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السالم يف جمهورية الكونغو
َمن ُْع ال ِّنزاع عىل مستوى املجتمعات املحل َّية و ِبنَا ُء َّ
الدميقراطية والصومال
َ
والي أورشورفيسان وشونا كني

يزداد إدراك الحاجة إىل معالجة األسباب األصلية للتَّهجري ،من خالل وجهة ‘الرابطة الثالثية’ ،أيْ رابطة
برنامج َم ُقودٌ محلياً يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال هذه
اإلنسانية والتنمية والسالم .وي ُْظ ِه ُر
ٌ
دروس وتوصيات.
يح ا ُمل ِفي َد من
املقارب َة و ُي ِت ُ
ٍ
جاهــد عــى مـ ِّر الســنني القامئــون عــى صناعــة املعونــة -ومــا
يزالــون -إليجــاد حلــول دامئـ ٍة للتَّهجــر ،وذلــك بســبب العوامل
ا ُملع َّقــدة واملتشــابكة التــي يشــتمل عليهــا األمــر .و َينْشــأ
حســن بــن الجهــات الفاعلــة يف
إجــاعٌ عــى َّأن التنســيق ا ُمل َّ
املجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي ومجــال الســام (املعروفــة
ـح إطــا َر عمــلٍ ملعالجــة
باســم ‘الرابطــة الثالثيــة’) ميكــن أن ُي ِتيـ َ
ثــم
املســائل املرتبطــة بالتَّهجــر الــذي يطــول أمــده ،ومــن َّ
ـع و ُن ِّف ـ َذ برنامــج
إيجــاد حلــولٍ دامئــة .ويف هــذا الســياقُ ،و ِضـ َ
منــع النِّــزاع وبنــاء الســام الــذي مت ِّولــه الوكالــة الســويدية
1
للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل (.)Sida

العنــف الجســاين املبــارش .وأ َّمــا الســام اإليجــايب ،فهــو
إزالــة العنــف بنيوي ـاً ،أيْ إزالــة عوامــل كاملظــامل ا ُملســتح ِك َمة،
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والعنــف الجنــدري ،والظلــم
االجتامعــي ،واإلقصــاء ،وضعــف املؤسســات العامــة
ومؤسســات إدارة النِّــزاع .وتهــدف أنشــطة بنــاء الســام
اإليجــايب إىل إزالــة األســباب البنيويــة واملبــارشة لل ِّنـزاع العنيــف
أو اقتالعهــا تدريجي ـاً .ففــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
نســتعمل الحصــول العــادل عــى الخدمــات الصحيــة لجامع َتــن
عرق َّيتــن (البانتــو وال ُّتـ َوا) يف تنجانيقــا ،ويف الصومــال ،نســتعمل
الوصــول إىل العدالــة يف منطقــة كاران ومنطقــة هــاول َودَاق يف
مقديشــو ،مــن حيــث هــي نقــاط دخــولٍ للعمــل عــى إنجــاح
الســام اإليجــايب.

