدارة الحدود مسألة معقدة نتيجة
أقلمة النزاع العنيف ،األمر الذي يتطلب التعاون اإلقليمي بني السلطات
والسكان ملعالجة ديناميات النزاع والعنف .قد تكون مح ّددة قانوناً؛ وقد
تكون متنازعاً عليها ،أو ببساطة قد ال تعكس التمفصالت االجتامعية أو
الدميوغرافية التاريخية .غلب عىل االنخراطات املبكرة يف املسائل الحدودية
النظر إىل األنشطة من منظور التحكم يف العبور ،بينام تعرتف الجهود
املعارصة مبجموعة أوسع من األنشطة واالعتبارات املتعلقة بإدارة هذا
العبور.
يتعامل نظام «ضبط الحدود» تقليدياً مع الجامرك ورشطة الحدود ووكاالت
الهجرة .عىل النقيض من ذلك ،تعترب «إدارة» الحدود مقاربة أكرث توسعاً
ومتحورا ً حول الناس ،وهي تتضمن الرتايض وبناء الثقة والتعاون مع
املجتمعات الحدودية .تشمل اإلدارة القطاعات والديناميات ،مثل التجارة
عرب الحدود والتنمية ،وقد تشمل األنشطة تطوير البنية التحتية ،مثل بناء
الطرق والجسور؛ التدريب عىل مهارات اإلسعاف األويل أو إدارة الكوارث
أو البحث واإلنقاذ؛ برامج التجارة عرب الحدود؛ التبادالت الثقافية والحوار
بني الدول املجاورة .هذا النوع األوسع من األنشطة يوفر الكثري من الفرص
لدمج أهداف بناء السالم ويحقق تأثريا ً بنيوياً أكرب بكثري.
نظرية التغيير

•إذا أدى التعاون اإلقليمي إىل إقامة أو حامية العالقات التجارية
(وخاصة طرق التجارة) سيساعد ذلك يف استعادة أو توفري مصادر
الدخل والرزق التي تدعم االقتصادات املحلية.
•إذا أدى التعاون اإلقليمي إىل تطوير عالقات إيجابية بني سلطات
إدارة الحدود ومن يعربون هذه الحدود ،سيكون من املمكن بناء
الثقة والتأسيس لعالقات سلمية وتعاون إقليمي.
•إذا جرت إدارة الحدود بطريقة تعزز االنفتاح والتفاعل بني الثقافات،
سيكون من املمكن تخفيف كره األجانب والعنرصية املرتبطني بالنزاع
العنف والقامئني عىل القوالب النمطية أو الشائعات حول جامعات
سكانية معينة.
•إذا جرت إدارة الحدود بطريقة تحافظ عىل الروابط الثقافية
والعائلية القامئة ،سيكون من املمكن الحد من الشعور بالتهميش
لدى جامعات هوياتية معينة ،وكذلك املحافظة عىل شبكات األمان
االجتامعية والعائلية التقليدية يف مواجهة االنكشاف.

أمثلة

أثار القتال يف املناطق الحدودية ألفغانستان وطاجيكستان مخاوف
بشأن اآلثار غري املبارشة للعنف .تعمل الرشاكة بني أفغانستان واالتحاد
األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل تحسني نقاط العبور
الحدودية بني أفغانستان وطاجيكستان ،كام تقوم إدارة حدود االتحاد
األورويب شاميل أفغانستان ( )EU-BOMNAFببناء بنية تحتية مادية
واجتامعية عىل طول الحدود ،مبا يف ذلك تنظيم رحالت ميدانية لرجال
الرشطة يتالقون فيها ويتعلمون من بعضهم البعض ويشاركون فيام
بينهم أفضل املامرسات .تشمل أنواع الدعم كل يشء ،من التدريب
عىل القيادة يف الثلج إىل اإلسعافات األولية ،مرورا ً بورشات عمل
محددة لدعم العامالت يف القوات املسلحة وأمن املطارات وهيئات
إدارة الحدود .تعزز سعة نطاق الكفاءات التي يستهدفها املرشوع
فكرة إدارة الحدود كخدمة للسكان وليس كمسعى عسكري أمني
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للدولة فقط.
كذلك أدرك برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن إلدارة الحدود آثارا ً عىل
السالم يف مجتمعات الساحل ،فأطلق مرشوعاً يتخذ مقاربة متكاملة
إلدارة الحدود 10.فقد عزي سوء اإلدارة إىل ارتفاع عدد الجهات
املامرسة للعنف خارج إطار الدولة ،والتي تعرض سالمة وأمن
املجتمعات هناك للخطر .كان من أبرز محاور تركيز هذا املرشوع
تحسني العالقات بني الوكاالت الحدودية والسكان املحليني بهدف بناء
الثقة ،وكذلك رفع درجات الثقة والتعاون داخل الوكاالت نفسها وفيام
بينها .عالوة عىل ذلك ،يدرك املرشوع البعد اإلقليمي إلدارة الحدود،
وبالتايل فهو يعمل مع عدة بلدان ومجتمعات.
حدود ومحاذير

•قد تح ّد املنافسة أو تبادل اللوم بني الدول أو التدخل يف شؤون دولة
أخرى من مستوى التعاون اإلقليمي.
•ينبغي أال يطمس التعاون اإلقليمي مسؤولية الدولة عن حامية
الجامعات السكانية داخل حدودها.
•ال ميكن تصميم إدارة الحدود كمجرد دعم تقني ،فهي متس األبعاد
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات التي تعيش
عىل طول املناطق الحدودية ،وسيكون لها تأثري عىل تصورات أجزاء
أخرى من البلدان املحيطة.
•قد تكون األنشطة عرب الحدود مرشوعة أو غري مرشوعة أو إجرامية
بطبيعتها ،لذلك يتعني عىل إدارة الحدود النظر يف الديناميات املحددة
للمجتمعات واالقتصادات املحلية والعالقات والسلع املتداولة ليك
تتمكن من االستجابة لالحتياجات السياقية.
•تلعب إدارة الحدود دورا ً حيوياً يف السيطرة عىل األنشطة غري
املرشوعة أو اإلجرامية ،لكن ينبغي تنظيمها بطريقة تقلل من فرص
األنشطة السلبية دون أن تؤذي أو تق ّوض الروابط التي تش ّد عرى
األوارص السلمية أو األرزاق.
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ضبط األسلحة الصغيرة والخفيفة
تشمل األسلحة الصغرية والخفيفة القطع ذات الطراز العسكري وأيضاً
تلك النارية التجارية ،كاملسدسات والبنادق ،لكن أيضاً األسلحة الخفيفة
كقاذفات القنابل اليدوية ومضادات الدروع ومضادات الطائرات املحمولة.
يتطلب ضبط هذه األسلحة أنشطة ال تغطي فقط الرصد وضبط الواردات
والصادرات والرتانزيت وشهادات االستخدام النهايئ ،بل وكذلك مراقبة
مجمل عمليات الجامرك وإجراءات الحدود ،وأيضاً مخزونات األسلحة .قد
يشمل الضبط أيضاً تدابري تشمل املجتمعات املحلية ،مثل الحوار لبناء زخم
يدعم التنظيم الواسع النطاق واالتفاقات املتعددة األطراف.
مبا أن األسلحة تخلق بنى سلطة ضا ّرة تسهم يف ثقافات العنف ،فهي
ال تتسبب بعنف فيزيايئ فحسب ،بل أيضاً عنف بنيوي .فالعالقة بني
إنتاج واستخدام األسلحة جليّة ،أما عالقتها بالسالم املستدام فواهية ،ألن
السالم الذي ال ميكن ضامنه إال بالسالح هو سالم هش أصالً .ولذلك فإن
ضبط هذه املواد ليست رضورية فقط للحد من مخاطر تصعيد النزاعات
العنيفة ،بل هي أيضاً غاية مرغوبة السرتاتيجيات بناء السالم.
نظرية التغيير

•يف حال ضبطت األسلحة الصغرية والخفيفة بنجاعة ،سيقل احتامل
استخدامها ،ما يعني عدداً أقل من املشاحنات العنيفة.
•يف حال رصدت حركة األسلحة الصغرية والخفيفة بنجاعة ،سيمكن
منع انتشارها وتداولها من سياق نزاع عنيف إىل آخر .إذا تم الحد
بنجاعة من قطع األسلحة الصغرية والخفيفة ،ميكن للمؤسسات أن
تثبت نجاعتها يف معالجة املخاوف األمنية املجتمعية ،وما ما سيؤدي
بدوره إىل بناء عالقات أفضل بني الدولة واملجتمع.

أمثلة

يف كوسوفو ،أدى النزاع العنيف مع رصبيا أواخر التسعينات إىل انتشار
عدد كبري من األسلحة التي تهدد املشهد األمني .أجرت منظمة سيفر
وورلد عملية تشاور يف فريزاي  /أوروسيفاتش ،وهي واحدة من كربى
مدن كوسوفو التي قطنعا عدد كبري من السكان األلبان وعدد أصغر
من الرصب 11.أطلق مجلس الطالب حملة توعية مبخاطر األسلحة غري
املرشوعة ،وقد شمل ذلك مناظرات يف املدارس وحمالت إعالمية .نظرا ً
لقوة امللكية املحلية للحملة ،متكن املرشوع من رفع درجة الثقة بني
أفراد املجتمع .ورغم عدم متكنه من خفض عدد األسلحة ،والتي ما
تزال تطرح مشاكل عىل جهود بناء السالم يف كوسوفو ،إال أن الحوار
ساعد عىل بناء توافق اآلراء والتأسيس لتنظيم قانوين واسع النطاق.
توضح هذه الحالة صعوبة ضبط األسلحة الصغرية والخفيفة ،عىل نحو
12
ما نوقش يف التقارير التي نرشها مرشوع مسح األسلحة الصغرية.
أدى انتشار األسلحة الصغرية إىل تقويض األمن البرشي يف هندوراس،
وهي بلد تعاين من معدالت عنف وقتل عالية .تسعى األمم املتحدة
إىل الحد من األسلحة الصغرية من خالل برامج متزامنة عملت مع
الحكومة وكذلك مع أفراد عصابات سابقني ،وذلك للمساعدة يف
إدارة وضبط مخزونات األسلحة 13.شارك أفراد العصابات السابقون
يف التدريب لتعلم مهارات جديدة ميكنهم استخدامها بعد عودتهم
ملجتمعاتهم .ولتقليل عدد األسلحة املتاحة عىل املستوى املجتمعي،
عملت األمم املتحدة أيضاً مع الحكومة لرفع عتبة اللجوء إىل عنف
السالح.
حدود ومحاذير

•ملبادرات ضبط األسلحة دور كبري يف ردع انتشارها ،لكنها تعكس
سياقات يعترب فهيا استخدام األسلحة رضورة .لذلك ،من أجل
املساهمة يف بناء السالم ،ال بد من توأمة هذا النوع من املبادرات مع
مشاريع تعالج القضايا األمنية الكامنة التي تدفع إىل ذلك االنتشار.
•يتعني بذل جهود مجدية للحد من انتشار األسلحة (وال سيام بني
السكان) ملعالجة أولويات الرشطة ،وكذلك للتصدي للشواغل األمنية
األكرث مبارشة بالنسبة للمجتمعات .يتطلب ذلك شكالً من أشكال
التشاور مع هذه الرشائح السكانية.
•قد تكون جامعات الضغط أو غريها من املؤسسات ذات املصلحة
النقدية يف استبقاء الوضع القائم مرتددة يف دعم ضبط األسلحة
الصغرية أو الخفيفة ،ومن األمثلة عىل ذلك الجمعية الوطنية للبنادق
يف الواليات املتحدة أو لويب الدفاع يف أوروبا.
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دعم المقاتلين السابقين
يتطلب دعم املقاتلني السابقني إلعادة إدماجهم يف املجتمع عددا ً
من املخططات التي تنظر يف الوضع االجتامعي والرفاهية االقتصادية
واحتياجات الرعاية الصحية يف السياق األوسع للمصالحة الوطنية وجهود
الشفاء املجتمعي 14.من تحديات عملية إعادة اإلدماج خطر إعادة انضامم
15
املقاتلني السابقني إىل الجامعات املسلحة يف سياقات انكشاف معينة.
يتطلب األمر إدراكاً للسياق وفهامً نفسانياً للـ«إثارة» التي يشعر بها
مامرسو العنف ،فضالً عن الحوافز املتصورة لدخول الحرب 16.يتضمن ما
يطلق عليه اليوم «الترسيح ونزع السالح وإعادة الدمج» ( )DDRما ييل:
•ترسيح أو تفكيك الجامعات املسلحة؛
•نزع وجمع وضبط األسلحة؛
17
•توفري الدعم أثناء االنتقال إىل الحياة املدنية.
ويف اآلونة األخرية ،أدرجت برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج
اإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني كجوانب إضافية ،خصوصاً فيام يتعلق
بالجامعات املسلحة األجنبية.
وتبني البحوث أن أنجع برامج الدعم تأخذ بعني االعتبار الجوانب الجنسانية
واالقتصادية والسياسية واالجتامعية .كذلك تلعب املشاركة االجتامعية يف
املجتمع – مع العائالت والجريان ،وكذلك املنظامت املجتمعية – دورا ً يف
تيسري القبول وإعادة اإلدماج واملصالحة 18.بدورها تساعد إعادة اإلدماج
املقاتلني السابقني عىل اكتساب حس بالهدف ،ما يقلل من خطر العزلة
واالنضامم مجددا ً إىل الجامعات املسلحة.
ميكن للربامج أن تركز عىل تحسني قابلية توظيف املقاتلني السابقني،
وذلك من خالل التعليم والتدريب عىل املهارات املطلوبة ضمن االقتصاد
املحيل ،وكذلك خلق بيئة متكينية عرب تنمية القطاع الخاص والتعاون مع
الرشكات 19.عىل مرشوعات التوظيف أن تأخذ بعني االعتبار تطلعات
وذاتيات املقاتلني السابقني ،وأن تنظر يف كيفية نقل مهاراتهم ،مثالً إىل جهاز
الرشطة أو مراقبة االنتخابات .باإلضافة إىل ذلك ،ال بد من الدعم النفيس
االجتامعي الذي يغذي الحس باالنتامء والذي يشكل جزءا ً أساسياً من أي
برنامج متكامل ،وال سيام حني يشتمل عىل منظور جنساين حساس للفروق
20
الدقيقة.

أمثلة

بعد عقود من النزاع املسلح يف كولومبيا وتجنيد آالف األطفال يف
حروب العصابات ،تواجه البالد تحدي إعادة إدماجهم يف الحياة
املدنية .تعمل مؤسسة تنمية العقول (ديفيلوبينغ مايندز) مع الجنود
األطفال السابقني يف كولومبيا لدعم عملية إعادة إدماجهم يف عوائلهم
واملجتمع 22.تركز برامج الدعم عىل مختلف جوانب االحتياجات
النفسية واالجتامعية ،من املشورة النفسية إىل التعليم ،فضالً عن
التدريب عىل املهارات التي تساعد يف إعداد األطفال للحياة املدنية.
تدير املؤسسة عددا ً من الربامج يف مجتمعات مختلفة ،مع تفصيل
الدعم بحسب احتياجات كل مجتمع .عىل سبيل املثال ،يف حي
ألتوس دي كاثوكا جنوب بوغوتا ،وألتوس دي فلوريدا يف سواتسا ،كان
الشباب هم األكرث انكشافاً للنزوح والفقر نتيجة النزاع .حدد املجتمع
املحيل احتياجات سوقه ،مثل اإللكرتونيات وإصالح السيارات ،وقدمت
املؤسسة التدريب الفني والتوجيه بنا ًء عىل هذه االحتياجات.
بعد مرور عقدين عىل اإلبادة الجامعية يف رواندا ،ورغم التقدم يف
جهود املصالحة ،والتنمية االقتصادية ،وتوفري الرعاية الصحية ،ما تزال
البالد تواجه قضايا خالفية .تعمل منظمة إنرتناشنل ألرت عىل عملية
املصالحة من خالل دعم املقاتلني السابقني يف نوادي حوارية وتقديم
مشورات نفسية ملعالجة الرضوض النفسية وتوفري مشاريع التمويل
األصغر 23.يتصدى هذا املرشوع لألبعاد املتعددة للدعم ،مبا يف ذلك
الحاجة إىل املساعدة النفسية والشفاء ،وإقامة جلسات حوار مع
الناجني لتعميق فهم الواقع .تعترب املشورة رشطاً سابقاً لخوض جلسات
الحوار .وقد أصبحت النوادي الحوارية القامئة عىل تبادل اآلراء تحظى
باحرتام املجتمعات املحلية والحكومة ،وقد شارك يف تيسريها كل من
الناجني والجناة املرتكبني لإلبادة بهدف إعادة بناء متاسك املجتمع.
املراجع

Ñ

يجب تقديم جميع جوانب الدعم املمكنة للمقاتلني السابقني كأدوات
مساعدة عىل االكتفاء الذايت وتحقيق التطلعات ولعب دور مواطني
21
فاعل.
نظرية التغيير

•إذا أمكن للربامج دعم االندماج االجتامعي للمقاتلني السابقني من
خالل مثالً جلسات الحوار واملشاركة االجتامعية ضمن املجتمعات،
سيمكن تحسني العالقات االجتامعية وعمليات املصالحة عرب تقليل
حاالت التوتر أو االرتياب أثناء التأسيس للقبول والتفاهم املتبادلني.
حني يتاح للمقاتلني السابقني تجديد أو بناء روابطهم االجتامعية،
ستقلل مشاركتهم االجتامعية من إغواء االنضامم إىل الجامعات
العنيفة.
•إذا أمكن للربامج دعم املقاتلني السابقني اقتصادياً من خالل برامج
التمويل األصغر أو التعاون مع القطاع الخاص ،سيكونون أكرث تأهيالً
وامتالكاً للمهارات الالزمة يف االقتصادات املحلية .سيساعد املقاتلني
السابقني عىل اكتساب حس بالهدف ،وبالتايل سيقلل خطر االنتكاس
إىل الجرمية أو السلوك العنيف لتحقيق غايات اقتصادية.
•إذا أمكن للربامج استيعاب الجوانب السياسية لدعم املقاتلني
السابقني ،سيشعرون بأن هناك من ميثلهم ويزداد احتامل قبولهم
للمؤسسات والبنى السياسية الجديدة.
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حدود ومحاذير

•ينبغي التمييز بني الدعم املقدم للمقاتلني السابقني وبرامج الدعم املقدم لغريهم من
املترضرين من النزاعات العنيفة ،مثالً اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ،فالجامعات لديها احتياجات مساعدة
محددة .مع ذلك ال ينبغي أن تقترص فوائد املساعدة عىل أشخاص املقاتلني السابقني
فحسب ،فقد يثري ذلك استياء املجتمعات التي يعاد إدماجهم فيها.
•ينبغي أن تدرك املشاريع أيضاً أن املقاتلني السابقني ليسوا مجموعة متجانسة ،فقد تكون
ملجموعات فرعية احتياجات خاصة ،كالجنود األطفال الذين يحتاجون إىل التعليم .كام قد
تواجه النساء صعوبات تتعلق بالهوية أثناء عودتهم إىل املجتمع ،حيث س ُيتّهمن باالنحراف
عن األدوار التقليدية للجنسني.
•قد يؤدي استمرار العنف أو العمل املسلح إىل تقويض الجهود .ميكن أن ينجح دعم
املقاتلني السابقني يف سياق اتفاق سالم رشعي وشامل للجميع ،وبوجود إرادة سياسية
لتحقيق تغيري تحوييل .لكن من املرجح أن تحتاج املشاريع إىل دعم سيايس محيل وإقليمي
من أجل تنفيذ السياسات والعمل مع املجتمعات التي يندمج فيها املقاتلون السابقون.
•ينبغي أن تأخذ املشاريع بعني االعتبار االختالفات بني املدن والريف .عىل سبيل املثال ،قد
يواجه املقاتلون السابقون يف املناطق الريفية تحديات تتعلق بالوصول إىل األرض ،فيام قد
يكون الحصول عىل التعليم هو الصعوبة يف األوساط املدينية.
•ينبغي أن تأخذ املشاريع بعني االعتبار الذين قاتلوا مبفردهم ،وليس فقط أفراد الجامعات
املسلحة.
•ال بد من توافق املشاريع مع معايري حقوق اإلنسان ،وضامن عدم تحولها إىل منشآت
احتجاز قرسي أو عقاب بهدف االنتقام.
•قد تحتاج املشاريع إىل النظر يف كيفية التمييز بني املجرمني السياسيني وأولئك «العاديني».
•يجب تقديم الدعم ضمن سياق املصالحة والعدالة االنتقالية األوسع ،األمر الذي قد يشمل
تحديات التعامل مع الضحايا ومنح التعويضات.
•يشكل إنشاء و/أو توفري فرص عمل للمقاتلني السابقني تحدياً خاصاً يف السياقات التي تشهد
العنف أو الخارجة منه للتو.
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وسائل اإلعالم أدوات تس ّهل تدفق املعلومات .يف سياقات النزاع العنيفة،
قد يسهم تقييد الوصول إىل املعلومات ،والرتويج ملعلومات مجزوءة ،وقمع
معلومات أو وجهات نظر معينة ،يف اإلبقاء عىل ديناميات النزاع العنيفة .يف
الوقت نفسه ،كقناة لضخ املعلومات ،مثة إمكانات هائلة للشغل عىل حساسيات
النزاع أو حتى كتابة التقارير وبث املحتوى الذي ير ّوج للسالم والحلول الالعنفية.
ميكن إذن لوسائل اإلعالم أن تقوم مبوازنة فعالة بني حرية التعبري وحظر
1
التحريض عىل الكراهية و /أو العنف.
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مشاريع اإلعالم الحساس

