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الم يف جمهورية الكونغو  َمْنُع النِّزاع عىل مستوى املجتمعات املحليَّة وِبَناُء السَّ

الدميقراطية والصومال
وااَلي أورشورفيسان وشونا كني

يزداد إدراك الحاجة إىل معالجة األسباب األصلية للتَّهجري، من خالل وجهة ‘الرابطة الثالثية’، أْي رابطة 
اإلنسانية والتنمية والسالم. وُيْظِهُر برنامٌج َمُقوٌد محلياً يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال هذه 

املقاربَة وُيِتيُح امُلِفيَد من دروٍس وتوصيات.

جاهــد عــىل مــرِّ الســنني القامئــون عــىل صناعــة املعونــة -ومــا 
يزالــون- إليجــاد حلــول دامئــٍة للتَّهجــري، وذلــك بســبب العوامل 
ــدة واملتشــابكة التــي يشــتمل عليهــا األمــر. وَيْنشــأ  امُلعقَّ
ــة يف  ــات الفاعل ــني الجه ــن ب ــىل أنَّ التنســيق امُلحسَّ إجــامٌع ع
املجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي ومجــال الســالم )املعروفــة 
باســم ‘الرابطــة الثالثيــة’( ميكــن أن ُيِتيــَح إطــاَر عمــٍل ملعالجــة 
ــمَّ  ــن ث ــده، وم ــول أم ــذي يط ــري ال ــة بالتَّهج ــائل املرتبط املس
ــَذ برنامــج  إيجــاد حلــوٍل دامئــة. ويف هــذا الســياق، ُوِضــَع وُنفِّ
ــويدية  ــة الس ــه الوكال ل ــذي متوِّ ــالم ال ــاء الس ــزاع وبن ــع النِّ من

 1.)Sida( ــدويل ــايئ ال ــاون اإلمن للتع

ــة  ــُد بهــذا الربنامــج إىل معالجــة بعــض األســباب األصلي وُيقَص
والصومــال.  الدميقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  يف  للتَّهجــري 
والــذي أفــاد تصميــَم الربنامــج ثالَثــُة مفاهيــَم أساســيٌة، وهــي: 

ــة  ــزاع البنيوي ــه يف فهــم محــّركات النِّ ــُز الربنامــج همَّ أوالً: َيْرُك
ــِهُم  ــي ُتْس ــة الت ــا املحــرِّكات البنيوي ــة ومعالجتهــا. فأمَّ والفوري
يف النِّــزاع وال ُتْســِهُم يف العزلــة، فإمنــا تقــود إىل العنــف. وهــي 
ترتبــط يف الصومــال وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بثــالث 
أزمــات:  1( أزْمــة الهويــة )ومثــال ذلــك، طبيعــة الرتكيــب 
ــة  ــني الُنَخــب(، 2( وأزْم ــيل وطبيعــة املنافســة ب العرقــي والَقَب
ــة  ــيايس والثقاف ــام الس ــة النظ ــك، طبيع ــال ذل ــل )ومث التمثي
ــة  ــدرة الدول ــك، ق ــال ذل ــوذ )ومث ــة النف ــية(، 3( وأزْم السياس
ــا املحــرِّكات الفوريــة، فهــي  عــىل أداء وظائفهــا السياســية(. وأمَّ
ــون  ــن أن تك ــات ميك ــة إىل نزاع ــباب البنيوي ل األس ــوُّ ــي تح الت
ــة  ــال وجمهوري ــرِّكات يف الصوم ــذه املح ــتمل ه ــة. وتش عنيف
الكونغــو الدميقراطيــة عــىل: عــدم املســاواة يف الحصــول عــىل 
ة، واملشــاركة  املعلومــات والخدمــات وغريهــا مــن املنافــع العامَّ
ــة  ــة العرقي ــتعامل الهوي ــرار، واس ــع الق ــة يف صن ــري املتكافئ غ
والهويــة العشــائرية خدمــًة ألغــراٍض سياســية محــدودٍة جــداً.

