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كيفية التفاعل واملشاركة مع الدول الهشة بأسلوب بنَّاء
جون بينيت

تزداد املخصصات التي يقدمها املانحون للدول َّ
الهشة يف سبيل إصالح و/أو إعادة بناء الهيكلية العامة للدولة مبا
فيها ،عىل سبيل املثال ،النظم القضائية والرشطة والجيش وإدارة الوزارات ضمن مساعيهم لدعم االستقرار يف تلك
هجرون.
الدول .وقد اكتسب ذلك السعي أهمية خاصة يف جميع قطاعات املجتمع ورشائحه مبا فيها ا ُمل َّ

ال ِّنزاع والنُّزوح ظاهرتان متالزمتان ،ترافق إحداهام األخرى ،ونظراً
للطبيعة املط َّولة لبعض ال ِّنزاعات كام يف أفغانستان وجمهورية
الكونغو الدميقراطية والسودان ،رسعان ما تصبح مستوطنات
هجرين املقامة بسبب ال ِّنزاع شبه دامئة .ونتيجة لذلك ،يتحول
ا ُمل َّ
مسار مرشوعات املساعدات املوجهة لتلك املستوطنات من
اإلغاثة اآلنية إىل تلبية الحاجات الخدمية األساسية .ومن هنا،
تتطلب بعض محاور جدول أعامل «فرض االستقرار» وبناء
الدولة من الحكومات املضيفة أن تتوىل مسؤوليات إضافية إزاء
تلك النشاطات وما يرتبط بها .والنجاح يف بناء الدولة بعد ال ِّنزاع
مرهون إىل حد كبري بإعادة تأسيس الحكم الفاعلة والبنى األمنية.
ويف العقد األول من األلفية الثالثة ،تضاعفت مساهمة منح
املساعدات اإلمنائية الخارجية املقدمة للبلدان الهشة واملتأثرة
بال ِّنزاع لتصبح  50مليار دوالر أمرييك ولتشكل  %39من إجاميل
املنح الخارجية للمساعدات اإلمنائية.
ويف الوقت نفسه ،ازداد االهتامم يف الكيفية املثىل التي مت ّكن
من تقييم الخربات يف منع ال ِّنزاع وبناء السالم والتعلم منها سواء
أكان التدخل واقعاً عىل ال ِّنزاع ذاته (بغية تحقيق عدة أهداف
محددة نحو رفع مستوى األمن من خالل التدخل املبارش) أم يف
ال ِّنزاع (مبعنى أن يكون التدخل عىل شكل مرشوعات تقليدية
محددة القطاعات ُتعدل يف أغلب األحيان مبا يناسب حساسية
ال ِّنزاع) .ومن بني األساليب أيضاً التقييامت املوضوعية التي تسعى
إىل الوقوف عىل النتائج املشرتكة عرب السياقات املتنوعة جغرافياً
وتاريخياً .فتقييم املساعدات يف بيئات ال ِّنزاع أصبح مهارة ال
يتقنها سوى املختصون كام حظي ذلك التقييم باعرتاف منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية/دائرة التعاون اإلمنايئ حسب ما ورد
يف آخر منشوراتها اإلرشادية حول هذا املوضوع 1 .واملقيمون عىل
دراية بالتحديات التي تفرضها الطبيعة بالغة التعقيد لألمناط غري
الخطية للتغري االجتامعي يف البلدان املتأثرة بال ِّنزاع والتي ال ميكن
الوقوف عليها باالقتصار عىل اتباع املنطق البسيط للمسببات
واآلثار.
ويف إحدى التقييامت املوضوعية التي أجريت مؤخراً ،يدرس
املق ِّيمون أداء برنامج األمم املتحدة يف عرشين بلداً من البلدان
املتأثرة بال ِّنزاع برتكيز كبري عىل مساهمة برنامج األمم املتحدة

اإلمنــايئ يف تعزيز الحكم يف البيئات الهشة 2 .فهذه املنظمة
التابعة لألمم املتحدة متثل واحدة من الوكاالت القليلة التي
تتمتع بالقدرة عىل العمل «ضمن النطاق» عرب مجاالت برنامجية
متعددة خالل اندالع النزع وبعده وخاصة أثناء عمليات االنتقال
إىل مرحلة بناء السالم واإلمناء ما بعد ال ِّنزاع.