للنزاع والتثقيف اإلعالمي
يجب أن تكون كافة وسائل اإلعالم ،برصف النظر عن اختصاصاتها ،حساسة
للنزاع .بعبارة أخرى ،عىل وسائل اإلعالم أن تنتج محتوى يعكس فهامً
معقدا ً لديناميات النزاع العنيفة ويأخذ يف االعتبار تأثري اإلعالم نفسه
عىل الجهات الفاعلة ضمن تلك الديناميات .قد تكون هذه الحساسية
مسألة بسيطة ال تتجاوز االمتناع عن استخدام مصطلحات مثل «جيد»
و«رشير»؛ أو تج ّنب االستخدام املغلوط ملصطلحات اختزالية مثل «إرهايب»
أو «متطرف»؛ وصوالً لفحص الحقائق لتكذيب الشائعات والتكهنات.
لكن ميكن لوسائل اإلعالم أن متيض أبعد من ذلك وتساهم بشكل فاعل
يف تحقيق السالم ،مثالً عرب توفري املزيد من التغطية لفرص مبادرات الحل
وبناء السالم ،باإلضافة لتسليط الضوء عىل األرضية املشرتكة بني أصحاب
املصلحة املشاركني يف النزاع.
ميكن ملبادرات مثل التدريب عىل املهارات الصحفية املهنية ،أو تشجيع
التوظيف اإلعالمي الشامل للجميع ،أو تنويع املصادر وخطوط النرش،
أن تكون أدوات مؤثرة ملساعدة اإلعالم عىل إبداء املزيد من الحساسية
إزاء النزاع .بإمكان أنشطة أخرى أيضاً ،مثل الصحافة املواطنية ،أن تسهم
يف تحقيق السالم من خالل إنشاء منصات ألصوات أو منظورات مهمشة
ومقصاة عن رشكات اإلعالم السائدة ،ألسباب تتعلق إما مبلكية الوسائل أو
بسياسات التحرير والتوظيف.
وبينام يقدم فيه اإلعالم الحساس للنزاعات مجموعة متنوعة من وسائل
الحد من النزاعات العنيفة أو تعزيز السالم ،ميكن باملقابل استخدام أي
شكل من أشكال اإلعالم للرتويج لآلراء والقوالب النمطية املثرية للفرقة ،أو
إلثارة واستقطاب أصحاب املصلحة ضمن نزاع عنيف .وكام هو الحال دامئاً،
نية منتجي املحتوى اإلعالمي هي ما سيحدد يف نهاية املطاف نجاعة هذه
املبادرات .لذلك من املهم بالقدر نفسه تعزيز التثقيف اإلعالمي أو قدرة
مستهليك وسائل اإلعالم عىل التقييم والتحليل النقدي للمعلومات املقدمة
لهم.
نظرية التغيير

•إذا تم إنتاج تقارير حول نطاق واسع من أسباب ودوافع النزاع
العنيف ،سيساعد ذلك عىل تحديد الطرق غري العنيفة وغري القرسية
التي ميكن من خاللها معالجة هذه الدوافع .من جهة أخرى ستتبدى
فرص الفاعلني املدنيني يف املجتمع للمساهمة يف الحد من العنف.
•إذا أمكن لتقارير وسائل اإلعالم تغطية تشابك ديناميات النزاع
إلثبات العواقب (غري املبارشة) للعنف بالنسبة ملجموعة واسعة
من أصحاب املصلحة ضمن املجتمع ،وكذلك عكس تعقيد الجهات
الفاعلة يف النزاع ،سيكون من الصعب أن تتمسك الجامهري
بـ«مواقفها» املستحكمة حيال النزاع.
•إذا أمكن تعريض الجهات الفاعلة يف النزاع ومختلف فئات السكان
لتواريخ ووجهات نظر أصحاب املصلحة اآلخرين ،سيؤدي ذلك إىل
ّ
سيحث عىل
فهم أكرث تفصيالً لآلراء املعارضة ،ويف ظروف مثالية
االنفتاح عىل الحوار.

أمثلة

يف مرشوع مشرتك يف رواندا بني منظمتي أوكسفام وراديو ال
بينيفولنسيا ،تم إنتاج مسلسل إذاعي حظي مبتابعة أكرثية املستمعني.
يدور املسلسل حول نزاع بني قريتني خياليتني ويعكس قضايا اإلبادة
الجامعية التي شهدها عام  1994وما تالها ،وقد ركز عىل معالجة
وتثقيف املستمعني حول كيفية التعرف عىل الرضوض النفسية،
وهي بعد من أبعاد النزاع غالباً ما تقرص وسائل اإلعالم يف تغطيته.
مبسطة عرب رسد القصص ،وبشخصياته
بتعامله مع املوضوع بطريقة ّ
التي يفهمها ويتعاطف معها الجمهور ،قدم املسلسل مساهمة ق ّيمة
يف أنسنة األطراف املتصارعة السابقة .ومع وصول هذه املبادرة إىل
جمهور عريض ،متكن من إيصال أهمية التعامل مع الرضوض والتامثل
إىل الشفاء كمجتمع ،مام مثل خطوة هامة نحو املصالحة وبناء
عالقات سلمية.

2

مثال آخر هو ورشات العمل التي ميولها صندوق تحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ،والذي يقوم بإرشاك الشباب املتأثرين بالنزاع العنيف
يف مقدونيا بني املقدونيني واأللبان عام 3 .2001تهدف الورشات
إىل تحويل الصور النمطية السلبية التي نجمت عن الصدامات بني
املجموعتني العرقيتني .يضع هذا النوع من املبادرات الشباب يف موقع
املراقب واملحلل لكيفية بناء القوالب النمطية واستمرارها يف التقارير
اإلعالمية ،وقد أفرد املرشوع مساحة ملناقشة طرق بديلة إلعداد
التقارير من خالل النظر يف دور اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد
يف تعزيز التفاهم املتبادل .بعد انتهاء الورشات ،شارك املشاركون
منشورات متعددة اللغات عىل شبكات التواصل االجتامعي حول
كيفية التغلب عىل الحواجز .ولتوسيع واستدامة التأثري ،نظم الشباب
فعاليات لرصد خطاب الكراهية يف وسائل
حدود ومحاذير

•إذا أثبتت وسائل اإلعالم الحساسة للنزاعات أو املعززة للسالم نجاعتها،
سيكون من املمكن تقويض نفوذ من لهم مصلحة يف استبقاء حالة
العنف .لذلك ال بد من تحليل هذه اإلمكانات والتخطيط لسالمة
املشاركني يف إعداد التقارير.
•التأثري اإليجايب ألية مبادرة إعالمية مرتبط بالجمهور أو الق ّراء .ودون
تحليل أو فهم مسبق للوضع الدميغرايف وعادات مستهليك وسائل
اإلعالم ،لن يكون من املمكن تحقيق أثر بالغ.
•كام يف جميع قطاعات التدخل ،ال بد من الرشاكة مع العاملني يف
قطاع اإلعالم ،وليس فقط العاملني يف بناء السالم .فالخربة والنفاذ
إىل املوارد واتساع الشبكات كلها أمور رضورية إذا أريد للمبادرات
اإلعالمية أن تساهم يف السالم.
•ميكن للمشاريع واملبادرات املحدودة النطاق أن تواجه مقاومة أو
قلة دعم من جانب الحكومة .هنا ميكن ملجتمعات املانحني مساعدة
مرشوع ما عىل النجاح من خالل الدعم املايل و/أو السيايس ألهدافه.
•يتحمل الصحفيون مسؤولية عدم التواطؤ مع العنف ،لذلك ينبغي أن
يعكس تدريبهم أفضل املامرسات املساعدة عىل بناء السالم.
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مبادرات تنظيم وملكية وسائل اإلعالم
ميكن لتنظيم وسائل اإلعالم أن يحكم املنافسة واملحتوى واإلعالنات
واملعايري والتحيزات .يتأثر الصحفيون املحرتفون ،وإىل حد ما املواطنون
املراسلون ،بسياق الصنعة التي يعملون فيها .وبالتايل ميكن أن يؤثر التنظيم
بشكل كبري عىل التقارير .قد يكون لقوننة وحامية استقاللية الصحفيني
والرشكات اإلعالمية تأثري إيجايب.
وبالعكس ،سيكون لحامية االحتكارات والحد من حرية التعبري وتقييد
االستقالل اإلعالمي تأثريات سلبية.
وباإلضافة إىل صياغة قوانني اإلعالم ،إنفاذ اللوائح التنظيمية ال يقل أهمية
يف سياقات النزاع ،ألن التطبيق االنتقايئ لهذه اللوائح قد يستعمل كأداة
لتهديد أو تخويف بعض الصحفيني أو املنافذ اإلعالمية .وقد يكون مللكية
وسائل اإلعالم أثر عىل ديناميات النزاع العنيف ،فقد تسمح بالتحيز أو
بفرض الرقابة عىل أخبار أحداث أو شخصيات فاعلة ضمن النزاع.

أمثلة

يف كينيا ،تقوم الحمالت عىل وسائل التواصل االجتامعي بتعميم
معلومات ونرش الرسائل ضد العنف 4.كام تشارك منظامت املجتمع
املدين يف إعداد التقارير الصحفية .ميثل ذلك تحوالً باتجاه التعاطي
السلمي مع االنتخابات ،والتي سبق أن أثارت عنفاً وانقسامات عام
 .2007كام ميثل منوذجاً للحكومة واملجتمع املدين واملواطنني الذين
يعملون جميعاً من أجل حل سلمي.
أنشأت بعثة منظمة األمم املتحدة بالتعاون مع مؤسسة هريونديل
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية راديو أوكايب عام  ،2002والذي
ساهم يف إثراء حرية التعبري والوصول إىل املعلومات وكذلك يف جهود
السالم يف البالد .الجدير بالذكر أنه خالل حرب  ،1994-2003جرى
بث الراديو يف مختلف مناطق سيطرة املتمردين وكذلك املناطق التي
تسيطر عليها الحكومة ،مام سمح بإنشاء روابط جديدة بني جامعات
السكان .الراديو حساس للنزاع ويستخدم اللغات الخمس الرئيسية
يف الجمهورية ،وما زال راديو أوكايب يواصل دوره بعد الحرب كمصدر
5
للمعلومات ومنوذج ألفضل املامرسات اإلعالمية يف البالد.

باختصار ،الشفافية يف قضايا تنظيم وملكية ومراقبة وسائل اإلعالم لها
أهمية خاصة يف املبادرات الحساسة للنزاعات أو املعززة للسالم.
نظرية التغيير

•إذا جرى تنظيم رشكات اإلعالم لخدمة املصلحة العامة ،بدالً من
مصالح املالكني أو غريهم من النخب الفاعلة يف سياق النزاع ،سيكون
من غري املحتمل أن تكون التقارير متحيزة أو متحاملة أو تحريضية.
•إذا جرى تقييد احتكارات وسائل اإلعالم ،سيكون ألصوات الفئات
املهمشة أو األقليات فرص متثيل أكرب.

حدود ومحاذير

•غالباً ما تكون ملكية وسائل اإلعالم مرادفاً للنخب االجتامعية
والسياسية .ولذلك ال بد من الدعم السيايس من قبل أصحاب النفوذ
إلصالح الجهود يف هذا املجال.
•لن تؤدي مبادرات تنظيم وملكية وسائل اإلعالم وحدها إىل تخفيف
أو تحييد العنف .لذلك ينبغي عىل املشاريع الفاعلة يف هذا املجال
والساعية للتأثري يف بناء السالم أن تكون دقيقة بشأن كيفية ارتباط
املبادرة بديناميات النزاع املحددة يف سياق معني .كام ينبغي عليها
النظر يف كيف وملاذا ستنجح األنشطة والجهات القامئة عليها يف
تحويل مامرسات أو سلوكيات أصحاب املصلحة املعنيني ضمن
النزاع .يعني ذلك ضمناً املزيد من تحديد السياق ،والذهاب أبعد
من التحديد العمومي لفئات أصحاب املصلحة مثل «الشباب» أو
«النساء».

•إذا جرى رصد املامرسات اإلعالمية بشكل رسمي من قبل مجموعة
رشعني عىل
متنوعة من أصحاب املصلحة ،سيكون ممكناً تشجيع امل ّ
الترصف برسعة حيال التقارير املتحيزة أو التحريضية أو العمل ضد
اضطهاد الصحفيني.
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ميكن للفنون والثقافة أن تعكس التواريخ واملعتقدات عرب األجيال،
باإلضافة لكونها أدوات للتعبري عن الذات .لذلك فإن املبادرات
املذكورة يف هذا القسم تتناول كالً من اإلحساس بالتاريخ واالنتامء
الجمعي ،والذي يخلق فرصاً حوارية لتحديد القيم أو العادات
املشرتكة ،وأيضاً أساليب تطوير مساحات التعبري الفردية .تعد الفنون
والثقافة وسيلة لتبادل أفكارنا ورؤيتنا للعامل مع اآلخرين ،وقد يكون
ذلك جوهرياً لبناء التفاهم املتبادل بني السكان .ومع ذلك ،من
توسل الفنون والثقافة لدفع ديناميات النزاع العنيفة أيضاً،
املمكن ّ
وذلك يف حال جرى التالعب بها لخلق قصة هوية أحادية الجانب ،أو
لتشجيع أفكار تف ّوق جامعة واحدة.
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الثقافة والفنون
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مشاريع التراث والتبادل الثقافي
من املعرتف به أن الرتاث الثقايف وسيلة مهمة للتعبري عن قيم املجتمع
وعاداته وأهدافه عرب األجيال .هناك أنواع مختلفة من الرتاث الثقايف،
كالبيئة املعمورة (املباين ،اآلثار) والبيئة الطبيعية (الطبيعة ،الزراعة)
واملصنوعات اليدوية (الكتب ،الوثائق ،األشياء ،الصور) وحتى التقاليد
املشرتكة املتعلقة بالطعام أو اللباس .ميكن إساءة استخدام الرتاث الثقايف
لبث الفرقة بني الناس وتقويض التعايش السلمي .عىل سبيل املثال ،قد
يجري استخدامه للرتويج لفكر قومي مثري لالنقسام يعيل من شأن القصة
القومية لجامعة ما ،أو إلخضاع األقليات .كام ميكن أن يكون تدمري الرتاث
الثقايف عمالً تحريضياً بامتياز يف سياق نزاع عنيف.
أما التأكيد عىل الرتاث الثقايف املشرتك أو املوازي فبإمكانه يعزز الشعور
بالتاريخ واالنتامء الجمعي .كام ميكن للتبادل الثقايف ،كربامج التوأمة بني
املدن أو برامج التبادل الدرايس ،أن تكون ذات مفيدة يف بناء السالم ،حيث
تؤدي إىل تالقي الناس اجتامعياً ونشوء فرص للحوار والتفاعل.
نظرية التغيير

•إذا أمكن للمشاريع البناء عىل الرتاث الثقايف لتحفيز املؤسسات
اإلبداعية أو التجدد الثقايف ،سيمكنها املساهمة يف التنمية االقتصادية
وكذلك يف بناء السالم.
•إذا أمكن ملشاريع الرتاث الثقايف البناء عىل فرص الحوار بني أصحاب
املصلحة ضمن النزاع والجامعات السكانية املستقطبة ،سيمكنها
تشجيع املزيد من االعرتاف والفهم ملختلف التواريخ واملنظورات
ونظم االعتقاد.
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أمثلة

يف كينيا ،أنشأ مرشوع رحالت السالم معرضاً متنقالً لخلق حالة من
الحوار بني مختلف األجيال والجنوسات واملجتمعات وتشجيع فهم
الرتاث الثقايف 1.عىل وجه الخصوص ،ركز املرشوع عىل البوكوت
والسامبورو ،وهام جامعتان عرقيتان تشرتكان يف القيم والتقاليد
ولكن انفصلتا نتيجة النزاع .خلق املعرض مساحة آمنة لتحديد القيم
املشرتكة وخفف من حدة التوتر بني املجتمعني.
أما برنامج التبادل الثقايف «بذور السالم» فقد جاء بستة طالب هنود
إىل الهور ،باكستان حيث استضافهم نظراء لهم باكستانيون 2.ومع أن
الهور مركز للتعليم والثقافة يف باكستان ،إال أن مايض التفجريات أدى
إىل استدامة الشعور بعدم األمان .أكد التبادل الثقايف أن النزاع يجري
يف املقام األول عىل مستوى الحكومات ،وليس بني الشعوب أنفسهم.
أفاد التفاعل بني طالب التبادل يف القضاء عىل القوالب النمطية
واالفرتاضات السلبية ،ويف تعزيز التفكري النقدي حيال أوضاع النزاع.
لقد زرع التبادل بذور املصالحة من خالل العثور عىل أرضية مشرتكة.
حدود ومحاذير

•غالباً ما تكون مشاريع الفنون والثقافة والرتاث ذات طابع مؤقت،
ومن ثم فقدرتها عىل املساهمة يف التغيري طويل األجل محدودة يف
حال غياب الدعم واالهتامم املستمرين.
•ميكن للرتاث الثقايف أن يكون أداة مهمة لتعزيز املصالحة بعد انتهاء
العنف ،لذلك فإن تجاهل الجوانب الثقافية لعملية التقارب كجزء من
بناء السالم قد يخلّف فراغاً ملصلحة طروحات ثقافية بديلة أو خالفية
رسعان ما تظهر أو تعاود الظهور.

مشاريع الفنون ورواية القصص
تشمل برامج الفنون العديد من أشكال التعبري عن الذات ،كاملرسح والرسم
والتصوير الفوتوغرايف ومختلف أشكال التعبري غري املكتوب .رواية القصص،
عىل وجه الخصوص ،هي طريقة فريدة لنقل الرسديات من خالل األشكال
املنطوقة أو املكتوبة أو املتعددة الوسائط (صور وموسيقى وفيديو) .ميكن
للفنون أن توفر وسائل بديلة لتوثيق القضايا وربط االهتاممات املجتمعية
بالسلطات الحكومية .كام ميكن للظهور والحضور املكتسبني عرب املعارض
أو العروض أن يجعال من الصعب تجاهل مخاوف الناس عىل املستويات
العليا للسلطة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن ملبادرات الفنون أن تلعب دورا ً يف
السالم كشكل من أشكال املداواة النفسية الستيعاب الرضوض الناجمة عن
العنف ،وال سيام يف األماكن التي عانت فيها املجتمعات من أوضاع نزاع
مط ّولة ومتك ّررة.
نظرية التغيير

•إذا أمكن دمج رواية القصص يف مشاريع املصالحة والعدالة
والحقوق ،ستكون وسيلة أبلغ وأعمق ملشاركة تجارب النزاع العنيف
ومعالجة وجهات النظر السلبية ،خاصة بني األعداء السابقني.
•إذا متكنت املشاريع التي تدور حول الفنون ورواية القصص من
العمل مع أصحاب املصلحة املتعددين ضمن النزاع من أجل اهتامم
مشرتك أو مهارة مشرتكة ،سيمكنها تقديم مساحة أقل مامحكة
لتسهيل التفاعل والحوار ،ما ميكن أن يشكل نقطة بداية للتعاطف
وألنسنة «الجانب اآلخر».
•إذا متكنت مشاريع الفنون من استهداف جامعات سكانية مستبعدة
أو مهمشة وال منرب لها ،سيمكنها تسهيل التعبري عن رسديات أو
تجارب مغفلة للنزاع العنيف.

