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تصدير
لقد ج�ّصد داغ همر�صولد، ثاين اأمني عام للأمم املتحدة، االبتكار والنزاهة والقيادة. فت�صّدى للقوى العظمى 

يف جمل�س االأمن الدويل، ودافع عن م�صالح االأمم ال�صغرية، م�صّخرًا مكانته املعنوية عامليًا للتو�صط يف 
النزاعات الدولية والدفاع عن القيم التي ين�ّس عليها ميثاق االأمم املتحدة. وعندما واجه موجة العنف 

وال�صراع امل�صلح اإبان احلرب الباردة وانح�صار اال�صتعمار، بقي ثابتًا على قناعته باأن االأمم املتحدة اأداة 
فريدة لتحقيق ال�صلم العاملي، الأنها متثل اأكرث من جمرد جمموع اأع�صائها. لقد ات�صمت التغيريات التي 
اأجراها باجلراأة والدميومة، ومنها طرح عمليات حفظ ال�صلم، مما جعله اأحد مهند�صي االأمم املتحدة 

ب�صكلها احلايل. ومن املحزن اأن العديد من التحديات التي جابهها همر�صولد ما زالت ماثلة بعد م�صي �صتة 
عقود وما زال النظام متعدد االأطراف، الذي ُبني للدفاع عن االأعراف املتفق عليها دوليًا مع دور مركزي 

للأمم املتحدة، يتعر�س للتهديد والتقوي�س با�صتمرار.

وعمًل بروحية همر�صولد، تهدف املوؤ�ص�صة، التي حتمل ا�صمه، اإىل حتفيز احلوار والعمل، �صعيًا لبناء 
عامل ميتاز باال�صتدامة وينعم بالدميوقراطية وال�صلم، واإغناء �صيا�صات التعاون الدويل والتنمية وبناء 

ال�صلم. ومل نّدخر، على مدار االأعوام القليلة املا�صية، جهدًا يف تقدمي الدعم الفعال لعملية املراجعة التي 
جتريها االأمم املتحدة الأ�صلوب عملها يف حّل ال�صراعات امل�صّلحة واحلفاظ على االأمن الدويل، وذلك عن 

طريق م�صاندة اآليات اتخاذ القرار يف اجلمعية العامة وجمل�س االأمن ب�صاأن احلفاظ على ال�صلم. ومن 
اجلدير بالذكر اأن منطقة غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا، يف اأغلب االأحيان، لي�صت حا�صرة يف نقا�س ق�صايا 

بناء ال�صلم، رمبا الأن هذه النقا�صات تعترب �صابقة الأوانها يف منطقة ما زالت تعاين من �صراعات م�صلحة 
متوا�صلة. وعلى الرغم من ذلك، فنحن نعلم، والقرارات تعرتف، باأن جهود بناء ال�صلم وتعزيزه تتطلب 

اأن�صطة جتري قبل ال�صراع وخلله وبعد نهايته. ولذلك، فاملوؤ�ص�صة تعترب اأن االعرتاف بالتحديات املحددة 
املاثلة اأمام بناء ال�صلم يف منطقة غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا يكت�صي اأهمية خا�صة، وت�صّدد على املنظور 

االإقليمي للحفاظ على ال�صلم يف خمتلف النقا�صات ال�صيا�صية يف مقّر االأمم املتحدة.

اإذا اأرادت االأمم املتحدة تلبية جوهر تفوي�صها يف جتنيب االأجيال امل�صتقبلية ويلت احلروب، فمن ال�صروري 
اإجراء اإ�صلحات متوا�صلة يف اأنظمتها وهياكلها. وكلنا اأمل باأن تقدم الروؤى والتجارب املطروحة يف هذا 

الكتاب م�صاهمة متوا�صعة يف االأفكار واملناق�صات املتوا�صلة ب�صاأن م�صتلزمات تطبيق التغيري يف اأ�صلوب عمل 
االأمم املتحدة على منع ال�صراعات والتخفيف من حدتها، لتغدو اأكرث قدرة على احلفاظ على ال�صلم يف 

منطقة غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا وغريها.

هرنيك هامرغرين
املدير التنفيذي، موؤ�ص�صة داغ همر�صولد
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مقـدمة

اأظه��رت املجتمع��ات يف �ص��ائر اأرج��اء غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا1 با�ص��تمرار قدرتها عل��ى ال�صمود عن طريق 
حت�ص��ني �ص��بل العي���س واالنخراط يف م�ص��اعي ال�ص��لم، على الرغم من معاناة اأجزاء وا�ص��عة فيها من عدم 

اال�ص��تقرار الناج��م ع��ن العن��ف واالإره��اب والتطرف الديني وتدف��ق اللجئني. وقد �ص��كلت الوفيات الناجمة 
ع��ن املع��ارك يف �ص��وريا والع��راق قراب��ة 68 باملئ��ة من الوفي��ات العاملية يف عام 22014. وحاليًا، يعي���س نحو 

4.8 ملي��ون مواط��ن �ص��وري يف البل��دان املج��اورة كلجئ��ني، باالإ�صافة اإىل 6.1 ملي��ون اآخرين نازحني داخل 
�ص��وريا٣. وي�ص��تدعي الدم��ار الهائ��ل واملعان��اة االإن�ص��انية الناجم��ة عن ال�صراعات يف اليمن و�ص��وريا والعراق 

وال�صوم��ال وليبي��ا اهتمام��ًا عاج��ًل م��ن املجتمع ال��دويل. ولذلك، بات من اجلوهري فه��م العوامل والعلقات 
واالآلي��ات والق��درات الت��ي تع��زز ال�ص��لم املحل��ي والتنمية، يف وقت ت�ص��تكمل فيه االأمم املتح��دة عملية مكثفة 
م��ن التفك��ري والنقا���س ب�ص��اأن االإ�صلح��ات اللزم��ة التي �ص��تجعلها اأكرث قدرة على منع ن�ص��وب ال�صراعات 

واحلفاظ على ال�ص��لم. ويجب اأن يكون هذا مبثابة حجر االأ�صا���س يف و�صع ا�ص��رتاتيجيات تعزيز ال�ص��لم 
امل�ص��تدام، واإف�ص��اح املجال اأمام تنفيذ خطة التنمية امل�ص��تدامة 20٣0 يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال 

اأفريقيا.

وق��د اأجري��ت يف ع��ام 2015 ث��لث مراجع��ات منف�صل��ة لعمل االأمم املتحدة: ا�ص��تعرا�س عمليات االأمم 
املتحدة لل�ص��لم، ا�ص��تعرا�س هيكل االأمم املتحدة لبناء ال�ص��لم، ودرا�ص��ة عاملية عن تنفيذ قرار جمل���س 

االأمن رقم 1٣25 ب�ص��اأن املراأة وال�ص��لم واالأمن. ويف اأعقاب هذه املراجعات، �صدر يف ني�ص��ان/اأبريل 2016 
)A/RES/262/70( ق��راران ع��ن جمل���س االأم��ن ال��دويل )SCR 2282( واجلمعي��ة العام��ة                                        .
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وحت��دد الق��رارات اإط��ارًا مفاهيمي��ًا جدي��دًا للحف��اظ على ال�ص��لم، يعترب رائدًا الأنه يوؤكد على اأن بناء ال�ص��لم 
عملي��ة م�ص��تمرة ت�ص��مل اجله��ود الرامي��ة اإىل من��ع ال�صراعات، وتعزي��ز امل�صاحلة والقدرة عل��ى ال�صمود اأثناء 

ال�ص��راع، وتوطي��د ال�ص��لم بع��د �ص��نوات م��ن انح�ص��ار العنف. وتدعو القرارات اأي�ص��ًا اإىل مزيد من الو�صوح 
ب�ص��اأن التعدي��لت املطلوب��ة، عل��ى �صعي��د ال�صيا�ص��ات واالإجراءات، من جانب خمتل��ف االأطراف املعنية 

باإح��داث تغيري حقيقي.

وبغي��ة حتدي��د منهجي��ات عملي��ة خا�ص��ة بالق��درة عل��ى ال�صمود واحلفاظ على ال�ص��لم يف منطقة غرب اآ�ص��يا 
و�ص��مال اأفريقي��ا، وو�ص��ع مدخ��لت لنقا�ص��ات ال�صيا�ص��ات يف االأمم املتحدة وغريها م��ن املنتديات الدولية 

ب�ص��اأن ح�صيلة مراجعات 2015، ا�ص��رتكت موؤ�ص�ص��ة داغ همر�ص��ولد مع معهد غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا يف 
ا�ص��ت�صافة ور�ص��ة عمل يف ت�ص��رين االأول/اأكتوبر 2016 يف عّمان يف االأردن4. وهدفت الور�ص��ة اإىل ت�ص��هيل 

م�ص��اركة العامل��ني عل��ى ه��ذه الق�صاي��ا يف منطق��ة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا، وحتدي��د مناذج ناجحة يف دعم 
االأط��راف املحلي��ة الفاعل��ة يف بن��اء �ص��لم م�ص��تدام، وو�صع ومناق�ص��ة اأفكار جديدة عن �ص��بل متكن املجتمع 
ال��دويل م��ن تعزي��ز التع��اون بني خمتلف القطاعات. و�ص��ارك يف الور�ص��ة عاملون م��ن خمتلف هيئات االأمم 

املتح��دة ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين اإىل جانب ممثلني ع��ن احلكومات الوطنية.

�ص��ّلط امل�ص��اركون اأثناء الور�ص��ة ال�صوء على �صرورة االعرتاف بالوقائع الفعلية التي ت�ص��بب اله�صا�ص��ة 
يف املنطق��ة، كال�ص��لت ب��ني �صراع��ات خمتلف��ة؛ وحّث��وا على اعرتاف اأكرب بتاأث��ري الهجرة على القدرة 

عل��ى ال�صم��ود، مب��ا يف ذل��ك اعتباره��ا فر�ص��ة للبلدان امل�صيفة؛ و�ص��جعوا على اإعادة النظ��ر يف املنهجيات 
املوؤ�ص�ص��ية، واال�ص��تفادة م��ن ق��وة املجتم��ع املدين املحلي وقدرات��ه، ودمج املنهجيات االإن�ص��انية واالإمنائية 
يف م�ص��اعي ال�ص��لم. وركزت املناق�ص��ات اأي�صًا على �صرورة و�صع اآليات اأكرث مرونة وات�ص��اقًا يف متويل 

امل�ص��اريع وتنفيذها؛ وت�ص��جيع امللكية املحلية والوطنية ال�ص��املة، مبا ي�ص��مل امل�ص��اركة الكاملة لل�ص��باب؛ ودعم 
ا�ص��رتاتيجيات �ص��املة ترمي اإىل تنفيذ اأهداف التنمية امل�ص��تدامة.

وتط��رح الدرا�ص��ات املتخ�ص�ص��ة ب��ني دفت��ي هذا الكتاب روؤى معمقة لبع�س امل�ص��اركني عن النقا�ص��ات 
والق�صاي��ا الت��ي ناق�ص��تها الور�ص��ة، وتق��دم حتلي��لت عملية ملمو�ص��ة عن القدرة عل��ى ال�صمود واحلفاظ على 

ال�ص��لم يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا.

الكتاب هيكلية 
تق��دم املقالت��ان االأوىل والثاني��ة منظ��ورًا وا�ص��عًا ع��ن م�ص��اركة املجتمع الدويل يف احلفاظ على ال�ص��لم وبناء 

الق��درة عل��ى ال�صم��ود يف منطق��ة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا. يبداأ جو���س دي ال ه��ي بتاأملت يف الفر�س 
الت��ي اأوجدته��ا املراجع��ات الث��لث الت��ي اأجرته��ا االأمم املتحدة يف عام 2015 عن ال�ص��لم واالأمن بغية اإعادة 

تعري��ف دوره��ا واإجراءاته��ا واأدواته��ا يف بناء ال�ص��لم واحلف��اظ عليه، باالإ�صافة اإىل حتدي��ات امل�صي قدمًا 
بتنفي��ذ الق��رارات. وتعر���س تالي��ا هاغرت��ى ودانيال هاي�ص��لوب م��ن “معهد االقت�صاد وال�ص��لم” اجلهود التي 
بذله��ا املعه��د موؤخ��رًا لو�ص��ع اإط��ار عمل لقيا���س القدرة على ال�صمود واله�صا�ص��ة، مبا يف ذلك موؤ�ص��ر ال�ص��لم 
العاملي، وموؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي، وموؤ�ص��ر تنمية ال�ص��باب. وهما يحاوالن، من خلل طرح بيانات خمتارة 
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م��ن ه��ذه املوؤ�ص��رات ع��ن منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا، اإثب��ات جوانب عديدة منها مث��ًل اأن التناق�س 
ب��ني التعلي��م وال�صح��ة والرفاهي��ة املقدمة لل�ص��باب من جهة وم�ص��توى م�ص��اركتهم ال�صيا�ص��ية واملدنية من 

جه��ة اأخ��رى، اأ�ص��هم يف زعزع��ة اال�ص��تقرار يف املنطق��ة. ويوؤك��دان، عن طريق جلء بع���س الغمو�س املحيط 
مب�صطلح��ي املرون��ة واله�صا�ص��ة، عل��ى االأهمي��ة احلا�ص��مة للو�ص��وح املفاهيمي والبيانات القابلة للقيا���س يف 

و�ص��ع ا�ص��رتاتيجيات اأف�صل للحفاظ على ال�ص��لم.

وينبغ��ي االع��رتاف بامل��ورد الثم��ني ال��ذي ميثله النمو ال�ص��ريع لعدد ال�ص��كان ال�ص��باب يف املنطقة، كما يجب 
اإعط��اء تطبي��ق ق��رار جمل���س االأمن رقم 2250 عن ال�ص��باب وال�ص��لم واالأمن5 اأولوي��ة كبرية. فهذا القرار 
يعرتف باأن م�ص��اركة ال�ص��باب يف عمليات ال�ص��لم واتخاذ القرار ت�ص��هم كثريًا يف �صيانة وتعزيز ال�ص��لم 

واالأمن الدوليني. وميكن جلهود تطبيق قرار جمل���س االأمن رقم 2250 اال�ص��تفادة من الدرو���س واخلربات 
امل�ص��تمدة من عقود من م�ص��اركة ال�ص��باب يف املنطقة. ويتو�ص��ع معن ال�ص��مايلة يف احلديث عن جتارب 

م�ص��اركة ال�ص��باب يف االأردن، م��ربزًا �صلته��ا باخلط��اب الراه��ن عن احلّد من التطرف العنيف. وي�ص��ّدد 
ال�ص��مايلة عل��ى �ص��رورة و�ص��ع ا�ص��رتاتيجيات وطني��ة لتطبيق قرار جمل���س االأمن رق��م 2250، ويحث املجتمع 

ال��دويل عل��ى تق��دمي الدع��م امل��ايل والفني واللوج�ص��تي اللزم لتطبيقه. ويف الدرا�ص��ة التالي��ة، تطرح بينوات 
مارت��ن م��ن منظم��ة “باك���س”الهولندية لبناء ال�ص��لم اأفكارًا ت�ص��مل ا�ص��رتاتيجيات وحتديات من مبادرة 

“كلن��ا مواطن��ون”، وه��ي برنام��ج متعدد ال�ص��نوات يهدف اإىل تعزيز م�ص��اركة ال�ص��باب يف بناء م�ص��تقبل 
م�ص��تدام يف العراق.

وحت��ّث الق��رارات اخلا�ص��ة بال�ص��لم املجتم��ع الدويل عل��ى اإزالة احلواجز الفا�صلة ب��ني ركائز االأمم املتحدة 
يف التنمي��ة وحق��وق االإن�ص��ان وال�ص��لم واالأم��ن، واالعرتاف ب�صرورة و�صع ح��د للتتابع امل�صطنع مل�ص��اعي 

بن��اء ال�ص��لم. وتتح��دث �صو�ص��ن الرفاع��ي ع��ن جتربته��ا يف اليمن م�ص��لطًة ال�صوء على اأهمي��ة حتقيق التوازن 
ب��ني االحتياج��ات االإن�ص��انية العاجل��ة عل��ى �ص��كل ملجئ وم��واد غذائية وطبية من جهة وبني اال�ص��تثمار يف 

التعلي��م م��ن جه��ة اأخ��رى. وت�ص��ّدد على اأهمي��ة وقيمة املب��ادرات املجتمعية يف تعزيز رفاهية االأطفال وال�ص��باب 
وقدرته��م عل��ى ال�صم��ود، وحت��ّث املجتم��ع ال��دويل على تقدمي موارد مالية له��ذه املبادرات. ويف املقالة 

 )Mercy Corps( ”االأخ��رية، يعر���س دوميني��ك غراه��ام وريبيكا وولف درو�ص��ًا من عم��ل “فيلق الرحمة
يف بل��دان اأخ��رى كاأفغان�ص��تان والق��رن االأفريقي والعراق، ال�ص��تخل�س درو���س تعزز ق��درة املجتمعات يف 

�ص��وريا وغريه��ا عل��ى ال�صم��ود، م��ع �ص��رورة مراعاة الظروف العيانية ل��كل بلد. ويوؤكد الكاتبان لي���س فقط 
عل��ى اإمكاني��ة بن��اء ال�ص��لم قب��ل انح�ص��ار العن��ف، بل اأي�صًا على االأهمية احلا�ص��مة للتدخ��ل املبكر من اأجل 
تعزي��ز التما�ص��ك االجتماع��ي، وبن��اء اأنظم��ة حوكمة، وت�ص��جيع امل�صاحلة يف عملي��ات التعايف وامل�صاحلات 

الفعال��ة ف��ور التو�صل اإىل اتفاقية �ص��لم دائم.

ناأم��ل ب��اأن تق��دم جمم��ل التج��ارب ووجه��ات النظر املطروحة يف ه��ذا الكتاب بع�س الروؤى عّما ي�ص��تلزمه 
احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم يف منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا، باالإ�صافة اإىل اأهمي��ة خطة احلفاظ على 
ال�ص��لم للمنطق��ة. اأم��ا �صم��ان امل�ص��ي قدم��ًا وتطبي��ق النتائج املطروحة يف ه��ذه املقاالت، باالإ�صافة اإىل 

االأف��كار الت��ي ناق�ص��تها ور�ص��ة عّم��ان، في�ص��تلزم اأك��رث من ذل��ك بكثري. ومن املهم جدًا تكوي��ن فهم اأف�صل ملا 
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يدع��م ال�ص��لم وي�ص��هم يف تعزي��ز ق��درة املجتمع��ات عل��ى ال�صمود. وعلى الرغم م��ن ال�صراعات الكثرية 
املت�ص��ابكة ط��وال العق��ود املن�صرم��ة، اأثبت��ت جمتمعات غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا ق��درة هائلة على حتمل 

ال�ص��راع واملجاع��ة وع��دم اال�ص��تقرار، والتغل��ب عليه��ا با�ص��تخدام الهياكل القائم��ة. وعلينا االعرتاف باأن هذه 
الق��درة عل��ى ال�صم��ود متثل مفتاح ال�ص��لم يف املنطقة.

      

"غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا" م�صطل��ح للمنطق��ة يف�صل��ه كثريون مّمن يعتربون اأن م�صطلح "ال�ص��رق االأو�ص��ط و�ص��مال اأفريقيا" 
  1

     م�صطل��ح ق��دمي ومبه��م جغرافي��ًا.

2 معهد اأبحاث ال�ص��لم يف اأو�ص��لو )PRIO(، اجتاهات يف ال�صراع امل�ص��ّلح، )1946-2014(، اجتاهات ال�صراع، 2016

٣  املفو�صية ال�ص��امية للأمم املتحدة ل�ص��وؤون اللجئني )UNHCR(، املوجز االإقليمي ملنطقة ال�ص��رق االأو�ص��ط و�ص��مال اأفريقيا، 
     حتدي��ث 2017

4  هذه الور�ص��ة هي الثالثة يف �صل�ص��لة من امل�ص��اورات االإقليمية التي اأجرتها موؤ�ص�ص��ة "داغ همر�ص��ولد" عن خطة االأمم املتحدة 

   اجلدي��دة للحف��اظ عل��ى ال�ص��لم. وُعق��دت املنا�ص��بات ال�ص��ابقة يف اأك��را يف غانا )اأبريل 2016( باال�ص��رتاك م��ع "مركز كويف عنان 
   الدويل للتدريب على حفظ ال�ص��لم" )KAIPTC( ويف كيتوي ولو�ص��اكا يف زامبيا )اأيلول/�ص��بتمرب 2016( باال�ص��رتاك مع  

   "معهد داغ همر�ص��ولد لدرا�ص��ات ال�ص��لم وال�صراع" )DHIPS( يف جامعة كوبربيلت.

5  اتخذ جمل���س االأمن القرار 2250 يف كانون االأول/دي�ص��مرب 2015. انظر
   http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)  

    
  

مالحظات
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يق��ود جو���س دي ال ه��ي حمفظ��ة احلوكمة وبناء ال�ص��لم يف 
برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي للدول العربي��ة، وا�صعًا االبتكار 
الربناجم��ي يف �ص��دارة ج��دول اأعمال التنمي��ة، وموليًا التحديات 

االإقليمي��ة والوطني��ة واملجتمعي��ة ما ت�ص��تحقه من اهتمام.

وين�ص��ّب تركي��زه عل��ى جماالت عدي��دة كاحلوكمة الوقائية يف 
اإطار خطة احلفاظ على ال�ص��لم، واملجتمعات ال�ص��لمية ال�ص��املة 

)ه��دف التنمي��ة امل�ص��تدامة 16(، والهج��رة والتهجري، ومنع 
التط��رف العني��ف، والتحوالت ال�صيا�ص��ية، وق��درة املجتمعات على 

ال�صم��ود، والتلح��م االجتماع��ي. ويعمل عل��ى وجه اخل�صو�س 
عل��ى ت�ص��خي�س و�صبط دور موؤ�ص�ص��ات احلوكم��ة وعملياتها 

واآلياته��ا عل��ى نح��و يجعله��ا اأكرث جتاوبًا وخ�صوعًا للم�ص��اءلة.

قب��ل ان�صمام��ه اإىل مرك��ز برنام��ج االأمم املتحدة االإمنائي يف 
عّم��ان، عم��ل جو���س قائ��دًا لفريق منع ال�ص��راع يف مكتب منع 

االأزم��ات والتع��ايف منه��ا يف برنام��ج االأمم املتحدة االإمنائي يف 
نيوي��ورك، وم�صت�ص��ارًا يف جم��ال ال�ص��لم والتنمية يف جورجيا 

)2008-2010(. كم��ا عم��ل، قب��ل ان�صمامه اإىل برنامج االأمم 
املتح��دة االإمنائ��ي، باحث��ًا يف احلوكمة وبناء ال�ص��لم يف جامعات 

ليف��ني وبروك�ص��ل يف بلجي��كا، اإىل جان��ب عمله �ص��ابقًا يف العديد 
م��ن املنظم��ات غ��ري احلكومية يف بلجي��كا واململكة املتحدة 

والوالي��ات املتحدة االأمريكية.

يعم��ل جو���س دي ال ه��ي حالي��ًا ل�صال��ح برنامج االأمم املتحدة 
االإمنائ��ي، اإال اأن اآراءه يف ه��ذه الدرا�ص��ة متث��ل وجهة نظره 

ال�ص��خ�صية فقط.
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خطة الحفاظ على السالم:

إعادة تسليط
األضواء على منع الصراع

بقلم جوس دي ال هي

عل��ى غ��رار خط��ة التنمي��ة امل�ص��تدامة 20٣0 وموؤمت��ر القم��ة العاملي للعمل االإن�ص��اين يف مايو 2016، فقد 
ا�ص��تلهمت مراجع��ات االأمم املتح��دة الث��لث ع��ن ال�ص��لم واالأمن يف عام 2015 �ص��رورة تعزيز فعالية 

ومتا�ص��ك وج��دوى هي��كل ال�ص��لم واالأم��ن يف االأمم املتح��دة جلعله اأكرث ملءم��ة "لتحقيق الهدف"، وقدرة 
عل��ى اال�ص��تجابة بفعالي��ة اأك��رب يف االأزمات الراهن��ة املركبة واملرتابطة.

وتعترب خطة احلفاظ على ال�ص��لم، التي اأجملها قرار جمل���س االأم���ن 2282، وقرار اجلمعي������ة الع�����امة 
)RES/A/262/70(، اأن احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم عملي��ة �صيا�ص��ية بطبيعته��ا، م��ع التاأكيد على اأن اإحلل 

ال�ص��لم ال يقت�ص��ر عل��ى جم��ّرد اإيق��اف العن��ف، ب��ل هو عملية ينبغ��ي بناوؤها وتعزيزها. لق��د جعل االأمني العام 
اجلدي��د ل��لأمم املتح��دة اأنطوني��و غوتريي���س م��ن اإيق��اف ال�صراع بندًا هامًا على االأجن��دة الدولية. ويف الوقت 
نف�ص��ه، ف��اإن من��ع ال�ص��راع ال يتحق��ق بالعمل الدبلوما�ص��ي وح��ده. فكما اأكد تقرير فريق اخلرباء اال�صت�ص��اري، 

ينبغ��ي اأن يتخ��ذ املن��ع �ص��كل منهجي��ة �ص��املة، مّم��ا يعني، بالن�ص��بة ملنظمة كاالأمم املتح��دة، التخلي عن 
القوال��ب احلالي��ة يف تن��اول جه��ود ال�ص��لم وال�صراعات، وحتقي��ق تكامل اأف�صل بني الركائز االأ�صا�ص��ية 
الث��لث ل��لأمم املتح��دة )ال�ص��لم واالأمن، والتنمية، وحقوق االإن�ص��ان( وهياكل احلوكم��ة املوافقة لها.

 وينبغ��ي اأن تع��رتف التدخ��لت ب��اأن التنمي��ة امل�ص��تدامة وال�ص��املة6 هي ال�ص��بيل االأف�صل ملن��ع ال�صراع وعوامل 
اخلط��ورة االأخ��رى الت��ي توؤث��ر عل��ى املجتمع��ات. وباالإ�صافة اإىل اإحلل ال�ص��لم بعد ال�صراع، ال بد يف �ص��بيل 
حتوي��ل عملي��ة بن��اء ال�ص��لم اإىل ا�ص��رتاتيجية مدجم��ة يف امل�ص��اعي االإمنائية احلالية من البدء با�ص��تثمارات 

�صروري��ة، كتح�ص��ني اإمكاني��ة حتقي��ق العدال��ة للجمي��ع، وتطوير موؤ�ص�ص��ات متجاوبة خا�صعة للم�ص��اءلة، واحلد 
م��ن العنف والف�ص��اد واجلرمية املنظمة.
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حت��دد ال�ص��طور التالي��ة ث��لث فر���س وخم�ص��ة حتديات ينبغ��ي مراعاتها عند امل�صي قدم��ًا يف تنفيذ القرارات، 
م��ع االإق��رار ب��اأن عملي��ة حتدي��ث منهجي��ة االأمم املتحدة يف احلفاظ على ال�ص��لم م��ا زالت يف مراحلها االأوىل.

الفرص

1( يع��رف تقري��ر فري��ق اخل��رباء اال�صت�ص��اري احلفاظ على ال�ص��لم باأن��ه "يعنى اأ�صا�ص��ًا بتحقيق امل�صاحلة 
وبن��اء روؤية م�ص��رتكة للمجتمع". 

توؤك��د خط��ة احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم عل��ى اأهمية و�ص��ع عملية مملوكة حملي��ًا بقيادة احلكومات واالأطراف 
الفاعل��ة املحلي��ة، مب��ا فيه��ا الن�ص��اء وال�ص��باب ورجال الدين والزعم��اء التقليديون، وت�صع ال�صيا�ص��ات واحللول 

ال�صيا�ص��ية يف ال�ص��دارة، وترف��ع الركائ��ز الث��لث لعم��ل االأمم املتح��دة باعتبارها عنا�ص��ر مرتابطة يعّزز كل 
منها االآخر. 

ويح��دد الق��راران ع��ددًا م��ن الركائ��ز االأ�صا�ص��ية التي تتي��ح للمجتمع الدويل فر�ص��ة لعب دور داعم لهذه 
امل�ص��اعي. فالفق��رة 20 م��ن القراري��ن حت��ث على زي��ادة التعاون بني االأمم املتحدة والبن��ك الدويل، وتدعوهما 

اإىل "م�ص��اعدة ه��ذه البل��دان، بن��اًء عل��ى طلبه��ا، يف تهيئ��ة بيئٍة مواتي��ة للنمو االقت�صادي واال�ص��تثمار االأجنبي 
وا�ص��تحداث فر���س العم��ل، ويف تعبئ��ة امل��وارد املحلي��ة وا�ص��تخدامها بفعالية، مبا ين�ص��جم مع االأولويات 

الوطني��ة، وتوؤك��د عل��ى مب��داأ امللكي��ة الوطني��ة". ويتطل��ب هذا اأي�صًا دعمًا م�ص��تدامًا، ماليًا و�صيا�ص��يًا، ف�صًل 
عن اهتم��ام املجتمع الدويل.

وعل��ى غ��رار خط��ة احلف��اظ على ال�ص��لم، تعرتف اأه��داف التنمية امل�ص��تدامة7، التي اأجملتها خط��ة التنمية 
امل�ص��تدامة 20٣0، ب�ص��رورة امللكي��ة الوطني��ة ال�ص��املة. وم��ن احلا�ص��م التاأكد من اأن اأهداف التنمية امل�ص��تدامة 

ال��� 17 ق��د حتقق��ت لكاف��ة املواطن��ني من كافة قطاعات وم�ص��تويات املجتمع، ولي���س على م�ص��توى الدول 
فح�ص��ب. وتو�ص��ح االأه��داف اأي�ص��ًا اأهمي��ة تقلي���س اأوجه عدم امل�ص��اواة �صمن الدول وفيم��ا بينها، موؤكدة على 

الطاب��ع العامل��ي له��ذا االأه��داف. ويق��رُّ اله��دف 16، الذي يدعو اإىل جمتمعات �ص��لمية وعادلة و�ص��املة، بو�صوح 
اأن "ال �ص��بيل اإىل حتقيق التنمية امل�ص��تدامة دون �ص��لم، وال اإىل اإر�ص��اء ال�ص��لم دون تنمية م�ص��تدامة".

 )SCR 2282( دور الن�صاء يف احلفاظ على ال�ص������لم يحظى باعت�����راف قوي. يوؤك�����د الق���راران )2
و)RES/A/262/70( اأي�ص��ًا عل��ى ال�صل��ة الوثيق��ة بني م�ص��اركة الن�ص��اء الكاملة والهادفة يف امل�ص��اعي 

الرامي��ة اإىل من��ع ال�ص��راع وت�ص��ويته واإع��ادة االإعم��ار بعد اإنهائه من جهة، وفعالية هذه امل�ص��اعي وا�ص��تدامتها 
طوي��ًل من جهة اأخرى.

٣( تنفي��ذ خط��ة احلف��اظ على ال�ص��لم ي�ص��تدعي ا�ص��تخدامًا اأف�صل للأطر والهي��اكل احلالية، وحتديد 
املج��االت التي ينبغي حت�ص��ينها.

اإن البن��اء عل��ى االأط��ر القائم��ة اأك��رث ج��دوى من و�صع مناذج جديدة متامًا. وا�ص��تنادًا اإىل ذل��ك، ميكن اعتبار 
هذي��ن القراري��ن مبثاب��ة دع��وة للأو�ص��اط العامل��ة ميدانيًا على منع ال�صراع وبناء ال�ص��لم اإىل اال�ص��تثمار 



11

يف اأدوات واإج��راءات واآلي��ات فعال��ة يف تبن��ي منظ��ور احلفاظ على ال�ص��لم يف جميع الربامج، والتو�ص��ع يف 
ا�صتخدامها.

