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اإلرهــاب والنــزاع توءمــان ،وال َعالقــة بينهمــا تصــل إلــى حــ ِّد االعتمــاد املتبــا َدل،
تتيــح الفرصــ َة املناســبة
فالنزاعــات والصراعــات ،ال ســ َّيما احلــروب األهليــة،
ُ
لإلرهــاب الــذي يُحــدث مزيــ ًدا مــن الصراعــات والنزاعــات ،وإن انتشــار اإلرهــاب
ِّ
املؤشــر العاملــي لإلرهــاب
يفجــر فيــه الصراعــات والنزاعــات .إذ يكشــف
يف بلــد مــا ِّ
( )GTI 2019أن  %95مــن ال َوفَيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب وقعــت يف البلــدان التــي
نزاعــا عني ًفــا ،وأن البلــدان العشَ ــرة األكثــر تأث ـ ًرا باإلرهــاب يف العالــم كانــت
تعانــي ً
الهجمـ ِ
ـات اإلرهابي ـ َة يف البلــدان التــي تشــهد
جميعهــا متورط ـ ًة يف نــزاع مســلح ،وأن
َ
بالهجمــات اإلرهابيــة يف البلــدان
نزاعــا كانــت أكثــر فت ـ ًكا بثالثــة أضعــاف ،مقارنــة
ً
َ
ـات إرهابيــة يصــل إلــى ِضعــف
األخــرى ،وأن أمــد النــزاع الــذي تنخــرط فيــه جماعـ ٌ
أمــد النزاعــات األخــرى .ومــن ثَــم ليــس غري ًبــا أن تكــون تســوية النزاعــات أفض ـ َل
الطــرق ملنــع اإلرهــاب ومحاربتــه.
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هــذه الدراســة تســعى إلــى حتليــل النزاعــات يف العــراق وليبيــا
وســوريا واليمــن مبقاربــة مختلفــة .يف حــن كانــت عنايــة معظــم
التحليــات متجهـ ًة إلــى العوامــل السياســية والفكريــة يف حتليــل
الصراعــات ،فــإن هــذه الدراســة حتلــل اقتصــادات النــزاع يف
تلــك البلــدان ،وأثرهــا يف اســتمرار النــزاع أو تســويته.

مبوجبــه تســي ُر التســوية السياســية ،ومبوجبــه يُحـ َّـدد صاحــب

وتؤ ِّكــد الدراســة أن الدوافــع االقتصاديــة أساســية لفهــم
احلــروب ،عندمــا تقاتــل بعــض اجلماعــات لتعزيــز ُهويــة
محــددة أو الدفــاع عنهــا ،فــإن جماعــات أخــرى تقاتــل للمكاســب
االقتصاديــة أو لإلثــراء .حتــى إذا لــم تكــن الدوافــع االقتصاديــة
هــي التــي تســببت يف إشــعال احلــروب يف العــراق وليبيــا
وســوريا واليمــن يف البدايــة ،فمــن الواضــح أن هــذه العوامــ َل
ً
عمــا مه ًّمــا يف اســتمرار القتــال املفتــوح والعنــف
تــؤدي اآلن
احمللــي واإلكــراه.

تقديــر حلجــم هــذه
وتســعى هــذه الدراســة إلــى تقــدمي
ٍ
ـاس التأثيــر االقتصــادي للحــرب؛
االقتصــادات ،وال حتــاول قيـ َ
بــل تســعى إلــى حتليـ َل تك ُّيــف بنيــة االقتصــاد مــع تعقيــد الوضــع

وكان املعتــاد ســاب ًقا أن تُربــط فكــرة اقتصــاد النــزاع ً
ربطــا وثي ًقــا
بتمويــل األســلحة والذخائــر واملقاتلــن ،لكــن هــذه الدراســة
يرســخ اقتصــا ُد النــزاع يف نظــام اجتماعــي سياســي
تبـ ِّـن كيــف َ
معقَّــد ،تتداخــل فيــه كثيــر مــن املصالــح واملتغ ِّيــرات .وتعــ ِّرف
الدراســة اقتصــا َد النــزاع بأنــه «نظــام إلنتــاج املــوارد وحشــدها
وتخصيصهــا الســتدامة العنــف التنافســي بصــورة مباشــرة
وغيــر مباشــرة».
رئيســا للنــزاع يف العــراق
كان التوزيــع املركــزي لإليــرادات محــركً ا ً
وليبيــا وســوريا واليمــن ،ألن األمــوال كانــت تــوزَّع بقليــل مــن
الشــفافية أو املســاءلة ،لكــن الالمركزيــة التــي ال تتوافــق مــع
الــوالءات الواضحــة وطــرق الشــفافية واملســاءلة ليســت حـ ًّـا.
وبتحليــل االقتصــاد السياسـ ِّـي للحــرب تو ِّفــر الدراســة مقاربـ ٍ
ـات
جديــد ًة للحـ ِّد ممــا تســميه العنـ َ
املتأصــل؛
ـف التنافســي ،والعنــف
ِّ