أمثلة

يف قريغيزستان وطاجيكستان ،شارك شباب وشابات يف برنامج مرسح
الشباب الذي متوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (،)USAID
3
مستخدمني منهجية املرسح التفاعيل لرأب الصدع العرقي والديني.
كانت العالقات بني الدولتني متوترة ،وكانت قد حدثت عدة اشتباكات
عىل طول الحدود .يتضمن الربنامج املرسحي تدريباً وتوجيهاً
للمهارات ،ويتعلم فيه الشباب كيفية تحديد وحل النزاع ،فيبدعون
مرسحياتهم الخاصة التي تعالج قضايا النزاع ،والتي يتم فيها إرشاك
الجمهور لتقوية الحوار بني األجيال .ساعد هذا الربنامج الشباب
القريغيزي والطاجييك عىل تقوية الحس بالتعاطف املتبادل ،كام أنه
زاد من ثقتهم يف التحدث إىل املستويات الحكومية العليا حول قضايا
النزاع بني البلدين.
وجدت منظمة سيفر وورلد يف بنغالدش يف حالة االرتياب املتبادل
بني الرشطة واملجتمعات عائقاً يف طريق بناء السالم 4.فعملت عىل
مرشوع يستخدم التصوير الفوتوغرايف كأساس للتفاعل بني الرشطة
واملجتمعات ،حيث يتاح للناس التقاط ثم عرض صور متثل مجاالت أو
مناطق يشعرون فيها بانعدام األمان .ساعد ذلك الرشطة عىل التفاعل
مع املجتمعات ،وعىل تحديد املجاالت التي تستحق توجيه املوارد
ورفع الشعور باألمان.
حدود ومحاذير

•عادة ما تكون العروض واملعارض مؤقتة ،مام يحد من مدى تأثريها.
لذلك ستحتاج هذه املبادرات دامئاً إىل العمل بالتضافر مع جهود بناء
السالم األخرى ذات الصلة ،كمرشوعات التعليم والسياحة ومبادرات
الرشكات الصغرية.
•بإمكان املشاريع املتنقلة التي تزور مجتمعات متعددة الوصول إىل
جامهري عابرة للحدود واملناطق الجغرافية ،إال أن هذه الجامهري قد
تبقى مقترصة عىل رشائح معينة ،كمرتادي املسارح ومحبي الفن
وليس كافة أطياف املجتمع.
•عىل مشاريع الفنون والرتاث أن تكون شاملة للجميع ومتنوعة قدر
اإلمكان لضامن عرض وتسجيل مجموعة متنوعة من املنظورات
والقصص كجزء من مجمل القصة الوطنية.
•ميكن لرواية القصص أن تكون فعالً شديد الحساسية للضحايا وقد
يتسبب بإحياء الرضوض التي عاشوها .لذلك ال بد من وجود احرتايف
لتلقي وإيصال الشهادات الشاقة.
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المشاريع الرياضية
ال تقترص الرياضات عىل النشاط البدين فحسب ،بل توفر أيضاً مساحة
ترويحية للتعاون وحل املشكالت .متتلك الربامج الرياضية القدرة عىل بناء
الثقة بني الجامعات التي عانت من التهميش أو العنف ،مثالً بني الرشطة
والشباب ،أو بني املقاتلني السابقني .حني يجري تنظيمها جيدا ً ،تكون
الرياضة منفذا ً العنفياً لطاقة قابلة للذهاب يف مسالك عنفية .عالوة عىل
ذلك ،ميكن لنظام االنضباط الخاص بربامج التدريب والروتني أن يقدم
هيكالً اجتامعياً وإلها ًء عن غوايات الجرمية.
نظرية التغيير

•إذا أُحسنت إدارة املشاريع الرياضية ،سيتاح لها الجمع بني أصحاب
مصلحة أو جامعات سكانية لديها آراء سلبية ببعضها البعض .متثل
املنافسة الرتويحية أرضية مشرتكة قد تساعد يف تفريغ التوترات
والحث عىل التسامح وأنسنة األعداء السابقني.
•إذا أمكن للرياضة تعزيز االنضباط والعمل الجامعي واملهارات
االجتامعية ،سيمكنها لعب دور أوسع يف تقوية روابط التعاون
واالجتامع.
•إذا أمكن استخدام التدريب الريايض لتوجيه الطاقة ودعم االنضباط
والطموح الفرديني ،ستقل االنكشافات والسلوكيات املعادية
للمجتمع.

أمثلة

تعترب هندوراس من أكرث الدول عنفاً يف العامل .كثريا ً ما تنخرط جامعات
شبابية تعاين من البطالة والتهميش واإلقصاء االجتامعي يف مواجهات
عنيفة ،يف حني تعترب املشاحنات الرياضية من العوامل املؤججة
للعنف .بدأت املنظمة الدولية إنرتبيس مرشوع «النوادي الرياضية من
أجل السالم» الذي ساعد عىل بناء عالقات إيجابية بني الشباب 5.ومبا
أن وسائل اإلعالم تقدم صورة سلبية عن الشباب يف تقاريرها الرياضية،
فقد عمل املرشوع عىل تعزيز صورة الشباب كبناة للسالم .وقد متكنت
القصص الشخصية لهؤالء الشباب من أنسنتهم يف أعني الجمهور ،ما
أسس ألرضية ب ّناءة من أجل التغيري.
تنظم وزارة الداخلية األفغانية مباريات رياضية للرشطة واملجتمع
بهدف بناء التفاعل والتعاون بني املجتمعات املحلية وعنارص الرشطة.
تساعد هذه املباريات عىل بناء صورة إيجابية عن هؤالء األخريين،
والذين يعانون من مستويات مرتفعة من االرتياب ويتعرضون كثريا ً
6
لرفض املواطنني التعاون معهم واإلبالغ عن أعامل التمرد والجرمية.
لذلك تأثري سلبي ليس فقط عىل العالقات بني الرشطة واملجتمع ،بل
أيضاً عىل منسوب العنف ،فالنفور من الرشطة والحكومة ميثل أحد
محفزات االنضامم إىل حركات التمرد املسلح .من هذا الباب تنظم
وزارة الداخلية برامج رياضية بعد الدوام املدريس بهدف رفع وتعزيز
ثقة املواطنني بقوات الرشطة والحكومة .كام يساعد تدريب عنارص
الرشطة عىل قواعد السلوك واألخالق يف فهم كيفية العمل اإليجايب مع
املجتمع ويزيد من رشعيتهم فيه.
حدود ومحاذير

•كمسعى تنافسية بجوهره ،ميكن للمبادرات الرياضية أن تؤجج العنف
أو العدوان بني جامعات السكان أو أصحاب املصلحة ،وبالتايل ينبغي
إدارة الجانب التنافيس كجزء من تصميم املرشوع يف الحاالت التي ما
يزال النزاع فيها قامئاً.
•تخلق الرياضة دينامية فائز-خارس بني كل فريقني ،لذلك ينبغي إدارة
النتائج بطريقة تؤكد عىل العمل الجامعي وحل املشكالت.
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ميكن تنفيذ مجموعة من الربامج واملبادرات لتعزيز قيم السالم من خالل
التعليم ،مبا يف ذلك األدوات املدرجة يف هذا امللف .فالتأكيد عىل قيم السالم يف
مواضيع مثل التاريخ أو الجغرافيا؛ وإزالة العقبات والتصدي للتحيزات؛ وإجراء
املراجعات والحوارات حول املناهج وبرامج تدريب املعلمني واألنشطة الالصفية
كلها قادرة عىل رفع جاهزية الطالب واملعلمني للتعامل مع التحديات وتحويل
النزاع .وبينام يتعلق التعليم بالطموح الشخيص والتفكري النقدي ورؤية العامل،
باإلضافة مبصدر الرزق ،بإمكانه أن يلعب أيضاً دوراً هاماً يف تعزيز السالم أو
رعاية واستدامة ديناميات النزاع السلبية.
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التعليم
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تصميم ومراجعة المناهج
ميكن التالعب باملناهج الدراسية لرتسيخ أفكار التفوق والدونية ،أو لرتسيخ
هويات متاميزة .يتطلب تكييف املناهج وجعلها حساسة للنزاع مقاربة
كلية وتشاركية تشمل الطالب واملعلمني والنارشين وغري ذلك من فئات
أصحاب املصلحة األخرى .إن بنية قطاع نرش املناهج التعيمية ودور
السلطات يف وضع املناهج وإنتاج املقررات املدرسية كلها جوانب مهمة،
فهي ال تساهم فقط يف إنتاج محتوى الدروس بل أيضاً تنقل القيم وتعرب
عن الرسديات والهويات الوطنية الرسمية.
تشمل املراجعات الحساسة للنزاع املقرتحة زيادة متثيل جامعات األقليات
أو اللغات ،أو تشميل التجارب املختلفة للجامعات املتنوعة .من شأن
مبادرات من هذا النوع أن تسند الجهود املبذولة للتوفيق بني الذكريات
والرسديات املتضاربة.
ال ينبغي أن يكون تكييف املناهج مسألة رقابة أو إنفاذ قيم ،بل ينبغي أن
يركز عىل خلق مساحات مدارة بعناية لتسهيل املناقشات ومتكني وجهات
النظر املختلفة .كام ينبغي تعزيز التفكري النقدي والتعلم التشاريك – وهام
عنرصان أساسيان من عنارص التنمية البرشية ولهام دور يف تشجيع التأمل
الذايت وتق ّمص مشاعر اآلخرين.
نظرية التغيير

•إذا سعت املناهج واملواد الدراسية بشكل فاعل إىل اتباع مقاربة
حساسة للنزاعات (خاصة عند التعامل مع مواضيع حساسة ،مثل
املايض أو أفكار الثقافة الوطنية) سيكون الطالب أكرث جاهزية للتأمل
يف موروثات العنف وتقدير مختلف وجهات النظر حول األحداث.
•إذا أدرجت النظم التعليمية مواد دراسية حول مهارات السالم أو
منع العنف (كالتفاوض أو الوساطة) ضمن مناهجها ،سيكتسب
الطالب مجموعة من املهارات ذات املنفعة املجتمعية األوسع عند
التعامل مع أي نزاعات أو توترات مستقبلية.
•إذا أمكن تعليم الطالب كيفية تحدي الدوغام (أو التعصب الفكري)
وتفكيك رسدية «املنترصين» التاريخية عرب النقاش والتفكري النقدي
جزء أسايس من املناهج الدراسية ،سيكون هناك وعي أكرب حول
استخدام القوالب النمطية أو غري ذلك من املفاهيم الخاطئة التي
تغذي التوترات والنزاعات العنيفة.
•إذا أمكن للمناهج الدراسية أن تقدم صورة أكرث متثيالً وتشميالً
للبلدان وتواريخها ،مبا يف ذلك تجارب الجامعات السكانية املهمشة أو
األقليات ،سيعزز ذلك رؤية أكرث انفتاحاً للثقافات الوطنية.

أمثلة

واجهت رواندا العديد من التحديات يف تناول تاريخها يف سياق ما
بعد اإلبادة الجامعية .قبل اإلبادة ،حظي الروانديون بوصول متفاوت
إىل التعليم بحسب العرق والطبقة ،وكانت دروس التاريخ تركز عىل
النزاعات العرقية .أوقفت الحكومة تدريس التاريخ عام  ،1995ومل
تستأنفه حتى عام  2010ومن دون طباعة كتب مدرسية .تعمل
رشكة إيجيس تراست عىل التثقيف يف مجال السالم يف رواندا منذ عام
 ،2008ويركز برنامج  2016عىل مراجعة املناهج الدراسية الوطنية
من خالل تبني قيم ومهارات السالم ،كالتفكري النقدي وتقمص مشاعر
اآلخرين 1.هذا أسايس لتغيري مواقف الطالب وسلوكهم وبناء درجة من
التامسك االجتامعي.
باإلضافة إىل جلسات الحوار بني معلمي التاريخ يف منطقة البحر
املتوسط ،لدى الرابطة األوروبية ملدريس التاريخ ()EUROCLIO
مرشوع يسمى ( Your Pastأي ماضيكم وماضينا) ،وهو عبارة عن
دروس يف التاريخ ألغراض املواطنة بني ثقافات املنطقة الشاملية من
املتوسط 2،حيث يستخدم تعليم التاريخ كأساس إلمناء املواطنة بشكل
عابر للثقافات ،ويتعلم الطالب ويناقشون مسائل الهوية والتنوع.
سيغطي املنهج مجموعة واسعة من األحداث التاريخية املثرية
لالنفعال أو للجدل ،كالحرب األهلية اللبنانية والهجرات بني تركيا
واليونان عام .1923
حدود ومحاذير

•قد يكون تغيري املناهج مسألة حساسة سياسياً ،وبالتايل قد تنشأ
هناك حاجة ملقاربات تشاركية للتغلب عىل حواجز من هذا النوع.
قد يساعد التشاور الواسع واتخاذ القرارات عىل أساس تشاريك يشمل
املعلمني وقادة املدارس واآلباء والنارشين وصانعي السياسات يف
التغلب عىل رغبة البعض مبقاومة تغيريات املناهج وطرق التدريس
وغري ذلك من جوانب اإلصالح ،كام قد يساعد يف مجابهة الهرميات
االجتامعية املؤثرة عىل تناول املايض والحارض.
•ينبغي تخصيص ما يكفي من الوقت واملوارد لتشاركية املقاربة،
باإلضافة إىل جدول زمني واقعي .فقد يؤدي التعجل أو استبعاد
أو إغفال مدخالت أصحاب املصلحة إىل إبطال ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ الجاري
أثناء التشاور ،األمر الذي ال بد منه للتوصل إىل اتفاق بشأن تصميم
اإلصالحات وتنفيذها.
•قد تكون لغة التدريس مسألة مثرية للكثري من االنقسامات يف بعض
السياقات املتأثرة بالنزاع .وقد يشكل نقص الخدمات املقدمة للغات
األقليات أو السكان األصليني جزءا ً من نزاعات أكرب متعلقة بالهوية،
كام هو حال السكان األلبان مقدونيا أو املجتمعات الكردية يف تركيا.
من ناحية أخرى ،قد يساهم حرص التعليم بلغات األقليات يف عزل
مجموعات سكانية معينة ،أو يف استبعاد  /تقييد جامعات لغوية
معينة من تحصيل تعليم إضايف أو سلوك مسارات مهنية معينة.
•يتطلب تكييف املناهج تحوالً يف العقلية واملامرسات التي تتم فيها
عملية التعلم ،األمر الذي قد يتطلب موارد إضافية قد تشكل عامالً
من عوامل تقييد املبادرات.

60

تعليم السالم والتربية المدنية
تعليم السالم مسألة كلية ومتعددة التخصصات ،وهي تضم الطالب
واملعلمني وتهدف لغرس القيم واملهارات واملعارف املطلوبة لتحويل النزاع.
بامتداده خارج حدود الصف الدرايس ،يشمل تعليم السالم أنشطة تتطلب
املشاركة والتفكري النقديني من الطالب .عىل سبيل املثال ،بإمكان األنشطة
تطوير املهارات يف مجال الوساطة والتعاون والتفاوض بني األقران .يف الواقع
ميكن فهم تعليم السالم عىل أنه إرساء لوسط التعلم كمنطقة سالم ،يتم
فيها احرتام اآلراء ومامرسة االنضباط اإليجايب والالعنف .عالوة عىل ذلك،
يكون تعليم السالم أنجع حني ال يد ّرس كموضوع مفرد ،بل كرسالة مدمجة
يف النظام التعليمي .بهذه الطريقة ميكنه التصدي لقضايا التباين يف عالقات
القوة والهوية وتحويل نقاط االختالف إىل فرص للتغيري اإليجايب.
أما الرتبية املدنية فتُ ِع ّد الطالب للتفكري النقدي حول املشاركة يف مجتمعهم
ومنطقتهم وحكومتهم ودولتهم .كام تعزز التفكري يف قيم الدميقراطية
والحوكمة واالختصاصات واملسؤوليات وحقوق الجامعات السكانية
وحقوق املواطنة .قد يشمل ذلك مبادرات توعية بحقوق اإلنسان ،وبشؤون
السالم واملصالحة ،أو شؤون صنع السياسات واملشاركة العامة .تع ّزز الرتبية
املدنية الوعي بالتجارب الوطنية املختلفة من خالل التبادل الثقايف وتعليم
اللغات األجنبية .كام تعترب قوة العالقة بني الدولة واملجتمع ووجود عقد
اجتامعي بني الدولة والسكان عاملني مهمني ملنع النزاعات العنيفة أو
للعمل من أجل سالم مستدام .ميكن بتحديد طرق املشاركة واملساهمة يف
املجتمع األوسع توفري شعور مثني باالستثامر واالنتامء ،والذي غالباً ما يتآكل
يف الحاالت املتأثرة بالنزاع املط ّول أو يف ظل الدول الضعيفة .ميكن بهذه
الطرق تشجيع جيل جديد من السياسيني أو األفراد املشاركني يف أنشطة
الحكومة.
نظرية التغيير

•حني تركز العملية التعليمية عىل قيمة السالم ،سيزداد استعداد
الطالب لالستامع إىل بعضهم البعض وتعزيز التفاهم املتبادل وحل
النزاعات بالتواصل والحوار.
•حني يطور الطالب فهامً نقدياً وكلياً ملوضوعات مثل التاريخ
والجغرافيا عرب تعلم السالم والثقافة املدنية ،سيتوصلون إىل تفسري
أكرث نقدية للحقائق وفهم أعمق لالختالفات ،باإلضافة إىل اكتسابهم
مهارات التعرف عىل التحيزات واألجندات الخفية للمناهج.
•حني يفهم الطالب كيفية الوصول واملشاركة يف أعامل الحوكمة وصنع
السياسات ،ستنهض ثقافة املسؤولية املشرتكة عن حلول السياسات.
•حني تقود الرتبية املدنية إىل املزيد من التفكري يف مناذج مختلفة من
الحوكمة واملواطنة والحقوق والواجبات املدنية وما إىل ذلك ،سريتفع
الوعي بالوسائل السلمية الالعنفية للتأثري وتشكيل القرارات بشأن
الحكومة والسياسة.
•حني يتعرض الشباب عىل وجه الخصوص للمعارف واملهارات املتعلقة
بالحياة املدنية ،ستتعزز وجهات نظر جيلية أكرث تطلعاً إىل األمام
وسينعكس ذلك عىل حلول السياسات.