وعو�ص��ًا ع��ن اإع��ادة تعري��ف احلف��اظ على ال�ص��لم، يت�صمن الق��راران و�صوحًا اأكرب ونطاقًا اأو�ص��ع عرب التاأكيد 
عل��ى املث��ل العلي��ا الت��ي و�صعته��ا االأمم املتح��دة يف العق��د االأول من القرن احلادي والع�ص��رين. ففي ت�ص��عينيات 

الق��رن الع�ص��رين، كان ي�ص��ود املنظم��ة اعتق��اد ب��اأن بن��اء ال�ص��لم ال يبداأ اإال بعد انته��اء ال�صراع، ولكن هذا 
املوق��ف تغ��ري يف ع��ام 2001 م��ع تبني بيان جمل���س االأمن الرئا�ص��ي)REST/S/2001/15(  وبعده قرار 

جلن��ة ال�صيا�ص��ات يف ع��ام 2007 ال��ذي ع��رف بناء ال�ص��لم باأن��ه عملية تهدف اإىل منع ن�ص��وب ال�صراعات 
امل�ص��لحة اأو جتددها اأو ا�ص��تمرارها. ومتثل خطة احلفاظ على ال�ص��لم فر�صة الأو�ص��اط بناء ال�ص��لم ونظام 

االأمم املتح��دة لل�ص��تفادة م��ن اآلي��ات اال�ص��تجابة القائمة من خلل:

حتليل ال�صراع امل�ص��رتك والتدخالت التي ت�صرت�ص��د باملخاطر. ي�ص��ري جوهر خطة 20٣0 اإىل 
الت��زام ال��دول االأع�ص��اء بالت�ص��دي ملح��ركات ال�صراع اجلذرية، ال �ص��يما االإق�صاء االجتماعي وال�صيا�ص��ي 

واالقت�ص��ادي. ومتل��ك االأمم املتح��دة اأدات��ني الإجراء حتليل خماطر م�ص��رتك ملح��ركات ال�صراع، وهما: 
حتلي��ل ال�ص��راع والتنمي��ة يف االأمم املتح��دة )CDA(8، وتقيي��م التعايف وبناء ال�ص��لم )RPBA(9، وهي 

مب��ادرة م�ص��رتكة ب��ني البن��ك الدويل واالأمم املتح��دة واالحتاد االأوروبي للعمل م��ع احلكومات الوطنية 
عل��ى تقيي��م احتياج��ات التع��ايف وبناء ال�ص��لم وترتيبها ح�ص��ب االأولوية. لقد اأ�ص��هم ا�ص��تخدامهما يف اإنتاج 

ا�ص��تجابة اأف�ص��ل تن�ص��يقًا م��ن جان��ب االأمم املتح��دة يف اأو�صاع �ص��راع كاليمن. وت�ص��اعد مبادرات كهذه على 
تعزي��ز التع��اون ب��ني ال��وكاالت لتحدي��د البل��دان التي تعاين م��ن �صراعات ودعمها يف الت�صدي الأ�ص��باب هذه 

ال�صراعات.

البناء على الهياكل القائمة م�ص��بقًا من اأجل ال�ص��الم. يتيح تي�ص��ري اإ�ص��اعة اال�ص��تقرار يف  •
بل��دان كالع��راق وليبي��ا فر�ص��ة الإ�ص��راك االآليات التقليدي��ة واملجتمعية يف عملية ال�ص��لم. فربط 

املب��ادرات املحلي��ة واملجتمعي��ة باحل��وارات ال�صيا�ص��ية يف اجلمعيات الوطنية وموؤ�ص�ص��ات حقوق االإن�ص��ان 
وموؤ�ص�ص��ات االإدارة العامة ي�ص��هم يف و�صع اإطار �ص��لم اأكرث �ص��مواًل لتكوين ت�صور م�ص��رتك للمجتمع. 

وبع��د اإيق��اف االأعم��ال العدائي��ة مبا�ص��رة، ال بد من تفكري اإبداعي طويل االأمد يف �ص��بيل اإ�ص��اعة 
اال�ص��تقرار يف املجتمع��ات، ع��ن طري��ق تق��دمي دعم للحكومات املحلية واملوؤ�ص�ص��ات االأمنية ي�ص��مل 

اإع��ادة اإعم��ار البن��ى التحتي��ة وامل�ص��اعدة يف تاأمني �ص��بل العي���س وفر�س العم��ل الطارئة، بالتوازي مع 
امل�ص��اعدات االإن�ص��انية اللزم��ة. وي��زداد ه��ذا اأهمية اإذا اأريد ملثل هذه امل�ص��اريع الفوري��ة واملخ�ص�صة 

يف اأغل��ب االأحي��ان الأه��داف حمددة اأن تف�صي اإىل حت�ص��ينات م�ص��تدامة.

ا�ص��تخدام احلوكم��ة الوقائي��ة. حتتاج املجتمعات اإىل موؤ�ص�ص��ات وهي��اكل حوكمة قادرة على  •
ال�صم��ود، وميكنه��ا اأن تدي��ر ب�ص��كل �ص��لمي التوت��رات التي تن�ص��ب يف ظروف ما بع��د ال�صراع، حيث 
ميك��ن للعن��ف اأن يتج��دد ب�ص��رعة. ويزي��د ه��ذا من اأهمي��ة اأن ت�صع جهات احلكم �صيا�ص��ات ملواجهة 

االإق�ص��اء ال�ص��ار ملجموعات حمددة.
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اأط��ر التع��اون ب��ن وكاالت االأمم املتحدة. وم��ن االأمثلة على هذه االأطر: الربنام��ج املعني ببناء 
الق��درات الوطني��ة ملن��ع ن�ص��وب النزاع��ات، امل�ص��رتك بني برنامج االأمم املتح��دة االإمنائي واإدارة االأمم املتحدة 
لل�صوؤون ال�صيا�صية، وبرنامج جه���ة التن�صيق العاملية لل�صرطة والعدال���ة وال�ص���جون يف جم���ال �ص���يادة الق���انون 
يف فت���رات م���ا بع���د النزاع واالأزمات االأخرى، امل�ص��رتك بني برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واإدارة عمليات 

حفظ ال�ص��لم10. وتهدف مبادرة "حقوق االإن�ص��ان اأواًل"11، التي اأن�ص��ئت يف عام 201٣ اإىل �صمان حتليل 
م�ص��رتك وا�ص��تجابة مت�ص��قة النتهاكات حقوق االإن�ص��ان من قبل فرق االأمم املتحدة ومقراتها عن طريق 

الر�ص��د املنتظ��م الأو�صاع حقوق االإن�ص��ان يف البلدان.

دم��ج اجله��ود االإن�ص��انية واالإمنائي��ة. ثمة طريقة عمل جديدة م�ص��روحة يف "االلت��زام بالعمل" الذي 
وقع��ه ك��ويف عن��ان اأم��ني ع��ام االأمم املتح��دة وثمانية من كب��ار موظفيها يف موؤمتر القم��ة العاملي للعمل 

االإن�ص��اين 2016، و�ص��ادق علي��ه البن��ك ال��دويل واملنظمة الدولي��ة للهجرة12. وميكن و�صف املب��ادرة باأنها نهج 
يف العم��ل وف��ق الظ��روف العياني��ة لتحقي��ق نتائ��ج جماعية، على مدار �ص��نوات عديدة، باال�ص��تفادة من املزايا 

الن�ص��بية ملجموع��ة متنوع��ة م��ن االأط��راف الفاعل��ة. وه��ي متزج بني اأدوات اإن�ص��انية ق�صرية االأجل ملواجهة 
ال�صدم��ات واالأح��داث اخلط��رية املفاجئ��ة، وم�ص��اريع اإمنائية اأطول اأج��ًل تخفف ب�صورة منهجي��ة من ال�صعف 

واملخاطر. وت�ص��مل جماالتها الرئي�ص��ية:
1. حتلي��ل م�ص��رتك ميك��ن التنب��وؤ به للو�صع الراهن وامل�ص��كلة؛

2. برجم��ة وتخطيط م�ص��رتكان اأف�صل؛
ّكنة وتن�ص��يق؛ ٣. قي��ادة مُمَ

4. طرائ��ق متوي��ل تدع��م النتائج اجلماعية. 

ويتطل��ب ه��ذا حت��والت رئي�ص��ية يف اأ�ص��لوب عم��ل كافة االأطراف الفاعلة يف ه��ذه الق�صايا. 

التصدي للمخاوف والتحديات

يق��رتن الهي��كل التنظيم��ي الراه��ن لالأمم املتحدة بتحدياٍت اإزاء تنفي��ذ خطة احلفاظ على 
ال�ص��الم. للروؤي��ة ال�ص��املة للحف��اظ على ال�ص��لم تبع��ات على الهيكل الداخلي ل��لأمم املتحدة. ومتتاز 

امل�ص��اورات االإقليمي��ة باأهمي��ة حا�ص��مة الأنه��ا ت�ص��هل احل��وار بني وكاالت االأمم املتح��دة، وتنتج طرائق جديدة 
لدف��ع مفه��وم احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم قدم��ًا. ومتثل القرارات اإىل حٍد بعيد دع��وة لوكاالت االأمم املتحدة 

للتع��اون بفعالي��ة اأك��رب يف توجي��ه ركائ��ز التنمي��ة واالأمن وحقوق االإن�ص��ان نحو االأهداف نف�ص��ها. ويعترب اإعداد 
عملي��ة ملتابع��ة تطبي��ق خط��ة احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم حتديًا بح��د ذاته، الأنه يجب اأن يكون من�ص��قًا بني فريق 

االت�ص��ال املعن��ي ببن��اء ال�ص��لم ال��ذي يغل��ب علي��ه الطابع الفني والفريق رفيع امل�ص��توى املعني ببناء ال�ص��لم. 
وق��د كل��ف الفري��ق امل�ص��تقل رفيع امل�ص��توى املعن��ي بعمليات ال�ص��لم يف االأمم املتحدة )HIPPO( التابع 
لنائ��ب االأم��ني الع��ام ل��لأمم املتح��دة اإدارة االأمم املتحدة لل�ص��وؤون ال�صيا�ص��ية )DPA( ومكتب دعم بناء 

ال�ص��لم )PBSO( وبرنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي ("الرتوي��كا") بقيادة التح�صريات حل��دث متابعة رفيع 
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 SCR( امل�ص��توى و�صياغ��ة تقري��ر االأم��ني الع��ام ع��ن احلفاظ على ال�ص��لم بح�ص��ب ما هو وارد يف القرارين
.)262/70/A/RES(و )2282

تعت��ر ق��رارات احلفاظ على ال�ص��الم اأن اأحد التحديات احلا�ص��مة ه��و اأن "متويل عمليات 
بناء ال�ص��الم ما زال �ص��حيحًا وغري مت�ص��ق وال ميكن التنبوؤ به". ينبغي تعديل هيكل امل�ص��اعدات 

الدولي��ة عل��ى نح��و ميكن��ه م��ن دعم جهود ال�ص��لم. وتدعو القرارات اجله��ات املانحة الدولية اإىل اإعادة 
النظ��ر يف كيفي��ة متوي��ل مب��ادرات ال�ص��لم والتنمي��ة يف االأمم املتح��دة، مقرتحة و�ص��ع خيارات جديدة، مثل 
اال�ص��تخدام املحتم��ل مل�ص��اهمات ال��دول يف االأمم املتح��دة. باالإ�صاف��ة اإىل ذلك، ويف �ص��ياق التح�صري ملوؤمتر 

القم��ة العامل��ي للعم��ل االإن�ص��اين يف اأيار/ماي��و 2016، دع��ا تقرير الفريق رفيع امل�ص��توى املعني بتمويل اأن�ص��طة 
امل�ص��اعدة االإن�ص��انية1٣ اإىل اإن�ص��اء �صناديق خم�ص�صة لبناء ال�ص��لم وت�ص��وية النزاعات وفقًا ملنهجية بناء 

القدرة على ال�صمود، وو�صع العمل االإن�ص��اين واالإمنائي على امل�ص��ار نف�ص��ه.
ينبغ��ي تكيي��ف امل�ص��اعدات الدولي��ة م��ع التعقي��دات التي ت�ص��تجرها االأزم��ة املديدة، مبا فيه��ا حقيقية التهجري 

الق�ص��ري طويل االأجل واالحتياجات �ص��ريعة التبدل.

ثمة نقا���ش دائر و�صروري جدًا يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا امل�صطربة، التي . 1
تع��اين م��ن �صراعات مطّولة وتدفقات �ص��كانية، ب�ص��اأن كيفية دع��م املبادرات التي تدمج 

ب��ن امل�ص��اعي االإن�ص��انية واالإمنائية باأف�صل طريقة. فعلى �ص��بيل املث��ال، و�صعت احلكومة 
االأردني��ة، يف ت�ص��رين الثاين/نوفم��رب 2015، باال�ص��رتاك م��ع برنام��ج االأمم املتحدة االإمنائي جدول 

اأعم��ال البح��ر املي��ت لتعزي��ز الق��درة على مواجهة االأزمات14، الذي يقدم اأ�صا�ص��ًا م�ص��رتكًا خلطط 
العم��ل القائم��ة عل��ى ال�صم��ود يف مواجه��ة االأزم��ات يف البلدان املتاأثرة باأزمة اللجئني ال�ص��وريني. 

وو�صع جدول االأعمال خم�ص��ة مبادئ اأ�صا�ص��ية للم�ص��اعدة: تاآزر اأكرب بني اال�ص��تثمارات واملنهجيات 
يف املجال��ني االإن�ص��اين واالإمنائ��ي؛ اإعط��اء اأولوي��ة لكرامة ال�ص��كان املتاأثرين واكتفائه��م الذاتي؛ تعزيز 
الق��درات املحلي��ة ال ا�ص��تبدالها؛ اإنت��اج علقات �ص��راكة جديدة و�ص��املة؛ �صيان��ة التلحم االجتماعي. 
لق��د اأ�صب��ح ه��ذا الن��وع م��ن اخلط��ط االإمنائي��ة البنيوية طويلة االأجل ج��زءًا ال يتجزاأ من اإنقاذ االأرواح 

عو�ص��ًا ع��ن املعون��ة االإن�ص��انية ق�ص��رية االأجل التي ترتاوح مدتها بني ٣ و6 اأ�ص��هر.

يقّو���ش اال�ص��تعجال غ��ري املرر واجلداول الزمنية غري املرن��ة جهود دعم عمليات . 2
حقيقي��ة واأ�صيل��ة. يحر���س املجتم��ع ال��دويل على تقدمي ج��دول زمني يف م�ص��تهل عملية االنتقال 

ال�صيا�ص��ي اأو عمليات ال�ص��لم.
لق��د اأثب��ت جترب��ة تون���س، حي��ث لع��ب الرباعي الراعي للحوار الوطني التون�ص��ي دور املحرك الرئي�ص��ي 

لعملي��ة االإ�ص��لح الد�ص��توري عق��ب ثورة اليا�ص��مني )2010-2011( اأكرث م��ن اخلطة الدولية، اأن 
اجل��داول الزمني��ة ال ت�صب��ح وا�صح��ة اإال عن��د اق��رتاب نهاية مب��ادرة ما. ويتمتع اال�ص��تثمار يف عملية 

اأ�صلي��ة مملوك��ة وطني��ًا، يج��ري فيه��ا احلوار وامل�ص��اورات على كل امل�ص��تويات، باأهمي��ة بالغة يف متكني 
التق��دم االجتماع��ي وحت�ص��ني م�ص��توى املعي�ص��ة. وال ب��د من مرونة كافي��ة للمحاولة واخلطاأ يف اإدارة 
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عملي��ات احل��وار وال�ص��لم والتنمي��ة. لذل��ك، وعو�ص��ًا عن اجلدول الزمن��ي، ينبغي اأن تعمل االأمم 
املتح��دة وف��ق ا�ص��رتاتيجية ت�صرت�ص��د باملخاط��ر اأو خارط��ة طريق مو�صوعة ا�ص��تنادًا اإىل حتليل دقيق، 

وق��ادرة عل��ى التكيف م��ع الظروف املتغرية15.

دعم ملكية وطنية �ص��املة ي�ص��تدعي م�ص��توى مالئمًا من مواكبة املنظمات الدولية. . 3
ال ميك��ن فر���س ال�ص��لم م��ن اخل��ارج، وال ميك��ن اأي�ص��ًا فر�ُس نخب حملية عل��ى مواطنني ال يثقون 

بقيادته��م اأو باملجموع��ات االأخ��رى يف املجتم��ع. فامللكي��ة الوطنية لي�ص��ت جمّرد و�صع ا�ص��رتاتيجية 
وطني��ة، وه��و م��ا يه��دد با�ص��تمرار االإق�صاء يف جمتمعات تعاين من االنق�ص��ام. 

ال ب��د للملكي��ة الوطني��ة احلقيقي��ة ال�ص��املة من اإ�ص��راك قاعدة وا�ص��عة من املجموع��ات االجتماعية 
املتنوع��ة وم��ن توف��ر اإح�صا���س باالقتن��اع لديه��ا. وعلى االأمم املتحدة، باعتباره��ا طرفًا خارجيًا، اأن 

تنظر يف �ص��بل م�ص��اندة البلدان لت�ص��هيل عمليات م�ص��تدامة فريدة يف كل بلد.

تع��اين منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا من ع��دٍد من االأزمات املطولة واحلروب . 4
املحتدم��ة. ي��وؤدي العم��ل يف ظ��ل غي��اب اتفاقية �ص��لم �صيا�ص��ية، ويف بيئات تتغري االأو�ص��اع فيها يوميًا، 

اإىل �صعوب��ة حتقي��ق ال�ص��لم م��ع احلف��اظ على احل�صا�ص��ية جتاه ال�ص��راع16. ومتثل قرارات احلفاظ 
عل��ى ال�ص��لم، اإىل جان��ب خط��ة التنمي��ة امل�ص��تدامة 20٣0 وال �ص��يما الهدف 16، دع��وة للمجتمع الدويل 
اإىل و�ص��ع مب��ادرات متت��از باحل�صاف��ة ال�صيا�ص��ية وحتت��اط للمخاطر، وتركز اأكرث عل��ى اجلهود القائمة 

ال�ص��تدامة ال�ص��لم، مبا يف ذلك منع ن�ص��وب ال�صراعات يف خ�صم العنف املحتدم.
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خاتمة
ال ميك��ن اخت��زال العلق��ة ب��ني اأه��داف التنمية امل�ص��تدامة وخطة احلفاظ على ال�ص��لم يف ه��دف التنمية 

امل�ص��تدامة 16. فاجلوان��ب املختلف��ة للمجتمع��ات الت��ي ي�ص��ودها ال�ص��لم والعدل وامل�ص��اركة ممثلة يف عدد من 
اأه��داف التنمي��ة امل�ص��تدامة. ومتت��از هذه االأهداف بال�ص��مول والرتاب��ط والتكامل، ويت�ص��دى العديد منها 
للعن��ف، و�صع��ف الو�ص��ول اإىل العدال��ة، وع��دم ال�ص��مول بالتعلي��م مثًل )هدف التنمية امل�ص��تدامة رقم 4(؛ 

وامل�ص��اواة بني اجلن�ص��ني، والق�صاء على جميع اأ�ص��كال العنف �صد الن�ص��اء والفتيات، وامل�ص��اركة الفعالة 
للم��راأة )ه��دف التنمي��ة امل�ص��تدامة رق��م 5(؛ وجْعل املدن وامل�ص��توطنات الب�ص��رية اآمنة وق��ادرة على ال�صمود 

)ه��دف التنمية امل�ص��تدامة رقم 11(.

يعن��ي احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم يف نهاي��ة املط��اف تخفي���س خماطر االجنرار اإىل ال�ص��راع العنيف اأو العودة 
اإلي��ه، ويه��دف اإىل تعزي��ز الق��درة عل��ى التطل��ع اإىل ما بعد اإدارة االأزمة والت�ص��وية الفوري��ة لل�صراعات. 

وتوؤك��د الق��رارات عل��ى اأن احلف��اظ عل��ى ال�ص��لم مهمة �ص��املة ينبغي اأن تتخل��ل ركائز االأمم املتحدة 
الث��لث، بالتع��اون م��ع خمتل��ف وكاالته��ا يف كافة مراح��ل ال�صراع، بحيث يجري معاجلة االأ�ص��باب اجلذرية 

لل�صراع��ات ولي���س اأعرا�صه��ا فح�ص��ب. وينبغ��ي زي��ادة تركيز نظام االأمم املتح��دة وقدرته على منع 
ال�صراع��ات العنيف��ة عل��ى وج��ه التحدي��د. ويج��ب اأن تنتهز الدول االأع�ص��اء يف االأمم املتحدة ونظامها، 
وكذل��ك موؤ�ص�ص��ات املجتم��ع امل��دين، ه��ذه الفر�صة لزي��ادة التعاون يف جهود ال�ص��لم بغية �صمان اإحلل 

ال�ص��لم امل�ص��تدام والتنمية امل�ص��تدامة يف العامل باأ�ص��ره.

لقد و�صف االأمني العام للأمم املتحدة بطر���س بطر���س غايل يف ت�ص��عينيات القرن الع�ص��رين الدبلوما�ص��ية 
الوقائي��ة باأنه��ا "ا�ص��تخدام الو�ص��ائل الدبلوما�ص��ية يف من��ع النزاعات من الن�ص��وب، ومن��ع ت�صاعدها اإىل 
�صراع م�ص��ّلح ]...[ ومنع ال�صراع امل�ص��ّلح من االنت�ص��ار" 17. وان�ص��جامًا مع هذا الطموح االأو�ص��ع لتعزيز 

امل�ص��وؤولية االأخلقي��ة امللق��اة عل��ى عات��ق االأمم املتح��دة ودورها عل��ى احللبة الدولية، �ص��دد خلفه االأمني العام 
ك��ويف عن��ان اأك��رث عل��ى �ص��رورة حتقي��ق النقل��ة املذكورة اآنفًا نح��و "ثقافة الوقاية" ال �ص��يما يف تقريرين بارزين 
يف 2001 و2006 18. وبه��دف موا�صل��ة ه��ذه النقل��ة والتط��ور يف �صيا�ص��ة االأمم املتح��دة، يت�ص��اطر عدد كبري من 

هيئ��ات االأمم املتح��دة واملنظم��ات االإقليمي��ة وجمموع��ات املجتم��ع املدين حاليًا القلق ب�ص��اأن �صرورة اإعطاء 
االأولوي��ة ملن��ع ن�ص��وب ال�صراع��ات. ولذل��ك، فخط��ة احلفاظ على ال�ص��لم مرحب بها الأنها تعت��رب منع ال�صراع 

جوه��ر عم��ل االأمم املتح��دة يف جم��ال اإحلل ال�ص��لم واالأم��ن. وبهذا املعنى، ميكن الق��ول اإنها متلك القدرة 
عل��ى اإجناح من��ع ال�صراعات جمددًا.
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6  " كلم��ة االأم��ني الع��ام ل��لأمم املتح��دة يف اجلل�ص��ة اخلا�ص��ة حول "التعاون من اأجل ال�ص��لم: علج االأ�ص��باب اجلذرية للأزمات 

   العاملية" يف دافو���س يف �صوي�ص��را يف 19 كانون الثاين/يناير 2016  

  https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
7

8   اإج��راء حتلي��ل لل�ص��راع والتنمي��ة، جمموع��ة التنمي��ة يف االأمم املتحدة، 2016

9  االإع��لن امل�ص��رتك لتقييم��ات م��ا بع��د االأزم��ة والتخطيط للتعايف، 15 اأيلول/�ص��بتمرب 2008

10   للح�ص��ول عل��ى مزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول ه��ذه املب��ادرات، انظر: عر�س موجز، الربنامج امل�ص��رتك ب��ني برنامج االأمم املتحدة  

      االإمنائي واإدارة االأمم املتحدة لل�صوؤون ال�صيا�صية حول بناء القدرات الوطنية من اأجل منع ال�صراعات؛ و�صحيفة وقائع: جهة 
      التن�ص��يق العاملي��ة يف جم��االت ال�ص��رطة والعدال��ة وال�ص��جون، برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائي، 2012

11 حق��وق االإن�ص��ان اأواًل: عر�س موج��ز للعاملني،

http://www.un.org/News/dh/pdf/english/2016/Human-Rights-up-Front.pdf   

http://www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358 12  ارج��ع اإىل

1٣   “اأهميت��ه ك��ربى ال حتتم��ل الف�ص��ل – ج�ص��ر الفج��وة يف متوي��ل العم��ل االإن�ص��اين”، كانون الثاين/يناي��ر 2016، تقرير فريق 

اخلرباء رفيع 
      امل�ص��توى ح��ول متوي��ل العم��ل االإن�ص��اين املق��ّدم اإىل االأم��ني العام للأمم املتحدة

14 برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي/ ج��دول اأعم��ال البح��ر امليت عن الق��درة على مواجهة االأزمات، ت�ص��رين الثاين/نوفمرب 2015،

http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/RDF/DeadSeaResilience%20 
Agenda_05Nov2015.pdf

15 برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي/ دع��م الو�ص��اطة الداخلي��ة: تعزيز الق��درة على جمابهة النزاع��ات واال�صطرابات، موجز

 توجيه��ات، 2014، ن�ص��رة م�ص��رتكة ب��ني االحتاد االأوروبي وبرنام��ج االأمم املتحدة االإمنائي

16 غالب��ًا م��ا تع��ّرف احل�صا�ص��ية لل�ص��راع باأنه��ا ق��درة منظم��ة ما على اإدراك ظ��روف عملها، واإدراك التفاعل بني م�ص��اريعها وهذه 

الظ��روف، والعم��ل وفق��ًا له��ذا االإدراك عل��ى جتن��ب االآثار ال�ص��لبية (“ع��دم اإحلاق ال�صرر”) وزيادة االآث��ار االإيجابية على عوامل 
ال�ص��راع اإىل احلد االأق�صى.

A 120/47/A/RES(  17(: اجلل�ص��ة العامة رقم 91 يف 18 كانون االأول/دي�ص��مرب 1992، “خطة لل�ص��لم: الدبلوما�ص��ية 

الوقائي��ة وامل�ص��ائل ذات ال�صلة”

A(  18/692/60(، 6 اآذار/مار���س 2006، “اال�ص��تثمار يف االأمم املتح��دة: م��ن اأج��ل منظم��ة اأق��وى عل��ى ال�صعيد العاملي،

 تقري��ر االأمني العام

مالحظات
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دانيي��ل هاي�س��لوب باح��ث تطبيق��ي يف معهد االقت�صاد وال�ص��لم 
ين�ص��ّب اهتمام��ه على درا�ص��ات التنمية وال�ص��لم وال�صراع 

واالقت�ص��اد. ي�ص��غل من�ص��ب مدير االأبح��اث يف املعهد منذ 
2011، واأ�ص��رف على اإعداد تقرير موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي مدة 

�ص��ت �ص��نوات، وعلى العديد من امل�ص��اريع البحثية عن حمركات 
واجتاه��ات ال�ص��لم وال�ص��راع واقت�صاديات ال�صراع. 

�ص��غل مواق��ع خمتلف��ة يف االأبحاث وال�صيا�ص��ات متعددة 
االخت�صا�ص��ات يف موؤ�ص�ص��ات �صيا�ص��ية واأكادميي��ة وحكومية. 
وق��دم ا�صت�ص��اراته ملجموع��ة من املنظم��ات احلكومية الدولية 

وف��رق التفك��ري، ومنها برنام��ج االأمم املتحدة االإمنائي 
والبن��ك ال��دويل ومنظمة التعاون االقت�ص��ادي والتنمية 

واأمان��ة الكومنولث ومركز الدرا�ص��ات اال�ص��رتاتيجية والدولية 
.)CSIS(

تالي��ا هاغرت��ي زميل��ة اأبح��اث يف معهد االقت�صاد وال�ص��لم، 
تعم��ل يف مي��دان اأبحاث ال�ص��لم التطبيقية لل�ص��لم االإيجابي 

واملواطن واأمن النوع االجتماعي. واأ�ص��همت يف عدد من م�ص��اريع 
املعهد، مثل موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي وموؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي، 
ويف عم��ل املرك��ز عل��ى قيا���س هدف التنمية امل�ص��تدامة 16 من 

اأج��ل خطة احلفاظ على ال�ص��لم.

عمل��ت تالي��ا قبي��ل ان�صمامه��ا اإىل معهد االقت�صاد وال�ص��لم 
م�صت�ص��ارة وباحث��ة اأكادميي��ة يف ميدان اقت�صاديات ال�ص��لم، 

وتعاونت مع ال�ص��ركات، واملوؤ�ص�ص��ات غري الربحية، وامل�ص��اريع 
االجتماعي��ة، والقطاع��ات احلكومي��ة يف جملة من برام��ج التنمية 

االقت�صادي��ة وتخفي���س العنف.

�سكر:
يتوج��ه الكاتب��ان بال�ص��كر اإىل الباحث��ني البارزين يف معهد 

االقت�ص��اد وال�ص��لم الدكت��ور ديفيد هاموند وتوما���س مورغان 
عل��ى حتليلتهم��ا الكمّية ال�ص��ابقة الت��ي اأغنت كثريًا هذه 

امل�صودة.
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الشيطان
يكمن في التفاصيل:

 التغلب على عقبات إحالل السالم والقدرة على 
الصمود في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

بقلم تاليا هاغرتي وداني�ل هايسلوب

ال تواج��ه منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا لوحدها حتديات بناء ال�ص��لم والق��درة على ال�صمود، اإذ 
يعك��ف �صّن��اع ال�صيا�ص��ة يف �ص��ائر اأرج��اء الع��امل عل��ى الت�صدي لهذه امل�ص��األة الطموح��ة يف ظّل تدهور حالة 

ال�ص��لم الن�ص��بي الت��ي �ص��ادت يف حقب��ة م��ا بع��د احلرب الب��اردة19. لقد بلغ العامل الي��وم ذروة تاريخية لنحو 
25 عامًا من العنف وال�صراع امل�ص��لح. فقد �ص��هد عام 2015 م�ص��تويات قيا�ص��ية من االإرهاب، واأكرب عدد 
م��ن �صحاي��ا املع��ارك من��ذ 25 عام��ًا، واأك��رب عدد م��ن اللجئني والنازحني منذ اأن و�صع��ت احلرب العاملية 

الثانية اأوزارها20. ويبنّي موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي )GPI(، الذي يقي���س و�صع امل�ص��املة با�ص��تخدام جملة من 
املوؤ�ص��رات ك�ص��دة ال�صراع العنيف وتاأثري االإرهاب ومعدل اجلرمية، وجود تدهور م�ص��تمر يف و�صع امل�ص��املة 

اأثن��اء العقد املا�صي.

وتت�ص��ابك ه��ذه ال�صراع��ات االجتماعي��ة وال�صيا�ص��ية املعق��دة مع تهديدات وخماطر اأخ��رى حتمل اإمكانية 
مفاقم��ة عوام��ل اله�صا�ص��ة القائم��ة، كتغ��رّي املن��اخ وارتفاع ع��دد الكوارث الطبيعية واأزمات �ص��ح املياه والغذاء 

وتف�ص��ي االأوبئ��ة وازدي��اد الهج��رة، ف�صًل ع��ن ال�صدمات االقت�صادية امل�ص��تمرة الناجمة عن �ص��وء توزيع 
ال��رثوة العاملي��ة ب��ني االأك��رث ث��راًء واالأ�ص��ّد فقرًا. وعلى الرغ��م من التطور امللحوظ ال��ذي يحرزه العامل على 

�صعي��د موؤ�ص��رات التنمي��ة املتعلق��ة بال�صح��ة والتعلي��م والتجدي��د التكنولوج��ي، فاإن توزيعه ات�ص��م اإىل حد بعيد 
بع��دم التكاف��وؤ. وتق��ود ه��ذه التط��ورات اإىل ب��روز خماطر وعوام��ل �صغط جديدة عرب رفع م�ص��توى التوقعات 

املجتمعي��ة وال�صغط على املوؤ�ص�ص��ات ال�صيا�ص��ية.