قصــدُ بهــذا الربنامــج إىل معالجــة بعــض األســباب األصليــة
و ُي َ
للتَّهجــر يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال.
ـم أساسـ ٌ
ـية ،وهــي :ثالثــاً :تقتــي معالجــة األســباب األصليــة للنِّــزاع مــع منــع
ـم الربنامــج ثال َثـ ُة مفاهيـ َ
والــذي أفــاد تصميـ َ
َّ
ً
ً
العــودة إىل العنــف تحلي ـا مراعي ـا لظــروف ال ِّن ـزاعُ ،ي َرك ـ ُز يف
همــه يف فهــم مح ـ ّركات ال ِّن ـزاع البنيويــة معالجــة العالقــة بــن الربنامــج وســيا َقي ال ِّنـزاع والتَّهجــر .ولقد
أوالًَ :ي ْر ُك ـ ُز الربنامــج َّ
والفوريــة ومعالجتهــا .فأ َّمــا املح ـ ِّركات البنيويــة التــي ُت ْس ـ ِه ُم أدرجنــا هــذا التحليــل فهــو جز ٌء مــن التقييــم األســايس ،اعتامداً
يف ال ِّنـزاع وال ُت ْسـ ِه ُم يف العزلــة ،فإمنــا تقــود إىل العنــف .وهــي عــى مــا يعرفــه رشكاؤنــا املحل ُّيــون ،وذلــك مــن أجــل إلقــاء
ترتبــط يف الصومــال وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،بثــاث الضــوء عــى املجــاالت ذات األ ْولو ِّيــة ،يف إســراتيجيات املخاطــر
أزمــات )1 :أ ْزمــة الهويــة (ومثــال ذلــك ،طبيعــة الرتكيــب وتخفيفهــا .ولقــد أدرجنــا أيضـاً مقاربـ ًة مــن مقاربــات ‘االمتناع
العرقــي وال َق َبــي وطبيعــة املنافســة بــن الن َُخــب) )2 ،وأ ْزمــة عــن الــرر’ ،عــن طريــق تحديــد ‘ ُمف ِّرقــات’ ‘وجامعــات’ يف
ـارص يف املجتمــع ،إ َّمــا
التمثيــل (ومثــال ذلــك ،طبيعــة النظــام الســيايس والثقافــة األماكــن التــي فيهــا املــروع ،وهــي عنـ ٌ
السياســية) )3 ،وأ ْزمــة النفــوذ (ومثــال ذلــك ،قــدرة الدولــة ُتفـ ِّرق النــاس (وهــي مصــادر للتو ُّتــر) وإ َّمــا تجمعهــم (وميكــن
ٍّ
لحــل املشــكالت) .وقــد أعانــت النتائــج عــى
عــى أداء وظائفهــا السياســية) .وأ َّمــا املحـ ِّركات الفوريــة ،فهــي تصيريهــا أدا ًة
ٍّ
التــي تح ـ ُّول األســباب البنيويــة إىل نزاعــات ميكــن أن تكــون وضــع التصميــم وإســراتيجيات التنفيــذ يف كل مــن مك ِّونــات
عنيفــة .وتشــتمل هــذه املحــ ِّركات يف الصومــال وجمهوريــة جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال.
الكونغــو الدميقراطيــة عــى :عــدم املســاواة يف الحصــول عــى
املعلومــات والخدمــات وغريهــا مــن املنافــع العا َّمة ،واملشــاركة الربنامج :األسباب األصلية والسالم اإليجايب
ٌ
محاولــة لدعــم النــاس املتأثريــن بالنِّــزاع
غــر املتكافئــة يف صنــع القــرار ،واســتعامل الهويــة العرقيــة يف قلــب الربنامــج
ِّ
ُ
اض سياســية محــدود ٍة جــداً .بطــرقٍ تجعلهــم آمنــن يف مجتمعاتهــم وتكنهــم مــن التأثــر
والهويــة العشــائرية خدمـ ًة ألغـر ٍ
ِّ
يف القـرارات التــي تؤثــر يف عيشــهم .ويكــون ذلــك كذلــك مــن
همــه رصاح ـ ًة يف الســام اإليجــايب خــال دعــم األنشــطة اآلتيــة التــي تشــتمل عــى روح الرابطــة
ثاني ـاًَ :ي ْر ُك ـ ُز أيض ـاً الربنامــج َّ
بــدالً مــن الســام الســلبي .ويشــر الســام الســلبي إىل وقــف الثالثيــة:
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يف العمــل اإلنســاين :االســتجابة للحاجــات اإلنســانية بإيصــال
الخدمــات مبــارش ًة ،وتوفــر املعونــة القانونيــة ،وتحســن
املســاءلة وإمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة يف
عظيــم مــن النــاس
املناطــق التــي إ َّمــا يحتــاج فيهــا جــز ٌء