أمثلة

جرى تنفيذ الرتبية املدنية يف الكامريون أوالً كمسار ملعالجة الرشوخ
املجتمعية يف البالد 3.وعندما أدرك املعلمون عدم كفاية ذلك
لتقوية التامسك االجتامعي ،نفذوا برنامجاً أكرث كلية للدراسات
املدنية ودراسات السالم اشتمل عىل تعليم غري رسمي للسالم ضمن
االجتامعات ،باإلضافة إىل أعامل خدمة املجتمع .شدد الربنامج عىل
أهمية التعلم وتجربة العيش يف أجزاء أخرى من البالد ودور ذلك يف
4
متكني الشباب من فهم الثقافات وأمناط الحياة األخرى بشكل أعمق.
كان الكويكرز يف بريطانيا من رواد الرتويج لتعليم السالم كأداة تربوية
وأيضاً كطريقة ملقاربة القضايا .ردا ً عىل عسكرة التعليم ،طورت
مؤسسة الكويكر للسالم والشاهد االجتامعي ( )QPSWأدوات
وتدريبات عىل تعليم السالم ،وعملت مع املدارس يف بريطانيا لتوفري
موادها الخاصة بتعليم السالم 5.تعزز هذه املواد التفكري النقدي،
وترشك الطالب يف تحليل ومناقشة موضوعات مثل استخدام الطائرات
بدون طيار والحركات الداعية للسالم.
حدود ومحاذير

•يف سياقات معينة ،ميكن اعتبار تعليم السالم تحيزا ً سياسياً .ويف الواقع
ينبغي أن يضمن أي برنامج لتعليم السالم أنه قبل كل يشء يقوي بناء
السالم وال يؤدي لتفاقم التوترات السياقية.
•قد تكون هناك مقاومة لتعليم السالم يف السياقات املتأثرة بالعنف،
فقد يعترب السالم مفهومياً سياسياً خطريا ً بالنسبة لجامعة محددة ،وقد
ال تسمح الظروف السياسية بتعليم السالم .لذلك ينبغي بذل الجهود
إليصال منافع تعليم السالم عىل املدى الطويل.
•بدالً من أن يقترص عىل مادة تدريسية واحدة ،يكون تعليم السالم
أكرث نجاعة حني يكون جزءا ً من التعلم داخل وخارج الصف الدرايس،
مؤكدا ً عىل قيم وتقنيات السالم يف الحياة اليومية.
•يكون تعليم السالم أكرث نجاعة حني يعمل مع جميع املجاعات يف
األوضاع املتأثرة بالنزاع ،بحيث تزداد قدرة جميع الجهات الفاعلة عىل
التفاعل مع بعضها البعض بطريقة سلمية.
•إذا تم الرتكيز فقط عىل املواطنني واملواطنة ،ميكن ملبادرات الرتبية
املدنية أن تقود إىل استبعاد السكان املهاجرين أو الالجئني .فرغم أن
الرتبية املدنية وسيلة لتقريب الناس من بعضهم البعض ،إال أن من
السهل تجيريها أو وقوعها يف مزالق التطرف القومي.
•مع أن التبادل والتعرض للثقافات السياسية وأمناط الحكم األخرى قد
يحفز املشاركة املدنية اإليجابية ،إال أن بإمكانه أيضاً رفع التوقعات
وبالتايل التسبب بإحباط يف سياق حكومة غري متجاوبة ،األمر الذي قد
يفاقم من النزاع العنيف.
•ال ينبغي أن ترتجم األفكار املتعلقة بالحقوق والواجبات املدنية تلقائياً
إىل بنى وآليات منسوخة عن سياقات البلدان املانحة ،بل ينبغي
استنباط مبادئ العمل كالتعددية والشمول من خالل التشاور بني
جامعات السكان واملجتمعات املحلية.
•قد تكون الرتبية املدنية تحدياً إضافياً يف مجتمعات منقسمة وال متلك
مفهوماً موحدا ً للمواطنة (كام هو حال البوسنة والهرسك).
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المشاريع المشتركة بين األديان
يشري اإلميان إىل االعتقاد مبذهب ديني أو قناعة روحية ،فيام يشري الدين
إىل منظومة شخصية أو مؤسسية من االعتقادات الدينية ،والتي غالباً ما
تكون عىل مستوى ثقايف أو تنظيمي ،كالديانة البوذية أو املسيحية أو
اإلسالمية .تقوم مشاريع الحوار بني األديان بالتقريب بني املجتمعات من
مختلف مصادر اإلميان والتدين ،وتهدف إىل بناء التعاون والثقة من خالل
التفاعل اإليجايب .يرتبط كل من اإلميان والدين بأفكار الهوية والسياسة
والحياة االجتامعية ،لذلك قد يكون اإلميان محورياً بالنسبة ملشاعر االنتامء
إىل مجتمع أو ثقافة أو تاريخ معني .ميكن للشبكات الدينية أن تكون
عاملية ويف نفس الوقت متجذرة بعمق يف الوقائع املحلية ،فغالباً ما تكون
املجتمعات الدينية واإلميانية املختلفة متعايشة بسالم جنباً إىل جنب ،ولكن
بإمكان القادة تجيري السياقات املفتقرة إىل التفاعل الهادف للتحريض عىل
إساءة فهم اآلخرين بل وحتى استعامل العنف ضدهم.
إن حرية الدين واالعتقاد ،فضالً عن حرية عدم االعتقاد ،هي حجر الزاوية
يف حقوق اإلنسان ،وهي محمية مبوجب القانون الدويل 6.قد تشمل
املشاريع األعياد املشرتكة بني األديان ،والتدريب عىل مهارات الوساطة
والتواصل ،وإقامة جلسات الحوار ،والصالة العابرة لألديان ،أو عقد
االجتامعات بني األفراد أو القادة الروحيني والسياسيني .ومبا أن الشبكات
الدينية توفر غالباً خدمات اجتامعية أساسية يف غياب بنى الدولة املناسبة،
ميكن للمرشوعات أيضاً تعبئة املجتمعات الدينية لتقديم التعليم والصحة
واإلغاثة اإلنسانية وما إىل ذلك.
نظرية التغيير

•إذا أمكن للمشاريع املشرتكة بني األديان تعزيز الثقة بني الجامعات،
ستكون قادرة عىل تطوير فهم مشرتك للقضايا الثقافية وخلق
مجتمعات أكرث متاسكاً.
•إذا أمكن للمشاريع املشرتكة بني األديان خلق قنوات اتصال وتفاعل
هادف بني جامعات دينية مختلفة ،سيكون ممكناً تعريض املشاركني
ملعتقدات وثقافات اآلخرين ،األمر الذي من شأنه تبديد الصور
النمطية والحث عىل التسامح مع اختالف الرؤى والهويات.

أمثلة

نظم مجلس الكويكرز للشؤون األوروبية يف بروكسل سلسلة من
النقاشات غري الرسمية ضمت منظامت دينية تعمل يف مجال بناء
السالم وحقوق اإلنسان .كان هدف هذه النقاشات التقريب بني
املنظامت الدينية املختلفة وصانعي السياسة يف االتحاد األورويب حول
قضية محددة .تشري املادة  17من املعاهدة املنظمة لعمل االتحاد
األورويب ( )TFEUإىل الحوار مع املنظامت الدينية ،وخاصة الكنائس.
ومع ذلك مل يسمح تنفيذ هذه املادة دامئاً بتمثيل جميع املنظامت
الدينية .جاءت مبادرة مجلس الكويكرز لتفتح مساحة للحوار .عىل
سبيل املثال ،نظم املجلس مأدبة غداء عابرة للديانات األديان حول
موضوع االسرتاتيجية العاملية لالتحاد األورويب ،والتي حرضها كل من
صناع السياسات وجامعات دينية متنوعة .وقد شكلت هذه النقاشات
أساساً للرشاكة والعمل املشرتك بني املنظامت الدينية من أجل التصدي
لقضايا بناء السالم وحقوق اإلنسان.
أدت انتخابات  2011الرئاسية يف نيجرييا إىل أزمة ،فقد مثل املرشحان
هويات إقليمية وعرقية ودينية مختلفة ،وعندما فاز مرشح سكان
الجنوب املسيحيني مبعظمهم ،رفض السكان املسلمون يف الشامل
النتيجة ،مام أدى إىل عمليات العنف وحاالت نزوح .يعمل مركز
الوساطة بني األديان عىل بناء التعايش بني املجتمعات الدينية يف
نيجرييا ،وكذلك بناء قدرات الحكومة عىل الدفاع عن الحرية الدينية
من خالل مرشوع تدريب القادة عىل التعايش الديني والوطني
( .)TOLERANCEتركز ورش عمل املرشوع عىل بناء الثقة
والتدريب عىل الوساطة ،وكذلك منارصة السالم بني الزعامء التقليديني
واملسؤولني الحكوميني .خالل االجتامع السنوي الرابع ملنتدى املدن
يف الحالة االنتقالية ،شاركت سبع مدن شهدت مستويات عالية من
العنف بني مسلمني ملسيحيني ،ودشّ نت مركزا ً للسالم يف والية كادونا يف
7
نيجرييا.
حدود ومحاذير

•ينبغي أال تعمل املشاريع ببساطة مع الزعامء الدينيني ،بل عليها
توسيع نطاقها ليشمل املجتمعات الدينية ،أيضاً مع إدراك أن
الجامعات الدينية ليست متجانسة وأنه ميكن ألملعتقدات والتفسريات
أن تختلف عىل املستوى الشخيص .لذلك ال بد من استكامل املشاريع
املشرتكة بني األديان عرب العمل املشرتك بني األديان.
•ينبغي أن تضع املشاريع بعني االعتبار أن الدين مجرد عالمة هوية
واحدة ،فالهوية متعددة الجوانب ،ولدى األفراد والزعامء عالمات
هوية أخرى كاأليديولوجيا السياسية والجنوسة وغري ذلك.
•قد تواجه املشاريع صعوبات يف التواصل مع الجهات املانحة ذات
الخلفية العلامنية ،كام عليها النظر يف تحديات قياس األهداف أو
التحوالت الدينية أو الروحية.
•ينبغي أن تفكر املشاريع يف دور الجامعات اإلميانية أو الدينية يف
مساعدة الحكومات يف مجاالت مثل تقديم الخدمات ،مثالً الرعاية
الصحية وتوفري الغذاء األسايس والتعليم ،باإلضافة إىل متوضع
الجامعات الدينية ضمن املجتمع.
•ينبغي أن تنظر املشاريع يف أشخاص املشاركني – ومن ميكن
استبعادهم – مبا يعكس املعتقدات املختلفة.
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ترتاوح الروابط بني االقتصاد واألعامل والتجارة من جهة ،والسياسة والنزاع والسالم
من جهة ،من تناسب مستويات الغنى أو الفقر بني فئات السكان وارتفاع معدالت
البطالة وقوة الرتابط التجاري وصوالً اىل تعزيز ظروف األعامل التجارية الصغرية
واملتوسطة .مثة خطر يف التبسيط املفرط للعالقة بني الفقر والنزاع أو بني النمو
االقتصادي والسالم .بحسب السياق ،ميكن لهذه العوامل أن تحرك وتديم النزاع
العنيف ،كام ميكن لها أن تخلق حوافز للسالم وتسهم يف استدامته.
ومبا أن ديناميات النزاع مرتبطة بشكل وثيق باالقتصاد السيايس ،وباملصالح
ودرجات النفوذ واالعتامد املتبادل الذي تنشئه هذه الشبكات ،فإن تحليالت
االقتصاد السيايس ،إىل جانب تحليالت النزاعات والسالم ،تعترب أساسية لتصميم
مشاريع تفيض إىل السالم .تؤثر االستثامرات وسياسات الرشكات بشكل خاص عىل
ديناميات السالم من خالل التعيينات الوظيفية وإدارة األمن والضغط عىل املوارد
الطبيعية والفساد ومصادر الرزق واألثر البيئي والرىش وحقوق اإلنسان وغري ذلك.
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ريادة األعمال المشاريع

الصغيرة والمتوسطة الحجم
يتم تعزيز الروح الريادية ،أو دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة القامئة (ما
يصطلح عليه باإلنكليزية بـ )SMEsمن خالل دعم املشاريع يف مجموعة
متنوعة من املجاالت .من األمثلة عىل ذلك التمويل األصغر والتلمذة
الحرفية ،باإلضافة إىل التدريب عىل مهارات األعامل كاملحاسبة وتكنولوجيا
املعلومات واللوجستيات والتسويق وما إىل ذلك .كام ميكن ربط هذه
املبادرات بإعادة إدماج املقاتلني السابقني لتوفري مسالك مهنية قابلة للبقاء
ودور رشعي ضمن املجتمع.
كام ميكن للمبادرات التي تدعم التوظيف والريادة يف املشاريع الصغرية
واملتوسطة أن تقيض عىل الدوافع املالية لالنضامم أو العودة إىل الجامعات
املسلحة ،أو للمشاركة يف االقتصادات غري املرشوعة أو العنف اإلجرامي.
كام ميكن لفرص الرزق املستدامة والقابلة للبقاء أن تساعد يف استقرار
االقتصادات املحلية والحفاظ عىل متاسك املجتمعات .إن املبادرات الداعمة
لريادة األعامل واملشاريع الصغرية واملتوسطة لن تقوم وحدها ببناء السالم
أو تغيري السياق األوسع للنزاع ،إال أنها مساهمة قيّمة ومو ّجهة إىل ما يربط
بني ديناميات النزاع (املحلية أو الوطنية) من جهة ،والتفاوت يف الوصول إىل
موارد الرزق أو يف القدرة عىل املشاركة يف االقتصاد من جهة أخرى.
نظرية التغيير

•إذا أمكن تأسيس رشكات صغرية ومتوسطة ،سيعود ذلك بفوائد سالم
حاسمة عىل السكان املترضرين بُعيد انتهاء نزاع عنيف ،مام سيقلل
من محفزات العودة إىل العنف بالنسبة لغالبية السكان.
•إذا انترشت ريادة األعامل ،سيمكنها معالجة نقص فرص العمل
املتوافرة ،خاصة يف ظل التنافس بني مختلف السكان عىل فرص
العمل املحدودة.
•إذا أمكن تكييف مستويات املهارات لتلبية احتياجات اقتصادية
محددة ضمن سياق محيل ،سيزيد ذلك من فرص الوصول إىل
الوظائف املوجودة .ميكن لذلك أن يساهم يف بناء السالم بإنشائه
وضامنه أرزاق الناس ،األمر التي يؤثر عىل تحقيق قدر أكرب من األمن
االجتامعي-االقتصادي والتطلعات الشخصية والوضع ضمن املجتمع.
•يف حالة املقاتلني السابقني ،إذا أمكن تأمني فرص لريادة املشاريع
وكسب الرزق كتدخل أويل ،سيكون ذلك دافعاً أقوى لنزع سالحهم
أو لترسيحهم ،حيث سيقدم لهم مصدراً بديالً للدخل واملكانة
االجتامعية.

أمثلة

يف السلفادور ،أطلقت منظمة إنرتبيس مرشوعاً مصمامً لتعزيز ريادة
األعامل املحلية كأسلوب من أساليب درء العنف 1.نظرا ً الرتفاع
مستويات الهجرة واتساع االقتصاد غري املرشوع ،خيارات التوظيف
بالنسبة للشباب قليلة للغاية .كام أن الحاجة إىل تأمني موارد مالية
تش ّجع العديد من هؤالء الشباب عىل االنضامم إىل العصابات ،والتي
تقوم بإجبار الرشكات عىل دفع خوات حامية .تقدم إنرتبيس تدريبات
عىل ريادة األعامل ورأس املال التأسييس مبا ميكّن الشباب من إنشاء
جمعيات أعامل خاصة بهم.
أطلقت روت كابيتال ،وهي صندوق استثامر اجتامعي غري ربحي،
مرشوعاً يف غولو بأوغندا سمته رشكة التنمية الزراعية 2.يوفر هذا
املرشوع فرصاً اقتصادية لالجئي الحرب األهلية الذين نزحوا نتيجة
أعامل العنف بني الحكومة وجيش الرب للمقاومة .بالنسبة ملن لجأوا
إىل غولو ،كان هناك إمكانية لحدوث نزاع مع املجتمع املضيف نتيجة
فرص العمل املحدودة التي كان االقتصاد املحيل بالكاد محافظاً عليها.
يتصدى هذا املرشوع إىل التفاوتات والتباينات املحتملة بني النازحني
والسكان الحاليني ،مبا يتيح للنازحني استعادة مصادر رزقهم وكراماتهم.
حدود ومحاذير

•لتنمية بيئة األعامل ،مثة حاجة لرشوط إضافية تتعلق بالتنظيم
الترشيعي ،والحصول عىل مصادر التمويل ،وسيادة القانون ،وغري ذلك
من متطلبات ازدهار الرشكات.
•من املهم عدم الرتكيز فقط عىل العالمات االقتصادية كمؤرشات
للسالم .فاستدامة العمل ومكانته االجتامعية وإمكانية التعويل عليه
كلها أمور ال تقل أهمية ضمن ديناميات النزاع .كام ينبغي عدم النظر
لتخفيف حدة الفقر عىل أنه مرادف لبناء السالم ،بل هو مكمل له.
•مثة خطورة يف تنفيذ برامج التنمية االقتصادية إىل جانب إصالحات
اقتصادية أخرى قد ترض مبؤسسات الكفاف أو موارد الرزق غري
الرسمية .لذلك ينبغي أن يشمل تقييم االقتصادات املحلية االقتصاد
غري الرسمي ،وأن يأخذ بعني االعتبار دور موارد الرزق غري الرسمية
والتي قد تكون رضورية لبعض جامعات السكان خالل فرتة انتقالية.
•ال بد أيضاً من إدارة التوقعات .فقد يؤدي اإلفراط يف الرتويج لربامج
التنمية االقتصادية واملشاريع الداعمة لريادة األعامل و/أو املشاريع
الصغرية واملتوسطة إىل خلق توترات إضافية غري مقصودة يف حال
تجاوزت التوقعات تقديم املساعدة.
•من املحاذير أيضاً االفرتاض بأن الجميع يسعى – أو مؤهل – لريادة
األعامل ،وبالتايل ال بد من توفري مزيج من فرص كسب الرزق التي
تأخذ يف االعتبار األرصدة واملهارات واألعامل (الرسمية وغري الرسمية)
يوسع فرص العمل وفرص ريادة األعامل.
القامئة ،مبا ّ
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تعزيز الشراكات التجارية واالقتصادية
يستلزم ذلك تعزيز أو دعم املرشوعات املشرتكة بني مجموعتني أو أكرث،
وميكن تطبيقها يف السياقات التي شهدت أو تشهد تنازعاً بني الجامعات.
من األمثلة عىل ذلك الرشاكات التجارية بني اإلثنيات ،أو التعاونيات
الزراعية ،أو التجارة عرب الحدود ،أو األسواق يف املناطق الحدودية .يقارب
هذا النوع من األنشطة النزاع العنيف والسالم عرب منح األفراد القادمني
من مختلف خلفيات النزاع فرصاً للتفاعل أو التعاطي مع بعضهم البعض
خارج سياق عنيف أو سيايس ،ويف ظل وجود حوافز مشرتكة لالنخراط.
الهدف هو تقوية أو مضاعفة التفاعالت غري العنيفة بني املجتمعات أو
الدول التي قسمها العنف .لطاملا اعترب الرتابط االقتصادي عامالً ق ّيامً يف
بناء السالم .ومع ذلك فإن طبيعة العالقات االقتصادية أو التجارية وكيفية
توزيع األرباح بني الدول أو الجامعات لديها القدرة املوازية عىل دفع أو
درء العنف.
نظرية التغيير

•إذا أديرت املشاريع املشرتكة بشفافية ،وتضمنت آليات تشاركية
ضمن تصميمها ،سيكون من األرجح استهداف العوامل السياقية
بفعالية والخروج بنظرة إيجابية من قبل املشاركني.
•إذا اشتمل املرشوع عىل آليات لتكبري أو توسيع الرشاكات أو
العالقات االقتصادية ،سيؤدي ذلك أيضاً إىل املزيد من املنافع
االقتصادية لكال لجانبني وبالتايل املزيد من موارد رزق بالنسبة
للمجتمعات.
•إذا ش ّجعت املشاريع املشرتكة يف قطاع األعامل عىل التعاون بني
طرفني أو أكرث من أطراف النزاع ،ستتمكن األطراف املعنية من كرس
الصور النمطية عن خصومها وتعزيز الثقة فيام بينها من خالل
التعاون .كام سيؤدي ذلك إىل مضاعفة عدد األفراد املنخرطني يف
لقاءات إيجابية مع جهات الخصم ،ما يجعلهم مبثابة منارصين داخل
مجتمعاتهم الخاصة.

