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السلطة وتغيري املامرسة ل َد ْع ِم بناء السالم املَ ُقو ِد محلياً
تحويل ُّ
أليكس شوب ِردج

توسيع إدراك دينام َّيات ال ِّنز ِاع املح ِّ
يقتيض بناء السالم بنا ًء مستداماً
يل ،ورغب ًة من جهة الجهات الفاعلة
َ
الخارجية ،يف ِّ
التخل عن السيطرة ،وتسليمها للجهات الفاعلة املحلية.
ُي ْطــ َر ُد أ ْك َ ُ
ــر الالجئــن مــن ديارهــم و ُي ْب َع َ
ــدون عنهــا بســبب
ً
َ
َّ
ال ِّنـزاع ،ثــم َيـ َر ْون غالبـا أن دينام َّيــات ال ِّنـزاع الــذي يفـ ُّرون منــه
والتو ُّت ـرات التــي تقــوم عليــه ،إمنــا ُتنْقـ ُـل إىل محيطهــم الجديــد.
ويــأيت أكــر مــن نصــف الالجئــن جميع ـاً مــن ثالثــة بــا ٍد (هــي
ســورية وأفغانســتان وجنــوب الســودان) ،وأكــر الجئــي العــامل
مســتضافون يف  15بلــداً ،ومعظــم هــذه البــاد مجــاور ٌة البــا َد
التــي يفــ ُّر منهــا الالجئــون .وإضافــ ًة إىل ال ُقــ ْرب الجغــرا ِّيف،
تتشــارك هــذه البــاد غالبـاً يف روابــط عرقيــة ودينيــة ،إىل جانــب
روابـ َ
ـط أوســع نطاقـاً ،سياســي ٍة واقتصاديـ ٍة واجتامعيـ ٍة .ويف كثــر
مــن الحــاالت ،يكــون للمصالــح الخاصــة أو السياســية يف البلــد
املضيــف مـ ٌ
ـكان يف ال ِّن ـزاع الــذي يجاورهــا.
وتظهــر هــذه الدينام َّيــات غالبــاً يف العالقــات بــن الالجئــن
واملجتمعــات املضيفــة عــى املســتويني املحــي واإلقليمــي،
وهــي مــن ثـ َّـم ميكــن اســتعاملها لتعزيــز بعــض مــن الروايــات
السياســية .ثــم َّإن تفاعُ ـ َ
ـل هــذه الدينام َّيــات ،التــي زادت ِحدَّتهــا
بســبب تحميــل الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة مــا ال طاقــة لهــم
ولهــا بــه يف حــاالت التَّهجــر التــي يطــول أمدهــا ،ميكــن أن يزيــد
خطــر التو ُّتـرات بــن الالجئــن أنفســهم ،والتو ُّتـرات بــن الالجئــن
والســكان املضيفــن.

مصطلحــن عمل َّيــن ْ
ـتخلص منهــا نتيجتهــا املنطقيــة،
وأن ُي ْسـ َ
ً
مــن حيــث التعديــات الربنامجيــة والعمل َّيــة املطلوبــة .ونظـرا إىل
الطبيعيــة املالزمــة للتنميــة واملســاعدة اإلنســانية -التــي ِّ
تفضـ ُـل
نقــل املــوارد ،والتأثــر ،والوصــول إىل جامعــات مع َّينــة دون
غريهــا -فــا ُّ
تدخ ـ ًا كام ـ ًا مراعي ـاً لظــروف ال ِّن ـزاع .ومــع ذلــك،
ُ
ميكــن مــن أجــل التص ـدِّي لهــذه املعضــات ِفعــل مــا هــو أكــر
بكثــر مـ َّ
ـا ُيــا َرس اليــو َم .و َت ْظهــر ِق َّلــة االهتــام عملي ـاً بهذيــن
ً
املفهو َم ْــن خصوصــا يف االســتجابة اإلنســانية ،وجــز ٌء مــن ذلــك
ســببه صعوبــة املوازنــة بــن تعقيــد الســياقات املتأثــرة بال ِّن ـزاع
وبــن رضورة إيصــال املســاعدة يف أرسع وقــت ُم ْمكــن.