واملــراد بالعنــف التنافســي وفــق الدراســة :هــو العنــف الــذي
ً
اعتراضــا علــى التوزيــع القائم للســلطة
تنشــره الن َُّخــب املتحاربــة
املتأصــل :فهــو األســاس الــذي
دفاعــا عنــه .أمــا العنــف
أو
ً
ِّ
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احلــق يف اســتخدام العنــف دون أن تكــون هنــاك أي عقوبــة .ويف
ســياق هــذه الدراســة ،يُعــ ُّد اســتخدام القــوة املســلحة لتعزيــز
األمــر الواقــع بهــدف احلـ ِّد مــن عــدد أعضــاء النخبــة احلاكمــة
مثـ ً
املتأصــل.
ـال علــى العنــف
ِّ

علــى األرض ،وتفســير تطــور معالــم اقتصــاد النــزاع ونشــاطه
مــع مــرور الوقــت ،واألهــم أنهــا تقــدم توصيـ ٍ
لص َّنــاع
ـات وبدائـ َل ُ
السياســات الغربيــن ،وأُولــى تلــك التوصيــات التــي تقدمهــا
الدراســة لهــم عــن الصــراع يف البلــدان موضــوع الدراســة هــي:
القبــول باســتحالة حتقيــق مبــدأ (عــدم إحلــاق الضــرر) ،ففــي
اقتصــادات النــزاع تُ َعــ ُّد املخاطــرة احملســوبة بهــدف (التقليــل
خيــار متــاح لواضعــي السياســات يف
مــن الضــرر) أفضــ َل
ٍ
رأي مع ـدِّي الدراســة .ففــي ســوريا علــى ســبيل املثــال ،تكمــن
ِ
ـاعدات اإلنســاني َة
املعضلــة التــي يواجههــا املانحــون يف أن املسـ
املقدمــة تســتغلها بعــض اجلهــات املتح ِّكمــة هنــاك ،ولكــن
َّ
ِ
ـاعدات اإلنســاني َة ضروريــة ً
أيضــا إلعانــة الســكان احملليــن
املسـ
أي
علــى مواجهــة الظــروف؛ لــذا يجــب علــى املانحــن قبــول َّ
ـب ســلبية أو غيــر متوقعــة.
تدخــل مــن
َّ
املرجــح أن تكــون لــه عواقـ ُ
ص َّنــا َع السياســات الغربيــن بتطويــر حواف ـ َز
وتوصــي الدراس ـ ُة ُ
الســلمي بـ ً
ـدل مــن االعتمــاد فقــط علــى طــرق التنفيــذ
للتعــاون ِّ
جناحــا كبيـ ًرا حتــى اآلن .علــى ســبيل املثــال :قــد
التــي لــم حتقــق
ً
يكــون لقمــع املمارســات االقتصاديــة غيــر املشــروعة ،دون توفيــر
فــرص بديلــة لكســب العيــش قابلــة للتطبيــق ،تأثي ـ ٌر يف النــزوح
يشــج َع
يــؤدي إلــى مــا هــو أســوأ ،أو أنــه ميكــن أن
ميكــن أن
َ
ِّ
العناصــر املســلحة علــى اتخــاذ طــرق بديلــة للتربُّــح.
عند النظر يف كيفية اســتهداف أنشــطة محددة غير مشــروعة،
يجــب علــى ص َّنــاع السياســات اإلقــرا ُر بــأن (الشــرعية) مفهــوم
نســبي ،وليــس ثابتًــا يف اقتصــادات النــزاع .لذلــك غال ًبــا مــا

اقتصـادات النزاع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تفتقــر التدابيــر القانونيــة إلــى القــدرة الكافيــة بوصفهــا أدا ًة
للتدخــل السياســي يف البلــدان األربعــة املشــمولة يف هــذه
الدراســة.
حتــى إذا لــم تكــن الدوافــع االقتصاديــة هــي التــي تســببت
يف إشــعال احلــروب يف العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن ،فمــن
مهمــا يف اســتمرار القتــال
الواضــح أنهــا تــؤدي اآلن عمـ ًـا ًّ
املفتــوح والعنــف احمللــي واإلكــراه.
وعنــد اختيــار األنشــطة غيــر املشــروعة التــي يجــب اســتهدافها،
لصنَّــاع السياســات االهتمــام باألنشــطة ذات سالســل
ينبغــي ُ
اإلمــداد األقصــر ،لئــا يُعــا َد توزيــع املكاســب املاليــة داخــل
املجموعــات أو عبرهــا .وإن اجلرائــم املاليــة وجرائــم املمتلــكات
أمثلــة جيــدة علــى ذلــك .يف املقابــل ،تتضمــن بعــض طــرق
الســلع املدعومــة وال َوقــود ،سالس ـ َل إمــداد
التهريــب ،كتهريــب ِّ
أطــول وشــبكات أوســع مــن املســتفيدين املباشــرين وغيــر
املباشــرين.