أمثلة

نشأ نزاع بني رعاة ر ّحل من السودان واملجتمع الجنوب سوداين
املضيف عىل الحدود ،مام أدى إىل اإلغارة عىل املوايش وتدهور الثقة
بني الجانبني .استضافت املنظمة غري الربحية كونكورديس مؤمتر
هجرة تطورت فيه فكرة سوق مشرتكة .عزز السوق التعايش من
خالل املصالح املشرتكة بني الجامعتني ،واللتني رسعان ما أدركتا الحاجة
إىل الوصول إىل التجارة وحركة املاشية .فتح السوق مجال التواصل،
مام ساعد عىل إعادة بناء الثقة .كام أنشئت لجان سالم لدعم حل
3
الخالفات سلمياً واملساهمة يف استدامة األسواق وأيضاً األمن.
ميكن للرتابط االقتصادي اإلقليمي أن يدرأ خطر النزاع عرب خلق حوافز
للتعاون االقتصادي .وباملثل ،ميكن للروابط االقتصادية أن تكون
مبثابة رادع للنزاع بسبب املخاطر العالية التي ينطوي عليها بالنسبة
للنشاط االقتصادي املشرتك .يعترب االتحاد األورويب منظمة اقتصادية
إقليمية تهدف إىل درء النزاع ،فقد نشأت ضمن عمليات املصالحة
بني أملانيا وفرنسا إبان الحرب العاملية الثانية وركزت منذ البداية عىل
االتفاقيات االقتصادية .وقد تشكل االتحاد األورويب للفحم والصلب،
وهو سلف االتحاد األورويب الحايل ،عام  1950بالتشارك مع ست دول
رشيكة ،بهدف تحقيق رشاكة عىل أساس التعاون االقتصادي والتكامل
اإلقليمي .ويف عام  1957تم تشكيل سوق مشرتكة يف إطار املجتمع
االقتصادي األورويب .كانت هذه هي الخطوات األوىل نحو التعاون
اإلقليمي عىل املستويني االقتصادي والسيايس وتقوية منطق «لن
4
يتكرر أبدا ً» إثر الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب.
حدود ومحاذير

•ال ميكن للمشاريع الداعمة ملثل هذه الرشاكات أو العالقات أن تستند
إىل افرتاض التحسن التلقايئ للعالقات مبجرد التقريب بني الجهات
الفاعلة املتخاصمة .تعتمد املساهمة يف السالم عىل املكان واللحظة
الزمنية والفاعلني ضمن النزاع ونوع الدعم املقدم ،ويف حال جرى
تنفيذ املبادرات يف سياقات غري مالمئة قد تنشأ ديناميات نزاع إضافية،
مثالً عرب توليد أرباح تجارة غري متساوية.
•املبادرات الساعية لبناء السالم يف هذا املجال تتطلب خربة يف التجارة
واالقتصاد – وليس فقط يف حل النزاعات.
•ال ميكن أن تفرتض املشاريع أن دوافع األعامل والرشاكات التجارية
متمحورة حول التنمية االجتامعية واالقتصادية ،فحوافز الربح قد
وسوف تبتعد عن األهداف املجتمعية األوسع .لذلك لتجنب التسبب
بأي أذى ينبغي عىل املبادرات يف هذا املجال املوازنة بني مخاطر
تحريك النزاع ألسباب اقتصادية ومزايا بناء السالم املحتملة.
•قد تتواجد العالقات التجارية يف مجاالت رسمية وغري رسمية
وإجرامية .لذلك عىل املبادرات تقييم املخاطر املحتملة ،كقابلية
االنجرار وراء أنشطة تجارية ممنوعة ،وضامن عدم تعريض املشاركني
لخطر انتقام الجامعات اإلجرامية نتيجة الدعم املقدم لألعامل أو
التجارة.
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الدبلوماسية االقتصادية
تسعى الدبلوماسية االقتصادية إىل تحقيق أهداف سياسية معينة عرب
مامرسة الضغط باألدوات االقتصادية كالصادرات والواردات واالستثامرات
ورشوط املساعدات واتفاقيات التجارة الحرة وكذلك العقوبات وإجراءات
الحظر (انظر القسم التايل) .لقد زادت عوملة التجارة ومنو الرشكات متعددة
الجنسيات من أهمية الدبلوماسية االقتصادية كوسيلة للتأثري عىل السياسة.
ونظرا ً لتداخل القضايا الجيوسياسية مع االقتصاد ،يلعب القطاع الخاص
دورا ً هاماً يف كل من ديناميات النزاع والسالم .فالرشكات التي متلك حصة
كربى من الدخل القومي ،مثل رشكات النفط ،لديها سطوة التأثري عىل
السياسة والتي قد تأيت عىل حساب حاجات املجتمع .مع ذلك ميكن
للرشكات أيضاً بدبلوماسية غري رسمية جمع الجهات الفاعلة عىل طاولة
الحوار من أجل املصالح املشرتكة.
ميكن القيام بالدبلوماسية االقتصادية عىل مستوى إعادة اإلعامر ما بعد
النزاع ،مثل تقديم املساعدات التنموية كعربون للنوايا الحسنة ،ولكن أيضاً
مثل فرض رشوط لهذه املساعدات بهدف دفع الجهة املتلقية لتحقيق
نتيجة سياسية .ويف ظل محدودية نتائج بناء السالم ،قد تكون الدبلوماسية
االقتصادية قرسية يف بعض األحيان ،مثل منع وصول سلع معينة إىل املوانئ
املحلية من أجل إجبار بلد ما عىل القدوم إىل طاولة املفاوضات .متتلك
الدبلوماسية االقتصادية فرصة أكرب يف تحقيق السالم عىل املدى الطويل
حني تعالج مصالح املجتمع املعني وليس فقط مصالح الطرف املنفذ1.
نظرية التغيير

•إذا متاشت الدبلوماسية االقتصادية مع مبدأ الحكم الخاضع للمساءلة
وعملت بشفافية ومصداقية وبدون فساد ،سيمكنها بناء ثقة
الجمهور من خالل سياسات اقتصادية عادلة.
•إذا أخذت الدبلوماسية االقتصادية بعني االعتبار احتياجات ومصالح
مختلف أصحاب املصلحة ،سيمكنها تحفيز تعاون دويل أو إقليمي
يفيض إىل السالم.

أمثلة

أسس رواد أعامل يف كولومبيا عام  1999مؤسسة أفكار من أجل
السالم (فونداثيو إيدياز بارا ال باز ،أو اختصارا ً  ،)FIPوهي مركز بحثي
مك ّرس لعملية السالم يف البالد ومثال عىل كيفية استخدام املصالح
5
االقتصادية إلرشاك الجهات الفاعلة يف الحوار حول بناء السالم.
باإلضافة إىل البحث يف شؤون النزاع نفسه ،تقوم املؤسسة ببناء
عالقات بني قطاع األعامل والحكومة والسكان إليجاد أرضية مشرتكة.
كام تقدم أبحاثها بوصفها أساساً لعملها التعليمي وجهودها يف التوعية
العامة بديناميات النزاع والعمل املستقبيل يف مرحلة ما بعد النزاع.
كذلك تعمل مؤسسة أفكار من أجل السالم مع القطاع الخاص إلرشاك
األعامل يف فهم وبناء السالم .ويف أيلول  ،2016شاركت يف تنظيم
منتدى حول مستقبل كولومبيا ودور الرشكات ،شاركت فيه مجموعة
واسعة من الجهات الفاعلة مبا يف ذلك السفارة السويدية يف كولومبيا
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDعرب جلساته الحوارية.
وقد ساعد املنتدى الرشكات عىل تحقيق فهم أعمق للتنمية املستدامة
وبناء السالم.
بدأت اليابان االنخراط يف الدبلوماسية االقتصادية يف أعقاب الحرب
العاملية الثانية إلعادة بناء صورتها الوطنية من خالل القوة الناعمة،
ويف نفس الوقت لرتسيخ اقتصادها الوطني من خالل الروابط الدولية.
يف سبعينات ومثانينات القرن املايض ،قامت الدبلوماسية اليابانية
بعدد من املبادرات ،مثل تطوير العالقات املتعددة األطراف من خالل
عضويتها يف منتدى التعاون االقتصادي ملنطقة آسيا واملحيط الهادي
( .)APECومنذ التسعينات ،كان حجر زاوية الدبلوماسية االقتصادية
اليابانية تقديم املساعدات التنموية ،حيث يسلط ميثاق التعاون
التنموي الضوء عىل األمن البرشي والصحة كمجاالت رئيسية 6.عىل
سبيل املثال ،كانت اليابان أحد أبرز املساهمني يف مرشوع منظمة
األمم املتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOيف إندونيسيا ،واملصمم
لبناء السالم من خالل التنمية االقتصادية عىل مستوى القرى 7.كذلك
ساهمت الياباين يف الحفاظ عىل العالقات الدولية السلمية ألغراض
دبلوماسيتها االقتصادية.
حدود ومحاذير

•يجب أن يكون االقتصاد جزءا ً ال يتجزأ من تحليل النزاع ،علامً أن
االقتصاديني أو الدبلوماسيني االقتصاديني ليسوا مدربني بالرضورة عىل
نظريات التغيري وبناء السالم.
•يف حني تسعى الدبلوماسية االقتصادية لتحقيق أهداف سياساتية،
سيلزم غالباً استخدام األدوات السياسية بطريقة حساسة للنزاع أيضاً.
•قد تكون هناك قيود عىل إجراءات الدبلوماسية االقتصادية يف املناطق
التي تشهد نزاعات عنيفة ،حيث الرشكات أو غريها من الجهات
الفاعلة عرضة لخطر االستهداف.

68

العقوبات والحصارات
والمساعدات المشروطة
متثل العقوبات والحصارات واملساعدات املرشوطة أحد أشكال الدبلوماسية
االقتصادية ،وهي أدوات سياسية أو تجارية من شأنها الضغط عىل
دولة أخرى لتنفيذ قرار أو للحفاظ عىل  /استعادة السالم .مع أن
أشكال االنخراط هذه تعترب غالباً أدوات بديلة للعمل العسكري ،إال أن
نجاعتها محدودة يف كثري من الحاالت ،وقد تكون ذات نتائج سلبية عىل
املجتمعات .ميثل الحصار حالة حظر كاملة عىل النشاط التجاري (استرياد
و /أو تصدير سلع ،برمجيات ،تكنولوجيا) ،أما العقوبات فأضيق نطاقاً،
وهي مرتبطة بأنشطة أو سلع أو جهات فاعلة محددة ،مثالً حظر عسكري
(حظر عىل توريد األسلحة واملالبس الواقية واملركبات العسكرية إلخ).
ميكن للعقوبات أن تستهدف املسؤولني عن الفظائع ،مثالً من خالل فرض
قيود عىل القروض واالئتامن لبعض األشخاص  /الرشكات؛ أو تجميد أصول
بعض األشخاص  /الرشكات ،أو فرض قيود سفر وحرمان من التأشريات؛ أو
مقاطعة املستهلكني (مبعنى امتناع املستهلكني عن رشاء سلع معينة تعبريا ً
عن استنكار سياسات الرشكة) .كثريا ً ما تستخدم العقوبات والحصارات
كتدخل ملنع تصعيد نزاع عنيف ،بافرتاض قدرتها عىل خلق حوافز لتغيري
سلوك جهات فاعلة ضمن النزاع ممن ينظر إليها عىل أنها نافذة وذات دور
إشكايل.
تشري املساعدات املرشوطة إىل الرشوط املرتتبة عىل املنح ،والتي غالباً
ما تستخدم لتشكيل سياسات وأساليب رصف أموال املساعدات .هذه
املبادرات ال تطال فقط األطراف الفاعلة ضمن النزاع ،ولكن أيضاً الصناعات
مثل مو ّردي األسلحة.
نظرية التغيير

•إذا أمكن للتأثريات الخارجية القرسية أن تولد ضغطاً كافياً ،ستسعى
األطراف الفاعلة ضمن النزاع إىل التسوية السلمية أو الكف عن
االنخراط يف العنف.
•إذا تم تطبيق العقوبات والحصارات القرسية بصورة متسقة يف
حاالت العنف ،مثالً عرب االستبعاد من املنتديات التجارية ،سيمكن
تعزيز العمل الدويل ضد النزاع العنيف.

أمثلة

يف بعض الحاالت ،يبدو أن العقوبات تدفع الدول نحو املفاوضات،
كام كان الحال عام  2015عندما رفعت العقوبات ضد إيران
ووافقت طهران عىل االلتزام باتفاقية منع تطوير األسلحة النووية.
إال املجتمعات املحلية شعرت بعواقب غري مقصودة للعقوبات التي
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شح األدوية.
دامت عقودا ً ،مثل ّ
األمثلة عىل نجاعة العقوبات والحصارات واملساعدات املرشوطة
يف املساهمة يف السالم عىل املدى الطويل محدودة .منها العقوبات
االقتصادية التي فرضها أبرز الرشكاء التجاريني ضد جنوب أفريقيا
عام  ،1986والتي اتضح أنها لعبت دورا ً يف دفع البالد نحو التحول
السيايس وإنهاء نظام الفصل العنرصي 9.لكن تبقى العقوبات محدودة
األثر ،فبعض الحكومات ،تحديدا ً الواليات املتحدة وبريطانيا ،تشك
يف قدرة العقوبات عىل الدفع باتجاه التغيري السيايس ،بل ترى أنها
مفيدة لتشجيع صناعات محلية معينة .كام أن العوامل التي ساهمت
يف إنهاء النظام العنرصي يف جنوب أفريقيا كثرية ،منها االضطرابات
السياسية والركود االقتصادي وحركة مناهضة الفصل العنرصي .لذلك
من الصعب عزو التغيريات السياسية يف جنوب إفريقيا إىل العقوبات
بشكل أسايس.
حدود ومحاذير

•بالنظر إىل الرتابطات املعقدة بني السياسة واالقتصاد وعالقات القوة
املوجودة ضمن سياقات النزاع ،ال بد من فهم مستفيض ألصحاب
املصلحة (مبا يف ذلك الجهات الفاعلة غري الحكومية) والشبكات
والتواريخ والحوافز من أجل التنبؤ باآلثار الفعلية للعقوبات أو
الحصارات.
•يسعى األشخاص املستهدفون بالعقوبات أو الحكومات املتأثرة
بالحصارات دامئاً إىل التحايل عليها أو التالعب بآثارها .لذلك ميكن
لبناء السيناريوهات ،باالستناد إىل تحليالت سياسية واقتصادية معمقة،
أن يساعد يف ضامن عدم تسبب هذه األدوات بإلحاق أذى أو إحداث
تحول غري مقصود ضمن ديناميات النزاع.
•من غري املحتمل أن تقود العقوبات أو الحصارات لوحدها إىل
التأسيس ملجتمعات وعالقات سلمية .لذلك ال ميكن استخدامها إال
عىل نحو مستهدف وبقصد تقديم حوافز للجهات الفاعلة ضمن
النزاع للبحث عن حلول أو تحوالت سلمية .ميكن مثالً أن تكون أداة
لتيسري الحوار أو الوساطة أو التفاوض.
•قد تؤدي العقوبات والحصارات إىل آثار وخيمة ،مثل تقوية رسديات
األنظمة االستبدادية التي ستق ّدم سطوة الدول الخارجية عىل أنها
مرتبّصة ومتو ّحشة .لذلك قد يثري تطبيق العقوبات أو الحصارات
شعورا ً بالتحيز أو النفاق الذي يزيد من عزلة السكان عن املجتمع
الدويل.
•من غري املرجح أن تكون العقوبات أو الحصارات األحادية الجانب
ناجعة يف االقتصاد العاملي ما مل يثبت التحليل السيايس-االقتصادي
أن لتطبيق هذه التدابري أثرا ً كبريا ً عىل األشخاص أو االقتصادات
املستهدفني.
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مشاريع اإلدارة االقتصادية الكلية والجزئية
ميكن ملشاريع اإلدارة االقتصادية أن تدعم موارد وماليات األفراد أو
املجتمعات أو الرشكات أو الحكومات .تشري إدارة االقتصاد الكيل إىل
اإلجراءات املنظمة للسياسة أو االقتصاد عىل املستوى القطاعي ،مبا يف ذلك
الديون والرضائب 10.أما إدارة االقتصاد الجزيئ فتشري إىل مستوى األفراد أو
الرشكات ،مبا يف ذلك استخدام األموال أو أسعار الفائدة لدعم املرشوعات
الصغرية كالتمويل األصغر .وكام يف مجاالت اإلدارة األخرى ،ترتبط اإلدارة
االقتصادية بالحوكمة الخاضعة للمساءلة ،وال بد أن تتضمن آليات
للشفافية ،كاإلفصاح العلني والنفاذ إىل املعلومات .ميكن لإلدارة االقتصادية
الشفافة والخاضعة للمساءلة أن تساعد عىل بناء السالم عرب وضع إطار
للنمو االقتصادي الشامل للجميع والترشيعات املالية الشفافة .ونظرا ً
لتشابك االقتصاد مع األبعاد االجتامعية والسياسية ،فإن للملكية املحلية
والحساسية إزاء النزاعات أهمية قصوى.
نظرية التغيير

•إذا تحلت اإلدارة االقتصادية بالشفافية والشمول ،ستساعد عىل
إنشاء رؤية جديدة ملا ميكن أن يكونه مجتمع ما بعد الحرب عرب
توليد فرص متساوية لجامعات سكانية متنوعة.
•إذا أمكن لإلدارة االقتصادية تغطية رشيحة واسعة من السكان ،ميكن
دمج الفئات املستضعفة – كاملقاتلني السابقني – يف املجتمع بشكل
أفضل من خالل تكافؤ الفرص.

أمثلة

تتجىل أهمية معالجة املسائل االقتصادية يف اتفاقات السالم يف الحالة
الليربية .فبعد أربع عرشة سنة من الحرب األهلية ،تناول اتفاق
السالم لعام  2003إىل قضايا االنتقال السيايس إىل حد كبري ،لكنه
استبعد الكثري من األسباب الجذرية للنزاع واملتعلقة باملوارد واألموال.
نتيجة لذلك ،متكنت بعض الفئات من مامرسة نفوذها ،مثل املقاتلني
السابقني ،والخوض يف أنشطة فساد أو جرمية ،إىل أن تبنت الحكومة
االنتقالية برنامج مساعدة اإلدارة والحوكمة االقتصادية 11.ساعد هذا
الربنامج عىل معالجة أبرز قضايا إدارة االقتصاد الكيل مبا يضمن توزيعاً
أكرث عدالً ملنافع اإليرادات واملوارد عىل الناس .كام ركز الربنامج عىل
تطوير القدرات واألدوات االقتصادية الحكومية واملؤسسية ،مثل إدارة
املوازنة ومامرسات رشاء الخدمات .ساهم برنامج مساعدة اإلدارة
والحوكمة االقتصادية يف تحول ثقايف ما يزال مستمرا ً إزاء الفساد.
تأسس بنك غرامني عىل يد محمد يونس ،الحائز عىل جائزة نوبل عام
 .2006خالل املجاعة التي رضبت بنغالدش يف  ،1970قدم محمد
يونس قروضاً صغرية للعائالت لتجنيبها معدالت الفائدة املرتفعة التي
تفرضها الخطط البنكية .ما بدأ كمرشوع مجتمعي تحول يف نهاية
املطاف إىل بنك رسمي عام  ،1983ومبرور الوقت تلقى متويالً من
مصادر مختلفة ،مبا يف ذلك املانحني األجانب وحكومة بنغالدش .وقد
قدم بنك التمويل األصغر ،بناء عىل دورات قروض معقولة ،خدمات
االئتامن للمناطق الريفية يف بنغالديش بهدف تنشئة األعامل عرب
املهارات املحلية .كان للمرشوع تأثري خاص عىل النساء (اللوايت حصلن
عىل  95%من القروض) إذ مل يك ّن ميلكن يف السابق أي شكل من
أشكال الدخل أو القوة 12.وقد ساهم املرشوع يف بناء السالم من خالل
معالجة التفاوت االجتامعي يف النظام االقتصادي والناجم عن استبعاد
الفقراء من خدمات القروض واالئتامن.
حدود ومحاذير

•هناك حاجة أساسية لتصميم مرشوع واضح من أجل التواصل الفعال
مع أصحاب املصلحة والسكان حول كيفية عمل اإلدارة االقتصادية وما
يعنيه ذلك عىل مستوى املال العام.
•ينبغي عىل املشاريع أن تسعى لضامن تحقق اإلصالح بالتساوي يف
جميع أنحاء البالد ،مبا يتيح للحكومة مراقبة وتعزيز اإلدارة بشكل
متسق.
•ميكن لخطط املراقبة والتقييم املتعلقة باإلنفاق العام أن تعزز
الشفافية واملساءلة.