ثــم َّإن قــوة االندفــاع التــي تدفــع االســتجابة إىل الحاجــات
ـم دينام َّيــات ال ـراع ،مــن
اإلنســانية إمنــا تعنــي َّأن أهميــة َف ْهـ ِ
حيــث ِص َلتُهــا بالالجئــن واملجتمــع املضيــف ،هــي إ َّمــا ُمق َّلــلٌ
مــن شــأنها أو َم ْغفـ ٌ
ـول عنهــا .ففــي أوغنــدا ،أدَّى ذلــك إىل ا ِّتبــاع
ُّ
مقاربــ ٍة اعتباطيــ ٍة تــأيت بنتائــج عكســية يف معالجــة التوتــرات
يف جامعــة الجئــي جنــوب الســودان .ففــي بدايــة األمــر ،كانــت
القـرارات املتعلقــة مبوقــع مســتوطنات الالجئــن الجغـرا ِّيف غافلـ ًة
عــن مواطــن التصــدُّع العرقــي التــي أظهرتهــا الحــرب األهليــة يف
البلــد .وملَّــا اندلــع العنــف املحــي يف بعــض مســتوطنات الالجئني،
ُفـ ِّر َق الالجئــون مــن بعــدُ جغرافيـاً وفــق طوائفهــم .ومــع مــرور
الوقــت ،عمــل هــذا يف تقويــة التو ُّتــرات املجتمعيــة وإدامتهــا.
وملَّــا كان ال بــ َّد مــن االعــراف باالختالفــات بــن املجتمعــات
ْــع العنــف الــذي ميكــن أن يقــع أو
املحليــة ،والعمــل عــى َمن ِ
عــى تخفيفــه ،كان مــن املهـ ِّـم أيض ـاً َف ْهـ ُـم املســاعدة اإلنســانية
التــي ميكــن أن تــأيت لتكــون كالجــر ُيَــدُّ بــن املجتمعــات
املحليــة ليجمــع بينهــا ،ولتُسـ ِه َم يف زيــادة التامســك االجتامعــي.
ـج هــذه األهــداف يف َو ْضـ ِـع الربامــج ،وال ينبغــي ْأن
وال بـ َّد أن ُت ْد َمـ َ
ُ
ً
ُتفـ َ
ُ
ـرَض أو ُت َع ـ َّد أفــكارا ت ْســتد َرك بعــد حــن.

ويف هــذا الســياق ،ميكــن أن يكــون للتنميــة واملســاعدة اإلنســانية
دور ف َّعـ ٌ
ـال يف معالجــة األســباب األصليــة أو التو ُّت ـرات ا ُملتَفاق َم ـ ِة
معالج ـ ًة مجديــة .ويف جهــود بنــاء الســام التــي يبذلهــا الجئــو
جنــوب الســودان يف أوغنــداُ ،فــ َر ٌص ُّ
للتفكــر يف التحدِّيــات
التــي تتحدَّاهــم ،ويف املامرســة الســليمة ،فكيــف يكــون إدمــاج
نتائــج بنــاء الســام ومنــع نشــوب ال ِّن ـزاع يف الربامــج اإلنســانية
ْــم الجهــات الفاعلــة
والتنمويــة؟ وكيــف ُي َّ
حســنُ متكــن َدع ِ
ً
الخارجيــة للجهــو ِد ا ُمل ْســتدام ِة املَ ْب ُذولــ ِة محليــا؟ وميكــن أن
يتوافــق كث ـ ٌر مــن األ ْف ـ َكا ِر ا ُملن َ
َاقش ـ ِة هــي وغــر أحــوال تهج ـ ٍر
ٌ
َ
ْ
ولقــد َوض َعــت مبــادرة اســمها معونــة أفضــل يف ال ِّن ـزاع (Better
أخــرى.