املبادئ العرشة ملنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية املشاركة الدولية الرشيدة يف الدول
واألوضاع الهشة
 .1انطلق من السياق.
 .2ال تجلب الرضر عىل أحد.
 .3ر ّكز عىل بناء الدولة ليكون هدفك املحوري
 .4أعط األولوية للمنع والوقاية
.5اعرتف بالروابط القامئة بني األهداف السياسية واألمنية
واإلمنائية.
.6عزز مبدأ نبذ التمييز بحيث يكون أســاس تكوين
املجتمعات الدامجة واملستقرة.
.7عدّل ما لديك بحيث يتواءم مع األولويات الوطنية يف
شتى الطرق ويف مختلف السياقات.
 .8اتفق عىل آليات التنسيق العملية بني الفاعلني الدوليني.
.9ترصف برسعة....لكن ابق مشاركاً مدة كافية ملنح الفرصة
لتحقيق النجاح.
 .10تجنب جيوب اإلقصاء.
ملزيد من التفاصيل انظر
www.oecd.org/dac/incaf/38368714.pdf
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ومع ذلك ،من املشكالت املتأصلة بناء توقع تاريخي َّ
بأن املنظمة
ميكنها أن تستجيب بصورة إيجابية وأنها ستفعل ذلك إزاء طلبات
الدعم متعددة النطاقات التي تتلقاها.
فالنشاطات اإلمنائية وحدها ال ميكن أن توقف أو متنع ال ِّنزاع
والعنف وال أن تحول دون التَّهجري الذي يتزامن معه ،لكنها
تستفيد من انتهاج منهج شامل للقطاعات .ففي سرياليون التي
عصفت بها حرب أهلية وحشية بني عامي  1991و ،2002نصت
اتفاقية سالم لومي عىل تأسيس لجنة للحق واملصالحة .وبالنسبة
للعائدين من مستوطنات النازحني ،تضمن منهج املصالحة القائم
عىل املجتمعات إجراء التحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان
خالل الحرب األهلية وإعداد البحوث حول العمليات التقليدية
لفض ال ِّنزاع واملصالحة بني مختلف الجامعات العرقية .وباملثل،
بعد أزمة عام  2006والنُّزوح الذي تبعها يف تيمور الرشقية ،قدم
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الدعم لعودة النازحني من خالل
ثالثة مرشوعات تضمنت إطالق الحوار بني املجتمعات إضافة إىل
عملية للمصالحة أقامتها الدولة .أما الوسطاء املجتمعيون فقد
تلقوا التدريب عىل يد ما يقارب  12منظمة غري حكومية رشيكة.

دعم القطاعات العامة

غالباً ما يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف سياقات ال ِّنزاع
من خالل وحدات دعم املرشوعات التي تكون عادة مدمجة يف
القطاع العام وتعمل بالتوازي معه .ويف حني َّأن هذا املنهج قادر
عىل تعزيز رسعة ونوعية تقديم الخدمات ،فإ َّنه يف الوقت نفسه
يشكل مخاطرة يف إضعاف املؤسسات التي يجب عىل البلدان
أن تعتمد عليها عىل املدى البعيد .ولذلك ،تعرض املجتمع
الدويل ككل لكثري من االنتقادات املوجهة لسوء التنسيق الذي
اكتنف عمل الخرباء الدوليني املوكلني إىل الوزارات .ففي جنوب
السودان ،مث ًال ،كان هناك مئات من الوجوه األجنبية التي كانت
من حيث الظاهر «تقدم املشورة» للحكومة ،لكنَّ الواقع أن تلك
الوجوه الغريبة كانت تدير دوائر حكومية بأكملها .وحتى لو
ُو ِّظفت الخربات الوطنيةَّ ،
فإن األجور واملزايا والحوافز املستخدمة
ً
الستقطاب هؤالء لتلك املناصب غالبا ما تشكل مصادر رئيسية
لإلخالل بسوق العمل يف مجال الخدمة العامة .وعىل أرض
الواقع ،غالباً ما يكون هناك ضغوط مامرسة أيضاً عىل تقديم
الخدمات مع العلم َّ
بأن توسيع الدولة لقدراتها عىل تقديم مثل
تلك الخدمات قد يستغرق سنوات .وتزداد املشكلة حدة خاصة
يف بلدان مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية ،فهناك حكومة
ضعيفة مل تتمكن بعد من مواجهة كثري من األسباب الرئيسية
الضمنية التي أدت إىل استمرار ال ِّنزاع وبالتأكيد فهي غري قادرة
عىل التعامل مع األعداد الكبرية من النازحني الذين نزحوا ج َّراء
األزمة.