االعتراف بالمقايضات

الســعي إلــى التســويات السياســية علــى
تقــرر الدراســة أن
َ
ِغــرار مســاومات النخبــة ،تنطــوي علــى مقايضــات كبيــرة ،يجــب
االعتــراف بهــا عالنيــة ،ومناقشــتها بوضــوح .علــى ســبيل املثــال:
قــد تــؤدي اســتمالة األطــراف املتنازعــة إلــى احل ـ ِّد مــن العنــف
ـؤدي إلــى إرســاخ
علــى املــدى القصيــر ،ولكــن مــن
املرجــح أن تـ َ
َّ
نــزاع يف املســتقبل
احملســوبية والفســاد ،وهــذا ســيؤدي إلــى
ٍ
ـدي عمليــة
بوســاطة العنــف
املتأصــل .مــن ناحيــة أخــرى إن حتـ َ
ِّ
الســعي لتحقيــق الريــع ،تو ِّفــر مــن الناحيــة النظريــة ســا ًما أكثــر
ً
شــمول واســتدامة ،ولكــن ذلــك يأتــي مــع زيــادة خطــر إثــارة
العنــف التنافســي.
وبحســب الدراســة فــإن ص َفقــات النخبــة تقــدم فوائـ َد مختلطــة؛
فمــن ناحيــة ميكــن لتقاســم الســلطة التخفيــف مــن اآلثــار
الســلبية لقــوة نشــاط الطــرف الفائــز ،ومــن ناحيــة أخــرى علــى
ص َّنــاع السياســات النظــر يف اآلثــار طويلــة األجــل ،ويف النتائــج
ُ
احملتملــة غيــر املقصــودة لهــذه السياســات .علــى ســبيل املثــال:
التوافــق القائــم يف ليبيــا علــى تخصيــص حكومــة الوفاق الوطني
للــوزارات واملكاتــب السياســية يف بنــاء الدولــة ،واالعتمــاد علــى
اجلماعــات املســلحة الطرابلُســية لضمــان أمنهــا ،قــد م َّكــن
تلــك اجلماعـ ِ
ـات وشــبكاتها مــن التغلغــل يف مؤسســات الدولــة،
ويهــدد هــذا بتحويــل الســلطة بعيـ ًدا عــن أيــدي الدولــة ،ويُ ِ
رســخ

ـلوب التوافــق يف السياســة الــذي يص ُعــب تغييــره يف املشــهد
أسـ َ
السياســي مــا بعــد التســوية.
وتلفــت الدراســة االنتبــاه إلــى أنــه مــن اخلطــأ االفتــراض بــأن
عمليــة اإلصــاح ســتكون ممكنــ ًة عنــد التوصــل إلــى صفقــة
بــن النخبــة تضمــن االســتقرار فقــط ،أجــل قــد يقلــل إنشــاء
ص َفقــات النخبــة مــن العنــف التنافســي ،ولكــن هــذا النهــج
لــن يعي ـ َد تشــكيل الهيــاكل املو ِّفــرة للحوافــز .ولــن جتبــر هــذه
الص َفقــات القــادة السياســيني والعســكريني علــى ضمــان توزيــع
ً
عــدل للمــوارد ،ولــن تشــجع علــى تطبيــق الالمركزيــة
أكثــر
يف النظــام السياســي .ففــي ظــل أنظمــة احلكــم املركزيــة يف
العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن ،سيســعى املنتصــرون بــا شــك
إلــى احلفــاظ علــى الغنائــم مــن اقتصــادات النــزاع.
ِّ
وتوضــح األحــداث يف اليمــن ً
أيضــا أنــه إذا جنحــت صفقــة
النخبــة ،فيجــب أن تســتوعب مصالــح أقــوى األحــزاب ومراكــز
القــوة الناشــئة .وميكــن جعــل االســتبعاد النســبي ملصالــح
احلوثيــن مــن صفقــة النخبــة يف عــام  2011عامـ ًـا محفـزًا يف
خالفهــم العنيــف مــع األمــر الواقــع يف عــام .2014
وتــورد الدراســة أن الــدول الغربيــة غال ًبــا مــا كانــت ِّ
تفضــل
ِ
االنتصــارات الســريع َة علــى احللــول طويلــة املــدى ،إذ تــد ُّل
األحــداث يف العــراق بوضــوح علــى أن نظــام احملاصصــة قــد
املتأصــل يف النظــام ،وأنــه أتــاح
أخفــق يف معاجلــة العنــف
ِّ
ظرو ًفــا للعــودة الدوريــة إلــى العنــف التنافســي ،وهــذا يطــرح
تسـ ٍ
ـاؤالت صعبـ ًة ع َّمــا إذا كان إنهــاء موجــة محــددة مــن العنــف
مقياســا كاف ًيــا للنجــاح ،مــع أنــه مــن املتو َّقــع أن
التنافســي يُ َع ـ ُّد
ً
يُحــدثَ موجــ ًة أخــرى مــن العنــف التنافســي.