 )Aid in Conflictيف جنــوب الســودان إطــاْ َر عمــلٍ توجيهيــاً
1
ما بعد الكالم ا ُملن َّمق
ســمى مجــال الطمــوح (.)Spectrum of Ambition
مفيــداً ُي َّ
ً
ُي َحــال مفهُو َمــا االمتنــاع عــن الــرر ومراعــاة ظــروف ال ِّنـزاع غالبا ويبــدأ هــذا اإلطــار بحــ ٍّد أدىن مــن األمــر الزجــري ‘بتجنُّــب
منمٍــق .إذ ُيذ َك ـ ُر املفهومــان م ـراراً يف عُ ـ ُروض املشــاريع ،الــرر’ ،كــا هــو مطلــوب يف مبــادئ الــدول َّ
الهشــة ،التــي
كالم َّ
إىل ٍ
ووثائــق الربامــجُ ،
واأل ُطــر املنطقيــة ،ولكــنْ ينــدر ْأن ُيحــ َّوال إىل وضعتهــا لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة ،يف منظمــة التعــاون والتنميــة
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يف امليــدان االقتصــادي .وهــو يســر يف الطريــق إىل هــدف
ضمــن مــا هــو موجــود مــن
اإلســهام يف الســام واالســتقرار يف
ِ
ُأ ُط ـ ٍر والتزامــات عملي ـ ٍة وسياســاتي ٍة (ولكــنْ مــن غــر تغي ـ ٍر يف
ال َغــ َر ِض الرئيــس الــذي يرمــي إليــه الربنامــج) .وآخــر مطــاف
اإلطــار هــو التط ُّلــع -كــا جــاء يف الهــدف رقــم  16مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة -إىل معالجــة محــ ِّركات النِّــزاع معالجــ ًة
مبــارش ًة و ُمــروَّىً فيهــا (وهــذا يف جميــع الربامــج التــي تتَّخــذ
تخفيــض النِّــزاع هدفــاً رئيســاً لهــا).
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ونظـراً إىل طبيعــة ال ِّنـزاع يف جنــوب الســودان ،هنــاك أيضـاً مــن
ال ِّنزاعــات بــن الالجئــن مــا هــو كامــنٌ ومــا هــو ظاه ـ ٌر ،تنشــأ
غالبـاً عــن ارتباطــات حقيقيـ ٍة أو متصــور ٍة بــن أطـراف ال ِّنـزاع يف
جنــوب الســودان .وصحيــح َّأن التو ُّتـرات تختلــف يف مســتوطنات
الالجئــن بأوغنــدا ،ولكــنَّ نشــوءها إمنــا يعنــي َّأن األحــداث أو
املنازعــات الظاهــر رضرهــا قــد تصاعــدت رسيعـاً ،وهــذا أدَّى إىل
مزيــ ٍد مــن االضطرابــات أو العنــف أو كليهــا ،وأدَّى يف بعــض
هــم جــداً أن يكــون
الحــاالت إىل وفيــات .ويف هــذا الســياقُ ،م ٌ
ــم
لــدى الجهــات الفاعلــة يف املجــال التنمــوي واإلنســاين َف ْه ُ
دقيــقٌ للدينام َّيــات التــي يكــر وقوعهــا محلي ـاً يف مــا يســتوطنه
الالجئــون ،أو يف منطقــ ٍة محــدد ٍة َّ
مــا يســتوطنه الالجئــون،
ــم معرفــة كيفيــة ارتبــاط هــذه الدينام َّيــات
ومــن هــذا ال َف ْه ِ
بالدينام َّيــات التــي يف ن ـزاع جنــوب الســودان الــذي هــو أوســع
نطاقــاً ،وكيفيــة تط ِّورهــا اعتــاداً عــى ظــروف مســتوطنة
الالجئــن .ويجــب أن يكــون ذلــك نقطــة انطــاق ِّ
كل مســاعد ٍة،
ال ْأن ُي َ ْقت َــر عــى الجهــود التــي ُتبـ َذ ُل يف ســبيل اإلســهام يف منــع
ال ِّن ـزاع وبنــاء الســام.