أما عودة الالجئني والنازحني فتواجه من حني آلخر مشكالت
تتعلق مبلكية األرايض والعقارات خاصة إذا ما طالت غيبة
الالجئني والنازحني عنها .ويف هذا السياق ،قد يكون من املهم
أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية القانونية الرئيسية وتوسيع مدى
النفاذ إىل العون القانوين .وغالباً ما يتمثل التحدي يف سياق ما
بعد ال ِّنزاع يف التوفيق بني الفض التقليدي للنزاع ومنظومات
العدالة الرسمية وتعزيز العدالة االنتقالية .وإلنجاح ذلك ،من
الرضوري فهم االقتصاد السيايس لبلد ما يف ال ِّنزاع لغايات انتهاج
اإلصالح القانوين بطريقة متامسكة .ومثال ذلك َّأن التدريب
القضايئ قد يتيح للقضاة القدرة عىل إطالق األحكام القضائية
األفضل لكنه ليس من املرجح أن يكون له أثر كبري ما مل يكن
القضاء مستق ًال وما دام الفساد مسترشياً ومهيمناً عىل النظام
القانوين أو ما دام نظام الرشطة مدمراً أو متحيزاً .فالتغلب عىل
تلك املشكالت يتخذ أهمية خاصة يف متكني العودة املستدامة.
يف بوتلند يف الصومال ،نتج عن النظام القانوين الرسمي الناشئ
شعور البنى التقليدية العرفية وعىل األخص منها مجموعات
«الراشدون األكرب سناً» بخطر الحد من سلطاتهم ونفوذهم.
وأدى ذلك إىل ارتفاع كبري يف حوادث اغتيال املسؤولني القضائيني
يف عامي  2009و 2010كام نشأ عن ذلك حوار حول كيفية جعل
عملية وضع قوانني سيادة القانون أكرث حساسية للنزاع( .لكن
عىل النقيض من ذلك ،ازداد لجوء النساء يف منطقة أرض الصومال
الخاضعة للحكم الذايت إىل البنى الرسمية الناشئة املدعومة من
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ألنها توفر منرباً إليصال صوت النساء
تقص النساء).
حيث َّإن اآلليات التقليدية والعرفية ما زالت ّ
هناك عدد من قصص النجاح امللحوظة يف دعم فرص النساء
للمشاركة بصورة أكرب يف املشهد السيايس الناشئ لبلدان ما
بعد ال ِّنزاع .وتتضمن تلك القصص توسيع مدى وصول اإلناث
إىل العدالة يف بعض البلدان ،وعىل األخص منهنَّ الناجيات من
العنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر .فارتفاع موجب
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يكاد يكون منطاً سائداً يف
هجرين قرساً .ورغم جسامة
الحرب األهلية وعادة ما نجده بني ا ُمل َّ
أثر ال ِّنزاع عىل املرأة ،يالحظ َّأن النساء ال ُيرشكن يف معظم األحيان
يف عمليات صناعة القرارات والتخطيط .فيندر للمرأة أن تجد
فرصة يف إسامع صوتها يف مرحلة ما بعد الحرب ضمن األطر
االقتصادية الكلية التي تقرر كيفية منو االقتصاد وأي القطاعات
التي يجب إيالءها األولوية لالستثامر فيها وأنــواع الوظائف
والفرص التي يجب توفريها وملن يجب توفريها.
أما يف جمهورية الكونغو الدميقراطية فتشهد مخاضاً عسرياً بشأن
نزع التسلح وتفكيك الفصائل املسلحة لعدة أسباب ليس أقلها
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بعثة األمم املتحدة إىل دارفور/ألربت غونازاليز فاران