70

قراءات إضافية عن االقتصاد واألعمال والتجارة

Håvard Hegre, John R Oneal, and Bruce Russett. “Trade Does Promote Peace: New Simultaneous Estimates of the
Reciprocal Effects of Trade and Conflict.” Journal of Peace Research 47, no. 6 (November 1, 2010): 763–74.
https://doi.org/10.1177/0022343310385995
Institute for Economics and Peace.
Accessed January 12, 2018. http://economicsandpeace.org
Peace Pesearch Institute Oslo. “Business and Peace.”
Accessed January 9, 2018. https://www.prio.org/Research/Group/?x=28
United Nations Global Compact. “Business for Peace,” 2013.
https://www.unglobalcompact.org/library/381

1.

Interpeace. “Programmes El Salvador.” Accessed January 9,
2018. http://www.interpeace.org/programmes/el-salvador/

2.

Root Capital. “Rebuilding Lives in Post-Conflict Uganda.”
Accessed January 9, 2018. https://www.rootcapital.org/
portfolio/stories/rebuilding-lives-post-conflict-uganda

3.

South Sudan Peace Portal. “Cross-Border Peace Markets,
1990-2005.” Accessed January 9, 2018. https://www.
southsudanpeaceportal.com/case-studies/peace-markets/

4.

Birchfield, Vicki L., John Krige, and Alasdair R. Young.
“European Integration as a Peace Project.” The British Journal
of Politics and International Relations 19, no. 1 (February 1, 2017):
3–12. https://doi.org/10.1177/1369148116685274

5.
6.

71

المراجع

7.

United Nations Industrial Development Organisation.
“Japanese Development Aid for Indonesian Communities,”
2009. Accessed on January 26, 2018. Available at: https://www.
unido.org/news/japanese-development-aid-indonesiancommunities

8.

Hefti, Ch., and E. Staehelin-Witt. “Economic Sanctions
against South Africa and the Importance of Switzerland.”
Research Summary PNR42+. FNSNF, n.d. http://www.snf.ch/
sitecollectiondocuments/nfp/nfp42p/nfp42p_staehelin-e.pdf

9.

Fundacion Ideas para la Paz. Accessed January 9, 2018. http://
www.ideaspaz.org/

World Bank. “The World Bank: Partnering for Peace and
Development in Thailand’s Deep South,” n.d. http://documents.
worldbank.org/curated/en/314081501132082511/pdf/117177REVISED-BRI-P147089-WB-SNAPSHOT-SOUTHERN-ENGCOVER-NOTE.pdf

10.

Ministry of Foreign Affairs Japan. “Official Development
Assistant: Development Cooperation Charter, 2015. Accessed
January 26, 2018. Available at: http://www.mofa.go.jp/policy/
oda/page_000138.html

World Bank. “Macroeconomics Overview.” Text/HTML.
Accessed January 9, 2018. http://www.worldbank.org/en/topic/
macroeconomics/overview

11.

World Bank. “Governance and Management Assistance
Program,” n.d. http://siteresources.worldbank.org/
LIBERIAEXTN/Resources/GEMAP.pdf

12.

Grameen Foundation. Accessed January 9, 2018. https://www.
grameenfoundation.org/

ما يربط البنى التحتية بالنزاع ليس فقط حجم الدمار الذي ينجم عن العمليات
القتالية ،بل قد تشكل بحد ذاتها محركاً لنزاع عنيف يف سياق التوسع الحرضي
الرسيع و/أو تهميش سكان الريف ،أو يف سياق تهجري املجموعات السكانية جراء
مشاريع بنية تحتية كربى مثل بناء السدود .قد يؤدي التخطيط العمراين غري
املتوائم دميوغرافياً أو عزل جامعات أو مناطق محددة إىل نشوب نزاع عنيف
حول املوارد أو الوصول إىل الخدمات .ومن شأن غياب أو تدهور البنية التحتية يف
متدد وتباين
املناطق الريفية أو الحرضية أن يق ّوض جهود التنمية ،مام يؤدي إىل ّ
مستويات املعيشة بني مختلف الرشائح السكانية .يف سياقات ما بعد النزاع ،عىل
مبادرات إعادة البناء أن تأخذ بعني االعتبار انقسامات التخطيط العمراين التي
كانت من األسباب الجذرية لنشوب النزاع العنيف .عالوة عىل ذلك ،قد تساهم
البنية التحتية سيئة التصميم أو التنفيذ يف مفاقمة اآلثار املناخية التي ،بدورها،
تغ ّذي العنف نتيجة شح املوارد.
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البنى التحتية
والتخطيط
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بناء (أو إعادة بناء) البنية

التحتية للخدمات األساسية
إن االستعادة الرسيعة للبنية التحتية املادية للخدمات الرضورية لنوعية
الحياة والنشاط االقتصادي (مثل تشغيل املنشآت واملرافق الصحية ،ومياه
الرشب املأمونة ،وبيئة الحياة اآلمنة ،والحامية من الفيضانات ،والنقل)
تساعد عىل خلق أو تعزيز الشعور بعودة املجتمع إىل الحياة الطبيعية
واالبتعاد عن تجربة النزاع العنيف .ميكن لهذا «املكسب» أن يدعم توطيد
السالم عرب كسب التأييد الشعبي وخلق زخم التطلع إىل األمام .غالباً ما
تكون حالة البنية التحتية مقياساً ملا إذا كان املجتمع سينزلق أكرث نحو
العنف أو سيخرج من دائرة النزاع ويحقق االنتقال السلمي .ميكن للجهود
املبذولة إلظهار حجم التقدم عرب إعادة بناء البنية التحتية أن تلعب دورا ً
رمزياً وحتى عملياً يف بناء السالم.
نظرية التغيير

•إذا متكنت الحكومة من ضامن استعادة أو تشغيل البنية التحتية
للخدمات األساسية ،فمن املرجح أن ينظر املستفيدون من هذه
الخدمات إىل تجاوب حكومتهم نظرة إيجابية ،مام قد يعزز مصداقية
الحكومة بني السكان.
•إذا جرى تنفيذ املبادرات بالتشاور وعرب استمزاج آراء السكان
املترضرين ،فمن املرجح أن يلبي تصميم وتنفيذ الخدمات األساسية
والبنية التحتية الداعمة لها احتياجات املجتمعات.
•إذا متت استعادة البنية التحتية للخدمات األساسية وأتيحت هذه
الخدمات للناس ،سيشجع ذلك املجتمعات عىل إعادة تأسيس نفسها
والنازحني والالجئني الفا ّرين من عنف النزاع عىل العودة.

أمثلة

تس ّببت عمليات التمرد املسلحة والعمليات العسكرية يف ماالكاند،
باكستان ،ومن ثم الزلزال الذي وقع عام  2005والفيضانات يف
 ،2010-2011بأرضار بالغة عىل البنية التحتية والسياحة واالقتصاد
املحيل ،فضالً عن توفر الخدمات األساسية 1.ويف الوقت نفسه ،أ ّدت
املسائل املتعلقة بالنزوح والعودة واالستيالء العسكري عىل الحكم
املحيل وقضايا العدالة التي مل تحل إىل اندالع النزاعات بني املجتمعات
املحلية .وقد ساهم غياب الخدمات والبنية التحتية إىل تآكل مصداقية
الحكومة .استجابة لذلك ،جرت استعادة بعض الطرق التي دمرتها
العمليات القتالية والفيضانات بتمويل من الحكومة اإلقليمية ،يف
حني قدم املانحون الدوليون موارد مالية للمنظامت غري الحكومية
الوطنية واملحلية لتوفري مشاريع إعادة تأهيل صغرية النطاق .وملعالجة
مسألة املصالحة يف ماالكاند ،تم تدريب ممثلني من قرى مختلفة
عىل الوساطة والحوار لدعم مبادرات السالم املجتمعية ،حيث جرى
مثالً توفري متويل لخطوط أنابيب املياه بهدف تعزيز التعاون بني
املجتمعات عىل أساس الحاجة املشرتكة.
كام أدى تواصل التمرد املسلح يف العراق إىل دمار البنية التحتية ،وال
سيام املنازل والقرى ،وكثريا ً ما وجد الالجئون العائدون بيوتهم يف حالة
خراب .توفر مشاريع إعادة إعامر القرى العراقية التي يديرها برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ مساكن للنازحني الداخليني والالجئني العائدين،
حيث تضع هذه املشاريع بعني االعتبار مسألة النفاذ العادل إىل
األرايض واملياه .يعترب توفر السكن املالئم أمرا ً حاسامً لتشجيع عودة
الناس وخلق إحساس بالوضع الطبيعي .يدعم برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ مبادرات إعادة اإلعامر القامئة عىل األحياء السكنية ،األمر الذي
2
يساهم بدوره يف استعادة التامسك االجتامعي.
حدود ومحاذير

•حني تكون الجهود الرامية إىل (إعادة) بناء مثل هذه البنية التحتية
غري متكاملة أو حني يراها البعد مفيدة فقط لفئات أو جامعات
سكانية معينة ،فقد تؤدي النتائج ليس فقط إىل تقويض مصداقية
الحكومة بل أيضاً – يف حاالت اإلهامل الطويل األمد – إىل تآكل
سلطتها وسلطة ممثليها يف نظر الفئات املهمشة أو املستبعدة.
•كذلك ميكن للجهات املانحة واملنظامت املنفذة أن تعاين من مشاكل
املصداقية ،وقد تتسبب بزيادة التوتر عن غري قصد يف حال ترصفت
قصت إحدى املنظامت التي
دون تشاور وتحاليل تحضريية كافيةّ .
م ّولت مخطط إمدادات املياه يف باكستان يف تضمني مجتمعني
مجاورين ،األمر الذي أدى يف النهاية إىل وقف تدفق املياه إىل قرية
التي استهدفها املرشوع .وقد قاد ذلك التخيل عن املخطط وتفاقم
التوترات بني القرى الثالث .تربز هذه التجربة أهمية النظر يف كيفية
تأثري الحدود واملستفيدين املستهدفني من املبادرات عىل ديناميات
النزاع.
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مبادرات الفضاء العام وتخطيط المدن
الفضاءات العامة هي مساحات اجتامعية مشرتكة ،تشمل األسواق
واملقاهي والحدائق ومحطات الباصات والقطار والطرق العامة املتاحة
للعموم باإلضافة إىل السكن .عىل هذا النحو ،يعكس تخطيط املدن تصميم
هذه املساحات يف املناطق املعمورة .ومع ارتفاع معدالت التوسع العمراين
عاملياً ،ستتطلب املساحات املشرتكة وتعايش الجامعات الدميوغرافية
املختلطة إدارة أكرث حساسية لتجنب النزاعات العنيفة .وقد يكون لتوفري
املساكن واألحياء ذات األسعار املعقولة واألثر اإليجايب يف بناء املجتمع تأثري
مبارش عىل مستويات التامسك أو النزاع .إن من شأن إعادة بناء املساكن
وخلق املساحات املشرتكة وبناء املسالك والطرق وخطوط النقل املعززة
للرتابط أن تخلق منظورات أكرث إيجابية وتطلعاً إىل األمام ،وأن تساعد
عىل التقليل من االستعداد النفيس للنزاع .وعىل النقيض من ذلك ،ميكن
أن يتسبب غياب املساحات العامة أو سوء تصميم األحياء بعزل الناس
عن بعضهم البعض أو فصل جامعات السكان أو تكريس أوجه التفاوت
االجتامعي .يجادل بعض الخرباء الجنائيني بأن سوء التصميم والتخطيط
3
املدين قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت الجرمية.
نظرية التغيير

•إذا تم تخطيط املساحات املدينية بطريقة تأخذ بعني االعتبار التغري
الدميوغرايف الحايل والنمو املستقبيل ،ستتمكن السلطات من التنبؤ
والتكيف واالستجابة الرسيعة الحتياجات املجتمع املتغرية.
•إذا تم التخطيط من خالل التشاور الواسع وصنع القرار التشاريك،
ستكون األحياء واملقاطعات الناتجة عنه قادرة عىل عكس ومواءمة
الحياة اليومية وأمناط الحياة واالحتياجات لطيف واسع من
املجتمعات ،ومن املرجح أن تزيد اإلحساس باملسؤولية الجمعية عن
املساحات املشرتكة.
•إذا تم تخطيط وتصميم املساحات العامة بهدف تقليل عزل أو
فصل الجامعات املختلفة من السكان وتحويل املناطق املتداعية،
سيؤدي ذلك أيضاً إىل تعزيز الروابط املجتمعية ،وتقليل فرص السلوك
املعادي للمجتمع ،وضامن نتائج أفضل لألمن واألمان املحليني.

أمثلة

يف نريويب ،تعمل مبادرة تصميم كونكيوي ( ،)Kounkueyوهي
مؤسسة هندسة معامرية وتخطيط مدين ،عىل إنشاء مساحات عامة
4
يف حي كيبريا الفقري الذي يشهد اشتباكات عنيفة وأعامل شغب.
تستفيد املبادرة من املشاورات املحلية إلرشاك املجتمعات التي تعيش
يف كيبريا يف التخطيط لبناء املساحات العامة ،باإلضافة إىل صيانة
املواقع القامئة .أدى التفاوت االجتامعي وغياب الفضاء املشرتك يف
أحياء الصفيح ،باإلضافة إىل التوسع العمراين الرسيع والفيضانات،
إىل استبقاء شعور بغياب األمان ،باإلضافة إىل حاالت الترشد والنزاع
العنيف .مثة مبادرة أخرى يف كيبريا هي مبادرة التحسني التعاوين
ألحياء الصفيح 5،وهي جهد مشرتك من الحكومة الكينية وبرنامج
موئل األمم املتحدة لتحسني حياة السكان .من خالل الشمول وامللكية
املحلية ،ميكن لهذه املبادرات أن تغذي اللبنات األساسية لحل النزاعات
سلمياً.
وبعد نزاع عنيف يف كوسوفو وتحقق االستقالل املعرتف به جزئياً من
قبل رصبيا ،طورت مدينة ميرتوفيتسا نظامً عمرانية موازية ومنفصلة
لكل من السكان األلبان والرصب .فقد أصبح الجرس بني الجامعتني رمزا ً
لالنقسام داخل املدينة .ومع ذلك ،ومن دون قصد ،أدى تشييد مركز
تسوق إىل تحفيز لدى السكان للعبور إىل «الجانب اآلخر» من املدينة
ألسباب تجارية ،ما أدى إىل متازج السكان .يوضح ذلك دور املؤسسات
التجارية يف خلق الحوافز الستخدام املساحات املشرتكة وتقريب
6
األطراف املتنازعة.
حدود ومحاذير

•ميكن للنمو السكاين أو التغري الدميوغرايف الرسيع أن يزيد من
مخاطر النزاع العنيف ما مل تكن املناطق قادرة عىل التكيف لتلبية
االحتياجات املتغرية ألهاليها .القدرة عىل تكييف املساحات مسألة
مهمة ،وال ينبغي أن يعتمد التخطيط املدين الجيد عىل تقييم سكوين
الحتياجات السكان.
•قد تؤدي إعادة تطوير األحياء أو اقتالع املستوطنات العشوائية إىل
حدوث حاالت توتر أو سخط يف حال جرى التنفيذ دون تشاور مع
السكان أو دون أخذ موافقتهم – من أمثلة ذلك تطهري أحياء الصفيح.
كام ال ميكن معالجة ديناميات النزاع وتصوراته واحتياجاته فقط من
خالل أساليب الحد من الفقر .من شأن غياب املشاورات أيضاً أن
يهدر املوارد يف حال عدم استخدام املجتمعات املحلية للمساحات
املعاد تطويرها.
•ستتطلب مبادرات اإلسكان اآلمن أيضاً بذل الجهد لضامن سالمة وأمن
7
األفراد ،كام جرى يف كولومبيا حني قامت رابطة النساء النازحات
بتنظيم وبناء حي لتشجيع عودة النازحات األناث ،وقد صمد هذا
الحي يف وجه التهديدات والعنف.
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مشاريع البنية التحتية الكبرى
تشمل مشاريع البنية التحتية الكربى عمليات التشييد مثل الطرق والسدود
والجسور ومحطات توليد الطاقة .هذه النوع من املبادرات ينفذ يف الغالب
لصالح االقتصاد الوطني أو أمن الطاقة .ومبا أن من املرجح أن تؤثر مشاريع
البنية التحتية الكربى عىل مصالح الرشكات واملصالح السياسية ،سواء من
خالل الرتاخيص أو املناقصات أو العقود ،فإن بإمكانها أيضاً أن تؤثر عىل
االقتصاد السيايس للنزاع ،فتستحدث ديناميات سلبية وإيجابية يف النزاعات
القامئة .قد يكون تأثري مشاريع التشييد الكبرية محلياً أيضاً ،فيؤدي إىل
تعميق الروابط أو االنقسامات بني أصحاب املصلحة ضمن النزاع .ميكن
لتحسني الطرق ووسائل النقل مثالً أن تسهل العالقات االقتصادية أو تزيد
التفاعل بني املجتمعات املستقطبة ،ولكن أيضاً تسهيل حركة الجامعات
املسلحة أو التنازع عىل فرص التنمية الجديدة .كذلك ميكن ملواقع مشاريع
التشييد الكربى أن تؤدي إىل العنف ،يف حال تسببت بحاالت نزوح أو
أخلّت بحقوق أصحاب األرض أو أرضت مبوارد رزق السكان املحليني.
نظرية التغيير

•إذا جرى تصميم مشاريع البنية التحتية بهدف توليد األرباح
ملجموعة من أصحاب املصلحة والسكان املتأثرين ،ميكنها تحقيق
أقىص قدر من التأثري التنموي اإليجايب والحدّ من النزاع بني السكان.
•إذا تم التخطيط ملشاريع البنية التحتية بالتشاور مع السكان
املترضرين و/أو غريهم من أصحاب املصلحة كالرشكات املحلية
أو العامل املحليني ،من املستبعد أن تؤدي التغيريات إىل توترات
أو حاالت عنف بسبب اآلثار السلبية عىل العاملة وموارد الرزق
واألرايض واإلسكان.