ذلــك ،وبـ َّ
ـن عــددٌ مــن الدراســات كيــف َّأن املســاعدة اإلنســانية،
ِّ
لالجئــي جنــوب الســودان الذيــن يقيمــون يف شــايل أوغنــدا،
عــزَّزت دينام َّيــات النِّــزاع بــن عنــارص املجتمــع األوغنــدي
املختلفــة ،وهــذا أدَّى إىل زيــاد ٍة يف حدَّة عدم املســاواة واالنقســام
بــن قلــب املجتمــع وضواحيــه ( 2.)centre–peripheryو َت ْظهــر
هــذه التو ُّتـرات ب ْعــدُ يف الكيفيــة التــي عليهــا اســتعامل املجتمــع
املحــي املضيــف مــا لديــه مــن نفــوذ عــى السـ َّكان الالجئــن لــي
يجــذب املعونــة واملعاملــة التفضيليــة مــن الحكومــة املركزيــة.
وحـ ْـر ٍة ،ومــن
ـش َ
وهــذا يزيــد مــا يشــعر بــه الالجئــون مــن تهميـ ٍ
ثــم ُي َضاعــف دور دينام َّيــات النِّــزاع داخــل جامعــات الالجئــن ويــا لألســفِ ،م ْثـ َ
ـل كث ـ ٍر مــن الســياقاتَ ،ي ْغلــب عــى املســاعدة
َّ
أنفســهم.
اإلنســانية التــي تصــل إىل الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا ْأن

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/خالد ك َّبارة

مكتوب عليه :سالم ،حقيقة ،عدل.
كمني قص َريين،
ٌ
البس قميصاً ذا َّ
الجئٌ من جنوب السودان ،يف شام ِّيل أوغنداٌ ،
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تغفــل عــن هــذه الدينام َّيــات .ويف سلســل ٍة مــن األحــداث البارزة،
ســعت فيهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة يف املجــال اإلنســاين إىل
االســتجابة للنِّــزاع داخــل جامعــات الالجئــن ،ا َّتخــذت هــذه
الجهــات الفاعلــة غالب ـاً مقارب ـ َة التفريــق بــن الجامعــات ،بــدالً
ــع بينهــم ملعالجــة املســائل األساســية
مــن أن تســعى إىل الج ْم ِ
التــي ُت ِثـ ُر التو ُّتــر أو ســوء التفاهــم بينهــم .ومــع مــرور الوقــت،
مــا كان مــن ذلــك إال ْأن زاد هــذه الــروخ انشــقاقاً .هــذا مــن
جهــة ،ومــن جهــة أخــرىَّ ،أن الجهــود املبذولــة لجمــع الالجئــن
مجتمعــات محل َّيــ ٍة مختلفــ ٍة مــن خــال التعليــم ُســ ُبل
مــن
ٍ
املعيشــة إمنــا تعتمــد كث ـراً ،أكــر مــا ينبغــي ،عــى االف ـراض
القائــل بـ َّ
كاف ليــؤدِّي إىل نتائــج
ـأن التفاعــل وحــده بــن الالجئــن ٍ
ُ
ُّ
صمــم التدخــات
بنــاء الســام .ولكــنْ يف بعــض الحــاالت ،إن مل ت َّ
تصمي ـ ًا مناســباً أو إن عُ ِّجـ َ
ـل بهــا ،ميكــن أن يزيــد التفاعــل -أي
ً
االتصــال -حقـاً يف ســو ِء ال ِّنـزاع .ويتجاهــل هــذا أيضـا الحاجــة إىل
إنشــاء الثقــة أوالً ،والحاجــة إىل تيســر تعميــق التفاعــات بعــد
أن ُتخ َتــم أنشــطة املــروع.