ــه رصاحــًة يف الســالم اإليجــايب  ــُز أيضــاً الربنامــج همَّ ثانيــاً: َيْرُك
بــدالً مــن الســالم الســلبي. ويشــري الســالم الســلبي إىل وقــف 

اإليجــايب، فهــو  الســالم  ــا  املبــارش. وأمَّ الجســامين  العنــف 
إزالــة العنــف بنيويــاً، أْي إزالــة عوامــل كاملظــامل امُلســتحِكَمة، 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، والعنــف الجنــدري، والظلــم 
العامــة  املؤسســات  وضعــف  واإلقصــاء،  االجتامعــي، 
الســالم  بنــاء  أنشــطة  وتهــدف  النِّــزاع.  إدارة  ومؤسســات 
اإليجــايب إىل إزالــة األســباب البنيويــة واملبــارشة للنِّــزاع العنيــف 
أو اقتالعهــا تدريجيــاً. ففــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، 
نســتعمل الحصــول العــادل عــىل الخدمــات الصحيــة لجامعَتــني 
ــَوا( يف تنجانيقــا، ويف الصومــال، نســتعمل  عرقيَّتــني )البانتــو والتُّ
الوصــول إىل العدالــة يف منطقــة كاران ومنطقــة هــاول َوَداق يف 
مقديشــو، مــن حيــث هــي نقــاط دخــوٍل للعمــل عــىل إنجــاح 

ــايب. ــالم اإليج الس

ــع  ــع من ــزاع م ــة للنِّ ــباب األصلي ــة األس ــض معالج ــاً: تقت ثالث
ــُز يف  ــزاع، ُيَركَّ ــاً لظــروف النِّ ــاًل مراعي ــف تحلي العــودة إىل العن
معالجــة العالقــة بــني الربنامــج وســياَقي النِّــزاع والتَّهجــري. ولقد 
أدرجنــا هــذا التحليــل فهــو جزٌء مــن التقييــم األســايس، اعتامداً 
ــاء  ــن أجــل إلق ــك م ــون، وذل ــا املحليُّ ــه رشكاؤن ــا يعرف ــىل م ع
الضــوء عــىل املجــاالت ذات األْولويِّــة، يف إســرتاتيجيات املخاطــر 
وتخفيفهــا. ولقــد أدرجنــا أيضــاً مقاربــًة مــن مقاربــات ‘االمتناع 
ــات’ يف  ــات’ ‘وجامع ــد ‘ُمفرِّق ــق تحدي ــن طري ــرضر’، ع ــن ال ع
ــا  األماكــن التــي فيهــا املــرشوع، وهــي عنــارٌص يف املجتمــع، إمَّ
ــا تجمعهــم )وميكــن  ــر( وإمَّ ُتفــرِّق النــاس )وهــي مصــادر للتوتُّ
ــىل  ــج ع ــت النتائ ــد أعان ــكالت(. وق ــلٍّ املش ــا أداًة لح تصيريه
ــات  ن ــذ يف كلٍّ مــن مكوِّ ــم وإســرتاتيجيات التنفي وضــع التصمي

ــة والصومــال.   ــة الكونغــو الدميقراطي جمهوري

الربنامج: األسباب األصلية والسالم اإليجايب 
ــزاع  ــن بالنِّ ــاس املتأثري ــم الن ــٌة لدع ــج محاول ــب الربنام يف قل
ــري  نهــم مــن التأث بطــرٍق تجعلهــم آمنــني يف مجتمعاتهــم ومُتكِّ
يف القــرارات التــي تؤثِّــر يف عيشــهم. ويكــون ذلــك كذلــك مــن 
خــالل دعــم األنشــطة اآلتيــة التــي تشــتمل عــىل روح الرابطــة 

الثالثيــة:
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يف العمــل اإلنســاين: االســتجابة للحاجــات اإلنســانية بإيصــال  	
الخدمــات مبــارشًة، وتوفــري املعونــة القانونيــة، وتحســني 
ــة يف  ــات الصحي ــىل الخدم ــول ع ــة الحص ــاءلة وإمكاني املس
ــاس  ــن الن ــٌم م ــزٌء عظي ــا ج ــاج فيه ــا يحت ــي إمَّ ــق الت املناط
إىل املســاعدة اإلنســانية أو فيهــا احتــامل خطــٍر لنشــوء تلــك 

ــة. الحاج

تنفيــذ  	 االجتامعــي:  والتامســك  املحــيلِّ  الســالم  بنــاء  يف 
ُز التامســك االجتامعــي، كالحــوار الــذي  األنشــطة التــي تعــزِّ
بــني املجتمعــات املحليــة والــذي بــني أفــراد كل مجتمــع 
شــة يف  محــيل، واألنشــطة التــي ُتــرْشُِك الجامعــات املهمَّ
عمليــات ُصْنــِع القــرار حــول خدمــات الصحــة والعدالــة. 