املجتمع املحيل يف منطقة الرسيف يرحبون بحملة رفع الوعي حول نزع السالح وتفكيك املليشيات وإعادة االندماج نظمتها بعثة األمم
املتحدة إىل دارفور بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصندوق األمم املتحدة للطفولة واألمومة (اليونيسف) وبعثة نزع السالح
وتفكيك املليشيات وإعادة االندماج يف شامل السودان واملنظمة أصدقاء السالم واإلمناء املحلية غري الحكومية.

أنها تشكل ناحية مسيسة تسييساً كبرياً تتضمن املجتمع األكرب
والجهات املسلحة الخاضعة للتفكيك أيضاً .ورغم ابتكار عدد من
املناهج بهذا الشأن ،كان هناك توجه نحو الرتكيز عىل املخرجات
وحزَم إعادة الدمج
أي عىل أعداد الجهات املسلحة املفككة ِ
املقدمة بدالً من الرتكيز عىل التحسني بعيد األمد يف سبل كسب
العيش .واملشكلة أنه فور استكامل الجوانب الفنية املعقدة
للغاية (بني الوكاالت) ،تغلق الوكاالت الرشيكة مرشوعاتها
وتبدأ أموال املانحني بالتناقض ثم تحال أعامل املتابعة إىل ثلة
من الوكاالت (مبا فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ) مع خفض
املوازنات املخصصة .ويف بعض البلدان ،تتأثر املكاسب اإليجابية
املتحققة باستئناف ال ِّنزاعات املحلية ما يقود إىل تهجري ثانوي
للسكان .وهذا ما حدث يف عملية وضع الربامج يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية خالل فرتة اتفاق السالن الشامل يف السودان
من أوائل عام  2005إىل انفصال جنوب السودان عام .2011
فاآلثار املرتاكمة ميكن أن تقود إىل العودة إىل التسلح واستئناف
التَّهجري بعد إعادة توجيه املجتمع الدويل النتباهه إىل أمكان
أخرى يف العامل.

تحليل األزمات وتغريها

يتطلب كل من توقع نشوب األزمات واملساعدة عىل منعها إجراء
تحليالت مفصلة وعملية لألزمات عىل مستوى الدولة الواحدة.
ويجب عىل مثل هذه التحليالت أن تشكل نقطة االنطالق
لنظرية التغيري .فام أن تق َّيم املشكلة و ُتعرف بواعث العنف،
ستشري نظرية التغيري إىل الكيفية التي ميكن من خاللها للتدخل
يف ذلك السياق أن يحقق التغيري يف ال ِّنزاع .لكن ذلك يجب أن
يكون مسبوقاً بفهم عميق للسياق .فمشهد العمليات العام
يف معظم البلدان املتأثرة بال ِّنزاع يتسم بأشكال جديدة ومائعة
للنزاع الداخيل الذي عادة ما يكون نتيجة «لبواعث» متعددة
ويزداد سوءاً بالتَّهجري الناتج عنه.
ومن السامت الرئيسية للنزاع أنه يحدث وفقاً لخصوصية
بلد معني وذلك يعني عدم إمكانية تصميم استجابة موحدة
للنزاعات عرب الحدود .ودامئ ًــا ما تكون فعالية دعم الربامج
مرهونة باألحداث التي تشهدها الساحة السياسية واألمنية التي
يقع كثري منها خارج نطاق تأثري سلطات الوكاالت .ويف الحاالت
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التي ال يكون فيها الوصول إىل املصالحة السياسية أمراً وارداً مع
استمرار العنف (كام يف جنوب الصومال مث ُال) كان أثر بعض
التدخالت محدوداً كام شهد التقدم املحرز إىل نكسات متعددة
نظراً الستئناف العنف واإلخفاق يف حل أوضاع التَّهجري.
ومن الخالصات الواضحة أ َّنه يف الدول الهشة ال يوجد بديل
عن الحضور امليداين املستمر والقوي .ومع ذلك ،ورغم الجهود
املبذولة الحتواء مشكالت توظيف الكوادر امليدانية يف البيئات
املعادية ،هناك توجه مقلق بني بعض املانحني يف زيادة التمويل
الذي يصاحبه تخفيض يف عدد الكوادر الدامئة العاملة عىل أرض
الواقع .ويف هذا السياق ،عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل
حد ما ضد هذا التوجه ،لكنَّ بناء الثقة وإثبات االلتزام بعيد األمد
ال يجب أن يكون رهني «تخفيض النفقات» يف البلدان التي يكون
تعريف الهشاشة بالضبط من خالل العالقات االنتقالية.
جون بينيت  Jon.Bennett@dsl.pipex.comقائد فريق سابق
ومؤلف أصيل لتقريرين ُنرشا مؤخراً وهام:
«تقييم دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للبلدان املتأثرة
بال ِّنزاع يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالم»