ِّمام للجهات الفاعلة املحلية
َت ْر ُك الز ِ
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ْــم الشــباب والنســاء
داخــل املجتمعــات املحليــة وبينهــا ،و َدع ُ
اعــات’ يف مجتمعاتهــم املحليــة،
ليكونــوا وســطاء أو ‘مديــري نز ٍ
َ
والخ ـ ْو ُض يف التعليــم أو األعــال الثقافيــة املشــركة أو الرياضــة،
َ
ـات مجتمعي ـ ٍة لتوســيع املــدارك يف بنــاء الســام.
وإنشــا ُء منتديـ ٍ
مــن جهـ ٍة ،قــد يبــدو نطــاق األنشــطة املدعومــة ،التــي يقــوم بهــا
الجئــو جنــوب الســودان ،اعتباطيـاً وغــر ُم َّ
خطــطٍ لــه وال تنســيق
ـام املحل ُّيــون إىل الحريــة يف تقريــر
فيــه ،ولكــنْ يحتــاج ُب َنــا ُة السـ ِ
َــاج إليهــا ويف تحديــد األنشــطة
األنشــطة واألعــال التــي ُيحت ُ
واألعــال التــي يرجــح أن تجــذب املشــاركة املجتمعيــة ،فــإن
ـق خــالٍ مــن أوامــر الداعمني،
َقـ ِد َر ُب َنــا ُة الســام عــى ســلوك طريـ ٍ
ً
فســتكون نتائــج بنــاء الســام إيجابيــة عــى األرجــح .وميكــن
أن يكــون للجهــات الفاعلــة الخارجيــة أدوا ٌر ذات شــأنٍ  ،ولكــنْ
وجه ـ ًة ،وأن تكــون
ينبغــي أن تكــون ُم ِ
صاح َب ـ ًة أكــر فأكــر ،ال ُم ِّ
مفتوح ـ ًة إلج ـرا ٍء متكــر ٍر ُي ِحيـ ُ
ـط بالتشــابك والتعقيــد الواقعــان،
أي مفتوح ـ ًة للتع ُّلــم مــن ُك ٍّل مــن ‘النجــاح’ ‘واإلخفــاق’.
ٌ
عامــل آخــ ُر إ َّمــا مي ِّكــن بنــاء الســام املَ ُقــو ِد محليــاً أو
وهنــاك
َ
ُيق ِّيــده ،وهــو بيئــة السياســات يف مــكانٍ محـ َّدد .و ُيقـ ُّر يف نطــاقٍ
ـع َّأن أوغنــدا هــي رمبــا أكــر الــدول املضيفــة كرمـاً ،إذ يتمتــع
واسـ ٍ
الالجئــون فيهــا مبجموعــة واســعة مــن الحقــوق ُت ْو ِص ُلهــم إىل
ســبل املعيشــة والتعليــم والحاميــة .ويشــتمل ذلــك عــى الحــقِّ
يف تســجيل منظمــة أهليــة وافتتاحهــا ،وينظــر إىل هــذا عــى
أنــه خطــو ٌة أساسـ ٌ
ـية تتــاىش هــي ومــا تدعــوا إليــه السياســات
العامليــة مــن متكــن االســتجابات التــي يقودهــا الالجئــون .هــذا
مهـ ٌّـم لتيســر تأســيس املنظــات التــي يقودهــا الالجئــون لــي
يصــل إليهــا التمويــل مــن الجهــات املانحــة يف املجــال اإلنســاين
نشــئُ لغ ـزاً حــول الجهــود التــي يقودهــا
والتنمــوي ،غــر أ َّنــه ُي ِ
ـع انــدالع ال ِّنـزاع ولبنــاء الســام .فقــد يكــون
املجتمــع املحــي ملَ ْنـ ِ
مــن الحوافــز إىل تأســيس منظمــة أهليــة مســجلة أو منظمــة
غــر حكوميــة مســجلة ،يف آخــر املطــافْ ،أن ُتقــ َّو َض القــدرة
عــى الخــوض يف طــرق دينام َّيـ ٍة سلسـ ٍة ،تتجــاوز حــدُ ْو َد منظمـ ٍة
تعتمــد عــى متويــل مشــاريع ُمح ـ َّددة.