ــة  	 ــمِّ يف تقوي ــُز اله ــون: َرْك ــم القان ــيل وُحْك ــم املح يف الُحْك
ــنَي املســؤوليَة املســؤولني  ــدرة املكلَّف ــر ق املنظومــات، وتطوي
ــْدرة  ــادة ُق ــع زي ــة، م ــة والعدال ــات الصح ــري خدم ــن توف ع
املجتمعــات املحليــة ومعارفهــا )أي أصحــاب الحقــوق( عــىل 

ــؤولية.  ــنَي املس ــاءلة املكلَّف مس

ــم  ــة التصمي ــه يف منهجي ــة جــزٌء ال ُيســتغَنى عن ــة املحليَّ امللكيَّ
ــراد  ــىل أف ــرشاكات ع ــتمل ال ــني. وتش ــذ كال املرشوع ويف تنفي
ــة  ــات الفاعل ــيَّام الجه ــؤوليَة، وال س ــنَي املس ــع وامُلكلَّف املجتم
ــة  ــات الفاعل ــدين. فالجه ــع امل ــة، واملجتم ــة املحلي يف الحكوم
وأكثهــا  وأنســبها،  درجــًة  العوامــل  أفضــل  هــي  املحليــة 
ــف  ــاج، وتخفي ــاءلة واالندم ــني املس ــتدامًة، لتحس ــًة واس فعالي

ــا. ــة وحلِّه ــكالت املحلي ــد املش ــزاع، وتحدي ِة النِّ ــدَّ ِح

ــة  ــع منظم ــل م ــة، نعم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري فف
دينيــة محليــة، اســمها اللجنــة األبرشــية للعدالــة والســالم 
)Commission Diocesaine de la Justice et Paix(. وهنــا 
مــود، وُحْســن الحــال، واملشــاركة  يســهم الربنامــج يف تقويــة الصُّ
ــَوا العرقيَّتــني، وذلــك  الشــاملة لنــاٍس مــن جامعَتــي البانتــو والتُّ
ــة يف  ــادرات الصحي ــاء الســالم والوصــول إىل املب مــن خــالل بن
منطقتــني صحيَّتــني هــام نيونــزو وكاليمــي مبقاطعــة تنجانيقــا. 
ــَوا  ــو والتُّ ــني البانت ــزاع ب ــَة للنِّ ــباَب األصلي ــك األس ــج ذل ويعال
ــد  ــِث النَّشــاط الجدي ــع املحــيل وبَبْع ــَر يف املجتم بإنشــاء مناب

ــني.   ــني العرقيَّت ــا الجامعت ــر كلت ــُل هــذه املناب ــا، ومُتَثِّ فيه

التــي عانــت فقــراً مدقعــاً ومتاســكاً  ويف منطقــة نيونــزو، 
راً وعقــوداً مــن انعــدام االســتثامر، ُحِشــَد  مجتمعيــاً متــرضِّ
املتطوعــون مــن املجتمــع املحــيل، وانُتِخبــوا لجانــاً محليــًة 
ــراد  للســالم والصحــة. ومــن خــالل هــذه اللجــان، يتعــاون أف
ــالم  ــاء الس ــض لبن ــع بع ــم م ــَوا بعضه ــو والتُّ ــي البانت جامعَت
وللعمــل عــىل إرســاء االنتعــاش. وكــون اللجــاِن ُمْختِلَطــًة أمــٌر 

نــت دعــوة اللجــان، ومنها  رضوريٌّ إلعــادة بنــاء الثقــة. فقــد مكَّ
ــن  ري ــن وامُلهجَّ ــادَة األم ــة، إع ــيات املحلي ــع امليليْش ــو م ــا ه م
إىل مناطــق املــرشوع، إذ هــي ســاعدت عــىل إنشــاء الظــروف 
ــة  ــات الصحي ــادة تأســيس الخدم ــا إع ــي ميكــن مــن خالله الت