مراعاة أنماط النزاع االقتصادي

تــؤدي السياســات الغربيــة وظيفــ ًة جوهريــة يف تنشــيط

اقتصــادات النــزاع الفرعيــة يف العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن

بطــرق مختلفــة مــن املشــاركة والتدخــات األمنيــة والسياســية
واإلنســانية ،تنطــوي علــى كثيــر مــن الثُّغــرات والفــرص ً
أيضــا

للح ـ ِّد مــن العنــف وفِ قــدان األمــن ،والشــرط الرئيــس لتحقيــق
هــذه الفــرص هــو أخــذ القــوة ِ
النشــطة احملليــة يف احلســبان
ٍ
اقتصــادات فرعيــ ًة
بجدِّيــة .وميكــن للتدخــل الــذي يســتهدف
ِ

محــددة للنــزاع أن يزيــ َد مــن تأثيــر السياســات ،لكــن هــذا
صنَّــاع السياســات الغربيــون يف تطويــر
يتطلــب أن يســتثم َر ُ
فهمهــم للشــبكات واالقتصــادات احملليــة .ودون هــذا الفهــم،

ـب غيــرِ مقصــودة تسـ ِّبب أضــرا ًرا
هنــاك خطـ ٌر كبيــر مــن عواقـ َ
فبراير 2020
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غيــ َر متوقعــة .لذلــك تقــدم الدراســة حتليــات وتوصيــات
لصنَّــاع السياســة الغربيــن إلرشــادهم إلــى تطويــر سياســات
ُ
عامــة محـ َّـددة تســتهدف أمنــاط النــزاع االقتصــادي يف ثــاث
مناطــق هــي:

عواصم الدول

مناطق العبور
واملناطق
احلدودية

املناطق الغنية
بالنفط

 )1عواصم الدول

يف كل ٍ
بلد من البلدان التي تناولتها الدراســة ترتبط النشــاطات
القويــة باالســتيالء علــى الســلطة املؤسســية والتشــريعية للدولــة
بالعاصمــة ،التــي ُتــدد الســيطرة علــى األصــول وتوزيــع املوارد.
وتُ َعـ ُّد العواصــم ً
أيضــا مــن املراكــز املاليــة الرئيســة التــي تتعامــل
الدولي.
مــع املؤسســات القانونيــة واالقتصاديــة للنظــام َّ
وتختلــف طبيعــة العنــف املســتخ َدمة يف ك ِّل عاصمــة مــن
عواصــم الــدول موضــوع الدراســة ،ففــي العاصمــة العراقيــة
تقســم مــوارد املدينــة علــى نخبــة محــدودة ،وكذلــك هــو
بغــدادَّ ،
احلــال يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس ،فهــي مبنزلــة النقطــة
الرئيســة للحصــول علــى العائــدات املتولــدة مــن ثــروة الدولــة
النفطيــة .ويف ســوريا واليمــن ليــس لــدى الســلطات يف كلتــا
العاصمتــن ،دمشــق وصنعــاء ،الوفــرة نفســها يف التوزيــع ،ومــع
ذلــك ال يــزال تأثيــر العاصمــة يف اقتصــاد النــزاع مه ًّمــا .ففــي
ِ
ِ
وســلطات الدولــة
املؤسســات املاليــ َة
ســوريا اســتخدم النظــام
يف دمشــ َق لبنــاء قدرتــه االقتصاديــة ،أمــا يف اليمــن فقــد
اســتولى احلوثيــون وشــبكتهم الفضفاضــة مــن التابعــن علــى
املؤسســات ،وقامــوا بتوجيــه األمــوال املتحصلــة مــن الضرائــب
لدعــم مجهودهــم احلربــي.
وملعاجلــة أمنــاط النــزاع االقتصــادي يف العواصــم األربــع،
ص َّنــاع السياســة الغربيــن بالتفكيــر يف ثالثــة
توصــي الدراســة ُ
عوامــ َل رئيســة هــي:
يجــب أن تســعى السياســات الراميــة إلــى تعزيــز مؤسســات

الدولــة يف العواصــم الوطنيــة إلــى منــع احتــكار الســلطة،
وذلــك بوســاطة دعــم التغييــر التدريجــي ،حتــى لــو كان
االحتــكار يف مصلحــة الدولــة الغربيــة املعنيــة ،وتوســيع
ـخاصا مــن خــارج الدائــرة
شــبكات املســتفيدين لتشــمل أشـ ً
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املباشــرة لــك ِّل جهــة مؤ ِّثــرة يف النــزاع .إن مــن شــأن هــذا
النهــج أن يخفـ َ
ـف مــن نفــوذ الشــبكات احلاليــة علــى املــدى
يوس ـ َع قاعــدة الرعايــة.
الطويــل ،وأن ِّ
يجــب توجيــه تدخــات السياســات العامــة نحــو تطويــر