ال ميكــن أن تكــون الجهــود املبذولــة ملعالجــة األســباب األصليــة
فاعلــة محل َّي ٌ
ٌ
ٌ
ــة مــن
جهــات
ف َّعالــ ًة ومســتدام ًة إال إذا قادتهــا
املجتمــع املح ـ ِّ
ي املتأثــر بال ِّن ـزاع .وتقتــي هــذه الجهــود أيض ـاً
ا ِّتبــاعَ مقاربـ ٍة تدريجيـ ٍة متسلســل ٍة ،تبــدأ بالخــوض يف املجتمعات
وأهــم مــن ذلــك،
ــم تص ُّوراتهــم الخاصــة للنِّــزاع،
ُّ
املحليــة ل َف ْه ِ
ـات أو منابـ َر ،وذلــك
ات أو مقاربـ ٍ
لتحديــد مــا هــو قائـ ٌـم مــن قــدر ٍ
ِّ
لحــل التنــازع أو النِّــزاع داخــل املجتمــع املحــي .وصحيــح َّأن
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة كهيئــات األمــم املتحــدة ،واملنظــات
غــر الحكوميــة الدوليــة ،وغريهــا مــن الجهــات املانحــة ،تســتطيع
ـم
ـم مفي ـ ٍد ،لكنَّهــا تســتطيع كذلــك -إن مل ُت ِتــح الد ْعـ َ
إتاح ـ َة َد ْعـ ٍ
إتاحــ ًة ســليم ًة -أن تقــ ِّو َض وتعــ ِّو َق ِشــ َّد َة النَّشــاطِ وال ِّلــنَ
املطلو َبــن لرتقيــة جهــود بنــاء الســام .ومــا ُيبا ِيــنُ ذلــكَّ ،أن ُب َنــا َة
الســام عــى مســتوى املجتمــع املح ـ ِّ
ي إمنــا يتمتعــون بالرشعيــة
ونقــاط الدخــول والشــبكات ،وهــذا ال ميكــن أن ينطبــق عــى
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة ،ح َّتــى الجهــات الفاعلــة التنمويــة
أو اإلنســانية منهــا ،التــي لهــا تاريــخ طويــل مــن الحضــور أو
الخــوض يف مجتمـ ٍـع مح ـ ٍّ
ي معـ َّ
ـن.
وعــى حــن َّأن ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’ يف
ُ
َ
ِّ
العمــل املــدين مــن أجــل التغيــر هــو اتجــا ٌه عــا ٌّم تناق ُصــه غــر
ثــم َّإن الجهُــ ْو َد املختلفــة املَقــ ْو َد َة محليــاً ملنــع انــدالع النِّــزاع وار ٍد ،بــن َيــدَي الجهــات الفاعلــة الخارجيــة وســائل ميكــن أن
ـام َم ُقــو ٍد بالحــقِّ محلي ـاً.