ــا.  ــول عليه والحص

ــة يف  ــىل التوعي ــون ع ــون املجتمعيُّ ــون الصحيُّ ــل امُلختصُّ ويعم
ــعون املــدارك حــول الخدمــات الصحيــة املحليــة  ُقَراُهــم، فُيوسِّ
ــَوا  ويزيــدون الثقــة بهــا. ويســتعمل الخدمــات اليــوَم مــن التُّ
عــدٌد كثــرٌي، أكــث مــن قبــل، تلــك الخدمــات التــي كانــوا 
يتجنَّبــون اســتعامالها ســابقاً مخافــَة التَّمييــز وســوء املعاملــة. 
ــة، ال  ــز الصحي ــدن يف املراك ــرتَْن أن تل ــوَم تخ ــَوا الي ــاء التُّ فنس
، أكــث مــن قبــل، يأتــنَي بأطفالهــنَّ  املنــازل، وعــدد كثــري منهــنَّ

ــم.  لتلقيحه

ــا يف مقديشــو، ويف األجــزاء الجنوبيــة والوســطى مــن  وأمَّ
ــزاع والتَّهجــري  الصومــال عمومــاً، فأحــد األســباب الرئيســية للنِّ
ــات األساســية،  ــري الخدم ــة عــىل توف ــدرة الدول هــو انعــدام ق
ــه. ويعمــل  ــٍح وإدارت ــم نظــاٍم قضــايئٍّ عــادٍل رصي ــا تنظي ومنه
ــني: منطقــة كاران  الربنامــج يف الصومــال بالرشاكــة مــع منطقت
تــه تعزيــز الوصــول إىل ُنُظــم  ومنطقــة هــاول َوَداق. وُمهمَّ
القضــاء، وقــدرات أفــراد املجتمــع والســلطات املحليــة، وذلــك 
ــف.  ــري ُعْن ــن غ ــا م ــدرة عليه ــات والق ــات وامُلَنازع ــِع النِّزاع ملَْن
ــد  ــلويكٍّ عن ــريُّ س ــق تغ ــىل تحقي ــاً ع ــرشوع خصوص ــل امل ويعم
ُمِتيِحــي الخدمــة القضائيــة، بحيــث يحمــون الحــقَّ يف محاكمــة 
اســتعامل  زيــادة  إىل  جاهــداً  الربنامــج  ويســعى  عادلــة، 
املواطنــني الخدمــات القضائيــة اآلمنــة، وإىل دعــم املجتمعــات 
املحليــة لوضــع إســرتاتيجيات للعمــل الجامعــي تشــتمل عــىل 
أصــوات النــاس كلِّهــم، مــن غــري نظــٍر إىل االنتــامء العشــائري. 

ــَي  ــرٍْب مــع مجِل ــة أخــرى، يعمــل الربنامــج مــن ُق ومــن جه
ي التنفيــذ املحــيلَّ وامللكيــة واالســتدامة.  املنطقتــني، وهــذا ُيقــوِّ
-ومنهــم  املحــيل  املجتمــع  ممثِّــيل  أنَّ  ذلــك،  إىل  وُيَضــاُف 
يل  النســاء والشــباب- كانــوا مــن املشــاركني يف التحليــل األوَّ

لطبيعــة النِّزاعــات يف مقديشــو. 

وَتْفضيــِل  الصومــال  يف  القانونيــة  بالتعدديــة  اعرتافــاً  ثــم 
ــري  ــة غ ــة والعرفي ــة التقليدي ــَم القضائي ــيلِّ الُنُظ ــِع املح املجتم
ــة كلِّ  الرســمية، ســعى املــرشوع إىل الخــوض يف قــدرات ورغب
ــميني  ــري الرس ــميني وغ ــة الرس ــة القضائي ــي الخدم ــن ُمِتيِح م
وبنائهــا، وذلــك إلرســاء الحــقِّ يف املحاكمــة العادلــة. إذ تســاعد 
ــني،  ــة املعني ــات أصحــاب املصلح األنشــطة التشــاركية كمنتدي
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ــزاع  ة النِّ ــر الحــوار، والتخطيــط إلجــراءات تخفيــف ِحــدَّ ومناب
عــىل أســاس املجتمــع املحــيل، كل ذلــك يســاعد عــىل إحــداث 
ــة  ــة والحكومــة املحلي تواصــٍل منتظــٍم بــني املجتمعــات املحلي
ــريِس  ــذا ُي ــة. وه ــول إىل العدال ــزاع والوص ــل إدارة النِّ ــن أج م

