العدد

38

تقارير دولية

تفاعالت قاتلة

الصراع والعنف والهشاشة واإلرهاب
يونيو

2022

تقارير دولية
إصدار شهري يصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
المشرف العام

اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي

األمين العام للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب  /المكلَّ ف
رئيس التحرير

عاشور بن إبراهيم الجهني

مدير إدارة الدراسات والبحوث
تعبر عن التحالف بالضرورة
تعبر عن رأي الجهة المصدرة له وال ِّ
مالحظة :األفكار الواردة في هذا التقرير ِّ

2

تفاعالت قاتلة الصراع والعنف والهشاشة واإلرهاب

تقارير دولية

38

يونيو 2022

تفاعالت قاتلة

الصراع والعنف والهشاشة واإلرهاب
بعضها إلى
صراعات ،وعنف ،وهشاشة ،وإرهاب ..تلك
عناصر قاتلة ،ينجذب ُ
ُ
ٍ
الصراعات ويزداد العنف ،تقع الهشاش ُة
بعض كأنها تفاعل كيميائي؛ فحيث توجد
ُ
بضعف ق ُدرات الدولة ،وينشَ ُ
الصراعات
اإلرهاب تزداد
ط اإلرهاب .وحيث يوجد
ُ
ُ
والعنف ،وتزداد هشاش ُة الدولة.
ُ
وقد أ َّكد ِّ
مؤشر اإلرهاب العاملي ( )GTIلعام 2022م أن الصراع ال يزال احمل ِّركَ

تضر ًرا من اإلرهاب
الرئيس لإلرهاب ،فقد كانت جمي ُع البلدان العشر األكثر
َ
ُّ
يف عام 2021م منخرط ًة يف صراع مسلَّح واحد على األقل .ومنذ عام 2007م
وقع ما نسبتُه  %92من ال َوفَيات الناجمة عن اإلرهاب يف مناطق الصراعات،
وارتفعت النسب ُة يف السنوات الثالث املاضية إلى  ،%95.8ثم ارتفعت إلى %97.6
الدولي بعنوان:
يف العام األخير 2021م .يعالج هذا
التقرير الذي أصدره البنك َّ
ُ
الدولي للتعامل مع أوضاع الصراع والعنف
(إستراتيجية مجموعة البنك َّ
والهشاشة ،من 2025 2020-م World Bank Group Strategy for/
املهمة
 )Fragility, Conflict, and Violence 2020–2025هذه القضي َة
َّ
بإسهاب؛ وألهمية هذا التقرير نتناول أهم ما جاء فيه.
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نهج شمولي

حدة
ال َعالق ُة بني الصراع واإلرهاب وثيق ٌة قوية؛ ألنه مع زيادة َّ
واتساعا حتى جتاه الشُّ رطة
العنف أكبر انتشا ًرا
الصراع يصبح
ُ
ً

واجليش ،كما ينتشر أكثر جتاه املدنيني .ويُستخ َدم اإلرهاب

أسلوب من أساليب حتقيق أهداف قريبة أو بعيدة
على أنه
ٌ
ُ
واالرتباط
املدى ،كما يح ُدث يف العراق وأفغانستان وسوريا.

الوثيق بني الصراع الداخلي واإلرهاب يح ُدث يف البلدان ذات
السواء،
االقتصادات املتق ِّدمة وذات االقتصادات النامية على َّ
الشدة
ومستويات مختلفة يف
خصائص
أن هذا الصرا َع له
ومع َّ
ٌ
َّ
ُ

يف كلتا املجموعتني من البلدان ،فإن التأثير العام للصراع
الداخلي يف اإلرهاب مماث ٌل يف كليهما.
اإلرهاب بالهشاشة؛ فإن ثال ًثا من الدول
وبالقدر نفسه يرتبط
ُ
العشر األكثر هشاش ًة يف ِّ
مؤشر الهشاشة العاملي ( )FSIلعام

2021م وهي (أفغانستان ،الصومال ،سوريا) تقع ضم َن الدول
العشر األكثر تأ ُّث ًرا باإلرهاب يف ِّ
مؤشر اإلرهاب العاملي ()GTI
لعام 2022م .ويف ظ ِّل هذا الواقع تكاد ُت ِمع الدراسات على
َ
الظروف
أهمية محاربة اإلرهاب َوف َق نهج شمولي يعالج

واألسباب التي أنتجته ،أو ساعدت يف جتذُّره ومن ِّوه ،وعلى
الصراعات؛ سواءٌ أكانت داخلي ًة أم خارجية ،والهشاش ُة
رأسها
ُ
ٍ
مختلفة من العالم.
التي تزداد انتشا ًرا يف مناط َق
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الدولي للتعامل
وقد كشف
تقرير (إستراتيجية مجموعة البنك َّ
ُ
مع أوضاع الصراع والعنف والهشاشة ،من 2025 - 2020م)
أوضاع
فقراء يف
أن قراب َة نصف س َّكان العالم يعيشون اليوم
ٍ
َ
ُ
يعيش أكثر من
هشَّ ة متأ ِّثرة بالصراعات ،وبحلول عام 2030م قد
نصف س َّكان العالم يف مثل هذه الظروف الهشَّ ة .وقد ساءت حال ُة
الصراعات يف مخت ِلف أرجاء
الهشاشة العاملية ج ًّدا ،وازدادت
ُ
العالم عنفًا ،على ٍ
نحو لم يشهده يف األعوام الثالثني املاضية،
أكبر أزمة نزوح ق َْسري على اإلطالق.
ويواجه العالم ً
أيضا َ

التاريخي أن البلدان املصابة بالهشاشة
ويُظهر التحليل
ُّ
أكثر من  %40من الس َّكان،
معد ُ
الشديدة ،لديها َّ
الت فقر تشمل َ