ولبنــاء الســام بــن جامعــة الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــداُ ،تتيـ َ
ـح بهــا دع ـ ًا أ ْع ـ َو َن عــى بنــاء سـ ٍ
إمنــا ُتبـ ُ ِّ
ْــم شــبكات الالجئــن وحركاتهــم
ـن عمليـاً األثــر الــذي ميكــن تحقيقــه حــن تتنـزَّل الجهــات ومــن هــذه الوســائل َدع ُ
ً
ُ
َ
ُ
فسـ ُـح املجــال لغريهــا ليقــود .االجتامعيــة وغريهــم مــن املرشكــن يف بنــاء الســام يف مســتوى
الفاعلــة الخارجيــة منزلـة ثانويــة وت ِ
ومثــال ذلــكَ :
التشــا ُر ُك مــع قــاد ٍة مــن املجتمعــات املحليــة املجتمــع املحــي ،و َد ْعـ ُـم املنصــات (ال املنظــات) التــي تربــط
عنــف الجهــات الفاعلــة بعضهــا ببعــض مــن طوائــف املجتمــع املح ـيِّ
ِّ
املختلفــة لتحســن الوســاطة وحــل ال ِّنزاعــات مــن غــر
ٍ
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ُك ِّلهــا .ويف حــال مجتمــع الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا،
َــح ملبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــو َد ِة
كان -ومــا يــزالَ -من ُ
ْــح املِن ِ
محليــاً وســيل ًة ق ِّيمــ ًة لتقويــة الجهــود التــي يقودهــا املجتمــع
املحــي عــى معالجــة األســباب األصليــة .ويف مســتوطنة راينــو،
ســاعد َد ْعـ ُـم مبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــودة محلي ـاً عــى حـ ِّ
ـل
العنــف ا ُمل ِميــت الــذي اندلــع بــن قبيل َتــي الدِّينــكا والنُّويــر يف
شــهر يونيو/حزيـران مــن عــام  ،2018وليــس هــذا فحســب ،بــل
ســاعد أيض ـاً عــى ضــان أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــر
يف املجتمــع املحــي يف أعقــاب ذلــك .وبــدالً مــن تحديــد النتائــج
ُ
ُــوح
يــح املقاربــات املفت ُ
واأل ُطــر املنطقيــة تحديــداً مســبقاًُ ،ت ِت ُ
ُ
بــاب العضويــة فيهــا ،املســت ِن َدة إىل نطــاقٍ واسـ ٍـع مــن األهــداف
ـات إجـرا ًء متكــرراً ،وانتهــا َز ُفـ َر ٍص مل تكــن
املرحليــة ،إجـرا َء تعديـ ٍ
يف الحســبان.
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مبــا هــو عكــس الــذي ُي ْنتَظــر ،وذلــك بســبب مــا ُي َثــا ُر مــن
تو ُّقعــات املجتمعــات املحليــة ،و َو ْضـ ِـع منــارصي إحــال الســام يف
مواضــع ال ُيطيقونهــا أو ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’
فيهــم .وينبغــي تجنُّــب هــذه املامرســات ،عــى حــن ينبغــي
ُّ
مســتدام،
ْــم
الحــض عــى
ٍ
ٍ
مامرســات أخــرى .ومنهــا إتاحــة َدع ٍ
ً
ميكــن التن ُّبــؤ بــه ،ولك َّنــه غــر ُمق ـ َّر ٍر ســلفا ،ومــن ذلــك ال َّد ْعـ ُـم
الجامعــي لألفــراد والحــركات ،الذيــن
عــن طريــق التمويــلِ
ِّ
َّ
يتخطـ َ
وي ِّكنــون ا ِّتخــاذ الق ـرار والعمــل
ـون الحــدود التنظيميــةُ ،
ً
املَ ُقودَيــن مجتمعي ـا ،و ُيع ـزِّزون القــدرات واألعــال التــي ميكــن
تكــون مســتدام ًة مــع مــرور الوقــتَّ .
وإن هــذا لتحــ ٍّد طويــل
ً
األمــد ،يقتــي مشــارك ًة ،مســتدام ًة ،مكـ َّرر ًة ،طويـا أمدهــا ،لــي
ُت َ
ـع الجهــود املَ ُقــود ُة محلي ـاً موضــع ا ُمل َس ـ ْيطر.