املؤسســات ،وليــس دعــم ال َعالقــات الشــخصية مــع اجلهات
املؤ ِّثــرة مــن النخبــة يف العواصــم .مــن األمثلــة علــى ذلــك:
قدمــه الغــرب عــام  2018للحملــة
الدعــم املتضافــر الــذي َّ
االنتخابيــة اخلاســرة لرئيــس الــوزراء العراقــي آنــذاك
حيــدر العبــادي .أجــل مــن الضــروري احلفــاظ علــى
َعالقــات سياســية قويــة مــع اجلهــات املؤ ِّثــرة الرئيســة،
ولكــن عندمــا يتغيــر النظــراء السياســيون ،أو حتــدث
تبــدالت يف الســلطة ،ســتكون هنــاك حاجــة إلــى إعــادة
التفــاوض بشــأن شــروط هــذه ال َعالقــات .وميكــن للتدابيــر
التــي تعــزز القواعــد واملعاييــر كاالنتقــال الســلمي للســلطة
يف النظــام السياســي واملؤسســي أن تو ِّفــر قــد ًرا أكبــر مــن
القــدرة علــى التنبــؤ واالســتقرار يف هــذه ال َعالقــات.
قــد يكــون لقمــع املمارســات االقتصاديــة غيــر املشــروعة ،دون
توفيــر فــرص بديلــة لكســب العيــش ،تأثيـ ٌـر يف النــزوح ميكــن
ـؤدي إلــى مــا هــو أســوأ ،وقــد يشـ ِّـجع العناصــر املســلحة
أن يـ َ
للتربــح.
علــى اتخــاذ طــرق بديلــة
ُّ
يجــب أن تقتــرن الالمركزيــة باملســاءلة ،فقــد كان التوزيــع
رئيســا للنــزاع يف العــراق
املركــزي لإليــرادات محــر ًكا
ً
وليبيــا وســوريا واليمــن؛ ألن األمــوال كانــت تــوزَّع بقليــل مــن
الشــفافية أو املســاءلة ،وأدى ذلــك إلــى رؤيــة الالمركزيــة
ًّ
حــا ممكنًــا عنــد كثيــر مــن النــاس ،لكــن
السياســية
الالمركزيــة التــي ال تتوافــق مــع الــوالءات الواضحــة وطــرق
الشــفافية واملســاءلة ليســت حـ ًّـا ،فهــي سـتُفضي إلــى نقــل
البحــث عــن ال َّريــع إلــى املناطــق وحســب ،وتخــدم مصالــح
مجموعــة مختلفــة مــن اجلهــات املؤثــرة .ويجــب أن يقتصـ َر
دعـ ُم ص َّنــاع السياســة الغربيــن علــى الالمركزيــة التي تل ِّبي
احلــد األدنــى مــن الشــفافية واملســاءلة ،وتضمــن توافــر
َّ
املؤسســات ذات القــدرات اإلداريــة الكافيــة علــى املســتوى
احمللــي .وإذا اس ـتُوفِ يَت هــذه الشــروط ،ميكــن أن تســاعد
الالمركزيــة علــى التخفيــف مــن التر ُّبــح؛ ألن التخفيــف مــن
ســلطة العاصمــة ســيقلل مــن احلوافــز للســيطرة عليهــا
أن الرابــح يســتأثر بكامــل النظــام.
بالعنــف ،وفــق صيغــة َّ

اقتصـادات النزاع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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خلَّفــت النزاعــات يف العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن ،بدرجــات
ٍ
انقســامات مناطقيــ ًة داخليــة أ َّدت إلــى تشــويه
متفاوتــة،
األســواق ،وإيجــاد اقتصــادات فرعيــة مختلفــة ،عبــر خطــوط
تقســم املناطــق التــي تســيطر عليهــا اجلماعــات املســلحة
ّ
املختلفــة .وبــرزت (مناطــق العبــور) كونهــا مصــاد َر لإليــرادات
الضريبيــة املفروضــة علــى حركــة البضائــع ،وأصبحــت ُمقـ َّـد ٍ
رات
ثمينـ ًة للجماعــات املســلحة وغيرهــا مــن املنخرطــن يف اقتصــاد
النــزاع.
قــد تــؤدي اســتمالة األطــراف املتنازعــة إلــى احلـ ِّـد مــن العنــف
ـؤدي إلــى إرســاخ
املرجــح أن تـ َ
علــى املــدى القصيــر ،ولكــن مــن َّ
ـزاع يف املســتقبل.
احملســوبية والفســاد ،وهــذا ســيؤدي إلــى نـ ٍ
إن النشــاط االقتصــادي يف مناطــق العبــور يكــون خــارج ســيطرة
الدولــة يف معظــم احلــاالت ،ويف بعــض احلــاالت تتعــاون
اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة مــع اجلماعــات املســلحة جلنــي
األربــاح مــن هــذه املواقــع .وتُ َعـ ُّد مناطــق العبــور واحلــدود مواقـ َع
رئيســة للعنــف التنافســي ،ومــع أن النزاعــات يف املنطقــة عــاد ًة
مــا ت َُصــ َّور علــى أنهــا ِعرقيــة أو طائفيــة أو قبَليــة بطبيعتهــا،
مــن املمكــن فهمهــا مــن الناحيــة االقتصاديــة ،بوصفهــا تنا ُف ًســا
فــرص توليــد
يف ال َّريــع بــن جهــات مؤ ِّثــرة .وغال ًبــا مــا تُــدمي
ُ
الدخــل املتأتيــة عــن النــزاع االنقسـ ِ
ـامات املناطقيــة ،وهــذا يُعـزِّز
ِ
االنقســامات العِ رقيــ َة أو الطائفيــة أو القبَليــة.
وتدعــو الدراســة ُص َّنــاع السياســات الغربيــن إلــى النظــر يف
املســائل اآلتيــة عنــد إعــداد تدخالتهــم يف مناطــق العبــور
واملناطــق احلدوديــة:
التدخــات اخلارجيــة تطويــ َر هيــاك َل
يجــب أن تدعــ َم
ُ
للحكــم احمللــي واضحـةَ الــوالءات ،ومســؤول ًة أمــام الســكان
احملليــن .وميكــن للتوزيــع األكثــر إنصا ًفــا وشـ ً
ـمول ملــوارد
الدولــة  -علــى الرغــم مــن الفســاد واملســاءلة  -أن يقلــل
دوافــ َع اجلماعــات املســلحة الســتخدام العنــف.
ومــن الناحيــة التاريخيــة ،لــم يكــن للمناطــق احلدوديــة
صلــ ٌة كبيــرة بهيــاكل الدولــة املركزيــة ،وليــس احلــل يف
االكتفــاء بإدخــال الســلطات احملليــة يف املناطــق احلدوديــة
ضمــن نظــام الدولــة؛ بــل يجــب أن يكــون الهــدف تطويــر
أنظمــة مناســبة لبيئــة العمــل .ويف ضــوء حقيقــة أن تقــدمي