الت الفقر
معد ُ
يف حني البلدا ُن التي جنَت من الهشاشة قلَّت َّ
بأكثر من النصف .أ َّما البلدا ُن التي دخلت قائم َة األوضاع
فيها
َ
معدالت
الهشَّ ة واملتأ ِّثرة بالصراع فشهدت زياد ًة كبيرة يف
َّ
الفقر ،وأ َّما البلدا ُن التي لم تكن ُمدرج ًة يف القائمة فشهدت
معدالت الفقر.
ً
انخفاضا ثابتًا يف َّ

معقدة
سياقات
َّ

البلدا ُن التي ُوصفت بالهشاشة هي التي تُعاني مشاك َل
ٍ
حوكمة عميقة ،وضعفًا مؤسس ّيًا يف الدولة ،وانتشا ًرا للمظالم
وضعف توفير ِ
وضعف
اخل ْدمات األساسية للس َّكان،
واإلقصاء،
َ
َ
قدرة الدولة على تخفيف املخاطر ،أو عد َم رغبتها يف ذلك.
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العنف وسيل ًة لتسوية
اجلماعات
وينتشر الصرا ُع عندما تتخذ
َ
ُ
السلطة ،بعي ًدا عن ِمظلَّة القانون.
املظالم أو فرض ُّ
إن (الصراع والعنف والهشاشة) وسياقاتها املتع ِّددة املختلفة،
َّ
ناسب
هي
سياقات معقَّدة ودقيقة ،وتتطلَّب مناه َج ُم َع َّدة لتُ
ٌ
َ
اجلغرافيا والتاريخ ومح ِّركات الصراع املم ِّيزة لك ِّل بيئة ،وغال ًبا
ما تكون نتيج ًة لالضطرابات التي تط َّورت على مدار عقود

وسنوات .وهذا ال ينفي أن أسبابها تكون يف بعض األحيان
العناصر
فورية؛ كالغزو اخلارجي ،أو الكوارث الطبيعية ،وهذه
ُ
بعضها ببعض
الثالثة (الصراع والعنف والهشاشة) يرتبط
ُ
ً
ً
ملحوظا يف
ارتباطا متينًا؛ فقد ازداد الصرا ُع العنيف ازديا ًدا
ِ
حاالت الصراع
العقد املاضي؛ فمنذ عام 2010م تضاعفت
ُ

مرات عامل ّيًا .وجزءٌ كبير من الزيادة جن َم عن
العنيف ثالث َّ
الصراع داخل الدول وانتشار اجلماعات املسلَّحة .وعلى
الرغم من انخفاض عدد ال َوفَيات الناجمة عن الصراع العنيف
أثر الصراع العنيف انتشا ًرا
ً
انخفاضا طفيفًا حدي ًثا ،ازداد ُ
جغراف ّيًا مبا نسبتُه  %11يف عدد املواقع املتأ ِّثرة به يف جميع
أنحاء العالم.

وت َّتس ُم الهشاشة بأنها عميقة اجلذور و ُمزمنة ،وعلى مدار
معظمها منخفضة
السنوات العشر املاضية ،أظهرت  30دول ًة
ُ
املؤسسات واحلكومات
الدخل ،هشاش ًة ُمزمنة؛ فعندما تكون
ُ
عاجز ًة عن إدارة الضغوط ،أو التخفيف من أثر ص َدمات تغ ُّير

املناخ والكوارث الطبيعية واألزَمات االقتصادية واالجتماعية،

ِ
الصراعات
املتطرفة العنيفة العابرةُ للحدود الوطنية هذه
الداخلي َة؛ لتتغلغ َل يف ُعمق الهشاشة ،وته ِّد َد مناط َق شاسعة.

العنف بني األفراد،
إضاف ًة إلى الصراع العنيف ،أصبح
ُ
َّ
والعنف القائم على
املنظمة،
ونشاطات عصابات اجلرمية
ُ
ُ

صريحا
النوع االجتماعي ،تهدي ًدا كبي ًرا للتنمية ،ومصد ًرا
ً
للهشاشة .ففي ك ِّل عام ميوت قراب ُة نصف مليون شخص من

الت
معد ُ
جراء هذا النوع من العنف ،ويف بعض املناطق تكون َّ
َّ
معدالت القتل يف مناطق الصراع.
القتل الناجم ُة عنه أعلى من َّ
أكبر أزمة نزوح
وقد نت َج عن مستويات الصراع والعنف هذه
ُ
شهدها العالم؛ فهناك ُزهاء  71مليون نازح ق َْسر ًيا يف العالم،
منهم نحو  41مليو َن نازح داخل ّيًا ،وأصبح النزوح اإلجباري
ً
فضل عن آثاره االجتماعية واالقتصادية
مع َّق ًدا وطوي َل األمد،

الكبيرة يف ٍّ
كل من الالجئني واملجتمعات املضيفة .ويبلغ النساءُ
واألطفال ما نسبتُه  %75من النازحني ،وينتشر قرابة  %85من
واملتوسطة الدخل،
النازحني قس ًرا يف البلدان املنخفضة الدخل
ِّ
ويعيش  %72منهم يف مناط َق متأخِّ رة داخل هذه البلدان.
ومن التح ِّديات األساسية يف معاجلة حاالت النزوح الداخلي
السبب وهو
نفسه هو
ُ
َوف َق نهج تقو ُده احلكومة ،هو أن البلد َ
ومما يزيد التح ِّد َي أن النزوح
املضيف للس َّكان النازحني.
َّ

الداخلي الناج َم عن النزاع والعنف يف معظم احلاالت يح ُدث
َّ
َ
بدواف َع داخلية ،ومن ثم ال ميكن معاجلتُه مبعزِ ل عن أسبابه،
مثلِ :فقدان األمن الغذائي الشديد ،أو املجاعات التي تقع يف

استقرار الدول واملجتمعات.
يتعرض لها
ُ
تزدا ُد األخطار التي َّ
ويف مسار الهشاشة متيل البلدا ُن إلى اتِّباع طريق يعتمد

معظم احلاالت نتيج ًة ألحداث سياسية ،فقد وقعت ك ُّل مجاعة
منذ الثمانين َّيات يف البلدان املتأ ِّثرة بالصراع والهشاشة والعنف.