وضـ َ

أليكس شوب ِردج ash@oxfamibis.dk
ُّ
‘الكــف عــن’ مــا درجــت عليــه املؤسســات أمــراً مستشار شؤون بناء السالم ،يف منظمة أوكسفام (فرع الدامنارك)
ولقــد يكــون
صعبـاً ،ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصـ ُّورات https://oxfamibis.dk
املجتمــع املحــي املرتبطــة ‘بصــورة’ منظم ـ ٍة مــا ُ
وبط ـ ُرقِ عملهــا
p5 bit.ly/CSRF-toolkit-2017 .1
ٌّ
القياســية .وبهــذه الطريــق ،ينشــأ احتــال خط ـ ِر أن تصبــح كل See for example European Union (2018) Contested Refuge: .2
ـروع بعينــه مــن The Political Economy and Conflict Dynamics in Uganda’s Bidibidi
مــن املشــكالت والحلــول ُم َّ
وجه ـاً إليهــا يف مـ ٍ
غــر نظــر إىل مســائل وحاجــات أخــرى ،مــروع منحــر يف Refugee Settlements, p5
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
متنافس فيه :االقتصاد السيايس ودينام َّيات ال ِّنزاع يف مستوطنات بيديبيدي لالجئني
(ملجأ
ٌ
نفســه ،وقصــر األمــد ،وتدريجــي .ويف هــذا مشــكالت وصعوبات ،يف أوغندا) bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018
ال سـ َّيام عنــد معالجــة األســباب األصليــة ،إذ أشــار البنــك الــدويل See World Bank/United Nations (2018) Pathways for Peace: Inclusive .3
أن تحويــل أمنــاط النِّــزاع محتَــاج إىل عقدَيــن مــن Approaches to Preventing Violent Conflict
وغــره إىل َّ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
شاملة ملَن ِْع ال ِّنزاع العنيف)
مقاربات
(مسالك السالم:
الزمــن عــى األقــل 3.فنعــم ،قــد تــأيت املشــاريع القصــرة األجــل www.pathwaysforpeace.org

اءات يف الطريق إىل السالم
األرض وال ِّنزاع :ا ِّتخاذ إجر ٍ

مبيتا ِ ْتربا وفيليب ديكوريت وكالريسا أوغسطينوس وإسامعل فريؤود
عُ َمر سيال ُوأ ِ

مرشوع عالج
املهجرين يف العراق عىل عودتهم عود ًة آمنة مستدامة من خالل
ُسو ِع َد آالف اليزيد ِّيني َّ
ٍ
تعقيد املسائل التي حول حيازة األرايض.

سـبب إذا ما تراكب
سـبب
شـائع لل ِّنزاع ،وهو ٌ
التنافس يف األرض ٌ
ٌ
فجـراً للعنـف والغضـب.
هـو وأسـباب النِّـزاع األخـرى صـار ُم ِّ
ومـن العنـارص املسـاهمة يف الحـاالت التي سـ َّببت فيها مسـا ِئ ُل
اعـات عنيفـ ًة (وتهجيراً) :ضعـف إدارة األرايض ،وعجـز
األ ْر ِض نز ٍ
الحكومـة عـن إدارة ال ِّنزاعـات الدائـرة حـول األرايض ،والفسـاد،
وعـدم تكافـئ القـوى (حيـث متلـك ِق َّل ٌـة مـن األثريـاء معظـم
األرايض) ،واسـتحواذ املسـتثمرين على األرايض ،وسـوء إدارة
املـوارد الطبيعيـة واألرايض العامـة واسـتعاملها اسـتعامالً غير
قانـو ٍّين ،والتنافـس القائـم على ال ِعـ ْرق والهويـة 1.ومـن املحتمل

أن تـزداد ِحـدَّ ة التنافـس يف األرض مـع ازدياد الضغـوط الناجمة
تغير املنـاخ والنمـو السـكاين وانعـدام األمـن الغـذا ِّيئ أكثر
عـن ُّ
2
والتوسـع الحضري.
فأكثر ،والهجـرة،
ُّ
ٌّ
بين ٌ
ملقاربـة ا ُّت ِب َعـت يف قـرى اليزيد ِّيين بالعـراق
عملي
مثـال
و ُي ِّ
ٍ
كيـف َّأن معالجـة املسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة
األرايض ميكـن ْأن يكـون لهـا يـدٌ يف بنـاء السلام واالنتعـاش ،ويف
تيسير العودة املسـتدامة ،ويف بنـاء الثقة واإلرادة السياسـية مع
الحكومات.
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