وب�ص��ورة عام��ة، حت��ول ث��لث فئ��ات من العوائق دون بن��اء القدرة على ال�صمود واحلفاظ على ال�ص��لم: 
اأ( عوائ��ق منهجي��ة ومفاهيمي��ة، ب�ص��بب �صعوب��ة تعريف وقيا���س م�ص��توى القدرة عل��ى ال�صمود؛ ب( عوائق 

بريوقراطي��ة، اإذ تع��اين غالبي��ة اجله��ود الدولي��ة يف ه��ذا امل�صمار من �صع��ف التن�ص��يق والتفكري ق�صري االأمد؛ 
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ج( عوائ��ق �صيا�ص��ية، الأن اجله��ات املانح��ة بب�ص��اطة ال تّوج��ه موارد كافية الأن�ص��طة بناء ال�ص��لم والقدرة على 
ال�صم��ود. ويتن��اول ه��ذا الف�ص��ل اأواًل الق�صاي��ا املنهجي��ة واملفاهيمي��ة، وينتق��ل بعد ذلك اإىل مناق�ص��ة التحديات 

البريوقراطية وال�صيا�ص��ية.

الحالــة الراهنة: قياس القدرة على الصمود
يتع��ذر و�ص��ع ا�ص��رتاتيجيات �ص��لم م�ص��تدام يف منطق��ة اأو بل��ٍد م��ا، دون حتدي��د االأ�ص��باب اجلذري��ة 

لل�صراع��ات القائم��ة فيه��ا، والعوام��ل الت��ي ت�ص��هم يف اإح��لل ال�ص��لم. ولك��ن اأدبي��ات العل��وم االجتماعي��ة 
مل جُتم��ع عل��ى دواف��ع وحم��ركات م�ص��رتكة لل�ص��لم وال�ص��راع. فق��د �ص��لط تقري��ر االأم��ن الب�ص��ري 

)2010/2009(، مث��ًل، ال�ص��وء عل��ى جمل��ة عوام��ل ق��د ت�ص��هم يف ن�ص��وب ال�صراع��ات واحل��روب، 
كالتن��وع العرق��ي واالعتم��اد عل��ى ال�ص��لع االأ�صا�ص��ية االأولي��ة وق��وة املوؤ�ص�ص��ات الدميقراطي��ة وم�ص��توى 

النم��و االقت�ص��ادي وم��دى ح��ّدة املظ��امل االجتماعي��ة. ولك��ن اآث��ار ه��ذه العوام��ل تتف��اوت بح�ص��ب الظروف، 
وبالت��ايل ق��د تلع��ب دورًا هام��ًا اأو هام�ص��يًا يف ن�ص��وب ن��زاع م�ص��لح21. ولذل��ك، فالغمو���س ال��ذي يل��ف 

االأدبي��ات احلالي��ة ي�ص��تدعي و�ص��ع منهجي��ة جدي��دة.

كي��ف ميكنن��ا، يف �ص��وء م��ا �ص��بق، الق��ول اإن بل��دًا اأو جمتمع��ًا اأو ف��ردًا ق��د اأ�صب��ح اأك��رث "ق��درة على 
ال�صم��ود"؟ فتقيي��م التح�ص��ينات اللزم��ة لبن��اء جمتمع��ات اأك��رث ق��درة عل��ى ال�صم��ود غ��ري ممك��ن يف 

ظ��ل غمو���س حم��ركات الق��درة عل��ى ال�صم��ود اأو اله�صا�ص��ة. وينبغ��ي و�ص��ع تعري��ف اأف�ص��ل للق��درة عل��ى 
ال�صم��ود وقيا�ص��ات اأك��رث و�صوح��ًا اإذا اأردن��ا الت�ص��دي له��ذه امل�ص��األة.

وتق��ف االأدوات املتوف��رة حالي��ًا عاج��زة ع��ن التنب��وؤ دائم��ًا باحتم��ال تف�ص��ي العن��ف جم��ددًا، وبح��دوث 
تغي��ريات مفاجئ��ة يف حال��ة ال�ص��لم واال�ص��تقرار، نظ��رًا لنق���س بيان��ات املوؤ�ص��رات ذات ال�صل��ة، وعج��ز 

االأط��ر التحليلي��ة، والطبيع��ة الديناميكي��ة �ص��ريعة التح��رك للعن��ف بح��د ذات��ه. ويظه��ر ه��ذا جلي��ًا يف 
ح��االت االإخف��اق ال�ص��ابقة يف خمتل��ف اأنح��اء الع��امل، ال �ص��يما يف منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا.

ويبق��ى ع��دد م��ن املوؤ�ص��رات احلا�ص��مة اخلا�ص��ة بال�ص��لم والق��درة عل��ى ال�صم��ود غ��ري ماأخ��وذ بعني 
االعتب��ار، وخا�ص��ة يف البل��دان اله�ص��ة واملتاأث��رة بال�صراع��ات، مّم��ا يزي��د م��ن �صعوب��ة اإدراك تعقي��دات 

الق��درة عل��ى ال�صم��ود واله�صا�ص��ة. وعل��ى �ص��بيل املث��ال، فبيان��ات العن��ف القائ��م عل��ى الن��وع االجتماع��ي، 
ال��ذي ق��د تك��ون منَتَج��ًا ومنِتج��ًا رئي�ص��يًا لله�صا�ص��ة املجتمعي��ة، غ��ري متوف��رة يف بل��دان غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال 

اأفريقي��ا. وباالإ�صاف��ة اإىل غي��اب موؤ�ص��رات رئي�ص��ية، غالب��ًا م��ا جتم��ع البيان��ات مل�ص��اريع ق�ص��رية االأم��د 
فق��ط، ف��ل ميك��ن ا�ص��تخدامها يف التحلي��ل طوي��ل االأم��د. ولذل��ك، غالب��ًا م��ا تع��اين قواع��د البيان��ات من 

"ق�ص��ر االأج��ل" نف�ص��ه ال��ذي يرب��ك املنظم��ات وال��وكاالت. ف��ل امل�ص��اريع االإمنائي��ة وال موؤ�ص��رات قيا�ص��ها 
تغط��ي العق��ود اللزم��ة الإح��داث تغي��ري اجتماع��ي مه��م ور�صده.

وتوؤك��د ه��ذه العوام��ل جمتمع��ة عل��ى اأهمي��ة حتقي��ق نقل��ة نوعي��ة بعي��دًا ع��ن الرتكي��ز عل��ى املخاط��ر املبا�ص��رة 
واإط��لق املوؤ�ص��رات نح��و مقايي���س خماط��ر اأك��رث تنبوؤي��ة واأط��ر عم��ل اأط��ول اأج��ًل لبناء الق��درة على 
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ال�صم��ود. وم��ن امل�ص��تبعد اإزال��ة العوام��ل الت��ي توؤه��ب لن�ص��وب ال�ص��راع حت��ى ل��و كان التنب��وؤ به��ا متاح��ًا، 
واإمن��ا ميك��ن تخفي��ف خط��ر تف�ص��ي العن��ف يف اأعقاب ال�صدم��ات وعوامل ال�صغط.

تعريف القدرة على الصمود
الق��درة عل��ى ال�صم��ود ه��ي الق��درة عل��ى "التعايف ال�ص��ريع" اأو ا�ص��تعادة القوة اأو ال�صح��ة اأو النجاح بعد حدث 

�ص��لبي. وعند تطبيقها على درا�ص��ات ال�ص��لم وال�صراع ودرا�ص��ة تقدم املجتمعات، ميكن فهمها با�ص��تخدام 
تعري��ف منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة: "قدرة االأ�ص��ر واملجتمعات والدول عل��ى امت�صا�س ال�صدمات 

والتع��ايف منه��ا م��ع التكي��ف اإيجابي��ًا يف الوق��ت نف�ص��ه وحتويل هياكلها و�ص��بل عي�ص��ها يف مواجهة ال�صغوط 
طويل��ة االأج��ل والتغي��ري وحالة عدم اليقني". 22

لق��د و�صع��ت االأبح��اث ال�ص��ابقة يف درا�ص��ات التنمي��ة مفهومي اله�صا�ص��ة والقدرة عل��ى ال�صمود على "طرفني 
متعاك�ص��ني" م��ن الطي��ف"2٣، اإال اأن االأعم��ال احلديث��ة اأكدت على اإمكانية "تعاي�ص��هما". ومتت��از علقتهما 

بالرتكي��ب والديناميكي��ة، حي��ث ال ت��وؤدي التغي��ريات الت��ي حت��دث يف اإحداهما اإىل تغي��ريات مقابلة يف االأخرى 
بال�ص��رورة24. باخت�ص��ار، ميك��ن للبل��د نف�ص��ه اأن يك��ون ه�ّص��ًا وقادرًا على ال�صم��ود يف الوقت ذاته، وقد تكون 

عوام��ل بن��اء الق��درة عل��ى ال�صم��ود يف ظرف ما عوامل ه�صا�ص��ة يف ظرف اآخر.

وعل��ى �ص��بيل املث��ال، يعتق��د اأن املجموع��ات املعر�ص��ة للإق�ص��اء اأكرث ميًل ال�ص��تخدام العنف، غري اأن االإق�صاء 
لوح��ده ال يزي��د م��ن احتم��ال العن��ف. وثم��ة حقائ��ق اجتماعية وموؤ�ص�ص��ية اأخرى ينبغي اأن توؤخذ يف احل�ص��بان، 
كالو�ص��ائل العملي��ة غ��ري العنيف��ة يف الدف��اع ع��ن املجموع��ة اأو امل�صالح )اأنظمة العدال��ة اإلخ.(، باالإ�صافة اإىل 
احلواف��ز املادي��ة املختلف��ة الت��ي ت�ص��جع اأو ال ت�ص��جع على ا�ص��تخدام العنف. ويتوقف ا�ص��تعداد جمموعة تعاين 
االإق�ص��اء للنخ��راط يف اأعم��ال عن��ف عل��ى جمل��ة من العوام��ل االجتماعية )من قبيل ه��ل يتعر�س املواطنون 
للعن��ف م��ن الدول��ة(، ب��ل حت��ى العوام��ل الت��ي يعتقد عادة اأنه��ا تعزز القدرة على ال�صم��ود قد توؤدي اإىل نتائج 
مناق�ص��ة. فاملوؤ�ص�ص��ات الدميوقراطي��ة مث��ًل ميكنه��ا تاأم��ني االن�ص��جام بني م�صالح وحواف��ز اجلمهور والنخبة 

وميكنه��ا باملقاب��ل اأن تفاق��م التوت��رات االجتماعي��ة واملظ��امل القائم��ة. وعلى نحو م�ص��ابه، تعزز حرية تداول 
املعلوم��ات، ع��ادًة، الق��درة عل��ى ال�صم��ود، ولكنه��ا قد تفاق��م االنق�ص��امات االجتماعية يف ظّل اختلل توازن 

ال�ص��لطة والنفوذ يف اإنتاج ون�ص��ر املعلومات.

نظ��رًا الأن العن��ف يعت��رب اأ�صا�ص��ًا عام��ل �صدم��ة داخلي يف النظام االجتماعي – با�ص��تثناء اأ�ص��كال ال�صراع 
ب��ني ال��دول اأو العاب��ر للح��دود – تك��ون البيئ��ة االأك��رث قدرة عل��ى ال�صمود، بالتعريف، بيئ��ة اأقل عنفًا. وقد 

يك��ون العن��ف منِتج��ًا لله�صا�ص��ة ومنَتَج��ًا له��ا يف الوق��ت نف�ص��ه، ومدفوعًا بعوامل واآليات عدي��دة خمتلفة. وياأتي 
االخت��لف يف نتائ��ج االأنظم��ة االجتماعي��ة الت��ي تتعاي���س فيها عوام��ل �صمود وه�صا�ص��ة جنبًا اإىل جنب، من 

الق��وة االإجمالي��ة للنظ��ام واالآلي��ات امل�ص��كلة ل��ه. وال ميك��ن تكوي��ن فهم اأف�صل لكيفي��ة منو اأو تراجع القدرة 
عل��ى ال�صم��ود اإال بفه��م االإط��ار العري���س لتط��ور االأنظمة االجتماعي��ة واالآليات الرئي�ص��ية لتقدمي امللحظات 

ن  والتفاع��ل ب��ني خمتل��ف الظواه��ر. ولذل��ك، ميكنن��ا حتويل الرتكيز م��ن التنبوؤ بالنتائ��ج اإىل منوذج يح�صّ
املجتمع��ات يف مواجه��ة التحدي��ات احلتمية.
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اإلطار 1: مصطلحات رئيســية عن بن�اء القدرة على الصمود

هن��اك اإدراك وا�ص��ع الأهمي��ة القدرة على ال�صمود وبن��اء القدرات. ورغم ذلك، ثمة 
تعاري��ف خمتلف��ة ملعاين هذه امل�صطلح��ات وعالقتها باله�صا�ص��ة. والتعاريف التالية 

ه��ي مفاهيم م�ص��تخدمة يف ه��ذا الف�صل باأكمله.

الق��درة عل��ى ال�صم��ود: هي قدرة االأ�ص��ر واملجتمع��ات واالأمم على امت�صا���س ال�صدمات والتعايف 
منه��ا م��ع التكي��ف اإيجابي��ًا وحتوي��ل هياكلها و�ص��بل عي�ص��ها يف وجه ال�صغوط طويل��ة االأجل والتغيري 

وحال��ة عدم اليقني.

اله�صا�ص��ة: جتم��ع اله�صا�ص��ة ب��ني التعر���س للمخاطر و�صعف ق��درة الدولة والنظام و/ اأو 
املجتمع��ات عل��ى اإدارة ه��ذه املخاط��ر وا�ص��تيعابها اأو التخفي��ف منه��ا. وقد توؤدي اله�صا�ص��ة اإىل نتائج 

�ص��لبية كالعنف وانهيار املوؤ�ص�ص��ات والت�ص��رد واالأزمات االإن�ص��انية وغريها من حاالت الطوارئ.

ال�ص��الم االإيجابي: وجود مواقف وموؤ�ص�ص��ات وهياكل ت�ص��هم يف بناء جمتمعات م�ص��املة واحلفاظ 
عليه��ا. وميث��ل ال�ص��لم االإيجاب��ي املتط��ور ق��درة جمتمع ما عل��ى تلبية احتياجات مواطني��ه، وتخفي�س 

ع��دد املظ��امل الت��ي تظه��ر وحل اخللفات العالق��ة دون اللجوء اإىل العنف.

ال�ص��الم ال�ص��لبي: غياب العنف املبا�ص��ر اأو اخلوف من العنف.

ال�ص��راع: خ��لف ب��ني فردي��ن اأو جمموعت��ني اأو اأكرث. وق��د يكون ال�صراع عنيفًا اأو غ��ري عنيف، بناًء 
اأو هدام��ًا، وذل��ك تبعًا الأ�ص��لوب التعامل معه.

اخلط��ورة: اجلم��ع ب��ني احتمال وقوع حدث ما وج�ص��امة عواقبه ال�ص��لبية.

ال�صدم��ة: حت��دث ال�صدم��ة عندم��ا تتح��ول اخلطورة اإىل واقع. على �ص��بيل املث��ال، قد يكون بلد 
م��ا معر�ص��ًا خلط��ر ال��زالزل الأن��ه يق��ع على خ��ط الت�صدع، ولكن حدوث الزل��زال فعليًا هو ما يدعى 

بال�صدمة.

عام��ل ال�صغ��ط: اجت��اه طوي��ل االأم��د ي�صعف الطاق��ات الكامنة يف نظام ما، ويعّم��ق قابلية ت�صرر 
االأط��راف الفاعلة فيه.

اإدارة املخاط��ر: ه��ي املنهجي��ة واملمار�ص��ة املنظم��ة الإدارة حاالت عدم اليق��ني بغية تخفيف 
االأ�صرار واخل�ص��ائر املحتملة.

امل�ص��در: منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة، املب��ادئ التوجيهية لتحلي��ل اأنظمة القدرة على 
ال�صم��ود، من�ص��ورات منظم��ة التعاون االقت�ص��ادي والتنمية.
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م��اذا تق��ول املعطي��ات ع��ن ال�س��ام والق��درة عل��ى ال�سم��ود يف منطق��ة غرب اآ�س��يا و�س��مال اأفريقيا؟

لقد تراجع م�ص��توى ال�ص��لم يف العامل خلل العقد املا�صي، اإذ تراجع موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي للبلدان بن�ص��بة 
2.44 باملئ��ة. ولك��ن ه��ذا املقيا���س العامل��ي يحج��ب التف��اوت بني البلدان، اإذ تراجع يف منطقة غرب اآ�ص��يا 

و�ص��مال اأفريقيا بن�ص��بة 14 باملئة بني عامي 2008 و2016. و�ص��هدت املنطقة تراجعًا يف 19 موؤ�ص��رًا من اأ�صل 
2٣، و�ص��جلت اأعل��ى مع��دل تراج��ع اإقليم��ي يف �ص��بعة موؤ�ص��رات، منها اأعداد اللجئ��ني واملهجرين والوفيات من 

ال�ص��راع الداخل��ي وتاأث��ري االإرهاب وم�ص��توى ال�صراع الداخلي املنظم و�ص��ّدته.

وظه��ر معظ��م ه��ذه التغ��ريات بفع��ل ال�صراع��ات اجلارية يف �ص��وريا والعراق واليمن وم��ا جتّره من تهجري 
لل�ص��كان وانت�ص��ار الأ�ص��اليب االإرهاب وغري ذلك من االآثار اجلانبية لل�صراع امل�ص��لح. ووفقًا لبيانات موؤ�ص��ر 

ال�ص��لم العامل��ي، تراف��ق ت�صعي��د ال�صراع��ات الداخلية امل�ص��لحة مع تزايد املوؤ�ص��رات عن انت�ص��ار اجلرمية 
وارتف��اع م�ص��تويات اجلرائ��م العنيف��ة وتعاظ��م القم��ع احلكومي وتف�ص��ي االإرهاب وتهجري ال�ص��كان على نطاق 
وا�ص��ع. فف��ي ع��ام 2007، كان 0.1 باملئ��ة فق��ط من �ص��كان �ص��وريا م�صنفني الجئ��ني اأو نازحني. وارتفع هذا 
الرق��م ب�ص��ورة ا�ص��تثنائية اإىل 6٣.2 باملئ��ة يف ع��ام 2015. وارتف��ع ع��دد النازحني يف اليم��ن وليبيا من اأقل 

م��ن 1 باملئ��ة اإىل 9.٣ و6.8 باملئ��ة عل��ى الرتتي��ب. ويذك��ر اأن الغالبي��ة العظمى م��ن اللجئني يف منطقة 
غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا جل��اأوا اإىل البل��دان املجاورة، الت��ي غالبًا ما تعوزها املوارد والق��درة على تلبية 

احتياج��ات اأع��داد اللجئ��ني الكب��رية عل��ى نحو كاٍف، مم��ا اأحدث مزيدًا من زعزعة اال�ص��تقرار يف املنطقة.



24

اإلطار 2: كيف يقاس الســالم والقدرة على الصمود؟

امل�ص��املة مفهوم معقد وقيا�ص��ه �صعب للغاية. وقد لعب معهد االقت�صاد وال�ص��الم دورًا 
رياديًا يف القيا���ش متعدد االأبعاد وحتليل امل�ص��املة با�ص��تخدام جمموعة من املوؤ�ص��رات 

املركبة.

ويف عامه العا�ص��ر حاليًا، يرتب موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي، الذي ي�صدره معهد االقت�صاد وال�ص��لم، 
دول العامل وفقًا مل�ص��توى امل�ص��املة فيها. ويتاألف املوؤ�ص��ر من 2٣ موؤ�ص��رًا نوعّيًا وكمّيًا، ويغطي 16٣ 

دولة و99.6 باملئة من �ص��كان العامل. وهو يقي���س حالة ال�ص��لم �صمن حدود البلد )حقل ال�ص��لم 
الداخلي(، وعلقته بال�ص��لم يف العامل )حقل ال�ص��لم اخلارجي(. وترتاوح درجات املوؤ�ص��ر من 1 

اإىل 5، حيث ت�ص��ري درجة 1 اإىل اأعلى حالة �ص��لم ممكنة، ودرجة 5 اإىل اأدنى حالة �ص��لم.

ويقي���س موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي ال�ص��لم ال�ص��لبي اأو غياب العنف، كما يقي���س معهد االقت�صاد 
وال�ص��لم مفه��وم ال�ص��لم االإيجاب��ي، اأو املواق��ف واملوؤ�ص�ص��ات والهياكل التي تع��زز غياب العنف. 

وير�ص��د موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجاب��ي تق��دم البلد عل��ى �صعيد بناء قدرات ال�صم��ود اللزمة للحفاظ 
على م�ص��تويات متدنية من العنف. وترتاوح درجات موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي بني 1 و5، حيث ت�ص��ري 

درجة 1 اإىل اأعلى حالة �ص��لم ممكنة ودرجة 5 اإىل اأدنى حالة �ص��لم.

يقي���س موؤ�ص��ر االإره��اب العامل��ي، ال��ذي ي�صدره معه��د االقت�صاد وال�ص��لم، العنف املقرتن باالإرهاب 
حتدي��دًا واأث��ره. ويع��ّرف االإره��اب وفق��ًا لقاعدة بيانات االإره��اب العاملي باأنه ا�ص��تخدام القوة والعنف 

اأو التهدي��د با�ص��تخدامهما م��ن قب��ل جه��ة فاعل��ة غ��ري حكومية. وترتاوح درجات هذا املوؤ�ص��ر بني 0 
و10، حي��ث متث��ل درج��ة 0 ع��دم وج��ود اأي تاأث��ري للإرهاب، ودرجة 10 اأعل��ى تاأثري للإرهاب ميكن 

قيا�صه.

ويقي���س موؤ�ص��ر تنمية ال�ص��باب، الذي ي�صدره معهد االقت�صاد وال�ص��لم و"اأمانة الكومنولث"، 
التق��دم متع��دد االأبع��اد لل�ص��باب الذي��ن ترتاوح اأعمارهم بني 15 و29 عام��ًا. وتغطي املجاالت 

اخلم�ص��ة له��ذا املوؤ�ص��ر التعلي��م وال�صح��ة والرفاهي��ة والتوظيف وفر�س العمل وفر�س امل�ص��اركة 
ال�صيا�ص��ية وامل�ص��اركة املدنية لل�ص��باب. وترتاوح درجاته بني 0 و1، حيث متثل درجة 0 امل�ص��توى 

االأدن��ى م��ن تنمية ال�ص��باب وتقدمهم ودرجة 1 امل�ص��توى االأعلى.
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يبنّي ال�ص��كل 1 اأن موؤ�ص��رات ال�ص��لم يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا تقارب غالبًا املعدالت العاملية، 
ل�ص��ببني. االأول اأن ت�صاع��د العن��ف وال�صراع��ات يف العدي��د م��ن بل��دان هذه املنطق��ة كان �صخمًا ومفاجئًا 

يف ال�ص��نوات االأخ��رية لدرج��ة اأن��ه اأث��ّر عل��ى املعدل العاملي. وال�ص��بب الثاين اأن عوامل الق��درة على ال�صمود 
وتده��ور حال��ة ال�ص��لم تتف��اوت بح��ّدة ب��ني بلدان املنطقة. ويظه��ر التفاوت يف النتائج �صارخًا على موؤ�ص��ر 

االإره��اب العامل��ي عل��ى وج��ه اخل�صو���س، مما جعل موؤ�ص��ر االإرهاب يوؤثر كثريًا على موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي؛ 
ومتتع��ت ُعم��ان بانع��دام تاأث��ري االإره��اب داخ��ل حدودها، يف ح��ني كان العراق البلد االأكرث تاأث��رًا بدرجة تبلغ 

9.96 من 10.
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FIGURE 2: GLOBAL CHANGES IN GPI BY POSITIVE PEACE SURPLUS OR DEFICIT, 2008-2016
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Source: Institute for Economics and Peace
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عواقب العجز يف ال�ص��الم االإيجابي
تع��اين منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا مبجملها من عجز يف ال�ص��لم االإيجابي، ال��ذي كان معدله اأدنى 

م��ن مع��دل ال�ص��لم ال�ص��لبي، مما ي�ص��ري اإىل زي��ادة احتمال عجز املوؤ�ص�ص��ات والهياكل االجتماعي��ة القائمة عن 
من��ع اأ�صغ��ر التهدي��دات اأو اخل��وف م��ن العن��ف )ارجع اإىل ال�ص��كل 1(. وتبنّي اأبحاث معهد االقت�صاد وال�ص��لم 
اأن ال��دول الت��ي تع��اين م��ن عج��ز يف ال�ص��لم االإيجابي اأكرث �صعفًا جت��اه ال�صدمات اخلارجية ن�ص��بيًا، ومهددة 

بخط��ر ارتف��اع م�ص��تويات العن��ف بدرج��ة اأك��رب، مما يحّد م��ن قدرتها على ال�صمود25. ويبنّي ال�ص��كل 2 اأن 
غالبي��ة البل��دان مل ت�ص��هد �ص��وى تغي��ريات طفيف��ة يف امل�ص��املة. ولك��ن اأكرث البلدان التي تراجع��ت درجتها على 

موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي، اأي البلدان التي اأ�صبحت اأقل �ص��لمًا، بني 2008 و2016، كانت متلك موؤ�ص�ص��ات 
�صعيف��ة عاج��زة ع��ن تخفيف �ص��دة ال�صراع والعن��ف بدرجة كافية.

تاريخيًا، كانت البلدان التي لديها عجز اأو توازن يف ال�صلم االإيجابي، اأي التي تت�صاوى فيها تقريبًا درجتي 
ال�صلم االإيجابي وال�صلم العاملي، معّر�صة اأكرث لن�صوب العنف اأو عودته. واقرتان م�صتوى متدن من ال�صلم 
ال�صلبي مع عجز �صخم يف ال�صلم االإيجابي ميثل �صعفًا كبريًا. وميثل العجز يف ال�صلم االإيجابي يف منطقة 

غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا �صعفًا يف القدرة على ال�صمود وعامًل من عوامل اله�صا�صة. وت�صري الدرجات 
املتدنية على مقيا�س ركائز موؤ�صر ال�صلم االإيجابي، كوجود حكومة فعالة وارتفاع م�صتويات الراأ�صمال 

الب�صري، اإىل وجود عجز يف املجاالت الهيكلية واملوؤ�ص�صية اللزمة المت�صا�س ال�صدمات وعوامل ال�صغط، 
مبا فيها املظامل االجتماعية. ويف الوقت نف�صه، ي�صهم التق�صري يف جماالت حمددة، كقبول حقوق االآخرين، 

يف ظهور مظامل تف�صي اإىل اله�صا�صة. ومن االأمثلة البارزة على اأكرب عجز يف ال�صلم االإيجابي يف عام 2008، 
جند �صوريا وليبيا اللتني �صجلتا درجات متدنية جدًا على �صعيد ركائز ال�صلم االإيجابي كقبول حق االآخرين 

والتوزيع العادل للموارد، ولكن وجود نظامني ا�صتبداديني يف هذين البلدين عزز ال�صلم ال�صلبي )اأو غياب 
العنف(.
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لقد لوحظ اأن البلدان التي متتاز بفائ�س من ال�ص��لم االإيجابي، حيث تكون درجته اأعلى من درجة ال�ص��لم 
ال�ص��لبي، هي التي تبدي حت�ص��نًا يف م�ص��تويات العنف. وت�ص��لط هذه النتيجة ال�صوء على اأهمية االإجراءات 

الوقائي��ة وبن��اء الق��درة عل��ى ال�صم��ود يف االأمد البعيد عن طريق حتقيق اأهداف التنمية امل�ص��تدامة التي 
ت�ص��اعد يف حتقيق م�ص��تويات اأعلى من ال�ص��لم االإيجابي.

ويرجح اأن ت�ص��هد البلدان التي تعاين من تدين م�ص��توى ال�ص��لم االإيجابي حركات احتجاجية ب�ص��بب املظامل 
ال�صيا�ص��ية واالجتماعي��ة االقت�صادي��ة يف اأغل��ب االأحيان. فاملظ��امل موجودة يف كافة البلدان، ولكن احلركات 

التي حتدث يف ظروف تدين ال�ص��لم االإيجابي، ويف ظل حوكمة �ص��يئة وظلم كبري و�صعوبة احل�صول على 
املعلوم��ات اإل��خ، تك��ون مر�ص��حة للتح��ول اإىل عنيف��ة، وت�صع قدرة البلد على ال�صم��ود على املحّك. ومتثل ليبيا 

حالة منوذجية. ففي 2008، وهو اأول عام اأمكن فيه مقارنة ال�ص��لم االإيجابي وال�ص��لبي يف هذا البلد، �ص��جلت 
ليبيا درجة على موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي قريبة من املعدل الو�ص��طي لكافة بلدان العامل االأخرى، ولكنها �ص��جلت 

درجة اأدنى بكثري على موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي. وبعد الربيع العربي وبداية ال�صراع يف البلد، اأدى اندالع 
احل��رب االأهلي��ة اإىل تراج��ع كب��ري يف امل�ص��املة، اإذ تده��ور ترتي��ب البلد من املرتبة 57 من اأ�صل 162 بلدًا يف 

2010 اإىل املرتب��ة 147 يف 2011.

للطلع على التعريفات وال�ص��روح الكاملة للركائز الثمان املدرجة اأعله، يرجى الرجوع  اإىل تقرير ال�ص��لم
االإيجابي 2016 الذي اأ�صدره معهد االقت�صاد وال�ص��لم.

االإط��ار 3: الركائز الثمانية لل�ص��الم االإيجابي
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يبنّي ال�ص��كل ٣ درجات بلدان غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا على موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي وركائزه الثمان 
عندم��ا �ص��در للم��رة االأوىل يف ع��ام 2005. وميك��ن اعتبار مقايي���س 2005 اإر�ص��ادية لنتائج ال�ص��لم اأو ال�صراع 

)بح�ص��ب درجة موؤ�ص��ر ال�ص��لم العاملي( يف 2011 و2016، الأنها ت�ص��ري اإىل ت�صورات املواطنني ال�ص��لبية 
امل�صم��رة جت��اه احلكوم��ات واملوؤ�ص�ص��ات والهي��اكل قب��ل اندالع ال�صراعات الكب��رية يف املنطقة يف بلدان 

ك�ص��وريا واليمن26. وحت�ص��نت بلدان كثرية يف غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا على موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي يف 
العق��د ال��ذي ت��ل 2005، ولك��ن اإ�ص��رائيل فق��ط حافظت على فائ�س �ص��لم اإيجابي، يف حني �ص��هدت البحرين 

حت�ص��نًا عل��ى ه��ذا ال�صعي��د، مم��ا ي�ص��ري يف املقام االأول اإىل بناء ال�ص��لم واحلفاظ عليه27.

يعر���س ال�ص��كل تن��وع درج��ات ال�ص��لم االإيجابي يف املنطقة باأ�ص��رها. وي�ص��لط ال�صوء عل��ى حقيقتني هامتني 
عل��ى �صعي��د الق��درة عل��ى ال�صم��ود واحلفاظ على ال�ص��لم. االأوىل اأن اأيًا من بلدان غرب اآ�ص��يا و�ص��مال 

اأفريقي��ا مل يحق��ق م�ص��توًى مرتفع��ًا ج��دًا من ال�ص��لم االإيجابي بركائ��زه جميعها. ويتباي��ن هذا مع معظم 
بل��دان الع��امل االأك��رث امل�ص��املة، الت��ي تتجه اإىل ت�ص��جيل اأرق��ام مرتفعة جدًا يف كافة ركائز ال�ص��لم. حققت 
اإ�ص��رائيل الدرج��ة االأعل��ى يف املنطق��ة، لكنه��ا م��ا زال��ت متخلفة عن معظم بلدان اأوروب��ا والواليات املتحدة 

االأمريكي��ة والعدي��د م��ن بلدان اآ�ص��يا واملحيط الهادي وبلدان اأم��ريكا اللتينية.