ــا.  ــق عليه ــؤوليات امُلتَّف ت واملس ــامَّ ــىل امُله ــاًء ع ــاءلة بن املس

اآلثار التي ترتكها السياســة واملامرسة
ــا ببعــض  ــه يأتين ــه، ولكنَّ ل ــزال يف أوَّ ــا ي ــج م ــٌح أنَّ الربنام صحي
ــم  ــالم. فالتعلُّ ــاء الس ــزاع ويف بن ــع النِّ ــة يف َمْن ــدروس القيِّم ال
والبحــث ُمدرَجــان يف الــدورة الربنامجيــة، واليــوَم، يف ســنة 
ــَة دروٍس تســتحقٌّ خصوصــاً إلقــاَء  الربنامــج الثانيــة، نجــد ثالث

ــا.  ــوء عليه الض

ــرَبٌ  ــدٌة، ومْن ــوٍل مفي ــُة دخ ــه نقَط ــات أنَّ ــاُل الخدم ــت إْيَص أثب
ــُم مــن خاللــه مقاربــات بنــاء الســالم، وُيبَنــى  ، ُتنظَّ قــويٌّ
إنَّ  ثــم  امُلَتناِزَعــة.  الجامعــات  بــني  االجتامعــي  التامســك 
الحكوميــة،  وغــري  الحكوميــة  املحليــة،  املؤسســات  تقويــَة 
، لتكــون  وتعزيــز املســاَءلِة يف إيصــال الخدمــات، أمــٌر رضوريٌّ
ــن  ــن أن ينشــأ م ــاً. وميك ــودًة محلي ــات مســتدامًة وَمُق املقارب
ع يف القواعــد الشــعبية، تعــاوٌن وعمــٌل جامعــي  خــالل التطــوِّ

ــٌم. عظي

يف  عــني  املتطوِّ لجــان  مــع  العَمــُل  كان  أْن  ذلــك،  ومثــال 
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عامــاًل رئيســياً يف إرســاء 
ُصْنــِع  األقليَّــة، يف  العرقيــة  ــَوا  التُّ النســاء وجامعــة  متثيــل 
ــة. ولقــد أعــان ذلــك عــىل بنــاء الثقــة وتبيــني  القــرارات املحليَّ
ــكالت  ــلِّ املش ــة يف ح ــات املحلي ــني املجتمع ــاً ب ــاون عملي التع
ــاً،  ــاًء ناجح ــي بن ــاء التامســك االجتامع ــَد بن ــإْن ُأِري ــة. ف املحلي
ــن  ــات، وم ــني الجامع ــوة ب ــات الق ــِم ديناميَّ ــن َفْه ــدَّ م ــال ب ف
ــي تحــول دون  ــات الت ق معالجــة أوجــه عــدم املســاواة واملعوِّ
مشــاركة امُلبَعديــن، وهــذا يقتــض أيضــاً أْن ُيَتــاَح مــن املــوارد 

ــاركة.  ــة املش ــن كلف ــض ع ــَة للتعوي ــي الحاج ــا يكف م

ســات املحليــة وَدْعُمهــا، مــع الحفــاظ  ويقتــض تعريــف املؤسَّ
ــزاع املحــيل. وهــذا  ــات النِّ ــاد، فهــاًم عميقــاً لديناميَّ عــىل الحي
ــتعامالً  ــزاع، واس ــروف النِّ ــاً لظ ــاًم مراعي ــاًل ُمْنتظ ــب تحلي يتطلَّ
ــري  ــاج كلُّ هــذا إىل توف ــرضر. ويحت ــن ال ــاع ع ــات االمتن ملقارب
املــوارد والدعــم كــام ينبغــي، وإىل القــدرة عــىل التكيُّــف 
اســتجابًة لَفْهــٍم ناشــٍئ ملــا هــو محــيلٌّ مــن حقائــَق وديناميَّــات. 

ــامل  ــٌة يف املانحــني ويف أع ــاٌر واضح ــاً آث ــُره آنف َم ِذْك ــدِّ ــاَم ُق ولِ
رشكائهــم يف التنفيــذ وسياســتهم، فنــورد هاهنــا منهــا خمســة 

آثــار.