ٌ
إىل املســاعدة اإلنســانية أو فيهــا احتــال خطـ ٍر لنشــوء تلــك
الحاجــة.
يف بنــاء الســام املحــ ِّ
ي والتامســك االجتامعــي :تنفيــذ
األنشــطة التــي تع ـ ِّز ُز التامســك االجتامعــي ،كالحــوار الــذي
بــن املجتمعــات املحليــة والــذي بــن أفــراد كل مجتمــع
املهمشــة يف
ــر ُك الجامعــات َّ
محــي ،واألنشــطة التــي ُت ْ ِ
ْــع القــرار حــول خدمــات الصحــة والعدالــة.
عمليــات ُصن ِ
الهــم يف تقويــة
يف الحُ ْكــم املحــي وحُ ْكــم القانــونَ :ر ْكــ ُز ِّ
املنظومــات ،وتطويــر قــدرة املك َّلف ـ َ
ن املســؤولي َة املســؤولني
عــن توفــر خدمــات الصحــة والعدالــة ،مــع زيــادة ُقــدْرة
املجتمعــات املحليــة ومعارفهــا (أي أصحــاب الحقــوق) عــى
مســاءلة املك َّلفــ َ
ن املســؤولية.
امللك َّيــة املحل َّيــة جــز ٌء ال ُيســتغنَى عنــه يف منهجيــة التصميــم
ويف تنفيــذ كال املرشوعــن .وتشــتمل الــراكات عــى أفــراد
املجتمــع وا ُملك َّل َ
فــن املســؤولي َة ،وال ســ َّيام الجهــات الفاعلــة
يف الحكومــة املحليــة ،واملجتمــع املــدين .فالجهــات الفاعلــة
املحليــة هــي أفضــل العوامــل درجــ ًة وأنســبها ،وأكرثهــا
فعاليــ ًة واســتدام ًة ،لتحســن املســاءلة واالندمــاج ،وتخفيــف
ِحــدَّ ِة النِّــزاع ،وتحديــد املشــكالت املحليــة وح ِّلهــا.
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رضوريٌّ إلعــادة بنــاء الثقــة .فقــد َّ
مكنــت دعــوة اللجــان ،ومنها
ُ
َ
ْ
هجريــن
مــا هــو مــع
امليليشــيات املحليــة ،إعــادة األمــن وامل َّ
إىل مناطــق املــروع ،إذ هــي ســاعدت عــى إنشــاء الظــروف
التــي ميكــن مــن خاللهــا إعــادة تأســيس الخدمــات الصحيــة
والحصــول عليهــا.
ختصــون الصح ُّيــون املجتمع ُّيــون عــى التوعيــة يف
ويعمــل ا ُمل ُّ
وســعون املــدارك حــول الخدمــات الصحيــة املحليــة
ُق َراهُ ــم ،ف ُي ِّ
ويزيــدون الثقــة بهــا .ويســتعمل الخدمــات اليــو َم مــن ال ُّت ـ َوا
عــددٌ كثــ ٌر ،أكــر مــن قبــل ،تلــك الخدمــات التــي كانــوا
يتجنَّبــون اســتعامالها ســابقاً مخاف ـ َة التَّمييــز وســوء املعاملــة.
فنســاء التُّــ َوا اليــو َم تخــر َْن أن تلــدن يف املراكــز الصحيــة ،ال
املنــازل ،وعــدد كثــر منهــنَّ  ،أكــر مــن قبــل ،يأت ـ َ
ن بأطفالهــنَّ
لتلقيحهــم.
وأ َّمــا يف مقديشــو ،ويف األجــزاء الجنوبيــة والوســطى مــن
الصومــال عموم ـاً ،فأحــد األســباب الرئيســية لل ِّن ـزاع والتَّهجــر
هــو انعــدام قــدرة الدولــة عــى توفــر الخدمــات األساســية،
ـح وإدارتــه .ويعمــل
ـام قضــا ٍّيئ عــادلٍ رصيـ ٍ
ومنهــا تنظيــم نظـ ٍ
الربنامــج يف الصومــال بالرشاكــة مــع منطقتــن :منطقــة كاران
همتــه تعزيــز الوصــول إىل ُن ُظــم
ومنطقــة هــاول َودَاق .و ُم َّ
القضــاء ،وقــدرات أفـراد املجتمــع والســلطات املحليــة ،وذلــك
ـع ال ِّنزاعــات وا ُملنَازعــات والقــدرة عليهــا مــن غــر عُ ْنــف.
ملَ ْنـ ِ
ٍّ
ً
تغــر ســلويك عنــد
ويعمــل املــروع خصوصــا عــى تحقيــق ُّ
يحــي الخدمــة القضائيــة ،بحيــث يحمــون الحــقَّ يف محاكمــة
ُم ِت ِ
عادلــة ،ويســعى الربنامــج جاهــداً إىل زيــادة اســتعامل
املواطنــن الخدمــات القضائيــة اآلمنــة ،وإىل دعــم املجتمعــات
املحليــة لوضــع إســراتيجيات للعمــل الجامعــي تشــتمل عــى
أصــوات النــاس ك ِّلهــم ،مــن غــر نظـ ٍر إىل االنتــاء العشــائري.

ففــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،نعمــل مــع منظمــة
دينيــة محليــة ،اســمها اللجنــة األبرشــية للعدالــة والســام
( .)Commission Diocesaine de la Justice et Paixوهنــا
وح ْســن الحــال ،واملشــاركة
الصمــودُ ،
يســهم الربنامــج يف تقويــة ُّ
ـاس مــن جامع َتــي البانتــو وال ُّتـ َوا العرق َّيتــن ،وذلــك
الشــاملة لنـ ٍ
مــن خــال بنــاء الســام والوصــول إىل املبــادرات الصحيــة يف
منطقتــن صح َّيتــن هــا نيونــزو وكاليمــي مبقاطعــة تنجانيقــا.
األســباب األصليــ َة للنِّــزاع بــن البانتــو والتُّــ َوا
ويعالــج ذلــك
َ
ـث النَّشــاط الجديــد
بإنشــاء مناب ـ َر يف املجتمــع املحــي وب َب ْعـ ِ
فيهــاُ ،وتَ ِّثـ ُ
ـل هــذه املنابــر كلتــا الجامعتــن العرق َّيتــن.

ـي
ومــن جهــة أخــرى ،يعمــل الربنامــج مــن ُق ـ ْر ٍب مــع مج ِلـ َ
املنطقتــن ،وهــذا ُيقـ ِّوي التنفيــذ املحـ َّ
ي وامللكيــة واالســتدامة.
و ُي َض ُ
ــاف إىل ذلــكَّ ،أن مم ِّثــي املجتمــع املحــي -ومنهــم
النســاء والشــباب -كانــوا مــن املشــاركني يف التحليــل األ َّويل
لطبيعــة ال ِّنزاعــات يف مقديشــو.

ويف منطقــة نيونــزو ،التــي عانــت فقــراً مدقعــاً ومتاســكاً
مجتمعيــاً
ِّ
متــرراً وعقــوداً مــن انعــدام االســتثامرُ ،ح ِشــ َد
املتطوعــون مــن املجتمــع املحــي ،وانت ُِخبــوا لجانــاً محليــةً
للســام والصحــة .ومــن خــال هــذه اللجــان ،يتعــاون أف ـراد
جامعتَــي البانتــو والتُّــ َوا بعضهــم مــع بعــض لبنــاء الســام
وللعمــل عــى إرســاء االنتعــاش .وكــون اللجــانِ ُمخْ ت ِل َط ـ ًة أم ـ ٌر

ثــم اعرتافــاً بالتعدديــة القانونيــة يف الصومــال و َت ْفضيــلِ
املجتمــع املحــ ِّ
ــم القضائيــة التقليديــة والعرفيــة غــر
ي الن ُُظ َ
ِ
الرســمية ،ســعى املــروع إىل الخــوض يف قــدرات ورغبــة كلِّ
يحــي الخدمــة القضائيــة الرســميني وغــر الرســميني
مــن ُم ِت ِ
وبنائهــا ،وذلــك إلرســاء الحــقِّ يف املحاكمــة العادلــة .إذ تســاعد
األنشــطة التشــاركية كمنتديــات أصحــاب املصلحــة املعنيــن،
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ومنابــر الحــوار ،والتخطيــط إلج ـراءات تخفيــف ِحــدَّ ة ال ِّن ـزاع
عــى أســاس املجتمــع املحــي ،كل ذلــك يســاعد عــى إحــداث
ـم بــن املجتمعــات املحليــة والحكومــة املحليــة
تواصــلٍ منتظـ ٍ
ــرس
مــن أجــل إدارة النِّــزاع والوصــول إىل العدالــة .وهــذا ُي ِ
املســاءلة بنــا ًء عــى ا ُمل َّ
هــات واملســؤوليات ا ُملتَّفــق عليهــا.