واحلقيق��ة الثاني��ة اأن العدي��د م��ن بل��دان املنطق��ة تواجه تفاوتًا ب��ني املجاالت. ميكن، اأحيانًا، تف�ص��ري التفاوت 
على موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي بالدرجات التي ي�ص��جلها البلد يف نوعني من املجاالت: جماالت ال�ص��لم 

االإيجاب��ي االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة )الت��ي ت�ص��مل م�ص��تويات عالية من الراأ�ص��مال الب�ص��ري والتوزيع العادل 
للم��وارد( واملج��االت املدني��ة وال�صيا�ص��ية لل�ص��لم االإيجابي )التي ت�ص��مل حرية ت��داول املعلومات والعلقات 
اجلي��دة م��ع دول اجل��وار(. ويث��ري العج��ز يف ال�ص��لم االإيجابي املخاوف لي���س فقط الأنه ي�ص��ري اإىل �صعف يف 

املواق��ف )اح��رتام التن��وع والعدال��ة اإلخ( واملوؤ�ص�ص��ات والهياكل الت��ي ميكنها امل�ص��اعدة على احلفاظ على 
ال�ص��لم، ب��ل الأن��ه يربه��ن اأي�ص��ًا على اخت��لل التوازن �صمن املجتمع، ما من �ص��اأنه اأن يفاقم اله�صا�ص��ة.

لق��د حدث��ت الرتاج��ع االأك��رب يف امل�ص��املة عل��ى م�ص��توى العامل بني 2008 و2015 يف بل��دان تعاين من عجز 
يف املج��االت املدني��ة وال�صيا�ص��ية، يف ح��ني تعر�ص��ت البل��دان الت��ي تعاين من عجز يف املج��االت االقت�صادية 
واالجتماعي��ة م��ن تده��ور اأق��ل ح��دة. وتت�ص��ق هذه النتيجة م��ع نقاط ال�صعف التي ظه��رت يف منطقة غرب 

اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا. وتتف��اوت املوؤ�ص��رات ب�ص��ّدة ب��ني بل��دان املنطقة علمًا اأن بلدانًا ع��دة ذات درجة اإجمالية 
متدني��ة متل��ك بع���س نق��اط الق��وة اأو العك���س بالعك���س. ويبني ال�ص��كل ٣ اأن بلدانًا عدة يف املنطقة �ص��جلت 

درج��ات متدني��ة ج��دًا عل��ى �صعي��د حري��ة ت��داول املعلومات. ويف املجمل، كانت هذه الركيزة هي االأ�ص��واأ اأداًء 
يف املنطق��ة. وتظه��ر العلق��ات اجلي��دة م��ع دول اجل��وار التفاوت االأكرب، مبا ي�ص��مل بع���س نقاط ال�صعف 

اخلطرية ال �ص��يما يف اليمن واإيران و�ص��وريا وال�ص��ودان وليبيا.
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لق��د كان التف��اوت ب��ني التق��دم امل��دين وال�صيا�ص��ي يف املنطقة وم�ص��تويات التنمية الب�ص��رية والنمو االقت�صادي 
ب�ص��ورة عام��ة اأح��د اأ�ص��باب ع��دم التنب��وؤ بالتوت��رات التي اأف�صت اإىل الربي��ع العربي. وجتّلت حّدة هذه 

التباين��ات باأو�ص��ح �صوره��ا يف نق���س الفر���س املدنية وال�صيا�ص��ية املتاحة لل�ص��باب اأ�صح��اب التاأهيل العلمي 
العايل والعلقات الوا�ص��عة.

ويف املجمل، مل ت�ص��هد درجات موؤ�ص��ر تنمية ال�ص��باب يف غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا تغيريًا كبريًا بني 2010 
و2015 )ف��رتة القيا���س(، مم��ا ي��دل على ب��طء حترك نواجت التنمية قيا�ص��ًا ب�ص��رعة الت�صورات والتوقعات 

وب��روز املظ��امل الت��ي تزي��د م��ن اإمكانية ن�ص��وب ال�صراع. لقد حافظ��ت درجات تعليم ال�ص��باب و�صحتهم 
ورفاهيته��م عل��ى ارتفاعه��ا يف املنطق��ة باأ�ص��رها. وعل��ى الرغ��م من �ص��وء اأداء املنطقة عل��ى �صعيد فر�س عمل 

ال�ص��باب، فق��د حتقق��ت بع���س املكا�ص��ب، اإذ انخف���س مع��دل البطالة يف 15 بل��دًا من اأ�صل 20. ويف الوقت 
نف�ص��ه، وا�صل اأداء البلدان يف جمال امل�ص��اركة املدنية وال�صيا�ص��ية لل�ص��باب تراجعه عن م�ص��تواها املتدين 

اأ�ص��ًل. وتعن��ي ه��ذه القيا�ص��ات اأن منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا تعاين من اأك��رب تفاوت يف العامل بني 
م�ص��تويات التعلي��م وال�صح��ة والرفاهي��ة املقدمة لل�ص��باب وبني م�ص��توى م�ص��اركتهم ال�صيا�ص��ية واملدنية.
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ُيع��ّد ه��ذا التباي��ن ب��ني املوؤ�ص��رات نتيج��ة خطرية، الأن التقدم غري املتجان���س يف ه��ذه املجاالت قد ال يقّل 
خط��ورة ع��ن غي��اب التق��دم مبجمل��ه. لقد حدثت تطورات واعدة يف قيا���س هذه املوؤ�ص��رات، اإذ تطورت 

موؤ�ص��رات تنمي��ة ال�ص��باب وال�ص��لم االإيجاب��ي وال�ص��لم العاملي من��ذ بداية الربيع العرب��ي. وتكمن التحديات 
العملي��ة يف ا�ص��تغلل ه��ذه البيان��ات �صم��ن اأط��ر عم��ل �ص��املة ومتكاملة من اأجل بناء الق��درة على ال�صمود 

واحلفاظ على ال�ص��لم.

م�ص��ار ال�صيا�ص��ات امل�ص��تقبلي: اإدارة املخاط��ر كمدخل عملي لع��الج العقبات البريوقراطية 
وال�صيا�صية

يحت��ل من��ع ال�ص��راع وبن��اء الق��درة عل��ى ال�صم��ود موقعًا بارزًا بني موا�صي��ع املبادرات االأخرية الإ�صلح االأمم 
املتح��دة. ويتجل��ى ذل��ك يف عملي��ات املراجع��ة املنف�صل��ة الثلث حول عمليات ال�ص��لم يف االأمم املتحدة، 

وهيكل بناء ال�ص��لم فيها، وتنفيذ قرار جمل���س االأمن رقم 1٣25 ب�ص��اأن املراأة وال�ص��لم واالأمن، باالإ�صافة 
اإىل ج��دول اأعم��ال اأدي���س اأباب��ا ح��ول التموي��ل يف متوز/يوليو 2015، واملخرجات التي متخ���س عنها موؤمتر 

القم��ة العامل��ي للعم��ل االإن�ص��اين يف ماي��و 2016. وت�ص��ّدد خطة 20٣0 للتنمية امل�ص��تدامة، وال �ص��يما الهدف 16، 
عل��ى اأهمي��ة تعزي��ز املجتمعات امل�ص��املة وال�ص��املة يف حتقيق مبادرات التنمية امل�ص��تدامة، والعك���س بالعك���س. 

ويوؤ�ص���س احل��وار ال��دويل ح��ول بناء ال�ص��لم والدول��ة وتنفيذ االتفاق اجلديد ال��ذي �صاغته جمموعة الدول 
ال�صناعي��ة الثماني��ة خط��وة اإيجابي��ة اأخ��رى عل��ى طريق بناء ال�ص��لم والقدرة عل��ى ال�صمود، ولكن هذه 

اجله��ود تتطل��ب التزام��ًا متوا�صًل ومراقبة ودفاعًا م�ص��تمرين.

يوؤك��د تقري��ر التنمي��ة يف الع��امل 2011 اأن تطوي��ر العدي��د من املوؤ�ص�ص��ات الوطنية الرئي�ص��ية التي ميكنها 
تخفي���س احتم��ال العن��ف اأو التهدي��د ب��ه يحت��اج ب��ني 10 اأعوام و40 عامًا، حت��ى يف بع�س اأجنح الدول 

اخلارجة من ال�صراعات28. لقد حت�ص��ن ال�ص��لم االإيجابي يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا بنحو ٣.1 
باملئ��ة فق��ط ب��ني 2005 و2015، يف ح��ني وا�ص��ل ال�ص��لم ال�ص��لبي تدهوره. ورغم ذلك، ج��رى التنبوؤ باأولويات 

اجله��ات املانح��ة واأط��ر النتائ��ج عل��ى ف��رتات زمنية اأق�صر بكثري بال�صرورة ب�ص��بب الرغب��ة يف اإظهار نتائج 
�ص��ريعة. وال ميكن للجهات املانحة االنتظار خم���س اأو ع�ص��ر �ص��نوات للتاأكد من فعالية امل�ص��اريع. ولكن اإعطاء 

االأولوي��ة لتحقي��ق نتائ��ج �ص��ريعة ق��د يوؤدي اإىل �ص��وء برجمة، ين�ص��اأ غالب��ًا ويتفاقم بفعل نق�س التن�ص��يق بني 
خمتل��ف اجله��ات وغي��اب ا�ص��رتاتيجية  م�ص��رتكة متما�ص��كة، مم��ا يزيد يف اإ�صعاف الق��درة على ال�صمود.

ويعك���س النق���س يف بيان��ات الق��درة عل��ى ال�صم��ود تدين القدرات و�صعف االإرادة ال�صيا�ص��ية على امل�ص��تويات 
املحلي��ة والوطني��ة والدولي��ة، مب��ا فيه��ا اجله��ات الدولية املانح��ة. ووفقًا لبيانات جلنة امل�ص��اعدة االإمنائية يف 

منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة لع��ام 201٣، بل��غ التموي��ل املخ�ص�س لبناء الق��درات 0.1٣ باملئة فقط 
م��ن امل�ص��اعدة االإمنائي��ة الر�ص��مية املقدم��ة م��ن اجلهات املانحة يف الع��ام املا�صي. لقد تو�صل��ت اأبحاث معهد 

االقت�ص��اد وال�ص��لم ومكت��ب دع��م بن��اء ال�ص��لم يف االأمم املتحدة اإىل اأن بناء ال�ص��لم ميثل ج��زءًا �صئيًل جدًا 
م��ن اإجم��ايل امل�ص��اعدة االإمنائي��ة الر�ص��مية للف��رد، واأنه يرتاجع فعليًا يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا 

من��ذ 2010. ويق��ّدر معه��د االقت�ص��اد وال�ص��لم اأن ال��دول اله�ص��ة التي تلقت اأك��رث من 500 دوالر للفرد من 
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امل�ص��اعدة االإمنائي��ة الر�ص��مية ب��ني 2002 و2014، تلق��ت فق��ط بني دوالر واحد و�ص��تة دوالرات للفرد من اأجل 
اأن�ص��طة بناء ال�ص��لم. ويف الوقت نف�ص��ه، فقد تلقت املناطق االأكرث ه�صا�ص��ة واملتاأثرة بال�صراعات م�ص��اعدة 

اإمنائي��ة لبن��اء الط��رق اأك��رث من امل�ص��اعدة االإمنائية التي تلقتها لبناء ال�ص��لم.

وتعك���س ه��ذه املخ�ص�ص��ات التمويلي��ة االأولوي��ات واالفرتا�ص��ات ال�صمنية للعديد م��ن اجلهات املانحة عن 
فعالي��ة م�ص��اريع حم��ددة. وت�ص��ري البيان��ات اإىل اأن بن��اء الطرق اأو اإعم��ار البنية التحتية املادية اأ�ص��هل من 

حي��ث التق��دمي وظه��ور النتائ��ج. ولك��ن ه��ذا ميي��ط اللثام عن افرتا�س خطري واحد عل��ى االأقل: باالإ�صافة اإىل 
النا���س والط��رق والنق��ل واالأمرا���س واالأيديولوجي��ا والب�صائع غري امل�ص��روعة والتدفقات املالية واالأ�ص��لحة. 

وعل��ى �ص��بيل املث��ال، اإن م��ا يح��دد اأث��ر بناء الطرق وحت�ص��ينها عل��ى املرونة اأو على اله�صا�ص��ة هو نقاط القوة 
وال�صع��ف املوج��ودة يف نظ��ام البل��د، ولي���س فقط كونه م�ص��روعًا اإمنائيًا مهمًا.

وتعت��رب اإدارة املخاط��ر مدخ��ًل عملي��ًا لرب��ط هذه امل�ص��اعي الدولي��ة املتنوعة وتنفيذ املزيد من اأن�ص��طة منع 
ال�صراع��ات وبن��اء الق��درة عل��ى ال�صم��ود. ورغ��م اأن اإدارة املخاطر مفهوم قدمي، اإال اأن��ه يف احلقيقة ثوري 

متام��ًا يف طموح��ه لتن�ص��يق خط��وات التعام��ل م��ع ع��دم اليقني ب�صورة اأف�ص��ل. والأن اإدارة املخاطر تعني 
التعام��ل االأمث��ل م��ع م�ص��توى املخاط��ر الت��ي يتعر���س لها كل طرف، فهي مي��دان عملي منا�ص��ب لتذليل �صعوبات 
احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات اأثن��اء العم��ل يف دول ه�ص��ة متاأث��رة بال�صراعات. لقد �ص��رح تقري��را التنمية يف العامل 
2011 و2014 م��دى اأهمي��ة اإدارة املخاط��ر يف اإدارة اله�صا�ص��ة. ودع��ا التقري��ر االأخري اإىل اأربعة م�ص��ارات عمل 

لتخفي���س خماط��ر العن��ف واله�صا�ص��ة ع��ن طري��ق تغيري االإجراءات واإدارة املخاطر والنتائج يف املوؤ�ص�ص��ات 
الدولي��ة. كم��ا ح��ّث عل��ى تق��دمي مزيد من التموي��ل اجلماعي والقدرات االإدارية وبرام��ج التنمية العابرة 
للح��دود به��دف اإدارة املخاط��ر ور�صده��ا ب�ص��ورة اأف�ص��ل29. وعلى الرغم م��ن اأن منظومة االأمم املتحدة 

االإمنائي��ة بات��ت موؤخ��رًا ترك��ز عل��ى حتديث اأدوات اإدارة املخاط��ر وامللحظات التوجيهية وال�صيا�ص��ات، واأن 
منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة جت��ّدد تركيزه��ا عل��ى املخاطر والقدرة على ال�صمود من خلل قيا���س 

اله�صا�ص��ة، ال ي��زال املطل��وب اأك��رث من ذلك بكثري.

ويعت��رب توزي��ع اأن�ص��طة التخفي��ف م��ن املخاط��ر عل��ى وكاالت االأمم املتحدة العاملة يف جم��االت التنمية، والعمل 
االإن�ص��اين، وال�ص��لم واالأم��ن، وحق��وق االإن�ص��ان، م��ن التحديات الراهنة اأمام اإدارة املخاط��ر احلالية. ولذلك، 
ف��اإن حت�ص��ني برام��ج عم��ل اإدارة املخاط��ر واأدواته��ا، والرب��ط بفعالية بني االأبحاث الكمّي��ة والنوعّية يف جماالت 
اله�صا�ص��ة وال�ص��لم والعنف يف كافة الربامج واملوؤ�ص�ص��ات، ُيعّد �ص��بيًل رئي�ص��يًا ينبغي على اجلهات املانحة اأن 
ت�ص��لكه اإذا اأرادت حتقي��ق م�ص��توى اأف�ص��ل م��ن التن�ص��يق، ورغب��ت يف و�ص��ع خطة وقائية. فذلك يوؤمن ان�ص��جامًا 

اأف�ص��ل ب��ني حواف��ز خمتل��ف االأط��راف الفاعل��ة، ويف�صي اإىل نواجت اأف�ص��ل على �صعيد الق��درة على ال�صمود. 
ويحم��ل ه��ذا يف طيات��ه اإمكاني��ة حتقي��ق دورة مثم��رة: فم��ع تخفيف املخاطر الربناجمي��ة، ي�صبح االأثر 

االإيجاب��ي مرجح��ًا عل��ى الواق��ع االجتماعي الذي يعم��ل فيه ذلك الربنامج.
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خاتمة
تعك��ف االأمم املتح��دة وق��ت كتاب��ة ه��ذه ال�ص��طور عل��ى تقييم كيفي��ة تطبيق خطتها اجلدي��دة للحفاظ على 

ال�ص��لم، الت��ي ته��دف اإىل اإع��ادة توجي��ه منهجي��ة االأمم املتحدة والنظ��ام العاملي نحو منع ن�ص��وب ال�صراعات 
وتف�ص��ي العن��ف. ويع��ّد ه��ذا تط��ورًا نوعي��ًا ي�ص��تلزم التحول من املنهجي��ة القائمة على رد الفع��ل اإىل املنهجية 
اال�ص��تباقية، وم��ن املنهجي��ات ق�ص��رية االأم��د اإىل املنهجي��ات طويل��ة االأمد، وباجتاه الرتكي��ز على فهم نقاط 
الق��وة وم�ص��ادر الق��درة عل��ى ال�صم��ود يف كل جمتم��ع ب�صورة اأف�صل. ولكن، درا�ص��ة الق��درة على ال�صمود، 
كم��ا ناق���س ه��ذا الف�ص��ل، تفتق��ر حالي��ًا للو�صوح التعريفي امللئم والقيا�ص��ات العملي��ة. اإن تفاعلت عوامل 

الق��درة عل��ى ال�صم��ود واله�صا�ص��ة يف النظ��ام االجتماع��ي عل��ى اأر���س الواقع اأكرث تعقيدًا م��ن اأن تتمكن اأطرنا 
النظري��ة احلالي��ة اأو مقايي�ص��نا م��ن االإحاطة بها.

لق��د �ص��عى ه��ذا الف�ص��ل اإىل تق��دمي ملح��ة عامة ع��ن التحديات املحيط��ة باالإطار العملي للق��درة على ال�صمود، 
وط��رح يف الوق��ت ذات��ه اأي�ص��ًا مفه��وم عمل لقيا���س القدرة على ال�صمود من منظور موؤ�ص��ر ال�ص��لم االإيجابي 

ملعه��د االقت�ص��اد وال�ص��لم. ففه��م الق��درة عل��ى ال�صمود ب�ص��ورة اأف�صل ي�صع االفرتا�صات احلالية ب�ص��اأن 
ماهي��ة عوام��ل بن��اء ال�ص��لم يف امل��دى البعي��د على املحّك. وله��ذه الق�صايا النظري��ة واملفاهيمية عواقب 

مبا�ص��رة لي���س فقط على �صيا�ص��ات منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا، بل على العامل باأ�ص��ره. وتعترب اإدارة 
املخاط��ر مدخ��ًل عملي��ًا لدع��م م�ص��اع دولي��ة طويل��ة االأمد اأف�صل تن�ص��يقًا ومتويًل، لبناء ال�ص��لم والقدرة على 

ال�صمود.
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ي�ص��غل مع��ن ال�ص��مايلة حالي��ًا من�صب مدير وحدة ال�صيا�ص��ات  

والتطوير املوؤ�ص�ص��ي يف وزارة ال�ص��وؤون ال�صيا�ص��ية والربملانية يف 
االأردن، بع��د اأن عم��ل يف ال�ص��ابق مديرًا ملديري��ة املجتمع املدين. 

ويركز عمله احلايل على تي�ص��ري م�ص��اركة ال�ص��باب واملراأة 
ب�ص��ورة اأك��رب يف امليدان ال�صيا�ص��ي وعملي��ات �صنع القرار يف 

االأردن.

ت��درب مع��ن �ص��ابقًا م��ع منظمة "البحث عن اأر�صية م�ص��رتكة"، 
حي��ث اأ�ص��رف عل��ى عملي��ة اختيار املتقدمني ال�ص��باب الناطقني 

باللغ��ة العربي��ة للمنت��دى العاملي لل�ص��باب وال�ص��لم واالأمن، الذي 
ُعقد يف عّمان يف عام 2015 حتت رعاية �ص��مو االأمري احل�ص��ني 

ب��ن عب��د اهلل الث��اين ويل العهد واالأمم املتحدة. و�ص��ارك بعد 
املوؤمتر يف �صياغة اإعلن عمان عن ال�ص��باب وال�ص��لم واالأمن، 

كما اأ�ص���س مبادرة 2250 يف االأردن.
وه��و حالي��ًا ب�ص��دد بن��اء حتالف وطن��ي يف االأردن لتاأمني من�صة 
للح��وار ب��ني ال�ص��باب و�صّن��اع القرار، وتعبئة ال�ص��راكات لتطبيق 

ق��رار جمل���س االأم��ن رقم 2250 يف االأردن. ومع��ن ع�صو اأي�صًا يف 
التحال��ف الوطن��ي لتنفيذ قرار جمل���س االأمن رقم 1٣25 ب�ص��اأن 

املراأة وال�ص��لم واالأمن، ويف اللجنة الوطنية االأردنية ل�ص��وؤون 
املراأة.
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دور الشباب
في منع التطرف العنيف:

منظورات من األردن

مقابلة مع معن الشمايلة

لطاملا اعرتفت اأو�ص��اط التنمية وبناء ال�ص��لم باأهمية ال�ص��مولية باملعنى الوا�ص��ع، بيد اأن قرار جمل���س االأمن 
رقم 2250 تاريخ 15 كانون االأول/دي�ص��مرب 2015 ب�ص��اأن ال�ص��باب وال�ص��لم واملراأة كان االعرتاف الر�ص��مي 

العاملي االأول باأهمية م�ص��اركة ال�ص��باب احليوية يف بناء جمتمعات �ص��املة تتمتع ب�ص��لم م�ص��تدام. ونتيجة 
ملب��ادرات م�ص��رتكة، اأُقيم��ت عل��ى م��دار �ص��نوات عّدة من قب��ل منظمات ال�ص��باب واالأمم املتحدة ومكتب دعم 
بن��اء ال�ص��لم يف االأمم املتح��دة )PBSO( ومنظم��ات غ��ري حكومي��ة، اعترب القرار 2250 اأن دمج ال�ص��باب 
يف ال�ص��لم وعملي��ات �صن��ع الق��رار ميث��ل اأولوي��ة للمجتمع الدويل، جممًل ركائز العمل الرئي�ص��ية: امل�ص��اركة؛ 

واحلماي��ة؛ والوقاي��ة؛ وال�ص��راكات؛ وف��ك االرتباط؛ واإعادة االإدماج. وجّددت قرارات موازية يف جمل���س 
االأم��ن )الق��رار 2282( ويف اجلمعي��ة العام��ة )A/RES/262/70( يف ني�ص��ان/اأبريل 2016 حول هيكل 

بناء ال�ص��لم يف االأمم املتحدة، التاأكيد على اأهمية م�ص��اركة ال�ص��باب.

وُخ�ص�ص��ت، اأثن��اء امل�ص��اورات االإقليمي��ة ح��ول احلف��اظ على ال�ص��لم وبناء القدرة عل��ى ال�صمود التي اأجريت 
يف ت�ص��رين االأول/اأكتوب��ر 2016 يف عم��ان، جل�ص��ة منف�صل��ة للنظ��ر يف ق�صية اإ�ص��راك ال�ص��باب يف منطقة 

غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا. ويتن��اول معن ال�ص��مايلة يف ه��ذا الف�صل املحادثات التي دارت يف هذه اجلل�ص��ة، 
ويجي��ب ع��ن اأ�ص��ئلة حم��ددة ع��ن جه��ود منع التطرف العني��ف ومكافحته، وتطبيق قرار جمل���س االأمن 2250 

يف االأردن.
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ت�ص��تهدف اجلماع��ات العنيفة املتطرفة ال�ص��باب ب�صورة متزاي��دة لتجنيدهم. ما 
اأ�ص��باب ان�صمام ال�ص��باب االأردنين اإىل هذه احلركات؟

لي���س ثم��ة �ص��بب وحي��د الن�صم��ام ال�ص��باب يف االأردن اإىل اجلماع��ات العنيفة املتطرف��ة. فغالبًا ما 
يفعل��ون ذل��ك ب�ص��بب جمل��ة عوام��ل تتف��اوت يف اأغل��ب االأحيان بني منطق��ة واأخرى يف البلد. فقد ال 

تك��ون البطال��ة عام��ًل رئي�ص��يًا يف املناط��ق احل�صري��ة كعّم��ان، يف حني اأنها يف املناط��ق الريفية االأخرى 
توؤث��ر عل��ى ع��دد اأك��رب م��ن ال�ص��باب، ورمب��ا تلعب دورًا اأكرب. ومهما يكن م��ن اأمر، نادرًا ما تكون 

البطال��ة ه��ي ال�ص��بب الوحي��د ال��ذي يدفع ال�ص��باب اأو ال�ص��ابات اإىل االن�صمام اإىل هذه احلركات.

وميكن اإرجاع تزايد ن�ص��بة ال�ص��باب املتورطني يف االأن�ص��طة املتطرفة اإىل ثلثة حتديات اأو�ص��ع نطاقًا 
تواج��ه البل��د: 1( التحدي��ات ال�صيا�ص��ية كالف�ص��اد يف موؤ�ص�ص��ات الدولة، باالإ�صافة اإىل املح�ص��وبية 

واملحاب��اة يف التعي��ني يف املنا�ص��ب احلكومي��ة؛ 2( التحدي��ات االقت�صادي��ة، كارتف��اع معدالت البطالة 
والفق��ر؛ ٣( التحدي��ات االجتماعي��ة كتهمي���س النا���س يف مناط��ق حمددة م��ن البلد وقطاعات يف 

املجتم��ع، ومنه��ا ال�ص��باب وال�ص��ابات يف االأري��اف. وت��وؤدي هذه التحديات اإىل االإحب��اط وانعدام الثقة 
وخيب��ة االأم��ل باحلكوم��ة وموؤ�ص�ص��ات الدول��ة، وقد توّلد �ص��عورًا لدى ال�ص��باب باأن ال مكان لهم يف 

املجتم��ع. وميك��ن للعائ��لت اأي�ص��ًا اأن توؤث��ر عل��ى اأبنائه��ا من خلل منظوره��ا اإزاء الدولة واحلكومة اأو 
قطاعات اأخ��رى من املجتمع.

ورمب��ا تك��ون العوام��ل الديني��ة وراء ان�صمام ال�ص��باب اإىل احل��ركات املتطرف��ة العنيفة، ولكنها 
لي�ص��ت ال�ص��بب الرئي�ص��ي بالتاأكي��د. وغالب��ًا م��ا ت�ص��تغل اجلماعات املتطرفة الدي��ن يف و�صع اأجنداتها 

وجتني��د اأع�ص��اء ج��دد؛ وغالب��ًا م��ا يتخ��ذ املجتمع الدويل الدين ذريعة لتف�ص��ري تطرف ال�ص��باب. ولكن 
الرتكي��ز عل��ى ه��ذه االأبع��اد الديني��ة يغفل االأ�ص��باب املختلف��ة التي تدفع ال�ص��باب للن�صمام اإىل تلك 
اجلماع��ات. ولذل��ك، يحر���س كث��ري م��ن ال�ص��باب يف االأردن على تغيري ه��ذه املفاهيم اخلاطئة عن 

الرب��ط بني االإ�ص��لم والتطرف العنيف.

يقي��م يف االأردن قراب��ة 1.3 ملي��ون الجئ �ص��وري ومليونا الجئ فل�ص��طيني و50 األف 
الج��ئ عراق��ي، اإىل جان��ب الجئن من بالد خمتلفة كال�صومال وال�ص��ودان. كيف 

اأث��رت حركة النا���ش عر احلدود عل��ى التطرف العنيف يف االأردن؟
لق��د زاد الو�ص��ع االأمن��ي يف البل��دان املج��اورة، مبا فيها �ص��وريا، باالإ�صافة اإىل �ص��هولة الت�ص��لل وتدفق 
اللجئ��ني ع��رب احل��دود، م��ن خطورة املتطرف��ني الذين يحاولون عبور احلدود اإىل االأردن لتاأ�صي���س 

خلي��ا نائم��ة اأو االن�صم��ام اإليه��ا يف خميم��ات اللجئ��ني اأو يف اأماكن اأخرى م��ن البلد. لقد اأغلق 
االأردن ح��دوده يف ع��ام 2016، ولكن��ه يفتحه��ا من وقت الآخر باإ�ص��راف االأمم املتحدة لت�ص��هيل 

م��رور القواف��ل االإن�ص��انية. وب�ص��بب نق���س املعلومات ع��ن خلفيات الذين يدخل��ون البلد، قد يكون 
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م��ن ال�صع��ب التميي��ز ب��ني اللجئ��ني واأع�صاء اجلماع��ات املتطرفة اأو املرتبط��ني بها. وقد يعمل 
املتطرف��ون الق��ادرون عل��ى الدخ��ول على جتنيد الجئني �ص��وريني اأو اأردنيني.

ال يعي���س يف خميمات اللجئني �ص��وى 21 باملئة تقريبًا من ال�ص��وريني امل�ص��جلني لدى وكالة االأمم املتحدة 
للجئ��ني يف االأردن، وعدده��م 657 األف��ًا. ويزي��د تدف��ق اللجئ��ني بكثافة اإىل املدن االأردني��ة �صعوبة اإيجاد 

عم��ل اأو �ص��كن اأو مدر�ص��ة الأبنائه��م اإل��خ. واأ�ص��هم ذل��ك كله يف توليد �ص��عور لديهم ب�صاآل��ة دورهم يف املجتمع، 
مم��ا دفعه��م اإىل االن�صم��ام اإىل احل��ركات املتطرف��ة العنيف��ة. ويدرك العديد من ال�ص��باب االأردنيني الذين 

اأحت��دث معه��م ه��ذه التحدي��ات، وي�ص��اورهم القل��ق اإزاء تزايد اجلماعات املتطرفة. وم��ن املهم االنتباه اإىل اأن 
ان�صم��ام ال�ص��باب االأردني��ني اإىل جماع��ة متطرف��ة عنيف��ة يك��ون يف اأغلب االأحيان امللذ االأخ��ري. فهم يرغبون 

يف امل�ص��اركة يف جمتمعه��م، واأن يكون��وا جزءًا منه.

م��ا ال��ذي ينبغ��ي فعله للت�صدي الزدياد التط��رف العنيف يف املنطقة؟
ينبغ��ي اأن نرك��ز عل��ى تن�ص��يق اجله��ود ب��ني موؤ�ص�ص��ات املجتمع املدين واحلكومة االأردنية وال�ص��باب. فاجلهود 

الع�ص��كرية ملكافح��ة التط��رف يف �ص��وريا والع��راق ال تت�ص��دى للأ�ص��باب االأيديولوجية التي حتدو بالنا���س 
للن�صم��ام اإىل ه��ذه اجلماع��ات، ب��ل رمبا ت�ص��هم يف تكري�ص��ها يف اأغلب االأحي��ان. واإذا اأردنا الت�صدي 

الزدي��اد التط��رف العني��ف، وخا�ص��ة جتني��د ال�ص��باب، ال بد من تركيز اأكرب عل��ى معاجلة التحديات ال�صيا�ص��ية 
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة االأك��رب الت��ي تواج��ه البلد وال�ص��باب. وال ميكن اإجن��از ذلك اإال من خلل جهود 

من�ص��قة م��ع موؤ�ص�ص��ات املجتم��ع امل��دين وال�ص��باب، وتطبيق برام��ج اجتماعية على التوازي م��ع العمليات 
الع�صكرية.