اجتامٌع أقامه املجتمع املدين مع أعضاء اللِّجان املحلية، يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، يف شهر مارس/آذار من عام 2019. 
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أوالً: ينبغــي للامنحــني أن يطلبــوا مــن رشكائهــم يف التنفيــذ أن 
ــاً،  ــْوَدَة محلي ــال واملَُق ــتجيبة للح ــج املس ــًة الربام وا رصاح ــرُّ ُيق
وميكــن أن ُييــرسَِّ املانحــون ذلــك بّدْعــِم مقاربــاٍت أْلــنَي، ُتــدِرُج 
ــد  ــف. وكان أح ــمح بالتكيُّ ــة وتس ــدورة الربنامجي ــم يف ال التعلُّ
ــد  يلَّ اعتم ــرشوع األوَّ ــم امل ــا أنَّ تصمي تن ــي تحدَّ ــات الت ي التحدِّ
ــٍة عامليــٍة. ففــي مرحلــة تأســيس  عــىل نظريــة تغيــري عامَّ
املــرشوع يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال، بعــد 
إجــراء البحــوث امليدانيــة األساســية، أدرك فريــق املــرشوع أنَّ 
ــِه،  ــرٍي خاصــٍة بحال ــِة تغي ــاج إىل نظري ــريٍّ يحت كلَّ مــرشوٍع ُقْط
ــف يف تصميــم الربنامــج. فِلــنْيُ  وهــذا ِمــْن ثــمَّ أىت بفكــرة التكيُّ
املانحــني وتفتُُّحهــم لقبــول إدارة املشــاريع امُلتكيِّفــة هــذه أمــٌر 
ال غنــًى عنــه، كــام بيَّنــا بحالتنــا يف مقاربــة الوكالــة الســويدية 

للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل.  

إيجــاد  عــىل  املعونــة  أوســاط  يف  للعاملــني  ينبغــي  ثانيــاً: 
ــتثمروا يف  ــزاع أْن يس ــن النِّ ــم ع ــري الناج ــة للتَّهج ــول دامئ حل
ــاس  ــال، يك ُتَق ــبيل املث ــىل س ــَبنْي. فع ــل املناس ــث والتحلي البح
نتائــج بنــاء الســالم، ُمهــمٌّ أن ُنــدرَِك أْن ليــس كلُّ يشٍء ُيحَســُب 
ُيْحتَســُب بــه. فالتحليــل الكيفــي الوافــر -الــذي فيــه رسد 
ــي ميكــن أن ُيِتيــَح  قصــص وحكايــات- إىل جانــب التحليــل الكمِّ
ــات بنــاء الســالم ونتائجــه مــا  لنــا مــن ُعْمــق النظــر يف ديناميَّ
ــة وحدهــا. هــو أعمــق مــن الــذي ُتِتيُحــه لنــا األســاليب الكميَّ

ثالثــاً: مــن املهــمِّ تحطيــم الحواجــز بــني العمــل اإلنســاين 
ــول  ــة الكــربى2 بالحل ــزام الصفق ــاء الســالم. فالت والتنمــوي وبن
ــَة  ــُد أهميَّ ــٌب بــه مــا دام يؤكِّ الدامئــة وبالرابطــة الثالثيــة ُمرحَّ
ــدة  ــتوى القاع ــذه. ويف مس ــل ه ــاالت التدخُّ ــني مج ــآزر ب الت
الشــعبية، ال يعيــش النــاس منعزلــني بعضهــم عــن بعــض، 
مــوا  ولكــْن مييــل العاملــون يف أوســاط املعونــة إىل أْن ُينظِّ
ــني. وميكــن أن يكــون هــذا االنعــزال مدفوعــاً  ــوا منعزل ويعمل
ــزاع، التــي  ــق متويــل املانحــني يف البيئــات املتأثــرة بالنِّ مــن تدفُّ
متيــل إىل أْن َتْفِصــَل عمــداً بــني مجهــود العمــل اإلنســاين 

ــالم.  ــاء الس ــوي وبن والتنم

رابعــاً: ينبغــي تصميــم آليــات متويــٍل لدعــم الحلــول امُلحرَّكــِة 
ــق  محليــاً لألزْمــات التــي يطــول أمدهــا، وذلــك باســتعامل تدفُّ
ــالم  ــارص الس ــاج عن ــد إىل إدم ــذي يقص ــرتك ال ــل املش التموي
ــة  ــباب األصلي ــض األس ــة بع ــز يف معالج ــع الرتكي ــايب، م اإليج