اآلثار التي ترتكها السياســة واملامرسة

ومثــال ذلــكْ ،أن كان الع َم ُ
ــل مــع لجــان املتط ِّوعــن يف
ً
ً
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عامــا رئيســيا يف إرســاء
ْــع
متثيــل النســاء وجامعــة التُّــ َوا العرقيــة األقل َّيــة ،يف ُصن ِ
القـرارات املحل َّيــة .ولقــد أعــان ذلــك عــى بنــاء الثقــة وتبيــن
التعــاون عمليــاً بــن املجتمعــات املحليــة يف ِّ
حــل املشــكالت
ـإن ُأ ِري ـ َد بنــاء التامســك االجتامعــي بنــا ًء ناجح ـاً،
املحليــة .فـ ْ
َ
ــم دينام َّيــات القــوة بــن الجامعــات ،ومــن
فــا بــدَّ مــن ف ْه ِ
معالجــة أوجــه عــدم املســاواة واملع ِّوقــات التــي تحــول دون
ـاح مــن املــوارد
مشــاركة ا ُملب َعديــن ،وهــذا يقتــي أيضـاً ْأن ُي َتـ َ
مــا يكفــي الحاجــ َة للتعويــض عــن كلفــة املشــاركة.

صحيـ ٌـح َّأن الربنامــج مــا ي ـزال يف أ َّولــه ،ولك َّنــه يأتينــا ببعــض
الــدروس الق ِّيمــة يف َمنْــع النِّــزاع ويف بنــاء الســام .فالتع ُّلــم
درجــان يف الــدورة الربنامجيــة ،واليــو َم ،يف ســنة
والبحــث ُم َ
دروس تســتحقٌّ خصوص ـاً إلقــا َء
الربنامــج الثانيــة ،نجــد ثالث ـ َة
ٍ
الضــوء عليهــا.
املؤسســات املحليــة و َدع ُْمهــا ،مــع الحفــاظ
ويقتــي تعريــف َّ
عــى الحيــاد ،فه ـ ًا عميق ـاً لدينام َّيــات ال ِّن ـزاع املحــي .وهــذا
ــال الخدمــات أ َّنــه َ
أثبــت إ ْي َص ُ
ْــر يتط َّلــب تحليــ ًا ُمنْتظــ ًا مراعيــاً لظــروف النِّــزاع ،واســتعامالً
ٌ
نقطــ ُة دخــولٍ
مفيــدة ،ومن َ ٌ
قــويٌّ ُ ،ت َّ
ُّ
ــم مــن خاللــه مقاربــات بنــاء الســام ،و ُيبنَــى ملقاربــات االمتنــاع عــن الــرر .ويحتــاج كل هــذا إىل توفــر
نظ ُ
ُ
َّ
التامســك االجتامعــي بــن الجامعــات املتَنا ِزعَــة .ثــم إن املــوارد والدعــم كــا ينبغــي ،وإىل القــدرة عــى التك ُّيــف
ـئ ملــا هــو محـ ٌّ
ي مــن حقائــقَ ودينام َّيــات.
ـم ناشـ ٍ
تقويــ َة املؤسســات املحليــة ،الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،اســتجاب ًة ل َف ْهـ ٍ
وتعزيــز املســا َءل ِة يف إيصــال الخدمــات ،أم ـ ٌر رضوريٌّ  ،لتكــون
املقاربــات مســتدام ًة و َم ُقــود ًة محلي ـاً .وميكــن أن ينشــأ مــن ولِـ َ
ـا ُق ـ ِّد َم ِذ ْك ـ ُره آنف ـاً آثــا ٌر واضحـ ٌـة يف املانحــن ويف أعــال
خــال التط ـ ِّوع يف القواعــد الشــعبية ،تعـ ٌ
ـاون وعمـ ٌـل جامعــي رشكائهــم يف التنفيــذ وسياســتهم ،فنــورد هاهنــا منهــا خمســة
عظيــم.
آثــار.
ٌ
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أوالً :ينبغــي للامنحــن أن يطلبــوا مــن رشكائهــم يف التنفيــذ أن
ُيقــ ُّروا رصاحــ ًة الربامــج املســتجيبة للحــال واملَ ُقــ ْو َد َة محليــاً،
ـات أ ْلـنَُ ،تــد ِر ُج
ـم مقاربـ ٍ
وميكــن أن ُييـَ ِّ
ـر املانحــون ذلــك ب ّد ْعـ ِ
التع ُّلــم يف الــدورة الربنامجيــة وتســمح بالتك ُّيــف .وكان أحــد
التح ِّديــات التــي تحدَّ تنــا َّأن تصميــم املــروع األ َّو َّيل اعتمــد
عــى نظريــة تغيــر عا َّمــ ٍة عامليــ ٍة .ففــي مرحلــة تأســيس
املــروع يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال ،بعــد
إج ـراء البحــوث امليدانيــة األساســية ،أدرك فريــق املــروع َّأن
َّ
ـروع ُق ْطــريٍّ يحتــاج إىل نظري ـ ِة تغي ـ ٍر خاص ـ ٍة بحال ـ ِه،
كل مـ ٍ
ـنُ
ـم أىت بفكــرة التك ُّيــف يف تصميــم الربنامــج .ف ِلـ ْ
وهــذا ِمــنْ ثـ َّ
املانحــن وتفت ُُّحهــم لقبــول إدارة املشــاريع ا ُملتك ِّيفــة هــذه أمـ ٌر
ـى عنــه ،كــا ب َّينــا بحالتنــا يف مقاربــة الوكالــة الســويدية
ال غنـ ً
للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل.
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اإلنســاين يف بنــاء الســام ا ُملحــ َّر ِك محليــاً ،وميكــن أن تشــرك
مــع الجهــات الفاعلــة يف املجــال التنمــوي ومجــال إرســاء
الســام ،مــع الحفــاظ عــى الحيــاد وعــدم التح ُّيــز .ولــي
تنجــح االســتدامة يف حلــول بنــاء الســام ،مــن واجــب
الجهــات الخارجيــة الفاعلــة يف بنــاء الســام ْأن َت ْفهَــم د ْو َر
ـم
البنــى املحليــة والدينام َّيــات املحليــة ،وأن ُتح ـ ِّد َد ُس ـ ُب َل َد ْعـ ِ
املشــاركة الشــاملة بحيــث تبنــي ال ِّثقــ َة وتضمــن الحيــادَ.