وعل��ى الرغ��م م��ن رغبة ال�ص��باب يف امل�ص��اركة وامل�ص��اهمة االإيجابي��ة يف جمتمعاتهم، فاإن م�ص��اهمتهم يف جهود 
الت�ص��دي للتط��رف العني��ف حم��دودة ج��دًا حالي��ًا. ولذلك ينبغي اأن مينح��وا ملكية جهود من��ع التطرف العنيف 

ومكافحت��ه. ويف ه��ذا ال�ص��دد، يق��دم ق��رار جمل���س االأمن رق��م 2250 مبادئ توجيهية لل�ص��باب االأردنيني كي 
يح�ص��دوا الدع��م والتاأيي��د النخراطه��م وم�ص��اركتهم يف و�ص��ع ال�صيا�ص��ات املرتبط��ة بق�صاياهم. وعند و�صع 

ا�ص��رتاتيجية وطني��ة ملن��ع التط��رف العني��ف ومكافحت��ه، ال بد من الت�ص��اور مع كافة االأط��راف املعنية وخا�صة 
ممثلي ال�ص��باب.

ميك��ن للإ�ص��لح التعليم��ي ال��ذي يح���ّس على ت�ص��وية النزاعات وبناء ال�ص��لم واحلوار ب��ني خمتلف قطاعات 
املجتم��ع اأن يت�ص��دى اأي�ص��ًا لتزاي��د التط��رف العني��ف. ويف الوقت احلايل، تقدم مدار���س خمتارة يف االأردن 
درو�ص��ًا اأ�ص��بوعية ع��ن ه��ذا االأم��ر. ولك��ن املطلوب اأكرث بكثري. وتعك��ف احلكومة حاليًا عل��ى مراجعة النظام 

التعليم��ي وتنظ��ر يف �ص��بل دم��ج موا�صيع ال�ص��لم يف املناهج.
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لق��د تطرق��ت اإىل دور ال�ص��باب احليوي يف الت�صدي لتزاي��د التطرف العنيف. هل 
ميكنك اأن ت�ص��رح لنا بالتف�صيل كيف ميكن مل�ص��اركتهم اأن ت�ص��هم يف ذلك يف منطقة 

غرب اآ�ص��يا و�صمال اأفريقيا؟
ملّ��ا كان ال�ص��باب ه��م امل�ص��تهدفني الرئي�ص��يني م��ن اجلماع��ات املتطرفة، ينبغ��ي اأن يكونوا جزءًا من احلل. 

ولذل��ك، م��ن احلي��وي تق��دمي مناذج اإيجابية وفر�س لل�ص��باب يف املنطقة. وي�ص��تطيع مر�ص��دو ال�ص��باب ومثلهم 
العلي��ا اأك��رث م��ن غريه��م اإقناعه��م بعدم االن�صم��ام اإىل اجلماعات العنيفة املتطرفة. وللن�ص��اء ال�ص��ابات، على 
وج��ه اخل�صو���س، دور مه��م يف جه��ود من��ع التط��رف العنيف ومكافحت��ه يف عائلته��ن وجمتمعاتهن. ينبغي اأن 
يتحدث ال�ص��باب اإىل ال�ص��باب، ال اأن يتحدث �صّناع ال�صيا�ص��ات عن ال�ص��باب. وميكن ملثل هذه املحادثات اأن 

جت��ري يف اإط��ار مناهج تعليم ال�ص��لم واملب��ادرات املجتمعية.

لق��د ازدادت م�ص��اركة �ص��باب االأردن يف االأن�ص��طة التطوعي��ة واملبادرات ال�ص��بابية املحلي��ة منها والوطنية. 
فب��ادروا اإىل م�ص��اعدة املحتاج��ني، م��ن ط��لب يحتاجون للملب���س والكتب ومت�صررين م��ن في�صانات 2016، 

مما اأ�ص��هم يف ر�ص��م �صورة اأف�صل لل�ص��باب يف جمتمعاتهم. وتزود القنوات غري الر�ص��مية، كاملقاهي 
واجلامع��ات ومواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي، ال�ص��باب مب�ص��احة للتفكري الناقد وتبادل االأف��كار مع اأقرانهم. اإن 

املنظم��ات الت��ي يقوده��ا ال�ص��باب معني��ة اأي�ص��ًا مب�ص��اعي الت�ص��جيع على احلوار البناء ع��ن التطرف العنيف، 
باالإ�صاف��ة اإىل حم��لت التوعي��ة مبب��ادرات منع التطرف العني��ف ومكافحته.

وي�ص��ارك ال�ص��باب االأردنيون اأي�صًا عرب قنوات ر�ص��مية كالوزارات احلكومية ونوادي ال�ص��باب ومراكزهم، 
ولك��ن ه��ذه الهي��اكل مل تثب��ت جناعته��ا. فثم��ة غي��اب عام للثقة باحلكومة، ناهيك عن �ص��عور ال�ص��باب حتديدًا 

باالإحب��اط اإىل ح��د جعله��م ميتنع��ون ع��ن امل�ص��اركة يف عمليات �صنع ال�صيا�ص��ات واتخاذ القرار.

وفقًا ملوؤ�ص��ر مدركات الف�ص��اد، ارتفعت مدركات االأردنين لف�ص��اد املوؤ�ص�ص��ات احلكومية 
يف ع��ام 2016 قيا�ص��ًا بع��ام 2015. ما ال��ذي ينبغي فعله لبناء الثقة بن ال�ص��باب 

وموؤ�ص�ص��ات الدولة الإف�ص��اح املجال اأمام تعاون اإيجابي يف م�ص��اعي منع التطرف 
العني��ف ومكافحته؟

ينبغ��ي عل��ى احلكوم��ة اأن تت��وىل زم��ام املب��ادرة يف اإع��ادة بناء الثقة مع ال�ص��باب االأردنيني عن طريق 
ا�ص��تقطابهم اإىل طاول��ة للح��وار. وباالإ�صاف��ة اإىل االإ�صغ��اء اإليه��م والتحدث معه��م، على احلكومة دعم 

وتن�ص��يق املب��ادرات الت��ي يقودنه��ا. وعليه��ا اأي�ص��ًا اأن تتعاون وتبني علقات �ص��راكة مع موؤ�ص�ص��ات املجتمع 
امل��دين، الت��ي متل��ك م�ص��بقًا الكث��ري م��ن املعرفة واخلربة يف مي��دان منع التطرف العني��ف ومكافحته، وذلك 

ع��ن طري��ق احل��وار وم�ص��اعي التلح��م االجتماع��ي. ومتتاز االإرادة ال�صيا�ص��ية باأهمي��ة حيوية يف حتقيق ذلك، 
والدف��ع لتنفي��ذ اال�ص��رتاتيجية الوطنية لل�ص��باب 2005، واإ�ص��راك ال�ص��باب يف عملي��ات �صنع القرار.
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وينبغ��ي عل��ى احلكوم��ة اأن ت�ص��تثمر انطب��اع ال�ص��باب االأردني��ني االإيجابي عمومًا ع��ن القوى االأمنية، مبا 
فيها اجلي���س، وا�صتك�ص��اف �ص��بل التعاون مع هذه املوؤ�ص�ص��ات �ص��عيًا لتعزيز الثقة ب�صّناع ال�صيا�ص��ات. ومن 

اجلدي��ر بالذك��ر اأن ال�ص��باب ان�صّم��وا اإىل الق��وى االأمني��ة يف متوز/يوليو 2016 للحتجاج �صد �ص��وء ا�ص��تخدام 
االأدوي��ة؛ وتقدم��وا م�ص��رية ت�صام��ن م��ع الق��وى االأمنية اإثر الهج��وم االإرهابي يف الكرك يف كانون االأول/

دي�ص��مرب 2016. وم��ن امله��م اأي�ص��ًا اإف�ص��اح املج��ال للمجتمع��ات املحلي��ة كي تلعب دورًا يف م�ص��اعي منع التطرف 
العني��ف ومكافحت��ه بغي��ة توجي��ه ر�ص��الة اإىل ه��ذه اجلماعات باأن ال�ص��عب االأردين ينبذ العنف.

اأ�ص��رت اإىل اأن االأردن قد و�صع م�ص��بقًا اال�ص��رتاتيجية الوطنية لل�ص��باب التي جتمل 
�ص��بل اإ�ص��راك ال�ص��ابات وال�ص��باب على امل�ص��توى الوطني. ما الذي حّفز االأردن على 
امل�ص��اركة يف م�ص��اندة اآلية اتخاذ قرار جمل���ش االأمن 2250، واأين تكمن االأهمية 

الكب��رية لهذا القرار؟
لقد راأى االأردن يف قرار جمل���س االأمن 2250 فر�صة مهمة مل�ص��اندة اإ�ص��راك ال�ص��باب عمومًا. و�ص��مو االأمري 

احل�ص��ني بن عبد اهلل ويل العهد معني بهذه الق�صية، اإذ تراأ���س اجتماعًا يف جمل���س االأمن يف ني�ص��ان/اأبريل 
2015 للحدي��ث ع��ن دور ال�ص��باب يف من��ع التط��رف العني��ف ومكافحت��ه، لي�صبح اأ�صغر �ص��خ�س على االإطلق 
يرتاأ���س اجتماعًا يف جمل���س االأمن. لقد اأ�صبح االأردن معنيًا اأي�صًا باإ�ص��راك ال�ص��باب ليقينه باأن هذا ي�ص��هم 

يف اإ�ص��اعة اال�ص��تقرار يف املنطقة.

عل��ى الرغ��م م��ن اإمي��ان القي��ادة االأردنية الكب��ري بالدور االإيجابي لل�ص��باب يف منع التطرف العني��ف ومكافحته 
ويف جمتمعاته��م ب�ص��ورة اأع��ّم، ف��اإن ه��ذا االإمي��ان ال يرتجم دائمًا اإىل اإ�ص��راكهم يف عمليات �صنع ال�صيا�ص��ات. 

وي�ص��لط القرار 2250 من خلل ركائزه اخلم���س ال�صوء على اأهمية م�ص��اركة ال�ص��باب يف اتخاذ القرار، 
ويت�ص��دى ب�ص��ورة �ص��املة لبع���س الق�صاي��ا الت��ي ت�ص��هم يف زي��ادة التطرف العنيف. وم��ن الواجب علينا اأن 

نعم��ل م��ع ال�ص��باب يف جمتمع��ات اللج��وء وم��ع االأكرث عر�صة منه��م لتاأثري اجلماع��ات املتطرفة، واأن نوؤمن لهم 
احلماي��ة م��ن احل��رب والعن��ف. واإذا ق��رروا الع��ودة اإىل جمتمعاته��م االأ�صلية، فما هو الدعم ال��ذي يحتاجونه 

الإع��ادة اإدماجه��م يف جمتمع��ات مل يعي�ص��وا فيها �ص��وى فرتة وجيزة؟

لقد قال �ص��مو االأمري احل�ص��ني بن عبد اهلل ويل العهد اأمام جمل���س االأمن اإن ال�ص��باب ميثلون "وعدًا ال 
خطرًا". واأ�صفى قرار جمل���س االأمن 2250 ال�ص��رعية على امل�ص��اعي الوطنية الإدماج ال�ص��باب باعتباره اأول 
اع��رتاف عامل��ي بدوره��م يف النهو���س مبجتمع��ات اأكرث �ص��لمية واحت�صان��ًا للجميع، اإث��ر ح�صوله على االإجماع 

يف جمل���س االأمن.
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هاّل عر�صت لنا بع�ش االأمثلة عن م�ص��اعي اإ�ص��راك ال�ص��باب يف االأردن، وما هي 
التحدي��ات التي برزت؟

بخ��لف حداث��ة عه��د الق��رار 2250 و�ص��ّح التمويل، مل يعرت�س �ص��بيل التنفيذ الر�ص��مي للقرار على امل�ص��توى 
الوطن��ي �ص��وى القلي��ل. لق��د األه��م ال�ص��يد اأحمد هن��داوي، اأول مبعوث للأمني العام للأمم املتحدة لل�ص��باب، 

وه��و م��ن االأردن، ال�ص��باب االآخري��ن لي�صبح��وا معنيني بر�ص��م ال�صيا�ص��ات. ويذكر اأن احلكوم��ة خف�صت احلد 
االأدن��ى لعم��ر م��ن يح��ق ل��ه الرت�ص��ح للمجال���س املحلية، ويتوقع لهذه اخلطوة اأن ت�ص��جع عددًا كبريًا من ال�ص��باب 

ف��وق 25 عام��ًا عل��ى الرت�ص��ح للنتخاب��ات املحلي��ة والعامة. ومع ذلك، ما زال ال�ص��باب عمومًا غري م�ص��اركني 
يف �صياغ��ة الق��رارات ال�صيا�ص��ية على امل�ص��توى الوطني.

تعم��ل موؤ�ص�ص��ات ال�ص��باب وموؤ�ص�ص��ات املجتم��ع امل��دين مع ال�ص��باب يف املجتمع، وترك��ز على احلوار وتبادل 
االأف��كار، والتوعي��ة بق�صاي��ا متنوع��ة كالتط��رف العني��ف والتط��وع. وينبغي اأن تويل هذه االأط��راف تنفيذ قرار 
جمل���س االأمن 2250 اهتمامًا اأكرب، با�ص��تخدامه و�ص��يلة للت�ص��جيع على اإ�ص��راك ال�ص��باب يف االأردن. وينبغي 

رف��ع وع��ي ال�ص��باب وموؤ�ص�ص��ات املجتمع املدين اأي�ص��ًا باأهمية القرار 2250.

م��ا ال��ذي ينبغ��ي عمله للت�ص��دي لهذه التحديات و�صمان تنفيذ قرار جمل���ش االأمن 
2250 يف االأردن واملنطقة، مع م�ص��اركة ال�ص��باب باعتبارهم �ص��ركاء؟

م��ن ال�ص��روري زي��ادة الوع��ي بفح��وى قرار جمل���س االأمن 2250 يف البلد باأكمله، وبال�ص��بل املتاحة لل�ص��باب 
واملجتم��ع امل��دين ال�ص��تخدامه يف اأن�ص��طتهم اليومي��ة. وعل��ى احلكوم��ة بقيادة وزارة ال�ص��باب اأن تتوىل زمام 

املبادرة يف ن�ص��ر معلومات عن القرار. وعلى �ص��بيل املثال، ي�ص��هم تعيني �ص��فراء �ص��باب للقرار 2250 
وتزويده��م به��ذه املعلوم��ات يف نقله��ا اإىل �ص��ريحة اأك��رب م��ن اجلمه��ور نظرًا ملا يتمتع به هوؤالء ال�ص��باب من 

امت��داد وا�ص��ع يف جمتمعات متنوعة.

وال ب��د م��ن ا�ص��رتاتيجية تنفي��ذ وطني��ة ب��ني خمتلف املوؤ�ص�ص��ات العامة، كوزارة الرتبي��ة والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة ال�ص��باب ووزارة االأوقاف وال�ص��وؤون االإ�ص��لمية، اإذا اأردنا �صمان جهد اأف�صل تن�ص��يقًا. وعلى وزارة 

ال�ص��باب، وغريها من املوؤ�ص�ص��ات املعنية، اأن ت�ص��رف على تطبيق مثل هذه اال�ص��رتاتيجية، ل�صمان م�ص��اهمة 
املوؤ�ص�ص��ات ال�ص��ريكة يف حتقيق الركائز اخلم���س للقرار 2250، وذلك ا�ص��تنادًا اإىل مزيتها الن�ص��بية. وعلى 

وزارة العم��ل مث��ًل اأن تتع��اون م��ع القط��اع اخلا���س لو�ص��ع مب��ادرات تعليم مهني ت�ص��هم يف زيادة فر�س تاأمني 
التطاب��ق بني املهارات واحتياجات ال�ص��وق.

لق��د �ص��رعت موؤ�ص�ص��ات املجتم��ع امل��دين الوطنية والدولية �ص��لفًا بتزويد ال�ص��باب بالتدري��ب على القيادة 
واحل��وار وغريه��ا م��ن امله��ارات اللزم��ة للعمل يف احلكوم��ة، باالإ�صافة اإىل تزويده��م مبعلومات عن عمل 

املوؤ�ص�ص��ات ال�صيا�ص��ية. وينبغي تو�ص��يع رقعة هذه املبادرات لت�ص��مل ال�ص��باب من خمتلف قطاعات وطبقات 
املجتم��ع. ويج��ب اأي�ص��ًا اأن تت��وج مبب��ادرات اأخرى تت�ص��دى للعوامل ال�صيا�ص��ية واالقت�صادي��ة واالجتماعية التي 
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الجئ��ات �ص��وريات ينتظ��رن و�ص��ول االأم��ني الع��ام ال�ص��ابق ل��لأمم املتحدة بان كي م��ون اأثناء زيارته خميم الزع��رتي للجئني قرب املفرق يف 
االأردن. لق��د تو�ص��ع املخي��م، وب��ات ي��اأوي قراب��ة 80 األ��ف الجئ �ص��وري منذ افتتاحه يف 2012. )27 اآذار/مار���س 2016(. ال�صورة: من االأمم 

املتحدة.

غالب��ًا م��ا تق��رتن م��ع ان�صم��ام ال�ص��باب اإىل احلركات املتطرف��ة العنيفة. ويجب اأن ي�ص��مل ذلك تاأمني مهارات 
العم��ل واإ�ص��راك االأط��راف الدينية الفاعل��ة واالإ�صلح احلكومي.

كي��ف ميك��ن لالأط��راف الدولي��ة الفاعلة اأن تدعم تنفيذ قرار جمل���ش االأمن 2250 يف 
االأردن؟

ميك��ن للأط��راف الدولي��ة، كاالأمم املتح��دة مث��ًل، م�ص��اندة تنفيذ قرار جمل���س االأمن 2250 وجهود منع 
التط��رف العني��ف ومكافحت��ه يف االأردن ع��ن طري��ق تقدمي الدع��م املايل والفني واللوج�ص��تي. واالأكرث اأهمية 

ه��و اأن املنظم��ات الدولي��ة تتمت��ع بالق��درة عل��ى تق��دمي جتارب ومناذج من بل��دان ومناطق اأخرى قد تكون 
فعالة يف �صمان اإ�ص��راك �ص��باب االأردن يف عمليتي التنمية وال�ص��لم.
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تتمت��ع بين��وات مارت��ن بخ��ربة 12 عام��ًا م��ن العمل يف العراق مع 
موؤ�ص�ص��ات حملي��ة ودولي��ة متنوع��ة يف ت�صمي��م واإدارة برامج بناء 
ال�ص��لم الت��ي تت�ص��دى للتوترات االجتماعي��ة والطائفية وتعزيز 
التلح��م االجتماع��ي. وتفّرغ��ت لبناء ق��درات االأطراف املحلية 

الفاعل��ة ع��ن طري��ق اإقامة م�ص��اريع تطوير موؤ�ص�ص��ي وتدريب كبار 
ال�ص��خ�صيات يف بغ��داد وكركوك.

ان�صم��ت يف ع��ام 2012 اإىل منظم��ة باك���س الهولندية لبناء 
ال�ص��لم، وتول��ت اإدارة برنام��ج "كلن��ا مواطنون" يف العراق 

و�ص��وريا حت��ى نهاي��ة 2016. وه��ي تعمل حاليًا م�ص��وؤولة برامج يف 
باك���س، وتدي��ر برنام��ج التلحم االجتماعي اجلديد يف �ص��وريا.
ح��ازت عل��ى درجة املاج�ص��تري يف ت�ص��وية النزاعات من جامعة 

برادف��ورد يف اململك��ة املتح��دة، حيث رك��زت اأبحاثها على 
ال�ص��راع يف مدين��ة كرك��وك الغنية بالنفط.
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إشراك الشباب
في مكافحة الطائفية وبن�اء

سالم مستدام:
دروس من العراق

بقلم بينوات مارتن

ق��د تب��دو عب��ارة "كلن��ا مواطنون" �ص��عارًا ب�ص��يطًا للوهل��ة االأوىل، ولكنها يف حقيقة االأم��ر برنامج تنفذه 
منظم��ة باك���س الهولندي��ة لبن��اء ال�ص��لم يف الع��راق. لق��د ركز هذا الربنام��ج منذ عام 2012 حتى اآذار/

مار���س 2017 عل��ى حتوي��ل ال�ص��راع الطائف��ي يف البل��د ومنع��ه، علمًا اأن برناجمًا م�ص��ابهًا ما يزال قي��د التنفيذ 
يف �ص��وريا٣0. وت�ص��ّدت منظم��ة باك���س و�ص��ركاوؤها، به��ذا الربنامج الذي يقّدم منوذجًا ع��ن تطبيق قرار 

جمل���س االأم��ن رق��م 2250 يف منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا، للطائفي��ة يف البلدين باتب��اع منهجية حت�س 
على اإ�ص��راك ال�ص��باب يف بناء �ص��لم م�ص��تدام طويل االأمد. ومن اجلدير بالذكر اأن القرار 2250 املذكور، 

الذي ي�ص��ّلط ال�صوء على جوانب عديدة كاأهمية اإ�ص��راك ال�ص��باب من خمتلف امل�ص��ارب يف �صنع قرارات 
التنمي��ة واحلف��اظ عل��ى ال�ص��لم، ميك��ن تطبيقه يف منطقة غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا.

لق��د رك��ز برنام��ج "كلن��ا مواطن��ون" على متكني �ص��بكة من ال�ص��باب يف العراق، وتعزي��ز قدراتهم كمواطنني 
عل��ى النهو���س ب��دور فاع��ل يف تعزي��ز التن��وع والت�صامن بني خمتل��ف اجلماعات الدينية والعرقية. ف�ص��عى اإىل 

تعبئ��ة �ص��باب ت��رتاوح اأعماره��م ب��ني 18 و٣0 عام��ًا وميثلون جمموع��ات عرقية وديني��ة متنوعة من خمتلف 
املحافظ��ات يف الع��راق و�ص��وريا، واإىل ط��رح خط��اب بدي��ل وت�ص��جيع مفاهيم املواطنة امل�ص��رتكة والتنوع عو�صًا 

ع��ن خط��اب "نح��ن" مقاب��ل "اأنت��م" ال�ص��ائد يف املنطقة. وا�ص��تعان الربنامج با�ص��رتاتيجيات بناء القدرات 
لتعبئ��ة ال�ص��باب ومن��ح ال�صعف��اء منه��م فر�ص��ة للتعب��ري عن اأنف�ص��هم يف بيئ��ة ماأمونة ومنفتحة. وجرى ت�ص��جيع 

امل�ص��اركني عل��ى العم��ل م��ع �صّن��اع الق��رار يف بلدهم �ص��عيًا ملنا�صرة �صيا�ص��ات ت�ص��ون التنوع وتعززه وتدعم 
تو�ص��يع م�ص��اركة ال�ص��باب يف عمليات �صنع القرار.
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تعر���س ه��ذه املقال��ة بع���س اخل��ربات والروؤى امل�ص��تمّدة م��ن تنفيذ برنامج "كلن��ا مواطنون" يف العراق على 
وج��ه اخل�صو���س. وجتم��ل اال�ص��رتاتيجيات الت��ي ا�ص��تخدمها الربنامج، وتنظر بعد ذل��ك يف التحديات التي 

برزت، لتحدد يف نهاية املطاف جملة من اأف�صل ممار�ص��ات م�ص��اندة اإ�ص��راك ال�ص��باب وتنفيذ قرار جمل���س 
االأمن رقم 2250 يف بناء �ص��لم م�ص��تدام يف املنطقة.

اال�ص��رتاتيجيات امل�ص��تخدمة لزيادة م�ص��اركة ال�ص��باب يف الت�صدي للطائفية
اخت��ري ع�ص��رون �ص��ابًا بعناي��ة للم�ص��اركة يف برنام��ج "كلن��ا مواطنون" يف العراق. وحر�س معي��ار االختيار على 
�صم��ان متثي��ل كاف��ة املحافظ��ات العراقي��ة واملجموع��ات العرقي��ة والدينية، باالإ�صاف��ة اإىل حتقيق التوازن بني 

والرجال. الن�صاء 

اعتم��د الربنام��ج  بعدي��ن اثن��ني يف النظ��ر اإىل اإ�ص��راك ال�ص��باب: االأول اأفق��ي يهدف اإىل تعبئ��ة عدد اأكرب منهم 
للن�صم��ام اإىل املب��ادرات واحلم��لت؛ والث��اين عم��ودي يهدف اإىل اإي�صال اأ�صواته��م ووجهات نظرهم اإىل 

الق��ادة ال�صيا�ص��يني والتقليدي��ني، مب��ن فيه��م ممثل��و احلكومة املحلي��ة والوطنية ورجال الدين.

طم��ح الربنام��ج اإىل انخ��راط ال�ص��باب يف العم��ل م��ع املجتمعات يف كافة حمافظ��ات العراق، ولكن املخاوف 
االأمني��ة عرقل��ت عمله��م يف املحافظ��ات املتاأث��رة بالعن��ف ال�ص��ديد كاالأنبار. وكان العمل م�ص��تحيًل اأي�صًا يف 

حمافظت��ي نين��وى و�ص��لح الدي��ن ب��ني منت�ص��ف 2014 ونهاية 2015 ب�ص��بب التدهور احل��اد يف الو�صع االأمني 
والعملي��ات الع�ص��كرية اجلارية يف هات��ني املحافظتني.

وا�ص��تخدمت اأربع ا�ص��رتاتيجيات يف تنفيذ "كلنا مواطنون" للت�ص��جيع على اإ�ص��راك ال�ص��باب يف العراق:

1( متكن ال�ص��باب ببناء قدراتهم يف اإدارة امل�ص��اريع وت�ص��وية النزاعات واالأن�ص��طة الدعاوية
التح��ق امل�ص��اركون بربنام��ج مكث��ف لبن��اء الق��درات كان يجمعهم معًا كل خم�ص��ة اأ�ص��هر حل�صور ور�ص��ات تدريب 
تتخلله��ا ح��وارات ح��ول جمموع��ة وا�ص��عة من املوا�صيع كالتنوع وحقوق االإن�ص��ان وعمليات ال�ص��لم. و�ص��اعدتهم 
ه��ذه النقا�ص��ات يف مواجه��ة التوت��رات الطائفي��ة والعن��ف، وو�ص��ع تو�صيات يف جمال ال�صيا�ص��ات بهدف تاأمني 

حق��وق مت�ص��اوية لكاف��ة املواطن��ني ب�ص��رف النظ��ر عن دينهم اأو عرقه��م اأو نوعهم االجتماعي. واكت�ص��بوا اأي�صًا 
مه��ارات يف ت�صمي��م وقي��ادة حم��لت التوعي��ة واالأن�ص��طة الدعاوية واإطلق احلوار وجمع البيان��ات وحتليلها 

وكتابة درا�ص��ات حتليلية ب�ص��يطة. وقد اأ�ص��هم تطوير معارف ال�ص��باب ومهاراتهم يف اإك�ص��ابهم الثقة بقدرتهم 
عل��ى اإح��داث التغي��ري يف جمتمعاته��م، وت�ص��جيعهم اأي�ص��ًا عل��ى تعبئة �ص��باب اآخرين عن طري��ق ت�صميم وتنفيذ 

مب��ادرات ح��وار وتوعي��ة حتث على الت�ص��امح يف جمتمعاتهم.
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2( دعم م�ص��اركة ال�ص��باب يف احلوار من خالل منح �صغرية
ال �ص��ك باأن ور���س التدريب و�ص��يلة مهمة لتزويد ال�ص��باب مبعرفة نظرية، غري اأن اإتاحة الفر�صة ملمار�ص��ة 

امله��ارات املكت�ص��بة حديث��ًا اأثبت��ت اأهميته��ا يف متكينه��م. ولذل��ك، فقد ُقّدمت منح �صغرية ملن �ص��اركوا يف 
برنام��ج بن��اء الق��درات لتطبي��ق م��ا تعلم��وه. واأتاح��ت لهم هذه املنح امل�ص��اركة يف تبادل االأفكار مع اأقران 

ينتم��ون اإىل جمموع��ات عرقي��ة وديني��ة اأخ��رى، وت�صمي��م وتنظيم اأن�ص��طة يف جمتمعاته��م تهدف اإىل التوعية 
بفوائ��د التن��وع ومواجه��ة الطائفي��ة يف الع��راق. فنظم��وا مبادرات عديدة ا�ص��ت�صافوا من خللها �ص��بابًا من 

جمتمع��ات وخلفي��ات متنوع��ة لتب��ادل املعلوم��ات عن جمموعات اأخرى يف العراق، ومناق�ص��ة ال�صيا�ص��ات 
املحلي��ة الت��ي تنط��وي عل��ى التميي��ز والطائفي��ة. وبات لدى ال�ص��باب، بف�صل ت�ص��جيعهم وتزويدهم باأدوات تويل 

االأدوار القيادي��ة، اإح�صا���س مبلكي��ة عمليتي ال�ص��لم والتنمي��ة يف جمتمعاتهم.

اإلطــار 1: تعزيز التنوع الديين في نينوى

حمافظ��ة نين��وى موط��ن ملجتمع��ات كث��رية يعي���س كل منه��ا مبعزل عن االآخر، اإذ يعي���س يف كل 
قري��ة طائف��ة حم��ددة. وم��ع ت��ردي الو�صع االأمني يف عام 200٣، تراجعت فر���س التفاعل بني 

ه��ذه املجتمع��ات بح��ّدة. فن�ص��اأ ال�ص��باب يف بيئ��ة معزولة، وك��ّون كثري منهم اأحكامًا م�ص��بقة جتاه 
املجتمع��ات واجلماع��ات الدينية االأخرى.

ب��ادر �ص��اب م��ن نين��وى، بع��د م�ص��اركته يف برنام��ج "كلنا مواطنون"، اإىل جمع 15 �ص��ابًا من قرى 
خمتلف��ة ميثل��ون جماع��ات خمتلف��ة: م�ص��لمون و�ص��بك وم�ص��يحيون واإيزيديون. لقد ح�ص��ل على منحة 
لتنظي��م زي��ارات ميداني��ة اإىل مواق��ع ديني��ة خمتلف��ة يف كل جمتم��ع، مّما اأتاح لل�ص��باب التعرف على 

الطقو���س والع��ادات الديني��ة املختلف��ة. و�ص��اركوا اأي�صًا يف جل�ص��ة حوار لتب��ادل االآراء ووجهات النظر 
ح��ول اأ�ص��كال التميي��ز وانته��اكات احلقوق التي تتعر���س لها كل جمموعة.

وم��ا كان��ت لتت��اح له��وؤالء ال�ص��باب فر�س كث��رية ليلتقي اأحدهم باالآخر ل��وال هذه املبادرة، التي 
�ص��جعتهم عل��ى التفاع��ل وط��رح فه��م للتن��وع، واأتاحت اإقامة ح��وار يتحدى االأحكام امل�ص��بقة القائمة.
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3( تعبئ��ة املزي��د من ال�ص��باب من خالل حوار االأقران
يف ح��ني �ص��ارك ع��دد حم��دد م��ن ال�ص��باب يف م�ص��اعي بناء القدرات، كان من ال�ص��روري تعبئة عدد اأكرب 

لتق��دمي اأمثل��ة اإيجابي��ة ع��ن التع��اون متعدد االأعراق والديانات ل�ص��ريحة اأو�ص��ع من اجلمهور. وي�ص��هم بناء 
�ص��بكة �صخم��ة م��ن ال�ص��باب املوؤمن��ني بالت�ص��جيع عل��ى التنوع ومناه�ص��ة العنف الطائفي، يف ن�ص��ر خطاب بديل 
عل��ى اأو�ص��ع نط��اق ممك��ن. وكان حوار االأقران الو�ص��يلة الرئي�ص��ية التي ا�ص��تعان بها برنام��ج "كلنا مواطنون" 

يف العراق لدعم م�ص��اعي ال�ص��باب يف ت�ص��جيع نظرائهم على االن�صمام اإىل املبادرات ال�ص��بابية. وكان 
االإعلم االجتماعي و�ص��يلة اأخرى اأثبتت اأهميتها يف الو�صول اإىل �ص��ريحة اأو�ص��ع من ال�ص��باب. وا�ص��تخدمت 
�صفح��ة "We are all Citizens" )كلن��ا مواطن��ون( عل��ى موق��ع في�ص��بوك، والت��ي ا�ص��تقطبت اأكرث من 17 

األ��ف متاب��ع، يف تعمي��م اأخب��ار الربنام��ج وم�ص��تجداته، باالإ�صافة اإىل مناق�ص��ة التط��ورات املهمة يف العراق.