ـاس لشــرعية احلكومــة يف
اخلِ ْدمــات غال ًبــا مــا يكــون األسـ َ
دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،فــإن هــذا
قــد يعنــي نقــل املزيــد مــن الســلطة إلــى هيــاكل احلكــم
احمللــي إذا كانــت الدولــة املركزيــة غي ـ َر قــادرة ح ًّقــا علــى
تقــدمي اخلِ ْدمــات.
ميكــن تعزيــز تنميــة االقتصــادات احملليــة املســتدامة
ببرامــج إعــادة اإلعمــار والتنميــة .ومــع ذلــك ،يف بعــض
احلــاالت لــن يكــو َن مــن املمكــن املشــارك ُة يف وضــع برامــج
املســاعدات دون إضفــاء الشــرعية علــى العناصــر املؤ ِّثــرة
يف النــزاع وتعزيزهــا.
ـوي
يجــب علــى اجلهــات املؤ ِّثــرة اخلارجيــة تطوي ـ ُر فهــم قـ ٍّ
لبيئــة العمــل احملليــة؛ للحـ ِّد مــن مخاطــر انحــراف التمويــل
إلــى مســتفيدين غيــر مقصوديــن .ويجــب توســيع نطــاق
اجلهــود املبذولــة ملعاجلــة اقتصــاد النــزاع يف املناطــق
احلدوديــة؛ الســتهداف األســباب اجلذريــة الكثيــرة
للتهريــب .ويف املناطــق احلدوديــة ميكــن للحكومــات
الغربيــة أن تشــج َع املفاوضــات مــع الــدول املجــاورة لتمكــن
التدفــق احلـ ِّر للبضائــع املنتَجــة يف هــذه املناطــق ،لتشــجيع
نشــاط اإلنتــاج احمللــي.
يجــب االتفــاق علــى مناطــق الســيطرة التــي يتفاوض بشــأنها
مجموع ـ ٌة واســعة مــن اجلهــات املؤثــرة .ففــي شــرق اليمــن
نشــأ نظــام قــوي للضرائــب غيــر الرســمية يف بدايــة احلرب،
فتدفقت البضائع من املنطقة وإليها ،دون التسبب يف زيادة
األســعار زيــاد ًة ال ميكــن الســيطرة عليهــا .إال أن االهتمــام
اإلقليمــي باملنطقــة منــذ عــام  2017أ َّدى إلــى تعطيــل هــذا
الترتيــب .ويف جنوبـ ِّـي ليبيــا ،أســهم انتشــار نِقــاط التفتيــش
التــي تســتخدمها اجلماعــات املســلحة مصــد ًرا للتمويــل،
الســلع وارتفــاع التضخــم .وميكــن أن
أســهم يف نقــص ِّ
تســاعد الوســاطة يف اتفاقيــات الضرائــب املتبادلــة بــن
املجتمعــات احملليــة يف هــذه املناطــق علــى تخفيــف اآلثــار
الســلبية لتضخــم األســعار علــى الســكان احملليــن ،وهــو مــا
ميكــن أن يقلِّــل مــن بعــض املخــاوف األمنيــة املتعلقــة بحمايــة
الســكان واملمتلــكات واألســواق.
ينبغــي أن يكــون اهتمــام تدابيــر مكافحــة التهريــب منص ًّبــا
ً
ارتباطــا مباشــ ًرا
علــى تعطيــل تدفقــات الســلع املرتبطــة
بالنــزاع ،مثــل األســلحة والذخيــرة ،بـ ً
ـدل مــن منــع جتــارة
الســلع األساســية الضروريــة للبقــاء االقتصــادي.
فبراير 2020

5

ً
ارتباطا مباشـ ًرا
إن أشــكال التهريــب ليســت جميعهــا مرتبطــة
بالعنــف ،ومــن ثَ ـ َّم ال ينبغــي أن تكــون جميعهــا مســتهدفة.
 )3المناطق الغنية بالنفط