ــري.  ــف والتَّهج ــزاع العني للنِّ

ــاً  ــاً عملي ــرشوع تبيين ــذا امل ــذ ه ــا يف تنفي ــني تجربتن ــرياً، ُتبِّ أخ
أنَّــه ميكــن أن تشــارك الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل 

ــرتك  ــن أن تش ــاً، وميك ــرَِّك محلي ــالم امُلح ــاء الس ــاين يف بن اإلنس
مــع الجهــات الفاعلــة يف املجــال التنمــوي ومجــال إرســاء 
ــز. ولــيك  الســالم، مــع الحفــاظ عــىل الحيــاد وعــدم التحيُّ
واجــب  مــن  الســالم،  بنــاء  حلــول  يف  االســتدامة  تنجــح 
الجهــات الخارجيــة الفاعلــة يف بنــاء الســالم أْن َتْفَهــم دْوَر 
ــِم  ــُبَل َدْع َد ُس ــة، وأن ُتحــدِّ ــات املحلي ــة والديناميَّ ــى املحلي البن

املشــاركة الشــاملة بحيــث تبنــي الثِّقــَة وتضمــن الحيــاَد.

مــا بعد ما هو محيلٌّ
ــُط بنــاء الســالم املحــيلِّ مبــا هــو أوســع نطاقــاً مــن جهــوٍد  رْب
يــات  يف صــدد املقاطعــات ويف الصــدد الوطنــي هــو أحــد التحدِّ
ــا أنَّ  ه ــباب أهمُّ ــك ألس ــالم، وذل ــاء الس ــامل بن ــية يف أع الرئيس
ــا  ــتويات العلي ــح يف املس ــة واملصال ــات الفاعل ــداث والجه األح
ُتهيِّــئ ُجُهــْوَد بنــاء الســالم املحليَّــَة وتؤثِّــر فيهــا. ويعتمــد 
ــذي أمــده أطــول عــىل  ــة ال ــة الدولي ــط الجهــات الفاعل تخطي
ــزاع  ــُذ مــن خطــط التنميــة وتخفيــف النِّ مــا هــو موجــوٌد وُينفَّ
املوضوعــة وطنيــاً ومحليــاً، وعــىل اإلرادة السياســية أيضــاً. 
وهــذا تحــدٍّ عــىل وجــه الخصــوص يف جمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة، إذ الدولــة منهــارٌة هنــاك، واإلرادة السياســية 

ــة.  ــب الوطني ــلطات والنخ ــد الس ــاً عن ــدودٌة غالب ــا مح فيه

ــاًء  ــالم بن ــاء الس ــٌة لبن ــٌة عظيم ــاك إمكاني ــك، هن ــع كل ذل وم
ــة،  ــة الكونغــو الدميقراطي يقــوده املجتمــع املحــيلُّ يف جمهوري
ــن  . وميك ــيلٌّ ــو مح ــا ه ــد م ــا بع ــٌن يف م ــٌر حس ــه أث ــون ل فيك
ــة  ــُه الوكال ل ــذي متوِّ ــرشوع ال ــادرة امل ــادراٌت كمب ــَي مب أْن َتْبِن
ــدًة للتنميــة  ــًة مؤيِّ الســويدية للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل دينامي
ــية  ــار إىل اإلرادة السياس ــن االفتق ــض ع ــالم، للتعوي ــاء الس وبن
ــي  ــك االجتامع ــاء التامس ــالل بن ــن خ ــك م ــة، وذل ــد النخب عن
ــداً. ــعبية فصاع ــدة الش ــن القاع ــداًء م ــية، ابت واإلرادة السياس

Wale.Osofisan@rescue-uk.org وااَلي أورشورفيسان 
مديٌر فنيٌّ رئيٌس )نائٌب(، يف الوحدة الفنية املعنية بالحوكمة 

  Shuna.Keen@rescue.org شونا كني 
مديرٌة رئيسٌة يف ُأُطر العمِل والتعلُّم - يف ميدان بناء السالم 

 www.rescue.org لجنة اإلنقاذ الدوليَّة

Swedish International Development Cooperation Agency .1
 https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/ .2

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:Wale.Osofisan@rescue-uk.org
mailto:Shuna.Keen@rescue.org
http://www.rescue.org
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/
ell3sf
FMR cc