واأ�ص��همت منا�ص��بات اأكرب كاملهرجانات واملخيمات ال�صيفية اأي�صًا يف زيادة اإ�ص��راك ال�ص��باب يف 
جمتمعاته��م. وعل��ى �ص��بيل املث��ال، نظ��م م�ص��ارك �ص��اب م��ع اأ�صدقائه مهرجانًا مدته ثلث��ة اأيام يف منتزه عام 

يف حمافظ��ة مي�ص��ان احتف��اًء بتقالي��د واأزي��اء املجموع��ات املختلفة التي تعي���س يف الع��راق. وتخّلل املهرجان 
جل�ص��ات ح��وار وعرو�ص��ًا راق�ص��ة وعرو�س اأزياء وم�ص��ابقة �ص��عرية وعرو�صًا الأفلم وثائقي��ة ومعار�س �صور. 

وكان امل�ص��اركون مبعظمه��م م��ن �ص��باب املدين��ة، ولك��ن الدعوة وجه��ت اأي�صًا اإىل �ص��خ�صيات بارزة يف املجتمع.

4( ت�ص��جيع ال�ص��باب على العمل مع القادة ال�صيا�ص��ين
اإىل جان��ب التفاع��لت م��ع االأقران، �ص��جع الربنامج ال�ص��باب ب�ص��دة عل��ى العمل مع ممثل��ي حكوماتهم املحلية 

ورج��ال الدي��ن. فتمّكن��وا بف�ص��ل ه��ذه االأن�ص��طة الدعاوية من لف��ت انتباه �صّناع ال�صيا�ص��ات املحليني اإىل 
انته��اكات احلق��وق والعن��ف الطائف��ي يف جمتمعاته��م. وط��وروا اأي�صًا مه��ارات لتحديد ال�صيا�ص��ات املحلية التي 
توؤث��ر �ص��لبًا عل��ى العلق��ات ب��ني خمتل��ف فئ��ات املجتمع، واأطلقوا حوارًا م��ع ممثليهم ال�صيا�ص��يني. وجاء هذا يف 

اإط��ار �ص��عيهم لتعدي��ل ال�صيا�ص��ات القائم��ة اأو الدع��وة لو�صع �صيا�ص��ات جديدة تع��زز التلحم االجتماعي.

اأم��ا يف حمافظ��ة نين��وى، الت��ي ابتلي��ت بالعنف الطائفي، فقد اأ�ص���س ال�ص��باب جمل�ص��ًا ا�صت�ص��اريًا مهمته تاأمني 
منرب ملناق�ص��ة كافة �ص��وؤون ال�ص��باب، وتقدمي مقرتحات ت�ص��جع على ال�ص��لم يف املحافظة. وطرح املجل���س 
ق�صي��ة �ص��باب نين��وى، وخا�ص��ة م��ن االأقلي��ات، ال��ذي يهاجرون بحثًا عن حماي��ة وفر�س اأف�صل يف اخلارج. 
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حتديات الت�ص��جيع على اإ�ص��راك ال�صباب
كان��ت التحدي��ات االأمني��ة م��ن اأخط��ر التحديات والنك�ص��ات الت��ي واجهها تطبيق برنام��ج "كلنا مواطنون": 

يعي���س ال�ص��باب يف العراق يف بيئة ال ترحب عمومًا مب�ص��اعي الت�ص��جيع على التنوع والت�ص��امح وال�ص��لم. 
وغالب��ًا م��ا يعت��رب ن�ص��ر وتروي��ج ر�ص��ائل م��ن هذا القبيل جت��اوزًا للخطوط احلمر اخلفّية، مّما يعّر�س اأن�ص��طة 

ال�ص��باب للخطر.

اإلطــار 2: تعزيز التنوع الديين في البصرة

كان��ت حمافظ��ة الب�ص��رة ع��رب التاري��خ موئًل للعديد م��ن الطوائف الديني��ة املتنوعة كاليهود 
وامل�ص��يحيني وال�صابئ��ة املندائي��ني اإىل اأن ب��داأت موج��ات العن��ف املتلحقة منذ عام 200٣، 

واأرغم��ت اأك��رث اأبن��اء االأقلي��ات عل��ى الهجرة. وت�ص��هد املواق��ع الدينية العديدة التي بقي��ت حتى يومنا 
ه��ذا عل��ى ما�ص��ي الب�ص��رة املجي��د املتنوع. ولك��ن �صعف االهتمام باحلف��اظ على الرتاث الثقايف 

الق��دمي وترميم��ه ي�ص��ري اأي�ص��ًا اإىل ا�ص��تهانة ال�ص��لطات املحلية بالتنوع وع��دم اكرتاثها مب�صري 
االأقليات.

لق��د اأطل��ق ال�ص��باب يف الب�ص��رة حمل��ة لتوثي��ق ال��رتاث الديني يف املحافظة، فاأع��ّدوا كتّيبًا يحوي 
معلوم��ات و�ص��ورًا للمواق��ع الديني��ة للأقلي��ات، و�صنعوا فيلم��ًا وثائقيًا عن اإحدى كنائ���س الب�صرة 
امله��ددة باالنهي��ار. وات�صل��وا بع��د ذل��ك بال�ص��لطات املحلية، مبا فيها امل�ص��وؤول عن الرتاث الثقايف 
يف املحافظ��ة، الإج��راء ح��وار ح��ول نق�س الرعاي��ة والدعم املايل املخ�ص���س لرتميم هذه املواقع 

الديني��ة الثمين��ة، واأهمي��ة حماي��ة ت��راث االأقليات التي تعي���س يف العراق. وجنح��ت املجموعة يف اإطار 
احلمل��ة يف اإيق��اف خط��ط احلكوم��ة الرامي��ة اإىل هدم كني�ص��ة قدمية ال�ص��تبدالها ببناء جتاري.

واأج��رى درا�ص��ة لتكوي��ن فه��م اأف�ص��ل عن اأ�ص��باب هجرة ال�ص��باب، وو�صع جملة م��ن التو�صيات. ومتخ�س هذا 
ع��ن ح��وار م��ع ال�ص��لطات املحلي��ة ع��ن كيفية الت�صدي له��ذه الق�صية وحتديد حل��ول عملية ممكنة.
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واأثن��اء اخلو���س يف ه��ذه التحدي��ات االأمني��ة، واجهنا عقبتني اأخريني اأمام اإ�ص��راك ال�ص��باب يف العراق:

1( �صعوب��ات �صم ال�ص��باب ذوي اخلرة اإىل الرنامج
ا�ص��تمر ع��دد النا�ص��طني العراقي��ني ال�ص��باب يف االزدي��اد من��ذ 200٣ يف بيئة ما زال��ت تفتقر اإىل مفاهيم 

الدميوقراطي��ة وحق��وق االإن�ص��ان والعدال��ة واحلري��ة، وي�صع��ب فيها احل�ص��ول على التعليم الذي ي�ص��هد تراجعًا 
م�ص��تمرًا. والتفك��ري الطائف��ي �ص��ائد فيه��ا، وخا�ص��ة ل��دى ال�ص��باب، الذين مل تتح لهم فر�س كث��رية للتفاعل 

م��ع املجتمع��ات االأخ��رى. وعل��ى الرغ��م م��ن ازدهار املجتمع املدين يف الع��راق منذ 200٣، ال يزال تاأثريه 
حم��دودًا يف املجتم��ع، اإذ مل يح�ص��ل �ص��وى الن��ذر الي�ص��ري م��ن ال�ص��باب على فر�س التفاعل م��ع املنظمات غري 

احلكومي��ة. ولذل��ك، فالعم��ل م��ع ال�ص��باب وجذبه��م اإىل قط��اع املنظمات غري احلكومي��ة يتطلب عمًل دوؤوبًا 
يف بن��اء الق��درات. وينبغ��ي اأي�ص��ًا الت�ص��جيع عل��ى معرف��ة عمليات ال�ص��لم والتنمية وبن��اء مهارات عديدة لدى 

ال�ص��باب ل�صم��ان م�ص��اركتهم وتفاعله��م االإيجاب��ي يف املجتمع املدين.

ع��لوة عل��ى ذل��ك، غالب��ًا ما ي�ص��اء الظن بال�ص��باب النا�ص��طني يف جمتمع ما زالت مفاهي��م املجتمع املدين 
والتط��وع �صعيف��ة في��ه، اإذ ال ي��رى اأقرانه��م يف عمله��م تطوي��رًا للمجتمع بل جمّرد و�ص��يلة للف��ت االأنظار وحتقيق 

املكا�ص��ب ال�ص��خ�صية. وغالب��ًا م��ا يقع��ون �صحي��ة تنّم��ر �ص��باب اآخرين، مما يوؤدي اإىل تثبيط همم ال�ص��باب 
التواق��ني اإىل التغيري.

ولذل��ك، اأدرك برنام��ج "كلن��ا مواطن��ون" اأهمي��ة تقدمي تدريب مو�ص��ع على بناء قدرات ال�ص��باب و�صمان 
م�ص��اركتهم الهادف��ة واالإيجابي��ة يف الربنام��ج. فع��ّرف امل�ص��اركني على مفاهيم رئي�ص��ية عن ال�ص��لم والتنوع، 

وزوده��م بتدري��ب عل��ى التفكري الناقد وتي�ص��ري احلوار واكت�ص��اب مهارات القيادة.

وعل��ى الرغ��م مم��ا ي�ص��تلزمه بن��اء قدرات ال�ص��باب من ا�ص��تثمارات هائلة، فاإن��ه اأثبت جدواه على االأجل 
الطوي��ل. فق��د حّف��ز العم��ل يف املجتم��ع امل��دين العديد من ال�ص��باب الذين �ص��اركوا يف برنامج "كلنا 

مواطن��ون"، فبا�ص��روا العم��ل م��ع م�ص��اريع املجتمع امل��دين يف العراق على ق�صاي��ا اجتماعية و�صيا�ص��ية متنوعة.
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2( الت�ص��دي للعقب��ات الثقافي��ة املعرقل��ة لعمل ال�ص��باب مع �صّناع الق��رار املحلين والوطنين
توؤك��د الثقاف��ة العراقي��ة عل��ى اح��رتام وحكمة كبار ال�ص��ن، الذين ينتظرون من ال�ص��باب االإ�صغ��اء لن�صائحهم 

واتب��اع توجيهاته��م ولي���س مناق�ص��ة اآراءه��م وقراراته��م. ويتحدى دعم ال�ص��باب للعمل م��ع �صّناع القرار 
ومناق�ص��ة �صيا�ص��اتهم ه��ذه التقالي��د الثقافي��ة، ورمب��ا يعت��رب تهديدًا للهي��اكل واملمار�ص��ات التقليدية. لقد واجه 
ال�ص��باب �صعوب��ات جّم��ة يف بن��اء م�صداقي��ة ل��دى القادة ال�صيا�ص��يني، ومل يجدوا يف حاالت كث��رية ترحيبًا من 

�صّن��اع الق��رار، الذي��ن يقلل��ون عل��ى الغالب من اأهمية اإ�ص��راك ال�ص��باب ودعم م�ص��اركتهم الفعال��ة يف العمليات 
ال�صيا�ص��ية املوؤث��رة على املجتمع.

وال بد من بذل جمهود اإ�صايف ل�صمان قبول �صّناع القرار باإ�ص��راك ال�ص��باب. وعلى ال�ص��ابات وال�ص��بان اأن 
يبين��وا ل�صّن��اع ال�صيا�ص��ات كي��ف ميكنه��م االإ�ص��هام يف تنمية املجتم��ع على نحو بّناء.

اأف�ص��ل املمار�ص��ات التي حدده��ا "كلنا مواطنون"

متخ�ص��ت ال�ص��نوات االأرب��ع من تطبي��ق "كلنا مواطنون" يف العراق عن املمار�ص��ات الف�صلى 
الرئي�ص��ية التالية للت�ص��جيع على اإ�ص��راك ال�ص��باب يف بناء �ص��الم م�صتدام.

1( ن�صح واإر�ص��اد ال�ص��باب النا�ص��طن لبناء ثقتهم باأنف�ص��هم واإن�ص��اء �ص��بكة اأو�صع من ال�صباب 
املعنين.

باالإ�صاف��ة اإىل م��ا ي�ص��تلزمه انخ��راط ال�ص��باب الفاع��ل يف بناء ال�ص��لم م��ن بناء قدرات مكّثف بغية اإك�ص��ابهم 
املعرف��ة وامله��ارات اللزم��ة، م��ن امله��م اأي�ص��ًا تعزيز ثقتهم باأنف�ص��هم. لق��د اأثبت احلر�س على متابعة ال�ص��باب 

ع��ن كث��ب اأثن��اء ت�صمي��م مبادراته��م وتنفيذها، واإ�ص��داء الن�ص��ح لهم عند احلاج��ة، اأهميته الفائقة يف 
زي��ادة اإ�ص��راكهم اإىل احل��د االأق�ص��ى. وال ب��د الإجن��از هذه املهم��ة بفعالية مبرور الوقت، م��ن تدريبهم عن 

طري��ق االت�ص��االت املنتظم��ة، ورفده��م باالإر�ص��ادات والتو�صيات، واإف�ص��اح املجال له��م للتعبري عن خماوفهم 
وهمومهم.

وكم��ا ه��و م�ص��روح بالتف�صي��ل اآنف��ًا، فق��د زّود الربنامج امل�ص��اركني مبنح �صغرية الإقام��ة مبادراتهم اخلا�صة. 
وبع��د اأن حتمل��وا امل�ص��وؤولية الكامل��ة يف اتخ��اذ الق��رار اأثناء تنفيذ مبادراتهم، فقد ن�ص��اأ لديهم اإح�صا���س 

اأك��رب مبلكي��ة عملي��ات ال�ص��لم والتنمي��ة اجلاري��ة يف جمتمعاتهم. وبع��د اأن منحهم جناحهم �ص��عورًا بالفخر، 
اكت�ص��بوا املزي��د م��ن الثق��ة بالنف���س واأب��دوا اهتمامًا اأكرب باالنخراط يف اأن�ص��طة م�ص��ابهة على االأجل الطويل.
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2( تاأ�صي���ش بيئة اإيجابية داعمة مل�ص��اركة ال�ص��باب
لق��د �ص��ّدد الربنام��ج عل��ى اأهمي��ة بن��اء بيئة اإيجابية ي�ص��عر فيها ال�ص��باب باأن م�ص��اركتهم يف �صناعة القرار 

مرح��ب به��ا. ولك��ي يتخ��ذ ال�ص��باب خط��وات اإيجابي��ة لزيادة م�ص��اركتهم يف هذه العمليات، ال ب��د من التاأكيد 
عل��ى تعزي��ز قدرته��م عل��ى �ص��رح اأهمي��ة وكيفي��ة انخراطهم بالعمل م��ع �صّناع القرار على امل�ص��توى املحلي 

والوطن��ي. وم��ن امله��م اأي�ص��ًا اكت�ص��اب اخلربة يف خماطب��ة ممثلي احلكومة وامل�ص��اركة يف منابر رفيعة 
امل�ص��توى لتعزي��ز ثق��ة ال�ص��باب يف التفاع��ل م��ع الق��ادة. واأتاحت مبادرة، اأقيمت يف اإط��ار "كلنا مواطنون"، 

لل�ص��باب فر�ص��ة اإج��راء بح��ث ب�ص��يط ع��ن طري��ق جمع وحتليل بيان��ات، وعر�صت النتائج بعد ذل��ك على �صّناع 
الق��رار. و�ص��اعدت ه��ذه االأن�ص��طة الدعاوي��ة، املدعم��ة باالأدلة، يف دعم االآراء التي طرحها ال�ص��باب على 
قادته��م. واأ�ص��همت ه��ذه العملي��ة اأي�ص��ًا يف حت�ص��ني مه��ارات التوا�صل بعد اأن اأعدوا ر�ص��ائل لعر�صها على 

القرار.  �صّناع 

�ص��باب ي�ص��اركون يف جل�ص��ات تدري��ب يف اإط��ار برنام��ج "كلنا مواطنون". ال�ص��ورة: بينوات مارتن
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وال يق��ل ع��ن ذل��ك اأهمي��ة العم��ل م��ع �صّناع ال�صيا�ص��ات والقادة املحليني بغية تعزيز م�ص��اركة ال�ص��باب واإدراك 
اأهميته��ا. وج��رى يف اإط��ار الربنام��ج ترتي��ب لق��اءات عدة مع �صّن��اع قرار بارزين بغية طرح ثقافة امل�ص��اركة 

ال�صيا�ص��ية لل�ص��باب وتي�ص��ري احلوار االإيجابي بني ال�ص��باب والزعماء ال�صيا�ص��يني. وكان تاأ�صي���س جمل���س 
�ص��باب ا�صت�ص��اري ملجل���س حمافظ��ة نين��وى )انظ��ر االإطار 1( م��ن االأمثلة على جناح ال�ص��باب يف امل�صي قدمًا 

مب�ص��اركتهم يف �صناع��ة القرار.

3( اال�ص��تفادة من جتارب تنفيذ قرار جمل���ش االأمن 1325 ب�ص��اأن املراأة وال�ص��الم واالأمن
ميكن تعلم درو���س كثرية على �صعيد ت�ص��جيع م�ص��اركة ال�ص��باب من جتارب تطبيق قرار جمل���س االأمن رقم 
1٣25، ال��ذي ي�ص��جع عل��ى م�ص��اركة امل��راأة يف عمليات بناء ال�ص��لم وامل�صاحل��ة. ويف العراق، دعا "حتالف 
1٣25"، وه��و �ص��بكة م��ن املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة العامل��ة يف ق�صايا املراأة، خلل االأعوام ال�ص��تة املا�صية 

اإىل تطبي��ق الق��رار، وو�ص��ع خط��ة عم��ل وطني��ة لتطبيق��ه. وقد �صادقت احلكوم��ة العراقية يف عام 2015 على 
ه��ذه اخلط��ة. وينط��وي التعل��م م��ن جت��ارب "حتالف 1٣25" على فوائد جّمة يف متابعة الت�ص��جيع على اإ�ص��راك 

ال�ص��باب وتطبي��ق القرار املذكور.
خامتة

م��ا زال ق��رار جمل���س االأم��ن 2250 حدي��ث العه��د، ولي���س ثمة اأمثلة واقعية كث��رية على تطبيقه. ورمبا ت�ص��تطيع 
منهجي��ة "كلن��ا مواطن��ون" تق��دمي بع���س الروؤى عن �ص��بل تعزيز م�ص��اركة ال�ص��باب يف العراق وغريه. وقد 

ي�ص��تغرق الرتويج الإ�ص��راك ال�ص��باب �ص��نوات عديدة يف بلدان كالعراق، حيث ال حتظى م�ص��اركتهم بالتقدير 
وال تعت��رب ب��كل تاأكي��د ج��زءًا م��ن الثقاف��ة والتقالي��د املحلية. ويتطلب هذا عم��ًل طويل االأجل وموارد من 

املوؤ�ص�ص��ات املعني��ة بال�ص��لم والتنمي��ة وم��ن املجتم��ع الدويل اأي�ص��ًا، وتركيزًا على تعزي��ز القدرات والثقة لدى 
ال�ص��باب. ولق��د اأثب��ت الربنام��ج يف الع��راق اأن م�ص��اركتهم حيوية للت�ص��جيع على احلوار وت�ص��وية النزاعات 

والتلح��م االجتماعي �صم��ن جمتمعاتهم.

 
٣0    ُقّدم وُيقّدم الدعم املايل من وزارة ال�صوؤون اخلارجية الهولندية واالحتاد االأوروبي. وللح�صول على مزيد من املعلومات عن الربنامج، يرجى زيارة:

/https://weareallcitizens.org/kulluna-muwatinun/program-outline

مالحظات
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�سو�س��ن الرفاعي خبرية يف ال�صيا�ص��ات العامة واالأن�ص��طة 
الدعاوي��ة. اأدارت وقدم��ت الدع��م للحكومات وموؤ�ص�ص��ات املجتمع 

امل��دين واالأمم املتح��دة وغريها من املوؤ�ص�ص��ات الدولية يف 
املنطق��ة العربي��ة واأوروبا ال�ص��رقية يف جم��االت التنمية القائمة 
عل��ى النتائ��ج وال�صيا�ص��ات القائمة على حقوق االإن�ص��ان/النوع 

االجتماعي واالأن�ص��طة الدعاوية.

تعمل حاليًا م�ص��وؤولة �صيا�ص��ات واأن�ص��طة دعاوية يف احلملة 
العربي��ة للتعلي��م للجمي��ع، الع�ص��و يف احلملة العاملي��ة للتعليم 

للجمي��ع. ح��ازت الرفاعي، وهي ع�صو موؤ�ص���س يف ال�ص��بكة 
العربي��ة للرتبي��ة املدني��ة يف املنطقة العربية، على �ص��هادة 

ماج�ص��تري يف ال�صيا�ص��ات ال�صحي��ة والتخطي��ط والتمويل، من 
كلي��ة لن��دن للقت�صاد، ودبلوم يف درا�ص��ات ال�ص��كان والنوع 

االجتماع��ي م��ن جامعة كو�ص��تاريكا، ودبلوم يف حقوق االإن�ص��ان 
م��ن معهد جنيف حلقوق االإن�ص��ان.
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المجتمعات
تنقذ المدارس في اليمن:

بن�اء القدرة على الصمود عن طريق
مبادرات تعليم بقيادة محلية

بقلم سوسن الرفاعي

اأودت احل��رب االأهلي��ة اليمني��ة بحي��اة اآالف املدني��ني٣1 واأ�ص��فرت، بحلول متوز/يوليو 2016، ع��ن تهجري نحو 
2.2 ملي��ون �ص��خ�س داخلي��ًا٣2، ن�صفه��م م��ن االأطفال٣٣. ففي اآذار/مار���س 2015، اأرغم��ت جماعات احلوثي 

امل�ص��لحة، مدعومة بعنا�صر من اجلي���س اليمني موالية للرئي���س ال�ص��ابق علي عبد اهلل �صالح، الرئي���س 
عب��د رب��ه من�ص��ور ه��ادي عل��ى الف��رار خارج البلد. وبعد ذل��ك، اأطلق حتالف دويل بقي��ادة اململكة العربية 

ال�ص��عودية، ي�ص��م دزين��ة م��ن ال��دول، حمل��ة �صربات جوية الإعادة حكومة ه��ادي املعرتف بها دوليًا اإىل 
ال�صلطة.

وملّ��ا كان��ت املناط��ق الت��ي ت�ص��يطر عليه��ا جماعات احلوثي امل�ص��لحة وقوات حكومة ه��ادي ما زالت تعاين من 
ع��دم اال�ص��تقرار، ف��اإن ع��دد االأ�ص��خا�س الذين يحتاجون اإىل م�ص��اعدة اإن�ص��انية وحماية يوا�ص��ل ارتفاعه. فقد 

بل��غ ع��دد املحتاج��ني للم�ص��اعدة نح��و 18.8 ملي��ون �ص��خ�س تقريبًا بحلول ت�ص��رين الثاين/نوفمرب٣42016 . 
ويف الوق��ت احل��ايل، بات��ت املجتمع��ات املحلي��ة، الت��ي كانت حتى قب��ل احلرب تعاين من م�ص��تويات مرتفعة من 
الفق��ر وانع��دام االأم��ن الغذائ��ي ونق���س اخلدم��ات ال�صحية والتعليمي��ة امللئمة، على �ص��فري املجاعة يف البلد 

باأ�ص��ره. وم��ع ذل��ك، ال ي��زال ال�ص��لم بعي��د املنال، طاملا بق��ي املجتمع الدويل يتجاهل احلرب و"يتنا�ص��اها" 
اإىل ح��د بعي��د. ه��ذا وت�ص��هم �صراع��ات عل��ى النف��وذ بني موزايي��ك من قوى حملي��ة واإقليمية ودولية يف جعل 

مهم��ة تفكي��ك ه��ذا ال�صراع طويل االأم��د اأكرث �صعوبة٣5.
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يعت��رب اأطف��ال اليم��ن، م�ص��تقبل البل��د، م��ن اأك��رث �صحاي��ا هذا ال�صراع ت�ص��ررًا، اإذ بات نحو 10 مليني )اأو 
80 باملئ��ة( منه��م، يحتاج��ون اإىل م�ص��اعدة اإن�ص��انية٣6؛ وثم��ة ع��دد اأكرب من اليافع��ني ُيجّندون يف اجلماعات 

امل�ص��لحة؛ واملزي��د م��ن ال�ص��ابات اللوات��ي تق��ّل اأعمارهن عن 18 عام��ًا يزوجن من قبل عائلتهن. وي�ص��تمر 
ع��دد االأطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن �ص��وء التغذية يف االرتفاع، يف ظ��ل �صعوبة اأو تعذر احل�ص��ول على الرعاية 
ال�صحي��ة. ورغ��م اأن االإح�ص��اءات مرعب��ة، اإال اأن البيان��ات املتوف��رة عن االأمرا���س واالإ�صابات واجلوع اأقل 

بكث��ري من الواقع.

وجته��د م�ص��اعي املعون��ة االإن�ص��انية لتلبي��ة االحتياج��ات الهائل��ة على نحو ملئم. ويف كانون االأول/دي�ص��مرب 
2016، كان��ت 120 منظم��ة ميني��ة ودولي��ة، مب��ا فيه��ا االأمم املتح��دة، تعمل على تقدمي املعونة االإن�ص��انية يف 
اليمن يف ظل انعدام االأمن واال�ص��تقرار. فح�صل اأكرث من 5.6 مليون �ص��خ�س على م�ص��اعدات مبا�ص��رة 

يف قطاع��ات عدي��دة ع��ن طري��ق خط��ة اال�ص��تجابة االإن�ص��انية لليمن٣7، الت��ي اأخفقت يف تاأمني اأكرث من 61.8 
باملئ��ة م��ن التموي��ل املطل��وب٣8. وم��ع ذل��ك، مل تفلح اجلهود املبذول��ة يف الو�صول اإىل جميع املواطن��ني اليمنيني 

املحتاج��ني، مب��ن فيه��م 14.1 ملي��ون غ��ري قادري��ن على تاأمني الغذاء، و14.4 ملي��ون يفتقرون اإىل املياه 
النظيف��ة وال�ص��رف ال�صح��ي و14.7 ملي��ون ب��دون رعاي��ة �صحية ملئمة٣9. ومن املرج��ح اأن يتدهور الو�صع 

االإن�ص��اين يف ظ��ل ا�ص��تمرار ال�صرب��ات اجلوي��ة والتوترات العرقي��ة والدينية وال�صراع��ات املجتمعية، مما 
يثق��ل كاه��ل املعون��ة املخ�ص�ص��ة لليم��ن. ول��ن يتبق��ى الكثري من التموي��ل للمبادرات االإمنائية كالتعليم ب�ص��بب 

تخ�صي���س مبال��غ اأك��رث فاأك��رث للحتياجات الرئي�ص��ية كامللجاأ والغذاء واملاء.

تاأث��ري احلرب عل��ى التعليم يف اليمن
لق��د دّم��ر ال�ص��راع يف اليم��ن القط��اع التعليم��ي الذي كان يعاين من االإهمال باالأ�صا���س قب��ل ال�صراع، على 
الرغ��م م��ن دع��وة �صّن��اع ال�صيا�ص��ات ط��وال اأعوام طويلة اإىل تاأم��ني تعليم حكومي اأف�ص��ل، وتقدميه بعدالة 

عل��ى اأو�ص��ع نط��اق. ويع��ود ه��ذا جزئي��ًا اإىل الظروف االأمنية ال�صعب��ة جدًا والقيود ال�صارم��ة املفرو�صة على 
املوازن��ة. وب�ص��رف النظ��ر ع��ن الط��رف امل�ص��يطر، ت�ص��ري االإح�صائيات يف كافة مناط��ق ال�صراع يف البلد 

اإىل اأن موج��ات العن��ف ق��د ا�ص��تهدفت البني��ة التحتي��ة التعليمي��ة عموم��ًا كجزء من تكتيكات الرعب والأ�ص��باب 
اأخرى جمهولة.

لق��د توقف��ت الدرا�ص��ة لف��رتات طويل��ة جدًا خلل االأ�ص��هر ال��� 19 املا�صية، بعد اأن ا�ص��تهدفت اجلماعات 
امل�ص��لحة املدار���س مبا�ص��رة واحتلتها ال�ص��تخدامها ملجئ اأو الأغرا�س ع�ص��كرية، مما اأدى اإىل طرد الطلب 

واملدر�ص��ني. واأرغم��ت ٣584 مدر�ص��ة عل��ى االإغ��لق، مما ح��رم نحو 1.84 مليون طفل م��ن التعليم يف الربع 
االأخ��ري م��ن الع��ام الدرا�ص��ي )2014-2015( لوحده40. ويف الوقت احلايل، هناك قرابة 2٣4 مدر�ص��ة 
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مدمرة بالكامل، و2072 مدر�ص��ة مدمرة جزئيًا، واأكرث من 1600 مدر�ص��ة غري منا�ص��بة للتعليم ب�ص��بب 
االأ�ص��رار الت��ي اأحدثه��ا ال�ص��راع، اأو ا�ص��تخدامها خميم��ات للنازح��ني اأو احتللها من قبل جماعات م�ص��لحة. 

ع��لوة عل��ى ذل��ك، ا�ص��تقال املدر�ص��ون لع��دم ح�صوله��م على رواتبهم منذ اآب/اأغ�صط���س 2016 41. وخّلف هذا 
الو�ص��ع نح��و ملي��وين طف��ل )27 باملئ��ة من االأطفال يف �ص��ن الدرا�ص��ة( غري قادرين على الذهاب اإىل املدر�ص��ة 

وبحاج��ة اإىل دع��م، مب��ن فيهم 51٣ األف طفل نازح42.
وم��ع ا�ص��تمرار اجلماع��ات امل�ص��لحة والغ��ارات اجلوي��ة يف ا�ص��تهداف املرافق التعليمي��ة، يرجح اأن يرتفع عدد 

املدار���س املغلق��ة ويت�ص��ع نط��اق ال�ص��رر والدم��ار يف البنية التحتي��ة التعليمية. وتت�ص��اءل املوارد احلكومية 
نتيج��ة للأزم��ة االقت�صادي��ة احلالي��ة، ناهيك عن انق�ص��ام �ص��لطة �صنع ال�صيا�ص��ات والقرار بني ال�ص��مال الذي 

ت�ص��يطر علي��ه ق��وات احلوث��ي واجلن��وب ال��ذي ت�ص��يطر عليه ق��وات هادي. وبعد اأن اأ�صبح  اليم��ن يعتمد اأكرث 
فاأك��رث عل��ى التموي��ل اخلارجي، ان�ص��حبت من��ه منظمات دولية كثرية الأ�ص��باب اأمنية.