عنــد محاولــة تقييــد املــوارد املاليــة للجماعــات املســلحة يف
صنَّــاع السياســات
املناطــق الغنيــة بالنفــط ،توصــي الدراســة ُ
بســبل عيــش الســكان احملليــن .فمــن
بتجنــب اإلضــرار املباشــر ُ
ـؤدي عــدم مراعــاة هــذا الشــرط إلــى تفاقم املظالم
احملتمــل أن يـ َ
التــي يشــعر بهــا أولئــك الذيــن يتل َّقــون القليــل مــن املزايــا مــن
أي شــيء علــى اإلطــاق.
ســلطات الدولــة املركزيــة ،أو ال يتل َّقــون َّ
وقــد جتلــى ذلــك يف قصــف البنيــة التحتيــة النفطيــة يف شــمال
شــرق ســوريا ،الــذي قــام بــه التحالــف املناهــض لداعــش بقيــادة
الواليــات املتحــدة.
ص َّنــاع السياســات الغربيــون نشــاط االقتصــاد الفرعــي
لــو فهــم ُ
للنــزاع ،لتمكنــوا مــن اســتهداف تدخلهــم بنجاعة أكبــر ،وتخفيف
اآلثــار احملتملــة لسياســتهم .وكان مــن الواضــح لهــم أن إيــرادات
تنظيــم داعــش ليســت أمـ ً
ـوال باملقــدار املتو َّقــع ابتــدا ًء ،ومــع ذلــك
قصفــوا البني ـ َة النفطيــة حتــى ال تســتفي َد منهــا داعــش ،عل ًمــا
أن توزيــع اإليــرادات مــن نشــاط داعــش كان واسـ ًعا ،وهــذا يعنــي
أن فئـ ٍ
ـات كبيــر ًة مــن الســكان احملليــن قــد تأثــرت بالقصــف.
وتوصــي الدراســة واضعــي السياســات الغربيــن بالنظــر يف
الضــرورات اآلتيــة يف تطويــر التدخــات يف املناطــق الغنيــة بالنفط:
علــى الغــرب االســتفادة مــن ســلطته لتأمــن الوصــول إلــى
الدوليــة .ورمبــا يكــون اإلصــرار علــى وجــود
أســواق النفــط َّ
ســلطة واحــدة فقــط معتــرف بهــا وميكنهــا تســويق النفــط
الدولــي أه ـ َّم وســيلة ضغــط للتحكــم الــذي
علــى املســتوى َّ
يتمتــع بــه املمثلــون الغربيــون يف اقتصــادات النــزاع يف
نشــط ًة كونهــا أداةَ
الــدول األربــع .وكانــت هــذه الوســيلة ِ
شــرقي ليبيــا،
سياســات عامــة ملنــع مبيعــات النفــط مــن
ِّ
مــع أنهــا أقــل نشـ ً
ـبكات التهريــب
ـاطا يف العــراق ،حيــث شـ ُ
الب ِّريــة واســعة النطــاق ،أو يف اليمــن وســوريا ،حيــث ال
تشــكل صــادرات النفــط عامـ ًـا مه ًّمــا.
ينبغــي إعــادة توزيــع الثــروة النفطيــة علــى املجتمعــات
املرجــح أن يقلِّــ َل التوزيــع األكثــر إنصا ًفــا
احملليــة .فمــن
َّ
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الدعــوات االنفصاليــة ،وميكــن للحكومــات
للثــروة مــن
َ
الغربيــة أن تشــج َع احلكومــة املركزيــة علــى تخصيــص
حصــة محــددة مــن عائــدات النفــط للمشــاريع االســتثمارية
َّ
يف مناطــق اإلنتــاج بطريقــة مماثلــة للقاعــدة التــي ُوضعــت
حلكومة إقليم كردســتان يف العراق ،وميكن أن يســتند ذلك
إلــى عــدد الســكان أو ِّ
املؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ُت َعـ ُّـد مناطــق العبــور واألراضــي احلدوديــة مواق ـ َع رئيســة
ُصـ َّـور عــاد ًة علــى أنهــا ِعرقيــة أو طائفيــة أو
للنزاعــات التــي ت َ
الريــع ،وهــي
ق َبليــة ،إال أنــه ميكــن فهمهــا بوصفهــا
ً
تنافســا يف َّ
تــدمي االنقســامات املناطقيــة ،وتع ـزِّز االنقســامات األخــرى.
يجــب تعميــق املشــاركة بــن الســكان احملليــن واجلهــات
جنوبــي ليبيــا ،يتمتــع
املؤ ِّثــرة يف صناعــة النفــط .ففــي
ِّ
الســكان بفــرص محــدودة للوصــول إلــى األيــدي العاملــة
املاهــرة يف القطــاع ،ويتراجــع طموحهــم إلــى التنافــس

يف الريــع عــن طريــق العمــل يف إتــاوات احلمايــة التــي

تســتهدف منشــآت النفــط.

والدوليــة إلــى
يجــب حتفيــز شــركات النفــط الوطنيــة
َّ
االســتثمار يف املجتمعــات احملليــة ،وينبغــي أن يشــمل ذلــك

ً
أيضــا اجلهــود املبذولــة ملعاجلــة اآلثــار البيئيــة ألنشــطة
اإلنتــاج ،مثــل تلــوث طبقــات امليــاه اجلوفيــة الــذي يؤ ِّثــر

ســل ًبا يف املناطــق الشــحيحة بامليــاه .وقــد جتعــل مثــل
هــذه التدابيــر مشــ ِّغلي النفــط َّ
أقــل عرضــ ًة لإلضرابــات
واحلصــار مــن قبــل الســكان احملليــن.