عناصر يص ُعب
واالقتصادية ،أو ُسلطتها ونفوذها ،وهي
ُ
تغييرها جمي ًعا ،ولذلك تصبح معاجل ُة الهشاشة أم ًرا دقيقًا
يح ُدث على مدى عقود.

حتقيق ثالثة أهداف من دعم مجتمعات النازحني ق َْس ًرا ،وهي:

على تاريخها ،أو موقعها اجلغرايف ،أو هياكلها االجتماعية

ِ
صراعات
لكن
وقد ال يكون جدي ًدا ما يقتتل
الناس ألجلهَّ ،
ُ
ٍ
مشهد أكثر تعقي ًدا ،فهي متت ُّد إلى مستويات
اليوم حت ُدث يف
ِ
الصراعات
الظن بأن
يخالف
جديدة داخل الدولة ،وهذا
ُ
َّ

مشكل ٌة محصورة يف البلدان الفقيرة أو املنخفضة الدخل ،وأن
ِ
محصنة منها .فإن الواقع يؤ ِّكد أن عد ًدا
املجتمعات
املستقرةَ
َّ
َّ
من البلدان ذات الدخل املتوسط التي تتم َّتع بق ُدرات مؤسسية
مقبولة ،وانتخابات منتظمة ،وق َّوات أمنية قادرة ،حت ُدث فيها
صراعات داخلية ال ترتبط بالفقر؛ بل باالفتقار إلى الدمج
ٌ

السياسي واالقتصادي ،وإلى العدالة االجتماعية ،واإلنصاف
اجلماعات
من املظالم احلقيقية أو املتخ َّيلة .وقد استغلَّت
ُ

الدولي تتطلَّع إلى
وبالنظر إلى املستقبل ،فإن مجموع َة البنك َّ
توفير فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية للنازحني،
¨
ُ
والتخفيف من الص َدمات التي
وللمجتمعات املضيفة لهم،
ُ
يس ِّببها تدف ُق الالجئني والنازحني داخل ّيًا.

تيسير احللول املستدامة حلاالت النزوح التي طال أم ُدها،
¨
ُ
الدمج االجتماعي واالقتصادي املستدام
باتِّباع نهج َّ
َّ
للجئني يف البلدان املضيفة ،أو إعادتهم إلى بلدانهم
األصلية.

َسري.
¨تعزي ُز استعداد البلدان ملواجهة أزَمات النزوح الق ْ

ُ
عوامل عالمية

يات «الصراع والعنف والهشاشة» حت ِّد ٍ
يات َدولي ًة
أصبحت حت ِّد ُ
يف ازدياد؛ فهي تعبُر احلدو َد وتُنتج ظروفًا إقليمي ًة وعاملية غال ًبا
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ومن أبرز العوامل العاملية التي تؤ ِّثر يف «الصراع والعنف
حد سواء ،ما يأتي:
والهشاشة» ،وتتأ َّثر بها على ٍّ
تغي ُر املناخ ،إذ إنه من املتوقع بحلول عام 2030م أن تدف َع
ُّ 1.
التأثيرات املناخية مئ َة مليون شخص إضايف إلى ُه َّوة
ُ
الفقر ،وبحلول عام 2050م ميكن أن يصب َح قرابة 143
ينجم
مليون شخص مهاجرين بسبب املناخ ،وال يخفى ما ُ
ٍ
زعزعة لالستقرار يف ثالث مناط َق رئيسة
عن ذلك من
هي :إفريقيا جنوب الصحراء ،وجنوبي آسيا ،وأمريكا

الالتينية.

معدالت اخلصوبة ،وإعالة
2.
التحد ُ
ِّ
يات الس ّ َكانية ،كارتفاع َّ
يات إلى ارتفاع
الشباب .وميكن أن تؤ ِّد َي هذه التح ِّد ُ
معدالت الفقر ،وانخفاض مستوى رعاية األطفال،
َّ
معدالت البطالة ،وزيادة خطر االضطراب وعدم
وارتفاع َّ
االستقرار.

ِ
العدالة بني اجلنسني؛ فإن
ضعف العدالة ،وال س َّيما
3.
ُ
ضعفها يُسهم يف تفاقم األوضاع الهشَّ ة؛ ألن نسبة األُ َسر
التي تعولها نساءٌ تزداد كثي ًرا مع الصراع والعنف.

إيجابي يف تعزيز السالم،
أثر
4.
ُّ
الر ْقمي ،فكما له ٌ
التحول َّ
ٌّ
الفجوات
سلبي يف توسيع
أثر
َ
فإنه ميكن أن يكون له ٌ
ٌّ
ً
فضل عن إنشاء
االقتصادية املـُفضية إلى اإلقصاء،
ِم َ
نطقة مجهولة للشَّ بكات اإلجرامية أو اجلماعات
املتطرفة.

الشبكات اإلجرامية
االتار غير املشروع ،وقد استفادت
ِّ 5.
ُ
واجلماعات املتطرفة ،من سهولة التنقُّل والترابط الذي
ُ
الرقْمي يف ِّ
واحملرم.
االتار املمنوع
َّ
وف ََّره التح ُّول َّ

إطار اإلستراتيجية

الدولي للتعامل
إن الهدف من إستراتيجية مجموعة البنك َّ
مع أوضاع الصراع والعنف والهشاشة )FCV( -كما ِ
يوض ُحها

التقرير -هو دع ُم البلدان ملعاجلة دوافع هذه املشكالت وآثارها،
ً
وتهميشا .وحت ِّدد
وتعزيز مرونتها ،وال س َّيما الس َّكان األكثر ضعفًا
ما تتح َّول إلى أزَمات متع ِّددة اجلوانب ،يف عالم تتد َّف ُق فيه

اإلستراتيجية إطا ًرا جدي ًدا لفهم «الصراع والعنف والهشاشة»،
وتضع مجموع ًة قوية من التدابير لزيادة ق ُدرات هذا الدعم
ٍّ
لكل من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،التي تتعامل مع

كثير من
االتصاالت واألفكار والتمويل واجلرمية .وتط َّورت
ُ
ٌ
ٍ
مشكالت معقَّد ًة ذات روابط َدولية ،وإقليمية،
النزاعات ،فغ َدت

حت ِّديات متن ِّوعة لهذه العناصر الثالثة ،ومن ذلك مستويات

سبب صعوبة معاجلة
يفسر جزئ ّيًا
َ
ووطنية ،ومجتمعية .وهذا ِّ
هذه التح ِّديات يف إطار محلِّي فقط.