مــا بعد ما هو مح ٌّ
يل

ر ْبـ ُ
ـط بنــاء الســام املح ـ ِّ
ي مبــا هــو أوســع نطاق ـاً مــن جهــو ٍد
يف صــدد املقاطعــات ويف الصــدد الوطنــي هــو أحــد التح ِّديــات
أهمهــا َّأن
الرئيســية يف أعــال بنــاء الســام ،وذلــك ألســباب ُّ
األحــداث والجهــات الفاعلــة واملصالــح يف املســتويات العليــا
ُته ِّيــئ ُجهُــ ْو َد بنــاء الســام املحل َّيــ َة وتؤ ِّثــر فيهــا .ويعتمــد
تخطيــط الجهــات الفاعلــة الدوليــة الــذي أمــده أطــول عــى
مــا هــو موجــودٌ و ُين َّفـ ُـذ مــن خطــط التنميــة وتخفيــف ال ِّنـزاع
املوضوعــة وطنيــاً ومحليــاً ،وعــى اإلرادة السياســية أيضــاً.
وهــذا تحــ ٍّد عــى وجــه الخصــوص يف جمهوريــة الكونغــو
ٌ
منهــارة هنــاك ،واإلرادة السياســية
الدميقراطيــة ،إذ الدولــة
ٌ
محــدودة غالبــاً عنــد الســلطات والنخــب الوطنيــة.
فيهــا