اأهمي��ة التعليم ترتاجع على �ص��لم اأولويات املعونة االإن�ص��انية
كان تاأث��ري احل��رب االأهلي��ة مدّم��رًا عل��ى نظ��ام التعلي��م اليمني. ومّما زاد الطني بل��ة اأن مفاو�صات توزيع 

خم�ص�ص��ات املعون��ة االإن�ص��انية غالب��ًا م��ا جتاهل��ت التعليم. فقد اأخفقت خطة اال�ص��تجابة االإن�ص��انية لليمن 
يف تاأم��ني اأك��رث م��ن 18.4 باملئ��ة م��ن متطلب��ات متوي��ل التعليم يف عام 2016؛ ومل يقّدم اأي متوي��ل للتعليم 

لع��ام 2017 حت��ى ني�ص��ان/اأبريل 2017 4٣. ويع��ود ع��دم اعتب��ار التعلي��م من االأولويات يف ج��دول اأعمال املعونة 
االإن�ص��انية اإىل االحتياج��ات العاجل��ة لليم��ن، كالنق���س احل��اد يف الغ��ذاء وعدم توفر امللجئ واملي��اه النظيفة 
وال�ص��رف ال�صح��ي وخدم��ات اإنق��اذ االأرواح. وم��ا زال��ت اأطراف عديدة فاعلة يف املجال االإن�ص��اين ال تعترب 
احل�ص��ول عل��ى التعلي��م م��ن جم��االت الط��وارئ. ويعرتفون اأي�صًا مبا ت�ص��تلزمه اإعادة بناء املراف��ق التعليمية 
املت�ص��ررة واملدم��رة واإع��ادة توظي��ف العامل��ني و�ص��راء الكتب واملواد من ا�ص��تثمارات هائلة يف املال واجلهد 

والوق��ت قيا�ص��ًا بالتكالي��ف ق�ص��رية االأج��ل املح��دودة ن�ص��بيًا لتلبية احتياجات القطاع��ات االأخرى. �صحيح اأن 
التعلي��م ال ينق��ذ االأرواح اأثن��اء ال�ص��راع امل�ص��ّلح، غ��ري اأن املدر�ص��ة كانت، بالن�ص��بة لكثري من االأطف��ال اليمنيني 

ال�صغ��ار، ملذه��م االآم��ن الوحي��د، حي��ث كان باإمكانه��م اإدراك قيمتهم كاأف��راد يف املجتمع. لقد وا�صل 
الط��لب الذه��اب اإىل املدر�ص��ة وتق��دمي االمتحان��ات الوطنية حت��ى اأثناء اأعنف ال�صربات اجلوي��ة ليثبتوا 

الأنف�ص��هم وللآخرين اأنهم ما زالوا ميار�ص��ون جانبًا ب�ص��يطًا فح�ص��ب من احلياة الطبيعية.

عم��ل املجتم��ع م��ن اأجل التعليم: اإثبات للق��درة على ال�صمود
ثم��ة فج��وة وا�ص��عة ب��ني احتياج��ات املجتم��ع والدعم ال��ذي تقدمه احلكومة اأو �ص��لطات االأمر الواقع واجلهات 

املانح��ة الدولي��ة. وجت��د احلكوم��ات املحلية نف�ص��ها م�ص��لولة متام��ًا اأمام اال�ص��تجابة بفعالية وكفاءة حلاالت 
الط��وارئ وتلبي��ة احتياج��ات ال�ص��كان املحلي��ني. ويزيد ه��ذا من اأهمية دور االأطراف الفاعلة الر�ص��مية 

بالن�ص��بة للمجتمعات.
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لق��د كان التلح��م االجتماع��ي، وه��و رغب��ة اأع�ص��اء املجتم��ع يف التعاون فيم��ا بينهم بغية العي���س معًا واالزدهار 
واالإ�ص��هام يف التجرب��ة اجلماعي��ة44، حا�ص��رًا يف التاري��خ اليمن��ي كله، �ص��واء يف ال�ص��مال اأو اجلنوب. وكانت 

الظ��روف االقت�صادي��ة وال�صيا�ص��ية الوطني��ة واملحلي��ة، مب��ا فيها احلاج��ة اإىل التعليم، هي عادة املحرك 
الرئي�ص��ي لن�ص��اط املجتمع. وتبني الدرا�ص��ات التي تناولت �ص��تينيات القرن الع�ص��رين اأن املجتمعات كانت 

معب��اأة جلم��ع امل��ال ومتوي��ل االأن�ص��طة االإمنائي��ة كبناء العيادات ال�صحية واملدار���س املحلية وتقدمي امل�ص��اعدة 
املالي��ة للمهاجري��ن والط��لب45. ويف ع��دن، الت��ي كان��ت بيئتها اأك��رث تقدمًا، فقد اأدى هذا النوع م��ن التعبئة 

اإىل ت�ص��كيل من��ح تعليمي��ة46. اأم��ا يف ح�صرم��وت، فق��د كان��ت العائلت النافذة ت�ص��يطر على موؤ�ص�ص��ات املجتمع، 
وكان بع�صه��ا يدي��ر ومي��ول اأك��رث من ع�ص��رين مدر�ص��ة باالإ�صافة اإىل برامج املنح الدرا�ص��ية 47.

حالي��ًا، ويف ظ��ل غي��اب خطة جاهزية وطنية �ص��املة و�ص��ريعة اال�ص��تجابة حل��االت الطوارئ يف القطاع 
التعليم��ي، ازده��رت املب��ادرات الر�ص��مية واملجتمعي��ة ملواجهة االأزم��ة التعليمية الراهنة، مما يعك���س اإدراكًا 

متنامي��ًا ل��دى ال�ص��كان املحلي��ني ب��اأن التعلي��م ح��ق واإثبات للق��درة على ال�صمود يف مواجه��ة ال�صراع يف الوقت 
نف�ص��ه. ويج��ري يومي��ًا اإط��لق حم��لت على االإعلم االجتماعي جلم��ع املوارد املالية والعينية ا�ص��تجابة 

الأزم��ات الغ��ذاء وامل��اء والتعلي��م املحلي��ة. وفتح��ت املجتمعات امل�صيف��ة منازلها للن�ص��اء واالأطفال املهجرين، 
القت�ص��ام امللجاأ والغذاء، مما اأتاح للأطفال الذهاب اإىل املدار���س املحلية املكتظة �ص��لفًا. وا�ص��تعدت 

مب��ادرات جمتمعي��ة عدي��دة يف �ص��ائر اأرج��اء اليمن للعام الدرا�ص��ي اجلدي��د )2015-2016( عن طريق جمع 
الكت��ب املدر�ص��ية واحلقائ��ب والقرطا�ص��ية امل�ص��تعملة الإع��ادة توزيعها على االأطفال الفق��راء واملهجرين. وتربع 

ق��ادة حملي��ون مب�ص��احات مفتوح��ة اأو بغ��رف فارغة يف مكان اإقامتهم ال�ص��تخدامها يف التدري���س. وتطّوع 
ال�ص��باب املحلي��ون لتعلي��م الطلب الذين ُدمّرت مدار�ص��هم.

وت�ص��تعر�س ال�ص��طور التالي��ة خم���س ح��االت لتعبئ��ة املجتم��ع م��ن اأجل التعليم يف اليم��ن. وتثبت هذه احلاالت 
فعالي��ة وتن��وع م�ص��اعي املجتم��ع لتلبي��ة بع���س االحتياج��ات امللح��ة للتعليم االأ�صا�ص��ي والتعوي�س عن غياب 

خدم��ات الدولة يف خ�ص��م العنف الدائر.

امل�ص��اجد كبديل مل�ص��احات التعلم يف دمت
عندم��ا تعر�ص��ت املدر�ص��ة الوحي��دة يف احلق��ب يف دم��ت يف حمافظ��ة ال�صالع لتدمري كامل بفع��ل �صربة جوية 

اأواخ��ر 2015، عر�ص��ت امل�ص��اجد ا�ص��تقبال االأطف��ال يف اأماك��ن ال�صلوات داخل امل�ص��جد وخارجه. وكان 
املدر�ص��ون والطلب يتوجهون اإىل امل�ص��اجد بني مواعيد ال�صلة ال�ص��تئناف الدرو���س. كما ا�ص��ت�صافت بع�س 

املنازل طلبًا يعي�ص��ون يف اأماكن بعيدة عن امل�ص��اجد. ومت تاأمني ال�ص��كن جلميع طلب املدر�ص��ة وعددهم 
800 طال��ب، 410 منه��م فتيات، ومتكنوا من ا�ص��تئناف الدرا�ص��ة.
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ولعب��ت امل�ص��اجد املحلي��ة دورًا هام��ًا اأي�ص��ًا يف تعبئ��ة ال�ص��كان جلمع االأموال الإعادة بناء الف�صول الدرا�ص��ية. 
ويف غ�ص��ون اأ�ص��هر قليل��ة، ت��ربع ال�ص��كان باأك��رث م��ن مليون ون�صف ريال مين��ي، باالإ�صافة اإىل اأموال اأخرى 

قدمه��ا املجل���س املحل��ي لبن��اء 8 ف�صول درا�ص��ية جديدة بالقرب من املدر�ص��ة املدمرة48.

ومل ت�ص��تلم مدر�ص��ة زيد بن علي اأية موازنة ت�ص��غيلية منذ اندالع احلرب رغم اأنها مدر�ص��ة حكومية م�ص��جلة 
ل��دى وزارة الرتبي��ة والتعلي��م. وال يوج��د يف املدر�ص��ة اأي��ة �ص��ّبورات اأو كتب اأو مقاعد اأو كرا�ص��ي. والف�صول 

الدرا�ص��ية فيه��ا عب��ارة ع��ن غرفت��ني ب��ل نوافذ وال اأبواب، وال�ص��ّبورة هي جمّرد �صخ��ور �صغرية على االأر�س. 
لق��د كان��ت ه��ذه املدر�ص��ة ُمع��ّدة خلدمة ال�ص��كان املحليني يف مديري��ة احليمة يف حمافظ��ة �صنعاء، ولكنها 

اأ�صبح��ت يف ط��ي الن�ص��يان متام��ًا عندم��ا اندلع��ت احل��رب يف مطلع 2015. واالأك��رث اأهمية من ذلك، اأنه مل 
يت��م توظي��ف اأي مدر���س. فق��د نظم��ت ثلث مبادرات �ص��بابية حملية، باال�ص��تعانة مبوارد �ص��خ�صية، زيارات 

ميداني��ة منتظم��ة لتوثي��ق احتياج��ات املدر�ص��ة، والتقت وجه��اء حمليني ووزعت الكتب واحلقائب املدر�ص��ية 
والقرطا�ص��ية49. وم��ن خ��لل حم��لت التوعي��ة باأهمي��ة حق التعليم وح�ص��د تاأييد قادة ال��راأي املحليني كاأئمة 

امل�ص��اجد وال�ص��يوخ، عمل هوؤالء القادة ال�ص��باب على تعبئة ال�ص��كان لتمويل تكاليف الت�ص��غيل ورواتب 
املدر�ص��ني ب��دوام جزئي. وا�ص��تمرت املدر�ص��ة بالعم��ل بف�صل جه��ود املتطوعني املحليني.

التعليم مر�صد 
ج��اءت املن�ص��ة التفاعلي��ة ملر�ص��د التعلي��م تتويج��ًا جله��ود بذلها نا�ص��طون مينيون تقطعت بهم ال�ص��بل خارج 

اليم��ن، يرغب��ون يف ر�ص��د تاأث��ري احل��رب عل��ى التعليم، وم�ص��اعدة جمتمعاته��م على اإعادة بناء البني��ة التحتية 
التعليمي��ة يف اأعق��اب احل��رب. ويتي��ح تطبي��ق املن�ص��ة الهاتف��ي، الذي ُطور با�ص��تخدام موارد حملية حتت 

مظل��ة املوؤ�ص�ص��ة الوطني��ة للتنمي��ة واال�ص��تجابة االإن�ص��انية )NFDHR( 50، للم�ص��تخدمني االإبلغ عن اأ�صرار 
املراف��ق التعليمي��ة يف مناطقه��م، وع��ن ق�صاي��ا اأخ��رى كنق���س الكتب وتهجري الطلب اأو غياب املدر�ص��ني. 

ومتنح امل�ص��تخدمني اأي�صًا خيار دعم م�ص��اريع جتديد املدر�ص��ة وم�ص��اندة الطلب على ا�ص��تئناف درا�ص��تهم. 
لق��د ج��رى م�ص��بقًا االإب��لغ ع��ن ع��ّدة حاالت يف حمافظات كثرية يف �ص��ائر اأرجاء اليمن. وتن�ص��ر البيانات بعد 

التحق��ق منه��ا عل��ى موق��ع املوؤ�ص�ص��ة الوطني��ة للتنمية واال�ص��تجابة االإن�ص��انية وعلى �صفحتها على في�ص��بوك51، 
وتعم��م عل��ى االأط��راف املعني��ة بالتعلي��م اأثن��اء اجتماع��ات جمموعة التعليم. وعلى �ص��بيل املثال، اأبلغ ال�ص��كان 
عن حاالت ا�ص��تيلء على مدار���س ب�ص��بب ه�صا�ص��ة الو�صع االأمني يف املنطقة اأو ال�ص��تخدامها كمع�ص��كرات. 

ويوث��ق العامل��ون يف املوؤ�ص�ص��ة الوطني��ة للتنمية واال�ص��تجابة االإن�ص��انية هذه احلاالت ويحيطون م�ص��وؤويل 
التعلي��م املحلي��ني علم��ًا به��ا للعمل على معاجلتها تبعًا مل�ص��توى ن�ص��اطهم.
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االئت��الف اليمن��ي للتعليم للجميع
ي�ص��م االئت��لف اليمن��ي للتعلي��م للجمي��ع52 اأك��رث م��ن 95 منظمة غ��ري حكومية تعم��ل يف التعليم ومن اأجله يف 

خمتل��ف اأنح��اء اليم��ن. وق��د اأوق��ف اأع�ص��اء كرث اأن�ص��طتهم بعد ن�ص��وب النزاع، ولكن االئتلف ا�ص��تمر يف تعبئة 
املجتمعات لدعم عودة الطلب اإىل املدار���س يف العام الدرا�ص��ي )2016-2015(، على الرغم من ا�ص��تمرار 

العن��ف. وطال��ب االئت��لف الزعم��اء املحليني م��ن خمتلف االأحزاب ال�صيا�ص��ية واجلماعات امل�ص��لحة بالتوقيع 
على مدونة �ص��لوك اأطلق عليها ا�ص��م "العار االأ�ص��ود"، واالتفاق على حتييد اأبنية املدار���س واجلامعات، 

فتمكن��ت م��ن ت�ص��جيع العائ��لت عل��ى اإعادة اأبنائهم جمددًا اإىل املدر�ص��ة. ون�ص��ر االإعلم الوثيق��ة اأي�صًا للتاأكد 
م��ن اأن اأولي��اء االأم��ور واالأط��راف الفاعل��ة املحلي��ة يدركون الو�ص��ع. وما زال التاأثري احلقيق��ي لهذه الوثيقة يف 
التقلي��ل م��ن ا�ص��تهداف املدار���س قي��د االختب��ار. وكان وا�صحًا اأن املدونة �ص��جعت على ع��ودة الطلب املحليني 

اإىل املدار�س.

زيد بن علي مدر�ص��ة ا�ص��تاأنفت عملها بدعم من ال�ص��باب املحلي. ال�صورة بعد�ص��ة حممد عبا���س، 2016
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التعليم من اأجل ال�ص��الم وال�ص��الم من اأجل التعليم
اأثبت��ت املب��ادرات املجتمعي��ة اأن املجتمع��ات املحلي��ة م��ا زالت توؤم��ن باأهمية التعلي��م على الرغم من اإحلاح 

االحتياج��ات االأ�صا�ص��ية كالغ��ذاء وامللج��اأ وامل��اء. وهن��اك اأمثل��ة كثرية غري موثقة بخ��لف االأمثلة الواردة اآنفًا. 
لق��د جل��اأت املجتمع��ات املحلي��ة اإىل ممار�ص��ات مبتك��رة عديدة اأخرى الإبقاء اأكرب ع��دد ممكن من االأطفال 
يف املدار���س، ولدع��م تعليمه��م ع��ن طري��ق م�ص��احات تعل��م تقليدي��ة وبديلة، حتى لو اقت�ص��ى االأمر اأن يتلقوا 

التعلي��م يف ب�صع��ة اأمت��ار مربع��ة حت��ت ظ��ّل �ص��جرة. وقد اأثبت ه��ذا فائدته اأي�صًا يف اإبعاد هذه امل�ص��احات عن 
ال�صراع امل�ص��ّلح.

وجنح��ت مب��ادرات كث��رية يف اإع��ادة دم��ج االأطفال ال�صعف��اء واملهجرين، ولعبت دورًا هام��ًا اأي�صًا كم�صدر 
موث��وق وف��وري للبيان��ات ع��ن نط��اق و�ص��دة اأ�صرار البني��ة التحتي��ة التعليمية يف اليمن. وا�ص��تثمر قادة املجتمع 

مكانته��م و�ص��بكاتهم ال�ص��خ�صية الإن�ص��اء �صن��دوق تربع��ات موؤق��ت لتغطية تكاليف املدار���س. وغطى بع�س 
قادة املجتمع رواتب املدر�ص��ني بتقدمي اأق�ص��اط نقدية مبا�ص��رة اأو �ص��لل غذائية اإىل املدر�ص��ني الر�ص��ميني اأو 

املتطوع��ني و/ اأو تق��دمي االإقام��ة يف منازله��م اأو يف امل�ص��اجد املحلي��ة اأو غريه��ا من االأماك��ن العامة ل�صمان 
دوران عجل��ة العملي��ة التعليمي��ة. ولع��ب ال�ص��باب دورًا رئي�ص��يًا يف تعبئ��ة ق��ادة املجتمع واأولياء االأمور يف ال�ص��ماح 

بع��ودة االأطف��ال اإىل املدر�ص��ة. وجنح��ت حم��لت "العودة اإىل املدر�ص��ة" التي قادتها حركات �ص��بابية مبعرثة 
ولك��ن ن�ص��طة عل��ى امل�ص��توى املحل��ي والوطني يف جمع الكتب وامللب���س املدر�ص��ية ووزع��ت وجبات على االأطفال 

كحاف��ز على العودة اإىل املدر�ص��ة.

ومم��ا يدع��و للأ�ص��ف اأن املب��ادرات ال�ص��بابية واملجتمعية غري م�ص��تدامة بال�صرورة. وب�ص��بب عجزها يف 
مواجه��ة ال�صرب��ات اجلوي��ة العنيف��ة غ��ري املتوقعة، فق��د تتعر�س جمتمع��ات باأكملها للت�ص��رد بفعل ال�صراع. 
ورمب��ا تنف��ذ اأم��وال الزعم��اء املحلي��ني، مم��ا يعني اإعاقة اأك��رب للجهود. اأ�صف اإىل ذلك اأن امل�ص��اعي املحلية 

تواج��ه نق�ص��ًا دائم��ًا يف التموي��ل، وتتك��ئ ب�ص��دة عل��ى العمل التطوعي، مما ي�ص��هم يف بروز املزيد من 
التحدي��ات يف تطبي��ق م�ص��اريع بعي��دة االأج��ل. وحتتاج املب��ادرات املجتمعية يف �ص��بيل اإدامة عملياتها الب�ص��يطة 

اإىل دع��م م��ايل وفن��ي وبن��اء قدرات لت�صبح م�ص��اريعها م�ص��تدامة وح�صا�ص��ة للن��وع االجتماعي وال�صراع اإىل 
اأق�ص��ى حّد ممكن.

امل�صتقبل طريق 
يقت�ص��ي الت�ص��ليم بتاأث��ري واأهمي��ة مب��ادرات املجتم��ع اأن ت�صب��ح االأطراف الفاعل��ة املحلية املوثوقة جزءًا 

م��ن عملي��ات التخطي��ط والرقاب��ة والتقيي��م على امل�ص��تويات املحلي��ة والوطنية والدولية. وينبغي اأن ي�ص��ارك 
ممثل��و ال�ص��باب واملجتم��ع امل��دين بانتظ��ام يف االجتماع��ات التعليمي��ة، ويف حلقات التن�ص��يق القائمة بني وزارة 
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طالبات مدر�ص��ة يف اليمن. ال�صورة: “اأدوب �ص��توك اإمييجز”

الرتبي��ة والتعلي��م واجله��ات املانح��ة واالأط��راف الفاعل��ة الدولية وموؤ�ص�ص��ات املجتمع املدين. وينبغي اأن ي�ص��مح 
له��م بح�ص��ور املنتدي��ات الت��ي تناق���س فيه��ا االحتياجات االإن�ص��انية ككل واالحتياج��ات التعليمية على وجه 

اخل�صو���س. وينبغ��ي ت�ص��جيع ق��ادة املجتم��ع على ا�ص��تثمار علقاته��م ومعرفتهم بالظ��روف املحلية يف جمع 
بيان��ات ع��ن االحتياج��ات التعليمي��ة وحتدي��د فر���س تعبئ��ة امل��وارد املحلية وتلبيته��ا. وال بد من دعم اأكرب من 

املب��ادرات االإن�ص��انية ومب��ادرات ال�ص��لم والتنمي��ة الدولي��ة ل�صم��ان قدرة االأطراف الفاعل��ة املحلية على جمع 
وتوثي��ق االأدلة امليداني��ة بفاعلية.

يج��ب عل��ى االأط��راف الفاعل��ة يف املج��ال االإن�ص��اين اأن ت�ص��تثمر مزيدًا من الوق��ت واملوارد يف حتديد املبادرات 
املجتمعي��ة ذات ال�صل��ة، واأن حت��دد من��اذج وت�ص��تقي الدرو���س امل�ص��تفادة النهائية واأف�صل املمار�ص��ات لدعم 

ه��ذه االأط��راف. وم��ن ال�ص��روري ح�ص��ول مبادرات املجتم��ع املحلي على الدعم املايل والفن��ي من املنظمات 
الدولي��ة احلكومي��ة وغ��ري احلكومي��ة. لق��د حان الوق��ت كي تعرتف االأطراف الفاعلة يف املجال االإن�ص��اين باأن 

التعلي��م ج��زء جوه��ري م��ن اال�ص��تجابة االإن�ص��انية، ال جم��ّرد حاجة اإمنائية فح�ص��ب. قد ال تكون فر���س التعليم، 
الت��ي توؤمنه��ا امل�ص��اعي املجتمعي��ة االإجمالي��ة، وا�ص��عة النط��اق اأو عالية اجلودة اأو حتى م�ص��تدامة، ولكنها 

ت�ص��هم يف تخفي��ف االآث��ار النف�ص��ية لل�ص��راع عل��ى االأطف��ال، وينبغ��ي اأن تعترب من اأدوات تعزي��ز قدرة املجتمع 
املحل��ي على ال�صمود وبناء ال�ص��لم5٣.
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ريبي��كا ج��ي. وول��ف خب��رية بارزة يف العنف ال�صيا�ص��ي وال�صراع 
والتط��رف العني��ف. تعم��ل حاليًا مديرة لفريق ال�ص��لم وال�صراع 

يف منظم��ة "فيل��ق الرحم��ة"، حيث و�صعت و�ص��اندت برامج يف 
بلدان خمتلفة يف اأفريقيا وال�ص��رق االأو�ص��ط وو�ص��ط وجنوب 

اآ�ص��يا وجنوب �ص��رق اآ�ص��يا واأمريكا اللتينية.
ت�ص��تند د. وول��ف اإىل خلفيته��ا املهني��ة واالأكادميية للبحث 

بفعالي��ة يف م�ص��ائل اإمنائي��ة مهم��ة، والتوا�صل م��ع جمهور متعدد 
امل�ص��ارب. مار�ص��ت التدري���س يف كلية وودرو ويل�ص��ون لل�صوؤون 

العام��ة والدولي��ة يف جامع��ة برين�ص��تون، ويف كلي��ة واغرن للخدمة 
العام��ة يف جامع��ة نيوي��ورك. وح�صلت على �ص��هادة الدكتوراه يف 

عل��م النف���س االجتماعي م��ن جامعة هارفارد.

يتمت��ع دوميني��ك غراه��ام باأك��رث م��ن 14 عامًا من اخلربة يف 
التنمي��ة الدولي��ة، بينها ع�ص��ر �ص��نوات من العم��ل مديرًا قطريًا، 

ق��اد خلله��ا برام��ج "فيلق الرحمة" يف االأردن واإثيوبي��ا ومنغوليا. 
لدي��ه خ��ربة يف قي��ادة الربامج اال�ص��رتاتيجية مع تركيز 

خا���س عل��ى خدمات التمويل االإ�ص��لمية والتقليدي��ة والتنمية 
االقت�صادية واال�ص��تجابة االإن�ص��انية حل��االت الطوارئ والعلقات 

ب��ني احلكومات واالأط��راف غري احلكومية.
يحم��ل دوميني��ك ماج�ص��تري العل��وم )امتياز( يف اإدارة الكوارث 

والتنمية امل�ص��تدامة وبكالوريو���س )مبرتبة �ص��رف( يف االقت�صاد 
من جامع��ة نوتنغهام.
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صنع
السالم من الرماد:

بن�اء القدرة على الصمود في سوريا

بقلم ريبيكا جي. وولف ودومينيك غراهام

بع��د �ص��ت �ص��نوات تقريب��ًا م��ن احل��رب، واأكرث م��ن 400 األف قتيل54 وعدد ال يح�ص��ى من امل�صابني و6.1 
ملي��ون ن��ازح و4.8 ملي��ون الج��ئ اآخري��ن خ��ارج البلد، يبدو االأمل بنهو�س �ص��وريا م��ن الدمار الهائل اأمًل 

�ص��احبًا55. فق��د تقّل���س راأ�ص��مالها الب�ص��ري بفع��ل امل��وت والنزيف الهائل يف الكفاءات. وهن��اك نحو 2.8 مليون 
طف��ل خ��ارج املدر�ص��ة56 و9.4 ملي��ون �ص��خ�س يعانون م��ن انعدام االأمن الغذائي57. وتط��رح حالة ال�صدمة 
ال�ص��ائدة يف البلد �ص��وؤااًل عّمن �ص��يبني �ص��وريا اجلديدة عندما ي�صع العنف اأوزاره. فاالأطراف املتحاربة 

م��ا زال��ت تدّم��ر الطرق��ات وامل�صت�ص��فيات واملدار���س وغريها م��ن البنى التحتي��ة املهمة، مّما اأدى اإىل تراجع 
التنمي��ة خ��لل �ص��ني ال�ص��راع الث��لث االأوىل بنح��و ٣5 عام��ًا58، وارتفاع تكلفة ال�ص��راع اإىل قرابة 275 مليار 

دوالر اإجمااًل59.

وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذه االإح�صائي��ات املرعبة، �ص��ياأتي يوم ينتهي في��ه ال�صراع. وتكت�ص��ي كيفية تعايف 
ال�ص��وريني م��ن ه��ذه ال�صدم��ة واإع��ادة بن��اء بلده��م على نحو مينع جتدد ال�صراع م�ص��تقبًل اأهمي��ة بالغة لقدرة 

�ص��وريا عل��ى ال�صم��ود، اأي قدرته��ا عل��ى ا�ص��تعادة م�ص��تويات التنمية ما قبل احل��رب وتخطيها. وعلوة على 
ذل��ك، يتوق��ف الزم��ن ال��لزم الإع��ادة البناء بعد اأن ت�صمت البنادق على كيفية �ص��روع ال�ص��وريني االآن باإر�ص��اء 

ركي��زة حوكمة وم�صاحلة60 اأكرث �ص��مواًل.
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تغط��ي ه��ذه املقال��ة املوا�صي��ع التالي��ة: اأهمي��ة بناء ال�ص��لم يف تعزيز القدرة عل��ى ال�صمود، وخا�صة يف 
االأزم��ات املرتبط��ة بال�صراع��ات؛ وا�ص��تخدام الدرو���س امل�ص��تفادة من عمل "فيل��ق الرحمة" يف بلدان اأخرى 
الإي�ص��اح بع���س االأدوار الت��ي ميك��ن اأن ت�صطل��ع به��ا االأطراف الدولي��ة الفاعلة لتعزيز الق��درة على ال�صمود 
وامل�صاحل��ة؛ وال��دور املمك��ن للأط��راف الدولي��ة الفاعل��ة يف عملية اإعادة االإعمار ما بع��د ال�صراع؛ والقيود 

الت��ي تعي��ق تطبيق هذه الدرو���س على الواقع ال�ص��وري.

ال�ص��راع والقدرة على ال�صمود وبناء ال�ص��الم
ثم��ة اإح�صا���س متعاظ��م ب�ص��رورة اإيج��اد ال�ص��بل الكفيلة مبنع ح��دوث االأزمات التي ي�صنعها االإن�ص��ان، كاأزمة 

�ص��وريا، وتق�ص��ري اأمده��ا، م��ع التقلي��ل م��ن معان��اة املدنيني اإىل اأدنى حٍد ممكن عن��د حدوثها، بعد اأن 
اأ�صبح��ت ه��ذه االأزم��ات اأط��ول اأمدًا وتثق��ل كاهل املنظومة االإن�ص��انية الدولية. جوهريًا، نحن ن�ص��عى اإىل 

االإجاب��ة ع��ن �ص��وؤالني اثن��ني. االأول ه��و كي��ف نحول دون حدوث ال�صراع يف املق��ام االأول؟ والثاين هو كيف 
ن�ص��اعد النا���س عل��ى مواجه��ة اآثار ال�صراع ب�ص��ورة اأف�صل عند حدوثه؟

لق��د نظ��رت غالبي��ة اأبح��اث "فيل��ق الرحم��ة"، التي تناولت ال�صل��ة بني القدرة على ال�صمود وبناء ال�ص��لم، 
يف دور م�ص��اريع بن��اء ال�ص��لم يف م�ص��اعدة النا���س عل��ى مواجه��ة اأف�صل للك��وارث الطبيعية كحاالت اجلفاف 
يف الق��رن االأفريق��ي يف ع��ام 2009. فف��ي اإثيوبي��ا واأوغن��دا، وجدنا اأن �ص��كان املناطق، التي عم��ل فيها "فيلق 

الرحم��ة" عل��ى تعزي��ز املنظوم��ات املحلي��ة الإدارة ال�ص��راع، كانوا يتمتع��ون باأمن غذائي اأف�صل قيا�ص��ًا مبناطق 
غاب��ت عنه��ا ه��ذه املب��ادرات. ولع��ل ذل��ك يعود اإىل �ص��يوع حالة اأف�صل من االأمن اإجمااًل، مما اأتاح للنا���س 

احل�ص��ول عل��ى م��وارد غذائي��ة خمتلف��ة61. اأم��ا يف ال�صومال، فقد تب��نّي اأن الذين يتمتع��ون ب�صلت عائلية 
)اأي تلح��م اجتماع��ي اأك��رب( يتمتع��ون اأي�ص��ًا باأم��ن غذائ��ي اأف�صل اأثناء اجلفاف قيا�ص��ًا مبن يفتقرون اإىل 

ه��ذه ال�ص��لت62. فال�ص��لت العائلي��ة متن��ح النا���س اإمكانية احل�صول على موارد خ��ارج جمموعتهم.