وقد بُنيت إستراتيجية معاجلة «الصراع والعنف والهشاشة»
ٍ
املراجعات املتتالية ملجموعة
مجموعة من املدخَ الت -منها
على
ُ
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عالية من العنف ،وص َدمات النزوح الق َْسري ،والصراع.
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واملشاورات العاملية التي أُجريت يف
التقومي املستقلَّة (،)LEG
ُ
والدروس املستفادة من التجارِ ب العملية -ملعاجلة
عام 2019م،
ُ
األسباب اجلذرية للهشاشة ،واألخطار الطويلة األجل التي

ميكن أن تؤ ِّد َي إلى الصراع والعنف ،أو إلى تفاقمهما.
ومن الفرضيات األساسية لإلستراتيجية :أنه نظ ًرا إلى تن ُّوع
حت ِّديات «الصراع والعنف والهشاشة» ،ال ميكن أن يكو َن هناك

ُ
احلفاظ يف أثناء النزاعات واألزَمات على مكاسب التنمية
¦
التي حت َّققَت ،وحماية املؤسسات األساسية ،وبناء املرونة،
واالستعداد للتعايف يف املستقبل.
¦مساعدةُ البلدان على اخلروج من حالة الهشاشة؛ بتعزيز
الوسائل التي ميكن أن جت ِّد َد العقد االجتماعي بني
املواطنني والدولة ،وتعزيز ِ
القطاع اخلاص احمللِّي السليم،

نه ٌج واحد يناسب اجلميع ،ولذلك يجب أن يتك َّي َف ك ُّل نهج مع
الظروف املم ِّيزة ألوضاع الصراع والعنف والهشاشة يف ك ِّل بلد،

تخفيف آثار «الصراع والعنف والهشاشة» بدعم البلدان
¦
ُ

يف أكثر البيئات حت ِّد ًيا ،واستمرار اجلهات الناشطة يف مجال

العابرة للحدود ،مثل :النزوح ،والص َدمات الناجتة عن
املجاعات واألوبئة ،والتغ ُّيرات املناخية والبيئية.

ومع ُ
عدة ملعاجلة األسباب
أطر الشراكة الق ُْطرية والبرامج املـ ُ َّ
مما يفرض العم َل امليداني على األرض
اجلذرية للهشاشة فيهَّ ،

التنمية منخرط ًة على املدى الطويل ،ملعاجلة حاالت الصراع
واألزمات.
أسـس ميكـن إضافتهـا
وقـد أفـرزت
ُ
اخلبـرات التشـغيلية أربعـ َة ُ

إلـى إسـتراتيجية التصـ ِّدي لتح ِّديـات «الصـراع والعنـف
والهشاشـة» ،وهـي:

ودعم شرعية املؤسسات وق ُدراتها.
ً
وتهميشا ،التي تتأ َّثر باألزَمات
واملجتمعات األكثر ضعفًا

بست قضايا ِ
ذات أولوية عالية يف
الدولي ِّ
وتُعنى مجموعة البنك َّ

االستثمار
معاجلة أوضاع «الصراع والعنف والهشاشة» ،هي:
ُ
يف رأس املال البشري ،ودع ُم استقرار االقتصاد الكلِّي والقدرة

وتوفير الوظائف والفرص االقتصادية،
حتمل الديون،
على
ُّ
ُ
ودع ُم العدالة وسيادة القانون،
ُ
وتطوير ِقطاع األمن ،وبناءُ

¦من ُع الصراع والعنف بني األشخاص مبعاجلة دوافع
الهشاشة واألخطار الفورية وطويلة األجل ،مثل:

ق ُدرات املجتمعات احمللِّية على الصمود ،وال س َّيما يف ظروف
تغ ُّير املناخ والتدهور البيئي .وتُدرك اإلستراتيجية أهمي َة
متابعة حلول ِ
القطاعني العام واخلاص للمساعدة على توفير

صراعات حا َّدة.

وتعزيز النم ِّو االقتصادي الشامل ،وتطوير بيئة النمو ،ودعم

تغ ُّير املناخ ،وأمناط التمييز ،واالستبعاد االقتصادي
واالجتماعي ،واملظالم ،قبل أن تتح َّو َل االضطرابات إلى

فرص العمل ،وتقدمي ِ
التماسك االجتماعي،
اخل ْدمات ،وتعزيز
ُ
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اجلهات الفاعلة احمللِّية يف ِ
القطاع اخلاص ،واملساعدة على

ً
وتهميشا الذين يعيشون يف
املواطنني ،وال س َّيما األكثر ضعفًا
هذه الظروف ،سواءٌ كانوا مقيمني يف مناط َق نائية ،ويفتقرون
ٍ
إلى ِ
خوف
اخل ْدمات األساسية ،أو أولئك الذين يعيشون يف

للموظفني ،والعنف جتاه الفئات الضعيفة ،وضعف الق ُدرات

وقد ال يحتاج دع ُم البلدان التي تتعافى من الصراع العنيف
إلى اتفاقية سالم رسمية إلعادة اإلعمار؛ فالبلدا ُن التي لديها

حتفيز االستثمارات والقضاء على أخطار الهشاشة والصراع.