(مكتب التقييم لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،سبتمرب/
أيلول )2012

http://web.undp.org/evaluation/thematic/conflict-2013.shtml

«مساعدة السالم :تقييم متعدد املانحني للمساعدات املقدمة
لنشاطات منع ال ِّنزاع وبناء السالم يف جنوب السودان 2005-
2010) (Aiding the Peace: a multi-donor evaluation
of support to conflict prevention and peacebuilding
)activities in southern Sudan 2005-2010
(إيتاد ،ديسمرب/كانون األول )2010
http://tinyurl.com/OECD-southsudan
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هجرون وآثارهم عىل االستقرار اإلقليمي
السكان ا ُمل َّ

جو الندري

من الرضوري توفري الفهم األفضل حول هشاشة الدول وأن يصاحب هذا الفهم تحسينات يف السياسة والتمويل
هجرين ملنع انتشار مزيد من ال ِّنزاعات اإلقليمية.
املتعلقني بالسكان ا ُمل َّ
م َّثلت موضوعات هشاشة الدول وال ِّنزاع والعنف املحاور
األساسية للتقرير اإلمنايئ الدويل لعام  2011الصادر عن البنك
الدويل ،وأظهر التقرير تزايداً يف إقرار وجود عالقة تربط بني
منع ال ِّنزاع الداخيل يف الدولة وبني األمن الدويل 1 .وكذلك،
يبدي األكادمييون اهتامماً كبرياً جداً مبوضوعات عدة منها
كيفية تقوية البلدان الواقعة عىل شفري اإلخفاق وكيفية
استعادة القدرات الوظيفية للدول التي أخفقت بالفعل .وتؤكد
الدراسات التجريبية عىل حقيقة َّأن ال ِّنزاعات يف دول الجوار
متيل إىل االنتشار إىل الخارج ،لكنَّ األمر الذي مل َيفهم متاماً
هو َّأن هناك عالقة بني الهجرة القرسية وهشاشة الدول َّ
وأن
الواحدة منهام تعتمد عىل األخرى.

والحقيقة َّأن الدول الهشة واملخفقة سبب يف ظهور غالبية
الالجئني وطالبي اللجوء والنَّازحني داخلياً يف العامل ،فهؤالء
هم من أكرث األشخاص تعرضاً للخطر يف العامل أجمع وغالباً
ما يعيشون ظروفاً معيشية ال تطاق وغالباً ما ُتنتهك حقوقهم
اإلنسانية ويخ ِّيم املجهول عىل رفاههم املستقبيل .ومن هنا،
ميثل الفهم األفضل لكل من أسباب هشاشة الدول وتبعاتها
العنرص الرئييس يف منع مثل تلك املخرجات غري املرغوب بها.
فمؤرشات ترتيب الدول من ناحية الهشاشة والبحوث التي
أجريت عىل أسباب الحرب األهلية كلها أدوات يجب عىل
صانعي السياسات أن يعززونها ويستخدمونها من منطلق َّأن
هشاشة الدول وإخفاق الدول مفهومان مفيدان يف إثراء قرارات
السياسات اإليجابية والوقائية واسرتاتيجيات التدخل املبكر.