ق��د ي��وؤدي ال�صغ��ط الزائ��د عل��ى امل��وارد اإىل احتجاجات و�صراع، ولكن ه��ذا مل يحدث اإبان حاالت اجلفاف 
يف الق��رن االإفريق��ي بف�ص��ل الق��درة العالي��ة عل��ى ال�صم��ود يف بع�س املجتمع��ات، كمنظومات اإدارة ال�صراع 

املحلي��ة وال�ص��بكات االجتماعي��ة املتين��ة العاب��رة للنق�ص��امات املجتمعي��ة. اأما يف �ص��وريا، التي يت�ص��م تاريخها 
ب�ص��يطرة جمموع��ة اأقلي��ة وحي��دة عل��ى معظ��م م��وارد البلد، فقد اأدت حالة جف��اف يف 2011، وما جنم عنها 

م��ن نق���س يف الغ��ذاء، اإىل اإ�ص��عال فتي��ل احتجاج��ات، تط��ورت بعد ذلك اإىل ال�ص��راع العنيف احلايل، الذي 
م��ا زال حمتدم��ًا حت��ى االآن6٣. ومل ت�ص��جع احلكوم��ة ال�ص��ورية، التي كان��ت لعقود حتتفظ ب�ص��لطة مركزية، على 

تطوي��ر ق��درات حملي��ة عل��ى ال�صم��ود، مم��ا اأدى اإىل اندالع العنف، وجع��ل من مواجهته مهمة اأ�ص��ّد �صعوبة 
النا�س. على 

تخربن��ا اأبح��اث "فيل��ق الرحم��ة" وخربته��ا كيف ي�ص��هم بناء ال�ص��لم يف تعزيز القدرة عل��ى ال�صمود اأثناء 
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الك��وارث الطبيعي��ة، ولكنن��ا ال نع��رف اإال القلي��ل ع��ن ذل��ك اأثناء ال�صراع��ات. ويعود هذا جزئيًا اإىل اأن 
ال�ص��راع يدم��ر الن�ص��يج االجتماع��ي ال��ذي ي�ص��اعد النا���س على مواجهة هذه االأزم��ات والتعايف منها. ويوؤدي 

العنف اإىل تراجع الثقة وغر���س م�ص��اعر الغ�صب والتوج���س واالنتقام، �ص��واء كان ال�صراع قائمًا ب�ص��بب 
انق�ص��امات طائفي��ة اأو ب��ني املجتمع��ات واحلكوم��ة )اأو االثن��ني معًا على االأرجح(. ولذل��ك، فالتعاون اللزم 

مل�ص��اعدة النا���س عل��ى مواجه��ة ال�ص��راع والتع��ايف من��ه مل يكن موجودًا اأب��دًا، اأو ت�صاءل اإن كان موجودًا. 
وتعي���س يف �ص��وريا، الت��ي مل ي�ص��هد تاريخه��ا الكث��ري م��ن العن��ف بني اجلماعات العرقي��ة والدينية، فئات ذات 
هوي��ات خمتلف��ة يف جي��وب منف�صل��ة، و�ص��عر االأغلبي��ة باالإق�صاء ع��ن املجتمع. لقد اأ�صعف ال�صراع الن�ص��يج 

االجتماعي اله���ّس ن�ص��بيًا اأكرث فاأكرث، مما اأدى اإىل زيادة معيقات التعايف. ومن �ص��اأن م�ص��اريع �ص��لم 
ت�ص��تطيع وق��ف ت��ردي العلق��ات ب��ني املجموع��ات والبدء باإع��ادة بنائها، اأن ت�صع ال�ص��وريني على اأر�صية اأمنت 

ح��ني ينتهي ال�صراع.

باال�ص��تعانة باأمثل��ة برناجمي��ة واأبح��اث ذات �صل��ة م��ن بلدان اأخرى، ن�ص��تقي بع�س الدرو���س التي ميكن 
تطبيقها على بناء قدرات ال�صمود بوا�ص��طة م�ص��اريع بناء ال�ص��لم يف �ص��وريا.

بن��اء ال�ص��الم والقدرة على ال�صم��ود اأثناء �صراع حمتدم
حت��ى وق��ت قري��ب، كان��ت نهاي��ة ال�ص��راع تعترب التوقيت االأن�ص��ب لتنفيذ م�ص��اريع بناء ال�ص��لم والقدرة على 

ال�صم��ود. وال �ص��ك ب��اأن امل�ص��اعدة عل��ى اإنقاذ االأرواح حتظ��ى باالأولوية اأثناء االأزمات، ولكن املعاناة �ص��تزداد 
عندم��ا نتاأخ��ر يف الت�ص��دي للأ�ص��باب الت��ي ت��وؤدي حلدوث ال�صراع. وال يرجح اأن يوؤدي ا�ص��تمرار ال�صراع 

بل حل اإىل معاناة عدد اأكرب من النا���س فح�ص��ب، بل اإىل ا�ص��تمرار معاناة النا���س املتاأثرين بال�صراع حتى 
بع��د نهايت��ه، الأنه��م ال ميلك��ون ق��درات اإع��ادة البن��اء. ولذلك، بحثت منظم��ة "فيلق الرحمة" عن �ص��بل لتنفيذ 

م�ص��اريع لبن��اء ال�ص��لم والق��درة عل��ى ال�صم��ود مبك��رًا يف اأو�صاع االأزمات، وذلك اإم��ا باإدماج مكونات من 
هذه امل�ص��اريع يف براجمها االإن�ص��انية، اأو عن طريق م�ص��اريع لبناء ال�ص��لم وم�ص��اعدات اإن�ص��انية يف الوقت 

نف�ص��ه ويف املناطق اجلغرافية نف�ص��ها.

حت�ص��ن ق��درات احلوكمة املحلية لتلبية احتياجات ال�ص��كان
يجري و�صع وتنفيذ الربامج االإن�ص��انية يف �ص��وريا، ويجب اأن ي�ص��تمر كذلك، عن طريق جمال���س و�ص��ركاء 

حملي��ني اإىل ح��د بعي��د. وم��ع اأن هي��كل املجال���س املحلية �ص��يتغري على االأرجح بعد انته��اء ال�صراع، فمن 
االأرج��ح اأن يت��وىل اأع�ص��اء ه��ذه املجال���س، النا�ص��طون يف املجتم��ع املدين، اأدوارًا قيادية يف اإعادة بناء �ص��وريا 
واحلكوم��ة امل�ص��تقبلية. ولذل��ك، فبن��اء ق��درات ه��وؤالء القادة امل�ص��تقبليني على احلكم بطريقة اأكرث ت�ص��اركية 
و�ص��مولية يعت��رب فر�ص��ة مهم��ة. ويعم��ل ال�ص��ركاء على تطوير قدراتهم املوؤ�ص�ص��ية واالإدارية لتقدمي امل�ص��اعدة 
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االإن�ص��انية من خلل:
نهج التعلم باملمار�ص��ة، الذي ي�ص��تخدمه ال�ص��ركاء يف تنفيذ امل�ص��اريع داخل �ص��وريا؛ •
الدع��م الفني واملوؤ�ص�ص��ي واملايل املكثف؛ •
توف��ري م��وارد بن��اء الق��درات على االإنرتنت كي حت�صل عليها اأو�ص��اط العمل االإن�ص��اين االأو�ص��ع يف  •

�صوريا.

تعزي��ز التالحم االجتماعي
حتر���س اأك��رث املنظم��ات االإن�ص��انية عل��ى ع��دم مفاقم��ة ال�صراعات عن طريق توزي��ع املعونة )اأي مبداأ عدم 
اإحل��اق ال�ص��رر(. ولك��ن ا�ص��تخدام املعون��ات االإن�ص��انية يف الت�صدي ل�صراعات حملي��ة مطولة غري ماألوف 

كث��ريًا. وطامل��ا اأن النخ��ب غالب��ًا م��ا تك�ص��ب التاأيي��د من ا�ص��تغلل املظامل التي تتج�ص��د يف �صراعات على 
امل�ص��توى املحل��ي، ف��اإن ح��ل ه��ذه النزاع��ات ُيعّد �ص��بيًل هامًا لتقلي��ل التعبئة اإىل اأدنى حٍد ممك��ن وتخفي�س 

اإمكاني��ة ان��دالع العن��ف اأو ت�صعي��ده. وعل��ى �ص��بيل املث��ال، ويف اأحد برام��ج "فيلق الرحمة" االإن�ص��انية يف اليمن 
ال��ذي ي�ص��هد من��ذ ق��رون �صراع��ات قبلي��ة، وخا�صة على االأرا�صي، ق��رر القرويون يف مقاطع��ة احليمة الداخلية 

ا�ص��تخدام توزي��ع املعون��ة ك�ص��بيل لتوحي��د القري��ة. لق��د اتفقوا على عقد جل�ص��ات توزيع املعون��ات والتعليم يف 
خط��وط التق�ص��يم. ومم��ا يدع��و للده�ص��ة اأك��رث اأنه��م وافقوا على ترك بنادقه��م يف املنزل. ومن املاأمول اأن 

تف�ص��ي اإع��ادة بن��اء الثق��ة ب��ني القروي��ني اإىل من��ع اندالع العنف املحل��ي الذي يطيل املعاناة ويح��د من تنمية 
املنطق��ة، وذل��ك عندم��ا ينته��ي ال�ص��راع االأكرب ب��ني احلوثيني واحلكومة املدعومة من ق��وات التحالف الذي 

تقوده ال�ص��عودية.

ويف خ�ص��م احل��رب االأهلي��ة يف جمهوري��ة اأفريقي��ا الو�ص��طى، بداأ "فيلق الرحمة" اإع��ادة بناء التلحم 
االجتماع��ي عل��ى ط��ول خط��وط التق�ص��يم التي يكر�ص��ها ال�ص��راع، مما يحّد من �صرر العن��ف. وقد عملنا 
مع وجهاء حمليني م�ص��لمني وم�ص��يحيني ومع ال�ص��باب بغية تعزيز مهارات بناء ال�ص��لم والت�ص��جيع على 

اإقام��ة �ص��لت ب��ني املجموع��ات يف اأك��رب مدينت��ني يف البلد، مع امل�ص��اعدة على اإنق��اذ االأرواح اأي�صًا. ونتيجة 
للربنام��ج، األق��ى اأك��رث م��ن 200 مقاتل ميلي�ص��يا اأ�ص��لحتهم، وعق��دت املجتمعات مواثيق متبادلة لل�ص��لم 

وامل�صاحل��ة، وعندم��ا اأط��ّل العنف براأ�ص��ه جمددًا، ا�ص��تطاعت ه��ذه املجتمعات نزع فتيله ب�ص��رعة وجتنب 
اإراق��ة مزيد من الدماء.

الو�صوح ب�ص��اأن اأهداف بناء ال�ص��الم
ثم��ة افرتا���س ب��اأن حت�ص��ني ن��واجت التنمية يوؤدي اإىل ال�ص��لم. ولك��ن االأبحاث التي تناولت ه��ذه ال�صلة تبقى 

�صعيف��ة. وعل��ى �ص��بيل املث��ال، نف��ّذ "فيل��ق الرحم��ة" برنامج تدري��ب مهني ناجح يف هلمند يف اأفغان�ص��تان اأدى 
اإىل توظي��ف قراب��ة 80 باملئ��ة م��ن اخلريج��ني. وم��ع ذلك، بقي اأث��ره �صئيًل على املواقف املرتبطة بامل�ص��اركة 

يف العن��ف، وكان قلي��ل م��ن الن��واجت االقت�صادي��ة مرتبط��ًا بدع��م )اأو مناه�صة( العنف ال�صيا�ص��ي64. ومن 
الدرو���س الرئي�ص��ية امل�ص��تفادة من هذا امل�ص��روع وغريه اأن الت�ص��جيع على ال�ص��لم، يقت�صي اأن تت�صدى 
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امل�ص��اريع لدواف��ع انخ��راط النا���س يف العن��ف، واأن تت�صم��ن بو�صوح اأن�ص��طة لراأب ت�صدع��ات املجتمع التي 
توؤدي اإىل ن�ص��وبه.

التفاو���ش عل��ى اتفاق��ات حملي��ة لوقف اإطالق النار واحل�صول على املعونات االإن�ص��انية
عمل��ت منظم��ة "فيل��ق الرحم��ة" من��ذ ع��ام 2010 مع �ص��ريك وطني يف العراق، هو "املرك��ز العراقي ملهارات 

التفاو���س واإدارة الن��زاع"، عل��ى ت�ص��وية النزاع��ات �ص��لميًا، مّما ع��اد بالنفع على اأكرث من خم�ص��ة مليني 
�ص��خ�س حت��ى االآن. وي�ص��م املرك��ز، ال��ذي تاأ�ص���س يف ع��ام 2010 بدعم من "فيلق الرحمة"، ويدرب �ص��بكة 

ت�ص��م ٣50 و�ص��يطًا يف البل��د، اأ�ص��هموا يف التو�ص��ل اإىل ت�ص��ويات ل�صم��ان الع��ودة االآمنة لل�ص��ّنة اإىل مناطقهم 
بع��د اأن طردته��م منه��ا امليلي�ص��يات ال�ص��يعية اأثن��اء احت��دام ال�صراع الطائفي يف عام 2006. وقادت ال�ص��بكة 

موؤخ��رًا جه��ودًا الإقن��اع املحافظ��ات، التي تخ�ص��ى ت�ص��لل االإرهابيني، باإيواء ال�ص��ّنة واالإيزيدين الهاربني من 
"داع���س" التي تعرف اأي�صًا بالدولة االإ�ص��لمية اأو الدولة االإ�ص��لمية يف العراق وال�ص��ام. ومثلما ميكن لبناء 
التلح��م االجتماع��ي اأثن��اء االأزم��ات اأن يخف��ف اأثر النزاعات، اأظهرت االأدلة امل�ص��تمدة م��ن العراق اإمكانية 

عق��د اتفاقي��ات تخف���س املعان��اة حت��ى اأثن��اء احتدام ال�صراع، مم��ا يثبت اإمكانية التع��اون اأثناء ال�صراع 
وبعده.

بن��اء ال�ص��الم والقدرة عل��ى ال�صمود بعد ال�صراع
ت�ص��ري الدرو���س امل�ص��تفادة من م�ص��اعي اإعادة االإعمار يف جنوب ال�ص��ودان واأفغان�ص��تان والعراق وغريها اإىل 
اأن مكا�ص��ب التنمي��ة لوحده��ا ال تبن��ي �ص��لمًا م�ص��تدامًا. وينبغ��ي الت�ص��دي للمظامل وال�ص��كاوى التي اأدت اإىل 

ن�ص��وب ال�ص��راع، وتفاقم��ت اأثن��اءه، حت��ى تتمك��ن املجموعات من التعاون عل��ى اإدارة ال�صدمات والتوترات 
امل�ص��تقبلية. كم��ا اأن خط��ر جت��دد العن��ف يبل��غ ذروت��ه اأثناء حتوالت ما بعد ال�ص��راع65. ولذلك، وباالإ�صافة اإىل 

اال�ص��تمرار يف تطبي��ق ه��ذه الدرو���س امل�ص��روحة بالتف�صي��ل اأع��له، يعترب "فيلق الرحمة" اأنه من احلا�ص��م 
م�ص��اعدة النا���س عل��ى اإع��ادة بن��اء الثق��ة والعلقات التي متكنهم من التفاعل ب�ص��لم يف بيئ��ة متقلبة 

وانتقالي��ة، وذلك عن��د انتهاء العنف.

تقدمي خدمات �ص��املة
اأ�صفر ارتفاع عدد ال�صكان واجلفاف يف �صوريا، قبل ال�صراع العنيف االأخري، عن تناق�س يف املوارد اأ�صعف 
قدرة احلكومة على تقدمي خدمات ملئمة يف �صائر اأرجاء البلد. واأ�صهم هذا يف ن�صوء انطباع عن ق�صور 

احلكومة، مما اأحدث مظامل اأججت الكثري من مراحل ال�صراع االأولية. لقد تو�صلت اأبحاث "فيلق الرحمة" 
يف العراق اإىل اأن النا�س يحجمون عن دعم اجلماعات امل�صلحة املعار�صة عندما يدركون اأن اخلدمات 

تتح�صن66. وميلي اإدراك هذه ال�صلت العمل على تعزيز العلقات بني احلكومات واجلماعات املتنوعة 
للم�صاعدة يف اإعادة بناء املجتمعات ومنع ال�صراع من االنتقال اإىل مناطق جديدة. فبعد انتهاء احلرب 

يف كو�صوفو مثًل، عمل "فيلق الرحمة" مع البلديات على نحو �صامل على تقدمي خدمات اإىل األبان و�صرب 
كو�صوفو بغية تعزيز عمليات امل�صاحلة واإعادة االإدماج. اأما احلكومة، فقد عملت مع املجموعتني على ترتيب 

اأولويات م�صاريع اإعادة االإعمار ذات الفائدة املتبادلة كاأنظمة ال�صرف ال�صحي واملراكز املجتمعية واملدار�س. 
ويجري تطبيق منوذج م�صابه يف لبنان حاليًا، اإذ يعمل "فيلق الرحمة" مع البلديات على تقدمي خدمات 
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�صاملة للمجتمعات امل�صيفة واللجئني ال�صوريني ملنع انتقال ال�صراع عرب احلدود، وتخفي�س احتمال لوم 
اللجئني على �صح املوارد، ما من �صاأنه اأن يحدث توترات بني املجموعتني ومظامل جتاه احلكومة.

بن��اء قدرات احلكومة عل��ى اإدارة التحوالت الدميوقراطية
قلم��ا تك��ون عملي��ة التح��ول بع��د ال�ص��راع، التي تنطوي على اإع��ادة اإعمار وم�صاحلة، عملية �صل�ص��ة. 

فاملجموع��ات الت��ي ت�ص��يطر عل��ى امل��وارد حتتاج اإىل اإيجاد �ص��بيل لتقا�ص��م ال�ص��لطة. وبالتايل، ثمة خطر 
ب��اأن تتط��ور بع���س التوت��رات املاألوف��ة يف مث��ل هذه التح��والت اإىل �صراع. وتعترب ميامنار مث��ااًل على بلد بداأ 
حت��ى االآن عملي��ة حت��ول م��ن دول��ة ا�ص��تبدادية اإىل دول��ة اأكرث دميوقراطية، رغم اأن اجلي���س ما زال يحتفظ 
ب�ص��لطة �صيا�ص��ية مبوج��ب الد�ص��تور. ومل�ص��اندة تل��ك العملي��ة، يعمل "فيلق الرحم��ة" مع احلكومة واالأطراف 
الفاعل��ة العرقي��ة غ��ري احلكومي��ة واملجتم��ع امل��دين على م�ص��تويات متعددة لزيادة تبادل املعلومات واإ�ص��راك 

اجلمي��ع يف اتخ��اذ الق��رار وتعزي��ز اآلي��ات اإدارة الن��زاع. لقد اأتاحت هذه اجلهود لل�ص��لطات املحلية، الر�ص��مية 
وغ��ري احلكومي��ة، اال�ص��تجابة مل�ص��اغل املجتم��ع عل��ى نحو يعترب عاداًل و�ص��رعيًا وخا�صعًا للم�ص��اءلة. وتعززت 

ثق��ة ممثل��ي املجتم��ع امل��دين بال�ص��لطات املحلي��ة وعملي��ة ال�ص��لم بف�صل الفر�س الكبرية الت��ي اأتيحت لهم 
للم�ص��اركة يف تنمي��ة بلده��م، مم��ا �ص��ّهل التح��ول اإىل الدميوقراطي��ة اأثناء هذه الفرتة التي تت�ص��م باله�صا�ص��ة.

الت�ص��جيع على امل�صاحلة
بالتزام��ن م��ع اإع��ادة اإعم��ار �ص��وريا ماديًا، تكت�ص��ي جهود امل�صاحل��ة اأهمية حا�ص��مة يف الت�صدي للمظامل 

وال�صدمات التي حدثت اأثناء احلرب. ومن الدرو���س الرئي�ص��ية امل�ص��تفادة من جنوب ال�ص��ودان اأن تركيز 
العدي��د م��ن االأط��راف الدولي��ة الفاعل��ة عل��ى االنف�صال بني ال�ص��مال واجلنوب، اأ�صعف الرتكي��ز على م�صاحلة 

القبائ��ل املختلف��ة �صم��ن البل��د امل�ص��كل حديث��ًا، مم��ا اأدى اإىل اندالع ال�صراع بعد عام��ني مربهنًا على 
اأخط��ار جتاه��ل التوت��رات التاريخي��ة. ويف اإط��ار عم��ل "فيل��ق الرحمة" يف كينيا عل��ى منع حدوث مثل هذه 
االنق�ص��امات، ناق���س اأع�ص��اء جمتمع��ي كاليج��ني وكيكوي��و، مبن فيهم ال�ص��باب، العنف املرتب��ط بانتخابات 

)2008-2007( لي��درك كل ط��رف وجه��ة نظ��ر الط��رف االآخر. وتّوجت هذه احلوارات م�ص��اريع بناء اإعادة 
اإعم��ار البني��ة التحتي��ة املدم��رة بحي��ث متكن النا���س من روؤية مكا�ص��ب ملمو�ص��ة من ه��ذا التعاون. ونتيجة 

لهذه اجلهود، اأفاد 86 باملئة من امل�ص��اركني يف اال�ص��تبيان اأنهم اأكرث ا�ص��تعدادًا للتفاعل مع اأ�ص��خا�س من 
املجموع��ات العرقي��ة االأخ��رى قيا�ص��ًا ب� ٣7 باملئ��ة قبل الربنامج.
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الرتكي��ز على اجلوان��ب االجتماعية واملادية الإعادة االإعمار
م��ن اله��ام جله��ود اإع��ادة االإعم��ار اأن ترك��ز على ال�ص��بل الكفيلة باإعادة بناء الن�ص��يج االجتماع��ي للمجتمعات، 

واأال يقت�ص��ر تركيزه��ا عل��ى البني��ة التحتي��ة املادي��ة فح�ص��ب. وقلما توؤدي برام��ج التنمية الت��ي يقودها املجتمع، 
امل�صمم��ة لرتمي��م الن�ص��يج االجتماع��ي ع��ن طريق م�ص��اريع بني��ة حتتية جمتمعية �صغ��رية، اإىل حوكمة وتلحم 

اجتماع��ي اأف�ص��ل67. وتته��م ه��ذه املب��ادرات باأنه��ا تركز على تنفيذ امل�ص��اريع املادية اأكرث م��ن تركيزها على 
جم��ع النا���س مع��ًا. لق��د خ�صن��ا جترب��ة م�ص��ابهة يف االأردن، حيث كن��ا نعمل على تخفي���س ال�صراع وبناء 

التلح��م االجتماع��ي ب��ني املجتم��ع امل�صي��ف واللجئ��ني عن طري��ق جعلهم يعملون معًا التخاذ القرار ب�ص��اأن 
املب��ادرات املحلي��ة الت��ي �ص��يجري تنفيذه��ا. ويف ح��ني خف�صت م�ص��اريع البنية التحتي��ة التوترات الناجمة 

ع��ن �ص��ح امل��وارد، كان التغي��ري يف التلح��م االجتماع��ي طفيف��ًا. ولذلك، عدلنا الربنام��ج للرتكيز اأكرث على 
العوام��ل االجتماعي��ة، كا�ص��ت�صافة منا�ص��بات اجتماعي��ة واإعم��ار البني��ة التحتية التي جتمع النا���س معًا 

كامللعب.

ربط مبادرات ال�ص��الم املحلية مع امل�ص��اعي االأو�ص��ع نطاقًا
عل��ى الرغ��م م��ن اأهمي��ة مب��ادرات ال�ص��لم املحلية يف بناء التلح��م االجتماعي و�صمان عدم ا�ص��تغلل املظامل 

طويل��ة االأم��د يف التحري���س عل��ى العن��ف يف امل�ص��تقبل، غري اأن و�ص��ع اتفاقيات و�صيا�ص��ات ت�صل اإىل طيف 
وا�ص��ع م��ن ال�ص��كان، وت�ص��جع عل��ى امل�صاحل��ة على امل�ص��توى الوطن��ي ال يقل اأهمية عن ذلك. لق��د دعمت "فيلق 

الرحم��ة" احلكوم��ة واملوؤ�ص�ص��ات التقليدي��ة يف اإثيوبي��ا اأثن��اء و�ص��ع اتفاقية نيجيل لل�ص��لم وما �ص��بقها من 
مفاو�صات، مما �ص��اعد على تعزيز االأمن من مويال يف اجلنوب اإىل اأريرو يف ال�ص��مال. واأ�ص��ار امل�ص��وؤولون 

املحلي��ون وجمموع��ات املجتم��ع بع��د ذل��ك اإىل اأن االتفاقي��ة لعبت دورًا هامًا يف اإ�ص��اعة تعاي���س �ص��لمي اأكرب. اأما 
يف اأوغن��دا، فق��د كان��ت "فيل��ق الرحم��ة" ع�ص��وًا يف فرقة عمل لتوجيه وتن�ص��يق و�صع �صيا�ص��ة �ص��لم وطنية. 

ويف هذا الدور، تتقا�ص��م "فيلق الرحمة" الدرو���س امل�ص��تفادة من مبادرات ال�ص��لم املحلية التي ميكن 
تطويره��ا لت�ص��ل اإىل امل�ص��توى الوطن��ي. وم��ا ت��زال امل�ص��ودة النهائية لل�صيا�ص��ات قيد املراجع��ة حاليًا من قبل 

جمل���س الوزراء قب��ل اإحالتها اإىل الربملان.

التطبيق حتديات 
درو���ش م�ص��تفادة من بلدان اأخرى يف الو�صع ال�ص��وري

م��ن امله��م ل��دى تطبي��ق هذه الدرو���س امل�ص��تفادة م��ن برامج "فيلق الرحمة" يف ظروف اأخ��رى لل�صراع وما 
بع��ده، الت�ص��ليم باالأبع��اد الفري��دة الت��ي يت�ص��م به��ا ال�صراع يف �ص��وريا وو�صعها يف �ص��ياق. وينبغي مراعاة 

العوام��ل التالية:

ال�صراع��ات ال�صيا�ص��ية يف مقابل ال�صراع��ات املجتمعية
ميك��ن يف البداي��ة و�ص��ف ال�ص��راع يف �ص��وريا باأن��ه �صراع �صيا�ص��ي بالدرجة االأوىل، اأكرث م��ن كونه �صراعًا 

طائفي��ًا. لق��د خل�صن��ا اإىل كث��ري م��ن الدرو���س امل�ص��روحة يف هذه املقالة اأثناء العم��ل يف ظروف كان ال�صراع 
فيه��ا يف اأغل��ب االأحي��ان قائم��ًا م��ا بني جمتمعات، تلعب��ت فيها النخب ال�صيا�ص��ية باالنق�ص��امات املحلية 
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لك�ص��ب التاأيي��د، ويف ظ��ل درج��ة م��ن العن��ف ب�ص��رف النظر عن ال�صيا�ص��ات املحلية. اأما يف حالة �ص��وريا، فقد 
كان العن��ف برعاي��ة الدول��ة من��ذ البداي��ة، مم��ا يح��ّد من اإمكانية تاأث��ري العمل على امل�ص��توى املجتمعي على 
دينامي��ات ال�ص��راع االإجمالي��ة. اأ�ص��ف اإىل ذل��ك، اأن املجموع��ات املختلف��ة قلما كانت تعي���س معًا حتى قبل 
ال�ص��راع. و�ص��يكون م��ن الع�ص��ري بن��اء التلح��م االجتماعي ب��ني املجموعات املختلف��ة بعد اأن تباعدت اأكرث 

ال�صراع. اأثناء 

ح��ّدة ال�صراع ونطاقه
كان��ت ال�صراع��ات املذك��ورة اآنف��ًا مبعظمه��ا ذات طبيع��ة حملي��ة، حيث كان ثمة جيوب من اال�ص��تقرار، وكان 
اأك��رث ال�ص��كان قادري��ن عل��ى البق��اء يف منازله��م. اأما مدى الدمار الذي حلق بحياة النا���س والبني��ة التحتية 
يف �ص��وريا، فيعن��ي اأن حج��م اإع��ادة االإعم��ار ق��د بلغ حدًا قلما �ص��هدت اأو�ص��اط التنمية الدولي��ة مثيًل له منذ 

احل��رب العاملي��ة الثاني��ة. و�ص��تكون الق��درة على اإدارة توقع��ات املجتمعات لدى تقدم اإع��ادة االإعمار بالغة 
ال�صعوب��ة؛ وه��ذا غالب��ًا م��ا يك��ون ع�ص��ريًا حت��ى عندما يكون ال�صراع اأ�صغر نطاقًا. واإذا مل ي�ص��اهد النا���س 
التغي��ريات الت��ي طمح��وا له��ا ب�ص��رعة كافي��ة، فقد تن�ص��اأ مظامل جديدة توؤدي اإىل ن�ص��وب ال�صراع جمددًا.

حتالفات متغرية ما بن امليلي�صيات واجلماعات امل�صلحة غري احلكومية وجماعات التطرف العنيف
لق��د ازداد الو�ص��ع تعقي��دًا ب�ص��بب الطبيع��ة املق�ص��مة للمعار�ص��ة، التي تتاألف م��ن عدد كبري من االأطراف 

غ��ري املوح��دة، ناهي��ك ع��ن التغي��ري امل�ص��تمر يف التحالفات ب��ني خمتلف اجلماعات امل�ص��لحة. وجاء انخراط 
املجموع��ات املتطرف��ة العنيف��ة، الن�ص��رة وداع���س ب�صورة رئي�ص��ية، التي ت�ص��يطر على اأرا���سٍ وحتمل عقيدة 

تعي��ق التو�ص��ل اإىل اتفاقي��ة �ص��لم، ليفاق��م الو�ص��ع اأكرث فاأكرث. ولذلك، وب�ص��بب عجز احلكومة عن ال�ص��يطرة 
عل��ى اجلماع��ات املختلف��ة الت��ي يرف���س بع�صه��ا التوقيع على اتفاقية �ص��لم، رمبا يتوا�صل م�ص��توى حمدد 

م��ن العن��ف حت��ى بع��د "نهاي��ة احلرب" ليدمي م�ص��اعر بانع��دام االأمن. وقد يلجاأ النا���س اإىل العنف حلماية 
اأنف�ص��هم يف مث��ل هذه الظروف.

خامتة
يفر���س اإر�ص��اء ركي��زة امل�صاحل��ة واإع��ادة االإعمار يف خ�ص��م ال�صراع املحتدم يف �ص��وريا حاليًا حتديات 

كب��رية. ولك��ن ع��دم اال�ص��تعداد مقدم��ًا للمرحل��ة التالية لن يوؤدي اإال اإىل اإطالة اأمد معاناة ال�ص��عب ال�ص��وري. 
وتو�ص��ح الدرو���س املقدم��ة اأع��له خارط��ة طري��ق لكيفية منع ن�ص��وب ال�صراعات يف امل�ص��تقبل ودعم تنمية 

�ص��وريا يف ال�ص��نوات املقبل��ة، وذل��ك ع��ن طريق بناء ال�ص��لم والق��درة على ال�صم��ود، كالتلحم االجتماعي 
واأنظم��ة اإدارة ال�ص��راع وهياكل احلوكمة ال�ص��املة.
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قبل، وأثن�اء، وبعد:
الحفاظ على الســام في مواجهة الصراع المسلح

في غرب آسيا وشمال أفريقيا

عل��ى الرغ��م م��ن اإرثه��ا احلاف��ل بال�صراع��ات املتع��ددة املتداخلة التي تعود اإىل عدة عق��ود، فقد برهنت 
املجتمع��ات يف منطق��ة غ��رب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقي��ا عل��ى قدرة هائلة عل��ى حتمل ال�ص��راع و�صعوباته والتغلب 

عليه��ا. وم��ع ذل��ك، ال ت��زال اأج��زاء كب��رية يف املنطقة تعاين من عدم اال�ص��تقرار ب�ص��بب العنف واالإرهاب 
والتط��رف الدين��ي وتدفق��ات اللجئ��ني، مّما ي�ص��ّدد عل��ى اأهمية تكوين اإدراك اأف�صل عما يدعم ال�ص��لم 

وي�ص��هم يف تعزي��ز ق��درة هذه املجتمع��ات على ال�صمود.

وي�ص��عى ه��ذا الكت��اب اإىل اإغن��اء ه��ذه املعرف��ة بتق��دمي بع�س الروؤى العملي��ة وثيقة ال�صلة مبا�ص��رة من منطقة 
غرب اآ�ص��يا و�ص��مال اأفريقيا ب�ص��اأن ما يلزم للحفاظ على ال�ص��لم. ويف �ص��ت درا�ص��ات خمتلفة، يتاأمل كّتاب 

م��ن منظوم��ة االأمم املتح��دة، واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة املحلية والدولية، ومن موؤ�ص�ص��ات اأبحاث، يف 
الدرو���س القّيم��ة امل�ص��تفادة م��ن عمله��م، باالإ�صاف��ة اإىل اأهمي��ة خطة االأمم املتحدة للحفاظ على ال�ص��لم يف 

املنطقة.

اإجم��ااًل، ت��روي الن�صو���س الق�ص��ة املاألوف��ة ل�ص��رورة بذل جه��ود ال تنتهي لتحقيق ال�ص��لم. ومن العراق اإىل 
اليم��ن وم��ن االأردن اإىل �ص��وريا، ن��رى اأن احلف��اظ على ال�ص��لم عملي��ة متوا�صلة، ومهمة ينبغ��ي الت�صدي لها 

قب��ل ال�صراع واأثناءه وبعده. 