أمثلة

منذ استقاللها يف عام  ،1962شهدت بوروندي نزاعاً زاد من حدة
انقساماتها العرقية والدينية .يركز مرشوع يديره برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ عىل أجزاء املدن التي عانت من توترات سابقة ،وعىل توظيف
الشباب من خلفيات مختلفة لبناء الطرق مقابل أجور نقدية 8.لضامن
عدم تبدد الروابط االجتامعية التي تنشأ بني هؤالء الشباب خالل فرتة
املرشوع يف نهاية املبادرة التي تستغرق  78يوماً ،قدم املرشوع أيضاً
تدريباً عىل األعامل التجارية ،كام شجع املشاركني عىل العمل معاً
إلنشاء أعامل صغرية لخدمة املجتمع.
كان للنزاع عىل املياه دور يف تغذية ديناميات النزاع يف آسيا الوسطى،
حيث تتنافس قريغيزستان وطاجيكستان عىل فائض من املياه وتتنافس
دول أخرى عىل الوصول .وقد شكلت زيادة عدد السكان وغياب
الحوكمة الخاضعة للمساءلة عقبتني أمام إنشاء نظام عادل لتقاسم
املياه .عالوة عىل ذلك ،أدى االستخدام املفرط إىل تردي نوعية املصادر
املائية ،ما أدى بدوره إىل تفاقم األسباب الجذرية للنزاع .عمل البنك
الدويل عىل تعزيز التعاون عىل املستويني الوطني واإلقليمي من خالل
برنامج إدارة حوض بحر آرال 9.شمل الربنامج تدابري لتحسني إدارة
املياه والسدود ،وكذلك آليات ملراقبة املياه العابرة للحدود إلرساء قدر
من املساءلة والشفافية .إىل جانب التعاون عىل املستوى اإلقليمي،
ساعدت هذه املبادرات عىل تعزيز الثقة بني البلدان وأسهمت يف
التخفيف من حدة التوترات السابقة.
حدود ومحاذير

•يرتفع احتامل الفساد حني يفتح باب االستثامر والرتخيص والعقود
ضمن السياقات املتأثرة بالرصاع .عىل سبيل املثال ،أدى إنشاء نظام
الري يف حوض إندوس يف باكستان إىل توليد قدر هائل من الكهرباء،
ولكن أيضاً إىل حاالت فساد ونزوح اآلالف من السكان.
•يف حال قام مرشوع ما باستقدام العامل من رشيحة واحدة من
السكان من غري قصد ،قد يخلق إحساساً بالتحيز من شأنه مفاقمة
توترات قامئة هو يف غنى عنها.
•من املرجح أن تقود مشاريع البنية التحتية الكربى املنفذة من األعىل
إىل األسفل إىل تعزيز آليات الحكم غري املتجاوبة التي من شأنها
اإلسهام يف النزاع .ميكنها أيضاً من جهة أخرى توفري فرصة لجمع
املتأثرين من جميع رشائح املجتمع إلجراء مشاورات حول خطط
البنية التحتية.
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تشكل البيئة وكيفية استخدامها عنواناً أساسياً لقدرة املجتمع عىل التط ّور
والنم ّو والتفاعل مع املجموعات األخرى .وبالتايل فإن لها تأثرياً مبارشاً عىل
استقرار املجتمع وقدرته عىل الحفاظ عىل العالقات السلمية .ويف الوقت
الحايل ،يتشكل اختالالت املناخ أحد أسباب تراجع الشعور باألمان يف جميع
أنحاء العامل ،إذ يحفّز الجفاف والرت ّدي البيئي اندالع نزاعات حول املوارد،
ويشكالن سبباً للهجرات الجامعية الباحثة عن فرص اقتصادية يف أماكن أخرى.
إن توزيع األرايض وتخصيص املوارد الطبيعية من أسباب الكثري من النزاعات
العنيفة يف مختلف أنحاء العامل ،حيث متلك الحكومات ورشكات القطاع الخاص
رهانات كبرية عىل ربحية هذه األصول ،األمر الذي يؤدي إىل حاالت متييز ضد
املجتمعات املهمشة رسعان ما تتحول إىل نزاعات عنيفة.
كذلك تستغل الجامعات املسلحة األرايض واملوارد الطبيعية لتغذية نزاعاتها،
وهو ما أدى إىل ظهور مفاهيم مثل «أملاس الدم» .ومع ذلك ظهرت مفاهيم
جديدة مثل «الرتاخيص االجتامعية» والرشاكات بني القطاعني العام والخاص –
والتي تقيم عالقات بني املجتمعات املترضرة ورشكات القطاع الخاص العاملة
يف املوارد الطبيعية .تعد دراسات التأثري البيئي رضورة حاسمة قبل تنفيذ أي
استثامر كبري يف املوارد.
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إدارة الموارد الطبيعية واالستخراجية
تشمل إدارة املوارد الطبيعية واملوارد االستخراجية كاملياه أو األرض أو
النباتات أو النفط أو الغاز أو املعادن الكثري من أصحاب املصلحة ،مبا
يف ذلك مختلف سلطات الدولة والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
واملجتمعات املتأثرة ،باإلضافة ألصحاب املصلحة اآلخرين كالنقابات
والباحثني ومنظامت املجتمع املدين .تنطوي إدارة املوارد الطبيعية عىل عدد
من العنارص املختلفة ،مبا يف ذلك:
•اإلطار املؤسيس  /القانوين مللكية املوارد الطبيعية،
•إدارة املورد مبارشة،
•إدارة آثار شح املوارد أو تدمريها أو نضوبها،
•إدارة آثار ترضر املوارد والحد من مخاطر الكوارث.
نظرا ً لكرثة أصحاب املصلحة املعتمدين عىل املوارد الطبيعية واالستخراجية
أو املتأثرين بها ،فإنه ميكن لسوء إدارتها أن يساهم يف ديناميات النزاع
السلبية بطرق عديدة .إن عبارات مثل «أملاس الدم» و«معادن النزاع»
و«لعنة املوارد» تشكل خطاباً راسخاً يف عامل النزاع العنيف .يف حالة املياه،
قد يؤدي انعدام األمن الناتج عن الجفاف ،واالستخراج املفرط للمياه
الجوفية ،وتغري أمناط هطول األمطار املوسمية ،إىل تفاقم ديناميات النزاع،
ما سيؤدي بدوره إىل تصعيد النزاع وترشيد املجتمعات .عالوة عىل ذلك،
من املرجح أن تؤثر الندرة أو غريها من اآلثار عىل السكان املهمشني أصالً،
أي من ليس لديهم موارد لضامن الوصول إىل االحتياجات والخدمات
األساسية ،مثل السكان األصليني أو أبناء األرياف النائية .قد يكون لسوء
اإلدارة أيضاً آثار اجتامعية أوسع يف حال أدت إىل توزيع غري عادل للمنافع
االقتصادية الناجمة عن استغالل املوارد الطبيعية واالستخراجية.
نظرية التغيير

•إذا تضمنت إدارة املوارد الطبيعية إطاراً قوياً وموثوقاً لحل التنازعات،
ميكن تجنب تصاعد الخالفات بني أصحاب املصلحة.
•إذا توفر لدى املشاركني يف مختلف جوانب إدارة املوارد فهم قوي
لالقتصاد السيايس وخريطة أصحاب املصلحة واالحتياجات املرتبطة
باملوارد ،من املمكن تخطيط وتصميم األنشطة بطريقة تراعي
النزاعات .قد يساعد ذلك عىل تجنب أو تخفيف املخاطر التي
يتعرض لها أصحاب املصلحة ،والتي قد تؤثر سلباً عىل األرواح أو
األرزاق أو حجم التوترات.
•إذا تم التوصل إىل قرارات بشأن إدارة املوارد الطبيعية بطريقة
تشاركية ،بالتشاور واستمزاج آراء أصحاب املصلحة (وال سيام
املجتمعات املتأثرة) ،ميكن أن ميثل الحوار والثقة الناشئان عن عملية
اتخاذ القرار عقداً اجتامعياً ووسيلة مستمرى للتعامل مع النزاعات
العنيفة.
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أمثلة

متتلك تنزانيا سجالً طويالً من النزاعات بني الر ّحل واملستوطنني ،وال
سيام بني املزارعني والرعاة حول الوصول إىل املياه واآلبار من أجل
املاشية .تعرض الرعاة ،وهم أغنى من املزارعني غالباً ،التهامات بالتأثري
عىل القرارات السياسية بالرىش ،حيث يسمح لهم القادة املحليون
برعي املاشية يف األرايض الزراعية ،مام يؤدي إىل اإلرضار باملحاصيل.
نظم ائتالف أقامته مؤسسة املوارد الطبيعية يف تنزانيا 1جلسات حوار
لرفع درجة التفاهم بني الرعاة واملزارعني .وبعد ستة أشهر ،انخفض
عدد الصدامات العنيفة ،وأنشأ املرشوع منتدى لحل نزاعات اإلدارة
املحلية للمياه بشكل سلمي.
نشأت توترات وسلسلة نزاعات حول حقوق األرايض بني الدولة
والصناعيني واملجتمعات األصلية يف كندا .كانت الحكومة الكندية
تقوم باستغالل املوارد الطبيعية لألرايض ،وحاولت يف الوقت نفسه
نسج عالقة معقدة مع مجتمعات «األمم األوىل» .ألقت الحكومة
باملسؤولية عىل الصناعيني ليحلوا مختلف تحديات الحوكمة التي
تفرضها «املنطقة الساخنة» االستخراجية يف كندا .أدى ذلك إىل وضع
الخطط والربامج االجتامعية والبيئية يف أيدي اإلدارة التجارية بني
أصحاب املصلحة .وقد أضاعت الحكومة فرصة بناء عالقات أفضل مع
السكان األصليني عرب إنشاء عملية «ترخيص اجتامعي» ،والتي تشرتط
2
عىل أي رشكة ضامن احرتام أنشطتها لحقوق الجميع يف أي مجتمع.
حدود ومحاذير

•ليست تكفي التدخالت التقنية أو العملية كافية وال هي بطبيعتها
حساسة إزاء النزاعات؛ لذلك عىل املشاريع أن تأخذ بعني االعتبار أيضاً
دور ديناميات النزاع.
•مبا أن املوارد الطبيعية ممتدة ومتجاوزة للحدود التي يضعها اإلنسان،
قلام تقترص النزاعات العنيفة املرتبطة باملوارد الطبيعية عىل الحدود
الوطنية.
•ينبغي أن تكون الجهود متكاملة وأن تتصدى لقضايا مثل االقتصاد
وموارد الرزق لضامن إفضائها إىل بناء السالم.

مشاريع إدارة األراضي
تعد األرض أحد أهم األصول االقتصادية ومصادر كسب الرزق .كام ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بهوية املجتمع وتاريخه وثقافته .تستخدم األرض ألغراض
متنوعة ،من الزراعة وإعادة التشجري إىل السكن ومشاريع السياحة البيئية.
باإلضافة إىل ذلك ،ترتبط إدارة األرايض بحقوق امللكية ،باإلضافة إىل التنمية
الحرضية والريفية .كثريا ً ما تصبح نزاعات األرايض عنيفة حني ترتبط
بعمليات أوسع من اإلقصاء السيايس أو التمييز االجتامعي أو التهميش
االقتصادي .ميكن تجنب الكوارث والتنافس عىل األرايض عرب اإلجراءات
االستباقية التي تسعى لحامية األرايض املع ّرضة للرت ّدي وإلدارة تأثريات
التغري املناخي .تشبه إدارة األرايض إدارة املوارد الطبيعية واالستخراجية
(انظر الصفحة السابقة) ،مثل:
•تشمل إدارة األرض نفسها عددا ً من الجوانب ،مبا يف ذلك السجالت
العامة والترشيعات ورسم خرائط أرايض األسالف واستعادة املمتلكات
– مثالً إعادة األرايض إىل النازحني لتشجيع العودة وصون متاسك
املجتمع – وتوثيق حاالت النزوح وتحديد األرايض واملمتلكات
املهجورة.
•إدارة آثار شح أو ترضر األرايض .كام يف حالة املوارد الطبيعية
واالستخراجية ،كثريا ً ما تؤثر القضايا املتعلقة باألرض والوصول عىل
املجتمعات أو الرشائح األفقر ضمن املجتمع ،أو عىل املجتمعات
املهمشة مثل املقاتلني السابقني.
نظرية التغيير

•مبا أن األرايض ترتبط يف كثري من األحيان بأشكال الدخل ،إذا كان
توزيع األرايض وملكيتها موثوقاً وموزعاً بشكل عادل ،ميكن أن يشكل
األساس لتنمية مستقبلية أكرث إنصافاً.
•ميكن تسهيل إدارة األرايض بشكل فعال وشامل ومستدام من خالل
استخدام آليات املجتمع املحيل لحل النزاعات حول األرايض بسالم.
•إذا كانت خرائط األرايض وسجالت األرايض شفافة ،ميكن الحد من
النزاعات العنيفة وعدم اليقني والنزاعات حول ملكية األرض ،طاملا أن
عملية تحديد األرايض ورسم خرائطها تتم بشكل عادل.

أمثلة

رغم حامية القوانني لحقوقهم ،قامت السياسات الوطنية بإقصاء
السكان األصليني يف الفلبني ،ما أدى إىل تفاقم النزاعات عىل املستوى
املجتمعي .تفتقر هذه املجموعات إىل االستثامرات واملهارات الالزمة
لتطوير فرص اقتصادية محلية ،يف حني يق ّوض التمرد املسلح والفساد
واقتصاد الظل الدعم الحكومي ويحول دون االستثامر اإلقليمي .وقد
تعرضت املجتمعات بالفعل للنزوح نتيجة أعامل عنف سابقة ،وتعمل
اآلن منظمة إنرتناشنل ألرت مع املجتمعات املحلية يف جنوب الفلبني
عىل رسم خرائط أرايض األسالف أجل تحديد املناطق القابلة الستقبال
3
االستثامرات والتي ينبغي املحافظة عليها أو إعادة تأهيلها.
أدت االضطرابات املدنية يف تيمور الرشقية عام  2006إىل نزوح ما
يقرب من  100,000شخص وتدمري آالف املنازل .وقد أدى ذلك إىل
مقاومة التوترات عىل األرض والتي كانت قامئة منذ فرتة االحتالل
االستعامري .قامت الحكومة ،بدعم من برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ وموئل األمم املتحدة ،بتحديد األرايض واملمتلكات املهجورة،
وتقدير حجم األرضار التي لحقت مبنازل السكان ،كام أرسلت فرقاً
من الع ّدادين إىل مخيامت النازحني .وقد استخدمت الحكومة هذه
البيانات عام  2007لتنفيذ برنامج العودة وإعادة التوطني القائم عىل
املساعدات النقدية ملعالجة أزمة فقدان املنازل والتهجري والصدمات
4
النفسية.
حدود ومحاذير

•ينبغي عىل تصميم املرشوع أن ينظر يف كيفية استيعاب التغريات
الخارجية مثل النمو السكاين أو التغيري الدميقراطي أو تر ّدي األرايض.
تزيد هذه التغيريات من خطر العنف نتيجة تب ّدل الدينامية التي
تحكم العالقة بني السكان واألرض.
•كثريا ً ما تتعرض فئات معينة ،مثل النساء ،إىل الحرمان من املرياث
القانوين حني يتعلق األمر باألرض أو العقارات .لذلك ينبغي مشاريع
اإلصالح أن تقيّم وتعالج كيفية نفاذ مختلف الفئات االجتامعية إىل
هذه املوارد.
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للنزاعات العنيفة تأثري مبارش عىل الصحة البدنية والعقلية ،من األذى املادي
الشديد التي تسببه األسلحة أو املتفجرات ،إىل الصدمة النفسية الناتجة عن
معايشة النزاع العنيف .باإلضافة إىل ذلك ،تد ّمر النزاعات البنية التحتية للرعاية
الصحية نتيجة األرضار والنزوح ونقص املوارد ،مع انخفاض كبري يف تقديم
الخدمات نتيجة لذلك .ومن الروابط السلبية األخرى بني النزاعات والصحة
فرص الوصول غري املتكافئ ،وذلك نتيجة لحواجز مثل التكلفة أو اللغة أو
املوقع .عىل الجانب اإليجايب ،يتيح الدور املوثوق للعاملني الطبيني ،والحياد
الذي غالباً ما تتسم به الخدمات الصحية أثناء النزاعات العنيفة ،فرصاً للنظر
أكرث يف أدوات بناء السالم املرتبطة بالرعاية الصحية.
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الرعاية الصحية
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الدبلوماسية الطبية
تشري الدبلوماسية الطبية إىل دور الطاقم الطبي أو املؤسسات الطبية
يف تعزيز السالم .مبا أن املسؤولية األساسية للعاملني يف املجال الطبي
تتعلق باملجتمعات واملرىض يخدمونهم ،غالباً ما يحصل املامرسون عىل
حق الوصول إىل املناطق التي تعاين طبياً أو إنسانياً من نزاع عنيف .نظرا ً
لطبيعة عملهم ،يتوجب عىل الطاقم الطبي الحفاظ عىل الحياد والنزاهة يف
سياقات النزاع العنيف لضامن الوصول اآلمن إىل املناطق النائية والخطرية.
لذلك من األرجح أن يتمكنوا من اكتساب ثقة جميع األطراف ضمن النزاع،
ما يفتح املجال أمام إمكانية العمل كوسيط بني أطراف النزاع ،أو ما يسمى
الدبلوماسية الطبية.
عرب معاملة جميع السكان معاملة متساوية ،والعمل مع مجموعة متنوعة
من الجهات الفاعلة (كالحكومة واملنظامت واملجتمعات املحلية ،إلخ)،
يتمتع العاملون الطبيون بفرصة فريدة لزرع بذور السالم .عالوة عىل
ذلك ،قد يكون لدى الطاقم الطبي العامل يف املنظامت اإلنسانية وعي أكرث
عمقاً بديناميات النزاع عىل املستويات املحلية ،باإلضافة إىل متتعه بعالقات
أقوى مع املجتمعات .يف بعض الحاالت ميكن أن يتمكن الطاقم الطبي أو
املنظامت العاملة يف املجال الطبي من املشاركة يف حوار السياسات.
نظرية التغيير

•إذا كشفت الدبلوماسية الطبية عىل املستوى املجتمعي عن وجود
ثغرات يف الوصول إىل الرعاية ،أو حتى تجاهل لجامعات سكانية
مهمشة أو قضايا صحية تخص رشيحة محددة من املجتمع،
ستكون خدمات الصحة الحكومية مجهزة بشكل أفضل لالستجابة
لالحتياجات بطريقة حساسة إزاء النزاع.
•إذا متكنت الدبلوماسية الطبية من تحفيز التفاعل بني مختلف
أصحاب املصلحة ضمن النزاع حول القضايا الصحية ،ميكن لذلك أن
يشكل أساساً لبناء العالقات حول قضايا أخرى ذات اهتامم مشرتك
وتعزيز إمكانات التعاون.

أمثلة

أصبح النظام الصحي يف الصومال مجزأ بعد  25سنة من الحرب
األهلية ،مام ساهم يف حالة من التفاوت االجتامعي .كانت صناعة
املستحرضات الصيدالنية غري منظمة ،ما جعل الرعاية الصحية عالية
الكلفة بالنسبة للكثري من الصوماليني .عالوة عىل ذلك ،منعت مناطق
واسعة تحت خاضعة لسيطرة متمردي حركة الشباب من الوصول إىل
الرعاية الصحية الخارجية .ويف غياب هيئة تنسيق رسمية يف الصومال،
وجد مقدمو الرعاية الصحية غري الحكوميني صعوبة يف الوصول إىل
والتأثري يف مستويات السياسة األعىل .عملت منظمة سيفر وورلد عىل
بناء منصة تتيح للعاملني يف مجال الرعاية الصحية االجتامع بشكل
منتظم وتقديم توصيات أساسية حول القضايا الصحية بالنيابة عن
املجتمعات املحلية .سلط هذا املرشوع الضوء عىل الحاجة إىل اجتامع
العاملني يف الرعاية الصحية لدعم السكان الذين م ّزقتهم الحرب،
خاصة فيام يتعلق مبسألة الصحة العقلية( 1انظر الصفحة التالية).
أدت أزمة فريوس إيبوال يف املناطق الحدودية لنهر مانو إىل تفاقم
النزاعات الداخلية .أكرث من ذلك ،أظهرت هشاشة الرد الحكومي
ضعف الثقة بني السكان والحكومات .يف  18مقاطعة حدودية
يف ساحل الحاج وغينيا وليبرييا وسرياليون ،ساعدت منظمة موارد
املصالحة (كونسلييشن ريسورسز) يف عقد جلسات حوار محلية بني
العاملني يف مجال الرعاية الصحية والحكومة واملجتمعات ،وذلك
لتجاوز التوترات وتوفري مساحة ملناقشة املظامل والحلول 2.عرب دمج
العمليتني ،ساعد املرشوع عىل املساهمة يف تحسني إدارة أزمة الفريوس
والحد من التوترات بني املجتمعات.
حدود ومحاذير

•ميكن بسهولة تلطيخ الدور املوثوق للمهنيني الطبيني يف حال تعرضوا
لضغط إضايف للعمل كوسطاء .قد يكون لذلك عواقب عىل أذون
العمل (وبالتايل عىل وصولهم إىل املجتمعات التي يخدمونها) وقد
يشكل أيضاً مخاطر جسدية عليهم إذا نظرت بعض الجهات الفاعلة
ضمن النزاع إىل وساطتهم بشكل سلبي.
•مبا أن توفري الرعاية الصحية غالباً ما يكون عرضة للخطر أو الترضر أو
نقص املوارد نتيجة النزاع ،من املهم التأكيد عىل أن الخدمات واملوارد
الحيوية التي يقدمها املهنيون الطبيون واملنظامت اإلنسانية يجب أن
تبقى مكرسة ملسؤوليتهم األساسية وأال يعاد توجيهها لغايات سياسية.
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خدمات الصحة العقلية
ميكن يؤدي العنف إىل اضطرابات ما بعد الصدمة ( )PTSDومشكالت
أخرى متصلة تتعلق بالصحة العقلية وتؤثر يف حاالت النزاع العنيف عىل
أعداد كبرية جدا ً من الناس .إن طول أمد التعرض للعنف قد يديم العنف
والصدمات العابرة األجيال ،مام يعيق إمكانية تحقيق سالم دائم .قد تنتج
التأثريات النفسية عن أشكال مختلفة ملعايشة النزاع العنيف ،سواء كأحد
ضحايا العنف أو االعتداء الجنيس أو كأحد الجناة؛ كطفل مج ّند أو طفل
ميتّم ،أو ببساطة كشاهد متكرر عىل أعامل العنف عىل مدى فرتة من
الزمن .الخدمات الداعمة أو املعززة للسالمة العقلية لألشخاص املتأثرين
بالنزاع قلام تكون وفرية املوارد .تشمل هذه الخدمات أنواعاً مختلفة من
العالج ،وإعادة التأهيل الحتواء آثار اإلصابات البدنية الشديدة ،وغري ذلك
من االستشارات النفسية .يشكل االستشفاء النفيس جزءا ً مهامً من جهود
بناء السالم ،حيث يتيح للجامعات السكانية كرس حلقة العنف.