يجــب حتديــد املســتفيدين مــن تهريــب النفــط والوقــود،
وطــرق سلســلة التوريــد التــي حت ِّقــق بهــا هــذه األربــاح ،قبــل
ٍ
حلقــة يف
محاولــة تعطيــل هــذا النشــاط .حيــث تُســهم ك ُّل

سلســلة التوريــد يف حتويــل النفــط اخلــام إلــى ســيولة نقديــة،

لذلــك ميكــن أن يكــون لتعطيــل حلقــة واحــدة مــن املنبــع تأثيـ ٌر
كبيــر يف مجتمعــات املراحــل النهائيــة للسلســلة .ويحتــاج

ص َّنــاع السياســات إلــى وضــع إســتراتيجيات شــاملة تتنــاول
ُ
سلســلة التوريــد بأكملهــا بـ ً
ـدل مــن حلقــة واحــدة وحســب.
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المؤلفون

تيــم إيتــون :زميــل باحــث يف برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف تشــاتام هــاوس ،منــذ عــام .2014
تُعنــى أبحاثــه باالقتصــاد السياســي يف النــزاع الليبــي .عمــل يف (بــي بــي ســي) ،وتل َّقــى منحـ ًة دراســية مــن معهــد
الدراســات العربيــة واإلســامية ضمــن اختصاصــه؛ للحصــول علــى شــهادة ماجســتير يف سياســة الشــرق األوســط
مــن جامعــة إكســتر .حاصــل علــى إجــازة يف التاريــخ مــن جامعــة نوتنغهــام ،ودبلــوم باللغــة العربيــة مــن كليــة
الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة .SOAS
د .كريســتين تشــينغ :محاضــرة يف دراســات احلــرب بجامعــة كينجــز كوليــدج يف لنــدن .حاصلــة علــى شــهادة
الدكتــوراه مــن جامعــة أكســفورد ،وشــهادة املاجســتير يف اإلدارة العا َّمــة مــن جامعــة برينســتون .تهت ـ ُّم بحوثُهــا
محــررة مشــاركة يف كتــاب« :الفســاد وبنــاء الســام بعــد انتهــاء النــزاع:
بدراســة حت ـ ُّوالت مــا بعــد النــزاع .وهــي ِّ
ترويــج الســام؟»
?Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace

ومؤ ِّلفة كتاب« :املجموعات اخلارجة عن القانون يف ليبيريا بعد انتهاء النزاع ،كيف تبني التجارة الدولة؟»

?Extralegal Groups in Post-Conflict Liberia – How Trade Makes the State
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د .رينــاد منصــور :زميــل باحــث يف برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف تشــاتام هــاوس ،وزميــل أبحــاث
يف اجلامعــة األمريكيــة يف العــراق الســليمانية .عمــل ســاب ًقا يف كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية ،د َّرس
ـب بحثيــة يف مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط يف بيــروت،
ال َعالقــات َّ
الدوليــة يف الشــرق األوســط .وشــغل مناصـ َ
ومعهــد العــراق للدراســات اإلســتراتيجية يف بيــروت ،ومبــادرة كامبريــدج لألمــن يف كامبريــدج .حصــل علــى
الدكتــوراه مــن جامعــة كامبريــدج.
بيتــر ســالزبيري :زميــل استشــاري أول يف برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف تشــاتام هــاوس ،وكبيــر
الدوليــة .عمــل محــر ًرا للطاقــة يف مجلــة ميــدل إيســت
احملللــن االستشــاريني عــن اليمــن يف مجموعــة األزَمــات َّ
الدولــي،
إيكونوميــك دايجســت ( ،)MEEDوعمــل مستشــا ًرا حلكومــة اململكــة املتحــدة ،واألمم املتحــدة ،والبنــك َّ
بــن عامــي  2011و.2013
صحفــي ومحلــل ســوري متخصــص
جهــاد يازجــي :زميــل زائــر يف املجلــس األوربــي لل َعالقــات اخلارجيــة ،وهــو َ
يف الشــؤون االقتصاديــة الســوريا ،ومؤســس نشــرة (التقريــر الســوري)  ،The Syria Reportورئيــس حتريرهــا.
د .لينــا الخطيــب :رئيســة برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف تشــاتام هــاوس .تو َّلــت ســاب ًقا منصــب
ورأســت برنامــج اإلصــاح والدميقراطيــة يف العالــم العربــي
مديــرة مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط يف بيــروت،
َ
التابــع ملركــز الدميقراطيــة والتنميــة وحكــم القانــون يف جامعــة ســتانفورد .تهتــ ُّم بحوثُهــا بدراســة َعالقــات
الدوليــة ،واجلماعــات اإلســامية واألمــن ،واملراحــل االنتقاليــة السياســية ،وتولــي اهتما ًمــا
الشــرق األوســط َّ
خاصــا بالنــزا َع الســوري .وهــي باحثــة مشــاركة يف كليــة الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة  SOASالتابعــة جلامعــة
ًّ
لنــدن .صــدر لهــا ســبعة كتــب.
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