أيضا أن العمل يف بيئات الصراع والعنف
وتُدرك اإلستراتيجية ً

والهشاشة ينطوي على أخطار عالية ،مثل :أخطار األمن املا ِّدي
املؤسسية أو غيابها ،واألخطار البيئية واالجتماعية ،وغياب

احلوكمة ،واالحتيال والفساد.

ويف ظ ِّل هذه األخطار يكون التعام ُل مع املنظمات اإلنسانية

الدولية واملنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني واجلهات
َّ
مهما ج ًّدا؛ ملا لها من حضور كبير على
الفاعلة احمللِّية أم ًرا ًّ
ً
فضل عن
األرض يف املناطق التي يص ُعب الوصول إليها،
خبراتها العملية ومعارفها الفنية يف بيئات الصراع والعنف

والهشاشة.

التدخالت اإلقليمية
ُّ

إن  %80من البلدان التي كانت ُمدرج ًة يف قائمة البلدان ذات
األوضاع الهشَّ ة واملتأ ِّثرة بالصراع يف عام 2012م ال تزا ُل على

التورط يف
حالها حتى اليوم ،وغال ًبا ما متيل هذه البلدا ُن إلى
ُّ
ِ
ٍ
اجلماعات
بأخطار كبيرة .فهي تُؤوي
العنف وتُنذر جيرانها
ِّ
االتار بالبشر ،وتُسهم يف الهجرة
املتطرف َة ،وعصابات

َسرية إلى البلدان املجاورة؛ ولذلك تُعنى مجموعة البنك
الق ْ
الدولي باآلثار السلبية للصراع والعنف والهشاشة لدى عموم
َّ
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ٍ
مستويات عالية من العنف.
دائم؛ ملا تشهده مناطقُهم من

مؤسسات عاملة ،ومستويات عالية من رأس املال البشري،
ٌ
َ
تسلك إعادةُ اإلعمار فيها مسا ًرا مختلفًا عن تلك التي
يجب أن

ال تزال يف حالة من الضعف والهشاشة ،فهي حتتاج إلى أن
التماسك االجتماعي ،ومعاجلة الدوافع
متن َح أولوي ًة إلعادة بناء
ُ

الطويلة األجل للعنف.

ٍ
مستويات عالي ًة من العنف ،مع قدرة حكومية
هذه البلدا ُن بلغت

منخفضة ،وضعف يف االتفاق بني النُّخَ ب أو غيابه ،واحتمال
ٍ
منفصلة عن
السيطرة على الدولة من ِق َبل أصحاب مصال َح

احتياجات الس َّكان وحقوقهم ،فتتالشى ثق ُة الناس يف الدولة
بسرعة ،وكذلك الثق ُة فيما بني فئات املجتمع املختلفة ،ويزداد
العنف صعو ًدا وبروزًا.
ُ

وال تقتصر الهشاش ُة على دوافع الصراع ،ولكنَّها تشمل أخطا ًرا

متع ِّددة ومتشابكة ،تُضعف األنظمة وته ِّدد األرواح؛ منها تغ ُّير
املناخ ،والكوارث البيئية ،وتدهور املوارد الطبيعية ،فك ُّل ذلك
يؤ ِّدي إلى الضغط على األنظمة االقتصادية واالجتماعية

تفاعالت قاتلة الصراع والعنف والهشاشة واإلرهاب

املؤسسات واحلكومات عاجز ًة عن
والسياسية .وعندما تكون
ُ
األخطار
إدارة هذه الضغوطات أو امتصاص ص َدماتها ،تزداد
ُ

أشد
على استقرار الدول واملجتمعات ،وتدفع إلى ٍ
نزوح ق َْسري َّ
مما تس ِّببه الصراعات.
ومن امله ِّم ج ًّدا أن تقتر َن التدخُّ الت يف معاجلة «الصراع
والعنف والهشاشة» بحماية رأس املال البشري وتعزيزه،
مي ِ
أكثر
اخل ْدمات االجتماعية
مهم ٌة ليست سهلة ،فتقد ُ
وتلك َّ
ُ

تعقي ًدا يف البيئات الهشَّ ة التي تفتقر إلى املوارد ،حيث تكون
املؤسسات محدودةَ القدرات ،ويَ ُعو ُق الصرا ُع والعنف تنفي َذ
ُ
املشاريع .ويُظهر ِّ
تئن
مؤشر رأس املال البشري أن البلدان التي ُّ
من وطأة الهشاشة ،تتخلَّف تخلُّفًا كبي ًرا عن البلدان األُخرى
ٍ
مقياس لرأس املال البشري ،ولذلك ميكن القولُ :إن
يف ك ِّل

وتطويره هو أح ُد أه ِّم أسباب القدرة
حماية رأس املال البشري
َ
الصمود يف هذه البلدان .وهذا يعني أن معاجل َة «الصراع
على ُّ
تسير جن ًبا إلى ٍ
جنب مع أعمال
والعنف والهشاشة» ينبغي أن
َ
كثير من عوامل العنف والهشاشة
التنمية البشرية؛ إذ يرتبط
ٌ
ً
والصحة
مما يجعل التعليم
ارتباطا وثيقًا بالتنمية البشريةَّ ،
َّ
واحلماية االجتماعية مناف َذ عبور رئيس ًة ملعاجلة آثار العنف.

الص َدد يجب أن تتك َّي َف برام ُج معاجلة «الصراع
ويف هذا َّ
املعرضة للخطر التي
والعنف والهشاشة» مع احتياجات الفئات َّ

وأكبر ،وهم:
أشد
تعاني معانا ًة َّ
َ

¦األطفا ُل الذين يحتاجون إلى حتسني التغذية والتعليم
الصحية األساسية.
والرعاية
ِّ

املعرضات خلطر العنف القائم على النوع
َّ
¦النساءُ
االجتماعي ،ويحتَج َن إلى العدالة يف احلصول على التعليم

ِ
السياسات والعمليات
الناشطة األمنية والعسكرية ،للتحقُّق أن
واملمارسات مناسب ٌة للغرض ،وسهلة التنفيذ ،ومرن ٌة يف املواجهة.
البرامج :فتعالج دواف َع الصراع والعنف والهشاشة،
وأ َّما
ُ
الرازحة
َ
بأساليب تتك َّيف مع الظروف املعقَّدة واملتغ ِّيرة للبيئات َّ
حتت قسوتها.

َّ
ص البنك على زيادة املوظفني امليدانيني
وأ َّما
املوظفون :فيحرِ ُ

يف تلك البيئات املعقَّدة ،وزيادة االستثمار يف املعارف واملهارات
واخلبرات الالزمة لهم ،مع تشجيعهم بتقدمي احلوافز املناسبة
لهم باستمرار.
الشراكات :فينشَ ُ
ط البنك يف تعزيزها مع اجلهات الناشطة
وأ َّما
ُ
واملؤ ِّثرة يف املجاالت اإلنسانية واإلمنائية واألمنية ِ
والقطاع
اخلاص؛ لتحقيق نتائ َج أكبر على األرض يف أكثر األوضاع
صعوبة ،استنا ًدا إلى مبدأ التكا ُمل وتوظيف املزايا النسبية.
ومع ازدياد العمل امليداني اجلا ِّد وتطوير املهارات واكتساب
اخلبرات لدى املوظفني العاملني يف معاجلة آثار «الصراع
والعنف والهشاشة» يُتوقَّع أن حتقِّق اإلستراتيجي ُة مزي ًدا من
ِ
اخلاص على بناء
والقطاع
النجاح يف مساعدة احلكومات
ِّ

الق ُدرات وتخطيط املشاريع وتنفيذها.

دروس مستفادة
التقرير الدروس املستفادة من جتارِ ب معاجلة «الصراع
رص َد
ُ

أهم
والعنف والهشاشة» يف مناط َق ش َّتى من أرجاء العالم ،ومن ِّ
هذه الدروس:
ً
أول :نحو نهج استباقي

صنع القرار على مستوى األسرة
والعمل ،والتمثيل يف ُ
واملجتمع احمللِّي والوطني.

الدولي من االهتمام بإعادة اإلعمار بعد
تط َّور عم ُل البنك َّ
الصراع ،إلى مواجهة التح ِّديات؛ مبعاجلة الهشاشة معاجل ًة

إلى إسهام جا ٍّد يف مجتمعاتهم.

املتعلِّق َة بالهشاشة ال ميكن حلُّها بحلول قصيرة األجل وجزئية،

الشباب الذين يحتاجون إلى فرص العمل واملهارات
¦
ُ
واملشاركة يف بناء املجتمع ،وال س َّيما أولئك الذين يتطلَّعون

تفعيل اإلستراتيجية

الدولي ثالثة وعشرين تدبي ًرا يف
وضعت مجموع ُة البنك َّ
إستراتيجية معاجلة «الصراع والعنف والهشاشة» لتعزيز
مقسم ٌة على أربعة أقسام رئيسة هي:
َجدواها .وهذه
ُ
التدابير َّ
َّ
واملوظفون ،والشراكات.
السياسات ،والبرامج،

السياسات :فتضع إطا ًرا للمشاركة يف األزَمات اإلنسانية
أ َّما
ُ
ٍ
وتوجيهات للتعامل األمثل مع اجلهات
َسري،
وحاالت النزوح الق ْ

الدولي
شاملة ،ناجت ًة عن التح ُّول الكبير يف تص ُّور البنك َّ
للهشاشة .وقد أفضى ذلك إلى قناعة ُمفادها أن التح ِّد ِ
يات
أو يف غياب املؤسسات التي توفِّر للناس األم َن والعدالة
الضروري أن تكو َن اإلستراتيجيات امل َّتبعة يف
والوظائف .فمن
ِّ

الصمود يف أوقات األزَمات ،وأن تستن َد
ذلك مرن ًة وقادرة على ُّ
تراعي جميع
ُطبق فيه وظروفه ،وأن
إلى واقع البلد الذي ت َّ
َ
األوضاع القانونية واملالية ،والثقافية والتاريخية .ويتطلَّب ذلك

تغيير الطريقة التي كانت م َّتبع ًة يف معاجلة «الصراع
بال ريب
َ
والعنف والهشاشة».
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ً
ملحوظا عن ذلك التشخيص الوارد يف أدلَّة الصراع والعنف
أو
الضروري أن تُ َع َّد برام ُج معاجلة
والهشاشة .ومن ثَ َّم كان من
ِّ
«الصراع والعنف والهشاشة» لالستجابة للدوافع القُطرية
احمللِّية ،وجتعلها أولو َّي ٍ
ات يف تلك البرامج.

ِ
العمليات املتعلِّق َة باألزَمات متي ُل إلى
ومن املثير لالهتمام أن
األداء اجليد؛ ألنها (مر َّكزة) وسهلة وواقعية ،لكن من الصعب

ُ
التخطيط بدقَّة لبرام َج أو مشاري َع على مدى أف ٍُق زمني يبلغ
درسا للبرامج واملشاريع يف البيئات
خمس سنوات ،وهذا يق ِّدم ً
َ
الهشَّ ة بأنها حتتاج إلى مرونة عالية تسمح لها بالتك ُّيف السريع
مع الظروف املتغ ِّيرة.

رابعا :ترشيد التمويل
ً

بد من معايرة ترتيبات التمويل لبرامج معاجلة «الصراع
ال َّ
والعنف والهشاشة»؛ لتبتع َد عن املنهج التقليدي القائم على
ً
قليل من
تلقِّي البلدان ذات الق ُدرات املؤسسية املنخفضة
تأتي
مما يح ُّد من َجدوى تلك البرامج .وميكن أن
التمويلَّ ،
َ
حضور أقوى
التحسينات باتِّباع خُ طط وبرام َج أفضل ،يكون لها
ُ
ٌ

الصل َة الوثيقة بني األمن والعدالة
وأ َّكدت
تقارير التنمية العاملية ِّ
ُ

التقرير املشترك بني األمم املتحدة ومجموعة
والتنمية .ودعا
ُ
الدولي لعام 2018م (مسارات من أجل السالم) إلى
البنك َّ
االهتمام بالوقاية؛ بجعل األولوية للنُّ ُهج الشاملة للتنمية التي

على األرض ،وتنفيذ مشاري َع صغيرة أكثر واقعية.

الدولية  14مليا َر دوالر؛ إلقراض
وقد أتاحت
ُ
مؤسسات التمويل َّ

(املؤهلة لالقتراض) املتض ِّررة من الصراع والهشاشة،
البلدان
َّ
حصتها
واستشرافًا للمستقبل وع َدت تلك
ُ
املؤسسات بزيادة َّ
من التزامات االستثمار يف معاجلة األوضاع الهشَّ ة واملتأ ِّثرة
خصص
بالصراع ،مبقدار  %40بحلول السنة املالية 2030م ،يُ َّ

حدتها ،قبل
ميكن أن تساع َد يف منع األخطار والتخفيف من َّ
ِ
وترسخ.
تستحك َم
أن
َ

منها  15إلى  %20للبلدان املنخفضة الدخل.

التدخالت اإلمنائية
ثانيا :حدود
ُّ
ً
َ
الدولي يف مشاركتها التنموية
يجب أن تتعامل مجموعة البنك َّ

خامسا :ضرورة احلوكمة
ً
للحوكمة الرشيدة أهمي ٌة كبيرة يف مواجهة حت ِّديات «الصراع

ً
النزاعات واألزَمات
تعامل واقع ّيًا ،ففي نهاية املطاف لن ُت ََّل
ُ
إال بواسطة العمليات السياسية ،وال ميكن ألفضل اخلطط

كسب احلرب أو
اإلستراتيجية أو لبرامج اإلمناء املـُح َكمة
ُ
ضما ُن السالم دون جهد سياسي محنَّك .وهذا ال ينفي أن
التدخُّ ِ
الت اإلمنائي َة تُسهم كثي ًرا يف معاجلة دوافع «الصراع
والعنف والهشاشة» ،وتدفع نحو حتقيق نتائ َج جيدة و ُمجدية.
ثالثً ا :الواقع قبل األدلَّة
ينبغي أن تكو َن البرامج ُم َع َّد ًة إعدا ًدا دقيقًا ُمح َك ًما؛ للتعامل
مع دوافع «الصراع والعنف والهشاشة» ،وحتليالتها مبا يراعي
التشخيص املنهجي
واق َع احلال ،ففي كثير من احلاالت يبدو
ُ
ألوضاع الصراع والهشاشة يف ٍ
بلد ما ال يختلف اختالفًا كبي ًرا
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والعنف والهشاشة» ،ولن تتح َّق َق َجدوى برامج معاجلة الهشاشة

الصحة والتعليم إلى الزراعة
أي قطاع؛ من
بالتنمية يف ِّ
َّ
والوظائف ،إال إذا كانت احلوكم ُة األساسية للبلد قوي ًة ودقيقة

وشاملة .وإن جوانب الضعف يف احلوكمة هي من الدوافع
الرئيسة واملزمنة املؤ ِّدية إلى اإلخفاق والهشاشة .ومعاجل ُة
ذلك يتحقَّق بتحسني احلوكمة واالرتقاء بإجراءاتها على املدى
الطويل؛ وذلك بتعزيز أمن املواطن ،واحترام سيادة القانون،
وبناء أنظمة املساءلة ،ودعم أنظمة ِ
اخل ْدمات ،والتشجيع على

مشاركة املواطنني.

وقد ال يكون التق ُّدم يف احلوكمة ومعاجلة الهشاشة تق ُّد ًما
ِّ
لكن اجلهد املبذول فيها يُسهم يف حتقيق املرونة
خط ّيًاَّ ،
واالستقرار يف املستقبل ،ويساعد على بناء الشرعية والثقة

تفاعالت قاتلة الصراع والعنف والهشاشة واإلرهاب

يف املؤسسات ،ومعاجلة دوافع «الصراع والعنف والهشاشة»،

تكاليف كبيرة ،وتتطلَّب متابع ًة
طويل وجهد كبير ،وتنطوي على
َ
جا َّدة كي حت ِّق َق النتائج املرج َّوة من مجموع إسهامات ك ِّل شريك.

سادسا :تطوير أنظمة التشغيل والعاملني
ً

محدثة
تاسعا :بيانات
َّ
ً
يتطلَّب العم ُل يف معاجلة «الصراع والعنف والهشاشة» اتِّبا َع

وإصالح العقد االجتماعي.

توفير مصادر دعم للموظفني العاملني يف ظروف
من الضروري
ُ

«الصراع والعنف والهشاشة» وتطوير ق ُدراتهم؛ فإن وجود
مهم لتحقيق
املوظفني األكفياء املناسبني على األرض أمر
ٌّ

أكثر قدر ًة على
النجاح يف تنفيذ املشاريع .واملوظفون املقيمون ُ
فهم االقتصاد السياسي؛ وتقدمي دعم استباقي لل ُعمالء يف
لكن ذلك قد ال يتحقَّق بسهولة،
إعداد العمليات وتنفيذهاَّ .

فال يزال االنطبا ُع املهيمن على املوظفني أن العمل يف معاجلة
األوضاع الهشَّ ة واملتأ ِّثرة بالصراع ال يعزِّز دائ ًما مسيرتهم
املهنية ،على الرغم من زيادة أعداد املوظفني العاملني يف هذا
يشعر هؤالء
املجال زياد ًة كبيرة يف السنوات األخيرة .وينبغي أن
َ

مقدرة.
املوظفون أن جهو َدهم يف هذه البيئات الصعبة َّ

تكييف األنظمة التشغيلية وحتديثُها؛ لتبقى على الدوام
ويجب
ُ
مالئم ًة للغرض منها .فالعم ُل يف مجال معاجلة «الصراع
املستمر مع اجلهات الفاعلة
والعنف والهشاشة» يعني التعام َل
َّ
غير احلكومية ،ومع املجتمع املدني ،ومع اجلهات األمنية
والعسكرية ،يف سياقات ِتع ُّج باألزَمات اإلنسانية والنزوح
َسري .ويف هذه السياقات من امله ِّم وضو ُح السياسات
الق ْ
واخلطط ِ
للف َرق العاملة؛ لضمان أن تكون على دراية ومت ُّكن

بحسب احلاجة.
ومرونة
َ

سابعا :تخفيف األخطار
ً
تنطوي معاجل ُة «الصراع والعنف والهشاشة» على أخطار

أخطار
التخفيف منها جمي ًعا ،وقد تظهر
كبيرة وكثيرة ،يص ُعب
ُ
ٌ
مما يستدعي استخدا َم نهج
إضافية عند تنفيذ املشروعاتَّ ،
والسبق إلى كشف
واضح وشامل لتخفيف هذه األخطار،
َّ
غير املتوقَّع منها قبل وقوعه .وتنطوي هذه املعاجل ُة على
ٍ
استثمارات جديدة يف البيانات
تكاليف أعلى؛ ملا تتطلَّبه من
َ
والتحليالت ،واألمن والتعاون مع الشركاء .وك ُّل هذه العوامل
َ
الضغوط على امليزانية.
تزيد
ثامنً ا :شراكات فاعلة
الشراكات العملية ملعاجلة «الصراع والعنف والهشاشة»
تُ َع ُّد
ُ
ومهما ج ًّدا ،وال س َّيما عندما ترتبط مبه َّمات
أم ًرا ضرور ّيًا
ًّ
محددة ،وتستند إلى املزايا النسبية لك ِّل شريك من منظمات
َّ
املجتمع املدني احمللِّيةِ ،
اخلاص ،واملانحني ،وبنوك
والقطاع
ِّ
الشراكات إلى وقت
التنمية ،ووكاالت األمم امل َّتحدة .وحتتاج
ُ

البيانات ضعيفة
خاص مع البيانات ،فغال ًبا ما تكون
أسلوب
ُ
ٍّ
وناقصة يف تلك البيئات ،ولكن توجد اآلن طر ٌق مبت َكرة جلمع

البيانات ،أو االعتماد على بيانات الشركاء .ويف السنوات
األخيرة ظهرت حلو ٌل َرقْم َّية ملواجهة حت ِّديات البيانات ،ولكن
على العموم حتتاج ِ
الف َرق إلى التفكير بأسلوب مختلف يف
بيانات تقومي أوضاع «الصراع والعنف والهشاشة» ،ومن امله ِّم
بالقدر نفسه دع ُم احلكومات على املدى الطويل يف حتسني
لصنع سياسات قائمة على األدلَّة.
بيئة البيانات
َّ
اخلاصة بها؛ ُ
عاشرا :إسهام القطاع اخلاص
ً

كبير يف ِ
القطاع
إن تأثير أوضاع «الصراع والعنف والهشاشة»
ٌ
مصدر أساسي يف النم ِّو ،وإتاحة
اخلاص ويف تنميته ،مع أنه
ِّ
ٌ
لكن التح ِّدياتِ
الصمودَّ .
الوظائف ،ورفع قدرة املجتمعات على ُّ

التي تواجه تعزي َز سالمة ِ
اخلاص يف هذه البيئات كثيرة
القطاع
ِّ
ومعقَّدة ،من مثل :ارتفاع تكاليف ممارسة األعمال التجارية،

ونقص املهارات ،واالفتقار إلى سيادة القانون ،وضعف البنية

التحتية وسالسل التوريد ،والتعامل مع أخطار مالية عالية؛
ً
فضل عن أخطار
كاألنشطة غير القانونية والفساد وال ِّرشا،
بيئية واجتماعية أُخرى.
عدةَ مبادرات،
الدولي َّ
وملواجهة ك ِّل ذلك أطلقت مجموع ُة البنك َّ
منها مبادرةُ الدول املتأ ِّثرة بالنزاع يف إفريقيا ( )CASAيف
صراعا وهشاشة يف
عام 2008م؛ ملساعدة البلدان التي تشهد
ً
اخلاصة ،وتوفير فرص العمل،
القارة ،على إعادة بناء ِقطاعاتها
َّ
َّ

وجذب االستثمارات .وبدعم من إيرلندا وهولندا والنرويج ،بدأ
توس َعت يف  13دول ًة إفريقية.
تطبي ُق املبادرة يف أربعة بلدان ،ثم َّ

وتُعنى املبادرةُ اآلن مبِ َ
نطقة الساحل ،وبحيرة تشاد ،والقرن
أساليب معاجلة الصراع اإلقليمية ودون
اإلفريقي ،وهي تدعم
َ
اإلقليمية يف تلك املناطق .وأظهرت املبادرةُ أن هناك ثالث َة
حاسمة لتحقيق التنمية املستدامة ِ
ٍ
اخلاص يف
للقطاع
عوام َل
ِّ

األسواق الهشَّ ة ،وهي :املشارك ُة الطويلة األجل ،واملعلومات
بالسوق ،والتمويل املرن .وإن وجود ِ
الف َرق امليدانية على
املتصلة ُّ
الصحيحة ،ويدفع إلى
األرض يساعد يف جمع معلومات السوق َّ
ً
اتصال أوض َح مع ال ُعمالء
تسريع عجلة تنفيذ املشاريع ،ويوفِّر

وأصحاب املصلحة.
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الدولي
مجموعة البنك َّ