أمثلة

يف رواندا ،قدم منظمة إنرتناشنل ألرت ورشكاؤها املحليون خدمات
الشفاء من الصدمات للمشاركني عرب عالجات جامعية واستشارات
فردية .ساعد املرشوع املجتمعات املحلية عىل التعامل مع صدماتها
وحضها نفسياً للمشاركة يف
النفسية وفهم عواطفها وردود أفعالهاّ ،
3
الحوار.

نظرية التغيير

•إذا استطاعت خدمات الصحة العقلية دعم استشفاء ما بعد الصدمة،
سيمكنها إزالة بعض العقبات التي تعرتض املصالحة والتعايش
الرضوريني لتحقيق سالم مستدام.
•إذا تم توسيع تغطية خدمات الصحة العقلية لتغطي أكرب عدد
ممكن من الناس ،ستقل اآلثار النفسية الكامنة للصدمة التي قد
تظهر بعدة طرق إشكالية ،سواء بشكل شخيص أو مجتمعي ،مام
سيساعد عىل منع استمرار العنف.

برعاية مؤسسة أطباء [نفسانيون] ألجل املسؤولية االجتامعية
( ،)PsySRيف  ،2009بدأ برنامج غزة للصحة النفسية مبعالجة
التأثري النفيس العميق للهجامت الجوية والربية عىل األفراد واألرس
واملجتمعات يف غزة .فقد تأذى كثريون بأشكال متعددة مثل التفكك
األرسي وضغوط أخرى مثل الفقر والعنف املايض ومشاعر العجز
والخوف .تؤدي هذه العوامل إىل تفاقم اآلثار النفسية الضارة للعنف
4
التي تستهدف املؤسسة شفاءها.
حدود ومحاذير

•قد تشكل األعراف والوصامت الثقافية املتعلقة بالصحة العقلية
عائقاً أمام الوصول إىل خدمات الصحة العقلية .ميكن لتحديد اآلليات
املوجودة ضمن املجتمعات املحلية الستيعاب الصدمات النفسية
ومحاولة البناء عىل هذه املامرسات وإدماجها يف املرشوع أن يكون
جرسا ً بني الطرق التقليدية والغربية الحديثة لالستشفاء.
•قد تخلق القوالب النمطية املحيطة بقضايا الصحة العقلية والنزعة
إىل العنف وصامت إضافية أو مخاوف من املشاركة ،وال سيام يف
السياقات التي يسود فيها التطرف العنيف وتنشط السلطات يف جمع
بيانات األفراد.
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المنهجية

استند هذا التقرير إىل األدبيات والبحوث املوجودة عىل اإلنرتنت ،مستخدماً
أكرث من  300مصدر .كام جرت عملية استشارة خالل عام  2017وتم تلقي
تعليقات أكرث من ثالثني شخصاً ومنظمة من مختلف القطاعات ،مبا يشمل
الدين والجنوسة والشباب والتنمية.
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الملحق
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الملحق األول:

تطوير وتمويل برامج التنمية في

السياقات المتأثرة بالنزاعات :شروط النجاح
متت إضافة ملحق عن برامج التنمية لربطها بكافة األقسام األحد عرش
الواردة يف هذا التقرير ،بدالً من إفراد قسم خاص بها .تتطلب أعامل
التنمية يف السياقات املتأثرة بالنزاعات درجة عالية من البصرية والتأمل
بشأن تطوير ومتويل الربامج ،وال سيام فيام يتعلق مبالءمتها وتأثريها عىل
كل سياق عىل حدة .لذلك هذا املرفق منظم بطريقة تفيض إىل التأمل
الذايت والتحليل النقدي.
يعترب مرشوع التعلم التعاوين 1من املصادر الرائدة يف إنتاج املعرفة حول
قياس الحساسية إزاء النزاع ونجاعة بناء السالم .يوفر املرشوع مربرات
مقنعة للتمييز بني التنمية وبناء السالم .بينام ميكن لألنشطة يف كال
املجالني أن تتداخل – وغالباً ما تفعل – إال أن بناء السالم له هدف واضح
يتمثل يف استهداف محركات النزاع العنيف وديناميات السالم .لذلك
ينبغي جعل بناء السالم جزءا ً متعمدا ً من تصميم أي برنامج ،وأن يذكر
بوضوح بني األهداف ونظريات التغيري 2.إذا كنت تعمل يف سياق متأثر
بالنزاع ،ينبغي أن يكون واضحاً لك ما إذا كان انخراطك موجهاً للتصدي
للنزاع ودعم السالم ،أم أنه ببساطة يأخذ ديناميات النزاع بعني االعتبار
من باب ضامن «عدم التسبب بأذى» خالل املرشوع – وهو أضعف
اإلميان عىل مستوى الحساسية إزاء النزاع (انظر قسم العناية الواجبة
وحساسية النزاع يف املقدمة) .يف نهاية األمر ينبغي أن يكون تجنب األذى
هو الحد األدىن من املامرسة القياسية يف جميع الربامج.

كام توضح مقدمة هذا املرجع ،من أجل االنخراط يف مساهمة حقيقية
من أجل السالم ،يجب أن يكون الهدف تحويل أو تعطيل دينامية سلبية
تقود إىل نزاع عنيف ،أو دعم ديناميات إيجابية من شأنها تعزيز السالم
يف سياق محدد .ال ميكن النجاح بافرتاض صالحية العوامل الداعمة للسالم
أو املحولة للنزاعات العنيفة لكل زمان ومكان .من هنا ،يقدم هذا امللحق
بعض الطرق للتفكري يف كيفية مساهمة برامج التنمية أو التمويل يف بناء
السالم .مع أن نقاط التأمل الواردة أدناه معدة لتطوير الربامج ،ميكنك
من منظور التمويل أيضاً تقييم املجاالت التي ميكنك توجيه املوارد إليها
لضامن تحقيق قيمة مضافة .يبدأ هذا القسم ببضعة أسئلة أولية تطرحها
عىل نفسك؛ فيام تطرح املوارد الرضورية نقاط تأمل حول التموضع
والرشاكات؛ ثم تخوض التصورات الشائعة يف افرتاضات قد تكون مضللة
أو قد تقوض عمل بناء السالم؛ وأخريا ً ،يوجز قسم أفضل املامرسات
رشوط النجاح.

أسئلة تطرحها على نفسك

•هل لديك دينامية أو سبب جذري أو صاحب مصلحة قمت
بتحديده وتهدف إىل تحويله من خالل برنامجك أو نشاطك من
منظور تحليل النزاع أو السالم؟
•كيف ميكن للنشاط أو االنخراط أن يغري الدينامية ،أو يعالج السبب
الجذري أو يتحدى  /يدعم صاحب املصلحة املعني يف ذلك السياق؟
•ملاذا سينجح ذلك؟ عىل سبيل املثال ،هل أنت متموضع جيدا ً
وتحظى بالقبول الكايف إلطالق التنفيذ أو الدعم؟ (انظر قسم من أنا؟
يف املقدمة) وهل هذه هي اللحظة املناسبة؟
•هل يشتمل مخططك عىل لحظات تأمل حول مجاالت تكييف
األنشطة لالستجابة لديناميات النزاع املتغرية؟
•هل يشتمل مخططك عىل أحداث «إطالق» محتملة ميكنك توقعها
استنادا ً إىل تحليل النزاع؟ مثالً انتخابات أو مناسبات إحياء ذكرى
إلخ.
•ما هي املجموعات التي ستستفيد من انخراط أو نشاطك ،وما
موقعها من تحليل النزاع أو السالم؟
•ما هي املجموعات التي قد تواجه صعوبات يف اإلفادة من املرشوع؟
ما الفئات التي قد تستبعد أو تشعر بأنها مستبعدة ،بحسب ما
يقوله تحليل النزاع أو السالم؟ كيف ميكنك التصدي لذلك وتجنب
إحداث توتر بني املجموعات؟
•كيف ستعرف ما إذا كنت تقوم بتحويل أو دعم ما تقصد تحويله أو
دعمه؟ أي كيف ستقوم خطتك الخاصة بالرصد بتلقي املدخالت من
 /مشاركة املعلومات مع املتأثرين املبارشين بالدينامية اإلشكالية أو
اإليجابية؟
الموارد الضرورية  /االعتبارات التشغيلية

•هل لديك موظفون (أو تواصل مع مدربني) يتمتعون بخربة أو
موسعة بالسياق؟
تجربة محددة يف بناء السالم ومبعرفة ّ
•كيف سينظر مختلف أصحاب املصلحة ضمن سياق النزاع إىل
الرشكاء أو املستفيدين الذين اخرتتهم؟
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•هل تتمتع بدرجات كافية من الثقة والفرص لالنخراط بني جميع
فئات أصحاب املصلحة املعنيني مبا يستجيب لحاجات تحقيق أثر
السالم املنشود؟

التصورات الشائعة

•تصنيف انخراط أو نشاط ما عىل أنه تدخل لبناء السالم ،دون أخذ
األسئلة السابقة بعني االعتبار ،سيكون وصفة مضمونة للفشل .عىل
سبيل املثال ،ارتباط النزاع بطريقة ما باملوارد الطبيعية ال يعني أن
أي تدخل يف مجال املوارد الطبيعية سيؤدي لبناء السالم.
•التخفيف من حدة الفقر لن يحقق السالم بشكل تلقايئ ،وكثريا ً ما
يكون توزيع املوارد والوصول إىل الخدمات أكرث أهمية يف سياقات
النزاع ،وهو أحد أسباب اندالع النزاعات العنيفة يف البلدان املتوسطة
الدخل.
•إزالة الخالفات ،أي النزاعات غري العنيفة ،ليس جهدا ً واقعياً وال حتى
مرغوباً .ينبغي تصميم االنخراط أو النشاط والحكم عليه بحسب
قدرته عىل تعزيز اإلدارة الالعنفية أو الحل املستدام للنزاعات بني
مختلف قطاعات املجتمع أو بني الحكومات.
•ال ميكن للحلول التقنية أن تتخطى الحقائق أو الدوافع أو املصالح
السياسية .ما مل يقم النشاط أو االنخراط مبعالجة (أو باملتابعة
الالحقة ملعالجة) الظروف التي تخلق الحوافز السلبية وتحافظ
عليها ،ستعرث الجهات الفاعلة ضمن النزاع عىل طرق بديلة لاللتفاف
حول هذه املبادرات.
•تجنب التسبب بأذى يعني أيضاً تجنب اإلرضار بالشبكات أو
املبادرات أو االقتصادات غري الرسمية ،والتي قد يكون لها دور هام
يف التخفيف من حدة النزاع العنيف .من ذلك مثالً موارد الرزق
القامئة عىل االقتصاد غري الرسمي (ولكن غري اإلجرامي أيضاً).
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Difference: Conflict Sensitivity and Peacebuilding.” Reflecting
on Peace Practice Project, CDA Collaborative Learning Projects,
2009. http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/
uploads/2016/02/A-Distinction-With-A-Difference-ConflictSensitivity-And-Peacebuilding.pdf
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•ميكن إلغفال الديناميات وأصحاب املصلحة املحليني أن يزيد من
حدة التوترات بسهولة ،سواء بسبب ما تحدثه الربامج من تغيريات
ملموسة أو نتيجة تلقيها بشكل سلبي من قبل مجموعة متنوعة من
أصحاب املصلحة ضمن سياق النزاع.
•ال ميكن للتحليالت أو التحذيرات املبكرة أن تبني السالم أو تعالج
النزاع العنيف بشكل تلقايئ؛ جل ما بإمكانها فعله توفري أساس قوي
التخاذ القرارات .تقع مسؤولية الفعل املستند إىل هذه التحليالت
عىل عاتق املسؤولني عن تخطيط أو تصميم أو تنفيذ أو تقييم
الربامج.

91

أفضل الممارسات لتطوير وتمويل البرامج

التخطيط

•ربط نظريات التغيري  /األهداف بالسالم واألسباب الجذرية للنزاع
•رسم خريطة مفصلة مبنهجية نظرية التغيري الشاملة ،لتشجيع بناء
الروابط بني األدوات والقطاعات
•النظر يف األسباب مقابل أكالف النزاع :بناء السالم أمر سيايس
•تحديد كيف ومتى يكون الربط بني القطاعات والجهات الفاعلة
•ضامن امللكية املحلية للربنامج ووضع اسرتاتيجية انسحاب مبا يكفل
االستدامة عىل املدى الطويل
التصميم

•تحديد األهداف :النتائج الكمية والتغيريات النوعية
•ضامن استيعاب األهداف لجدلية التنمية مقابل بناء السالم،
وتحديد التوترات املحتملة وربط ذلك بالتخطيط
•ضامن استمرار تحليل النزاع
•ضامن حساسية التصميم إزاء النزاع
•ضامن أال يكون التصميم تقنياً فقط ،بل يأخذ بعني االعتبار
السياق السيايس وتحليالته
•ضامن الربط بني التصميم والتقييم
•االنخراط يف مشاورات محلية منتظمة حول كيفية شمل املكونات
املذكورة أعاله يف التصميم ،مبا يسمح بتكييف املرشوع مبرونة مع
مرور الوقت
•العودة املستمرة إىل نظرية التغيري كدليل
•ضامن مرونة الربمجة وقابليتها للتكيف
•ضامن تشاركية التصميم وشموله للجميع
•تفحص بيانات املوظفني واملستفيدين لتجنب التحيز أو فقدان
التوازن
التنفيذ

•ضامن تشاركية التنفيذ وشموله للجميع
•النظر يف الرشكاء املنفذين ونظرة مختلف الجهات الفاعلية إليهم،
باإلضافة لكيفية تغري هذه االرتباطات  /التصورات مع مرور الوقت
•تذكر أن لاللتزام املتوسط أو الطويل األجل نتائج أكرث استدامة
•التطلع إىل معالجة األسباب الجذرية والتكيف مع السياقات املتغرية
•إرشاك منظامت املجتمع املدين وغريها عرب الجامعات والفئات
•ضامن امللكية املحلية للربنامج ووضع اسرتاتيجية انسحاب مبا يكفل
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التقييم

•ضامن وجود قاعدة أدلة قوية للتغيري التحوييل
•ضامن وجود مؤرشات مدروسة وقابلة للتكييف
•بدالً من اإلغراق يف التقييم املفاهيمي  /املجرد ،البحث عن طرق
إحداث التأثري
•تضمني آليات للتغذية الراجعة (الفيدباك)
•تضمني وقت للتأمل الذايت
•ضامن تجاوب أدوات التقييم
•ضامن املراقبة املستمرة
التمويل

•التأكد من وجود قاعدة أدلة قوية للتغيري التغيريي
•التأكد من وجود مؤرشات مدروسة وقابلة للتكيف
•النظر يف أثر ضخ موارد جديدة أو إضافية يف مناطق النزاع ،مثالً كيفية
تأثري ذلك عىل مختلف أصحاب املصلحة
•النظر يف اعتامد آليات لتبادل املعلومات وتنسيق املساعدات مع
الجهات الفاعلة األخرى
•النظر يف ما إذا كانت املساعدات وصفات عالجية أم حلول متكينية
•النظر يف املؤسسات االقتصادية والسياسية واالجتامعية التي قد تعرقل
الجهود
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قالوا عن بناء السالم معا
ً

مع تزايد الطلب عىل منظورات بناء السالم من جانب طيف واسع من املجاالت املتقاربة ،من التنمية والعمل اإلنساين إىل
األمن الصلب ومكافحة اإلرهاب ،مثة حاجة حقيقية لرفع إملام صناع القرار بقضايا بناء السالم الجوهرية .هذا التقرير مفيد
وجاء يف الوقت املناسب.
أندرو توملينسون مدير مكتب الكويكر لدى األمم املتحدة ،نيويورك
بناء السالم ف ّن وليس علامً .وهو أيضاً خيمة شديدة االتساع ،تضم طيفاً واسعاً من املقاربات ،مبا يف ذلك الدبلوماسية
والحوار واملبادرات اإلعالمية ومختلف أشكال التنمية االقتصادية وغريها الكثري .وهو بالتايل قضية ميكن وينبغي أن يشارك
فيه أشخاص ومؤسسات من مختلف القطاعات ،لوال أنهم يجدون صعوبة غالباً يف املبارشة باألمر .لذلك أعرب عن ترحيبي
ومبسطة وإرشادا ً أولياً ويو ّجههم لنهل املزيد من
بنرش بناء السالم معاً ،والذي يقدم للراغبني يف املشاركة مق ّدمة مثينة ّ
مصادر املعرفة.
فيل فرينون مدير الربامج يف إنرتناشنل ألرت ()2014-2017
ما هو موضع ترحيب خاص هو طريقة عرض هذا التقرير ملجموعة واسعة جدا ً من األساليب واإلجراءات املمكنة .أرجح
أن يكون هذا لوحده مصدر إلهام حقيقي.
الربوفسور بول روجرز جامعة برادفورد
هذا عمل قوي يقدم مجموعة من الخيارات واملقاربات غري العسكرية لبناء السالم .يحمل التقرير رسائل مهمة غالباً ما
يتم إغفالها – مبا يف ذلك فكرة أن بناء السالم ليس حساساً بشكل جوهري إزاء النزاع ،بل يجب أن ينطوي عىل تأمل ذايت
يف هوية الباين وأثر متوضعه يف قدرته عىل التدخل.
بيرت كروس مدير الربامج ،رابطة السالم (بيس نكسس)
يجمع بناء السالم معاً بني العرض الواضح واإليجاز الرائع لألدوات واألساليب الراسخة يف مامرسة بناء السالم .إنه دليل
مفيد وأنا أتطلع إىل استخدامه كمرجع مع الرشكاء والزمالء يف سياقات النزاع حول العامل.
بول موسيول مدير مكتب املنارصة يف العواصم األوروبية ،باكس كريستي العاملية
يقدم هذا التقرير للعاملني يف مجال التنمية ملحة موجزة عن تقاطعات جهود بناء السالم مع قطاعات التنمية األخرى
مثل التعليم .كام يبني كيف ميكن لألطفال والشباب ،حتى يف قلب النزاعات ،أن ينجحوا يف حال متكنوا من النفاذ إىل بيئة
تعليمية شاملة وخالية من العنف ،وكيف أن التعليم ال يحمي فقط ،بل ميكن ملقاربات بناء السالم والتعليم أن تجتمع
وتحول دون زرع بذور النزاع يف الصفوف الدراسية واملجتمع .يضم هذا التقرير دروساً لجميع املامرسني ومعلومات
وأدوات مفيدة لبناء السالم يف مختلف أعامل التنمية القطاعية ،أي :تحليل النزاع والسالم ،الحساسية إزاء ديناميات النزاع،
والتوعية باالحتياجات السياقية الخاصة باملجتمعات املستفيدة.
جاكلني هيل رئيسة قسم املنارصة يف منظمة أنقذوا األطفال ،مكتب االتحاد األورويب
هذا التقرير مكتوب بحساسية واستفاضة ويشكل بالتأكيد أداة مفيدة للغاية يف مقاربة بناء السالم ،حيث يعرتف بشكل
ٍ
واف بكرثة األسباب الجذرية للعنف ،مبا يف ذلك تغري املناخ ،ويقدم تحليالً سليامً لكيفية دمج تدابري التخفيف ضمن
استجابات بناء السالم.
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