ثانيــاً :ينبغــي للعاملــن يف أوســاط املعونــة عــى إيجــاد
حلــول دامئــة للتَّهجــر الناجــم عــن النِّــزاع ْأن يســتثمروا يف
البحــث والتحليــل املناســ َب ْي .فعــى ســبيل املثــال ،يك ُت َقــاس
نتائــج بنــاء الســامُ ،مهـ ٌّـم أن ُنــد ِر َك ْأن ليــس ُّ
ـب
حسـ ُ
كل يش ٍء ُي َ
ــب بــه .فالتحليــل الكيفــي الوافــر -الــذي فيــه رسد
تس ُ
ُي ْح َ
ـح
قصــص وحكايــات -إىل جانــب التحليــل الك ِّمــي ميكــن أن ُي ِتيـ َ
لنــا مــن عُ ْمــق النظــر يف دينام َّيــات بنــاء الســام ونتائجــه مــا
ٌ
ٌ
عظيمــة لبنــاء الســام بنــا ًء
إمكانيــة
يحــه لنــا األســاليب الكم َّيــة وحدهــا .ومــع كل ذلــك ،هنــاك
هــو أعمــق مــن الــذي ُت ِت ُ
ُّ
يقــوده املجتمــع املح ـي يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
املهــم تحطيــم الحواجــز بــن العمــل اإلنســاين فيكــون لــه أثــ ٌر حســنٌ يف مــا بعــد مــا هــو محــ ٌّ
ي .وميكــن
ثالثــاً :مــن
ِّ
2
ْ
َ
ٌ
ُ
ــي مبــادرات كمبــادرة املــروع الــذي مت ِّولــه الوكالــة
والتنمــوي وبنــاء الســام .فالت ـزام الصفقــة الكــرى بالحلــول أن ت ْب ِن َ
ـب بــه مــا دام يؤ ِّكــدُ أهم َّي ـ َة الســويدية للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل دينامي ـ ًة مؤ ِّيــد ًة للتنميــة
رحـ ٌ
الدامئــة وبالرابطــة الثالثيــة ُم َّ
ُّ
التــآزر بــن مجــاالت
التدخــل هــذه .ويف مســتوى القاعــدة وبنــاء الســام ،للتعويــض عــن االفتقــار إىل اإلرادة السياســية
الشــعبية ،ال يعيــش النــاس منعزلــن بعضهــم عــن بعــض ،عنــد النخبــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء التامســك االجتامعــي
ولكــنْ مييــل العاملــون يف أوســاط املعونــة إىل ْأن ُي ِّ
نظمــوا واإلرادة السياســية ،ابتــدا ًء مــن القاعــدة الشــعبية فصاعــداً.
ويعملــوا منعزلــن .وميكــن أن يكــون هــذا االنع ـزال مدفوع ـاً
مــن تد ُّفــق متويــل املانحــن يف البيئــات املتأثــرة بال ِّنـزاع ،التــي َ
والي أورشورفيسان Wale.Osofisan@rescue-uk.org
متيــل إىل ْأن َت ْف ِص َ
(نائب) ،يف الوحدة الفنية املعنية بالحوكمة
رئيس ٌ
فني ٌ
ــل عمــداً بــن مجهــود العمــل اإلنســاين مدي ٌر ٌّ
والتنمــوي وبنــاء الســام.
شونا كني Shuna.Keen@rescue.org
ٌ
رئيسة يف ُأ ُطر العملِ والتع ُّلم  -يف ميدان بناء السالم
رابع ـاً :ينبغــي تصميــم آليــات متويــلٍ لدعــم الحلــول ا ُملح َّرك ـ ِة مدير ٌة
محليـاً لأل ْزمــات التــي يطــول أمدهــا ،وذلــك باســتعامل تد ُّفــق
التمويــل املشــرك الــذي يقصــد إىل إدمــاج عنــارص الســام لجنة اإلنقاذ الدول َّية www.rescue.org
اإليجــايب ،مــع الرتكيــز يف معالجــة بعــض األســباب األصليــة
Swedish International Development Cooperation Agency .1
للنِّــزاع العنيــف والتَّهجــر.
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/ .2
أخــراًُ ،ت ِّبــن تجربتنــا يف تنفيــذ هــذا املــروع تبيينــاً عمليــاً
أ َّنــه ميكــن أن تشــارك الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل

