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:دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة
نحو عمل عربي موحد
Lessons Learned from Post-Conflict Recovery:
Towards the Unification of Arab Efforts

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛
 وقد حاول الباحثان اســتخالص مجموعة من الدروس.بــدءا مــن نهاية الحرب العالمية الثانية
ً
ً
ً
كبيرة من
مجموعة
والعبــر التــي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشــهد
 كما ينبغي لفت االنتباه إلى أن سياســة إعادة اإلعمار ال بد من أن تكون.النزاعات المســلحة
 تعرض الدراســة الفــرق بين الحرب.وفــق منظــور عربــي داخلي مختلف عــن المنظــور الغربي
 وكيف أحدثت النزاعات العســكرية في الوطن العربي دمارًا هائ ًلا،القديمة والحرب الجديدة
 ثم تعــرض أهم المصطلحات المرتبطة.يحتــاج إلــى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب
، والســرد التاريخــي والتحليلي ألهــم المراحل،بمجالَــي إعــادة اإلعمــار واإلنعــاش بعــد الحــرب
 وصو ًلا إلى فترة،انطال ًقا من مشــروع مارشــال إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية
.ما بعد الربيع العربي
. اإلنعاش بعد الحرب، إعادة اإلعمار بعد الحرب، الربيع العربي:كلمات مفتاحية
This study provides an overview of development stages in post-conflict
reconstruction since World War II. The authors attempt to summarize a set of
lessons learned from accumulated experiences, which could then be used to
better inform Arab decision-makers. The authors also call for an indigenous, Arab
perspective, distinct from Western approaches, to post-conflict reconstruction
policies. The first section in the study addresses the differences between the
traditional definition of war and contemporary conflicts, focusing on how armed
conflicts in the Arab region have caused vast levels of destruction requiring
immense, cooperative efforts to aid in the post-conflict reconstruction. The paper
goes on to explain the concepts and terminology which underpins post-conflict
reconstruction and recovery, as well as the historical and analytical arc of the
most significant milestones in the development of post-conflict reconstruction
methodology.
Keywords: Arab Spring, Post-conflict Reconstruction, Post-war Recovery.
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مقدمة
تقدم هذه الورقة نظر ًة شامل ًة عن نشوء حقل إعــادة اإلعامر
"اإلنعاش" وتطوره بعد انتهاء النزاعات املسلحة منذ الحرب العاملية
الثانية إىل يومنا هذا ،مركّز ًة عىل أهم الدروس والعرب التي ميكن أن
يستفيد منها صناع القرار يف العامل العريب ،مع األخذ يف االعتبار حجم
الدمار وك ّمه الناج َمني عن الحروب والنزاعات املسلحة التي تشهدها
املنطقة العربية .وتحقيقًا لالستفادة املرجوة من هذه الدروس،
ينبغي لنا التفكري مليًّا وبعمق يف القضايا االجتامعية واالقتصادية
والسياسية املتعقلة بإعادة اإلعامر ،وما يتفرع منها ،وأيضً ا رضورة
أن يختلف منظورنا العريب إىل إعادة اإلعامر عن النهج السائد دول ًّيا
للدول املانحة الغربية ،التي عادة ما تستحوذ عىل صناعة قرار إعادة
إعامر البلدان املترضرة من النزاعات ،مفضّ ل ًة الحلول قصرية األجل
ومعتمد ًة عىل نهج إطفاء الحرائق ،مع إغفال أهمية ضامن االنتقال
السيايس واالجتامعي واالقتصادي السلس بعد انتهاء النزاع مبا يحقق
التنمية املستدامة عىل املدى الطويل .وبطبيعة الحال ،يتامىش هذا
النهج مع مصالح تلك الدول املانحة ،ولكنه ليس قاد ًرا بالرضورة عىل
تحقيق طموح الدول املترضرة ورؤيتها.
تبدأ الورقة برشح املصطلحات املتعلقة بوصف اإلجراءات املتّخذة
ما بعد انتهاء النزاعات ،والتي باتت تعرف بإعادة اإلعامر "اإلنعاش"،
ثم تنتقل إىل ٍ
عرض تاريخي تحلييل ملراحله وتطورها ،فتبحث يف
التحوالت املختلفة التي مرت باملسارين النظري والتطبيقي يف
العقود الثالثة املاضية ،وتلفت االنتباه خاصة إىل التحوالت التي
نشأت بعد أحداث  11سبتمرب 2001؛ إذ باتت عالم ًة فارق ًة تفصل
عم بعدها ،عالوة عىل عالقتها بالقسم األخري الذي يتناول
ما قبلها ّ
االتجاهات املستقبلية املحتملة والرضورية لتقدم املسارين النظري
والتطبيقي يف املنطقة العربية.

ً
أوال :األطر المفاهيمية
قد ًميا كانت الحرب عنفًا تنظمه الدول وتحتكره من خالل بناء
مؤسسات عسكرية تتيح لها االحتكار القانوين الستخدام القوة(((،
ولكن خضع هذا العنف تدريجيًّا لنواظم عاملية مثل :حامية املدنيني،
وحقوق األرسى ،والحق يف ر ّد العدوان أو حق الدفاع عن النفس
 ...إلخ ،ومن املفرتض أن يقلل ذلك من احتكار استخدام القوة .إال أن
1 Sultan Barakat & Steven A. Zyck, "The Evolution of Post-conflict
Recovery," Third World Quarterly, vol. 30, no. 6 (2009), pp. 1069 - 1086.
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ماري كالدور ،األستاذة يف مدرسة لندن لالقتصاد ،الحظت أن الحرب
الجديدة تختلف عام كانت عليه قدميًا من حيث التنظيم والغايات
واألساليب والدوافع؛ فهي حرب "تختلط فيها القوات النظامية
املنشقة بالجامعات السياسية املسلحة وبالجرمية املنظمة"(((.
تشهد الحروب الدائرة يف ليبيا واليمن وسورية والعراق منطًا يختلف عن
الحروب القدمية التي شهدتها املنطقة العربية ،كحروب مرص وسورية
مع إرسائيل ،أو الحرب العراقية اإليرانية ،أو الحرب الليبية  -التشادية.
لذا فإن أطروحة الحرب الجديدة "قد أ ّدت خدمة كبرية يف تعميق
فهم الحرب األهلية"((( .ويرجع ذلك إىل حقيقة أن منهجية الحروب
الجديدة توفر إطا ًرا فعالً لتحليل العوامل االجتامعية واالقتصادية
السياسية التي ت ُشكّل طبيعة الحروب األهلية املعارصة ،حيث تتفق
حروب "الربيع العريب" مع طرح كالدور فيام ييل(((:
1.1التقاء إسرتاتيجية األطراف املتحاربة يف هدف موحد ،وهو زرع
"الخوف والحقد"؛ ما يعني تعاونهم عىل خلق منا ٍخ من انعدام
فعل حاالت تعاون بني املتحاربني تحقيقًا
األمن ،إذ ُس ّجلت ً
ألهداف عسكرية واقتصادية.
2.2توخّى الحروب الجديدة زعزع َة االستقرار ،وزرع الخوف
والسيطرة يف السكان عرب إزالة كل هوية مختلفة ،فهي حرب
ضد "الغريب" ،وضد "املخالف" أيضً ا من داخل الجامعة نفسها،
ومن هنا كان طرد السكان والقتل الجامعي والتهجري القرسي
جز ًءا من تقنيات الرتهيب السيايس الجديد .ولعل أفظع ما يف
ذلك أن العنف يرتكز عىل املدنيني ،فهناك مثاين ضحايا مدنيني
مقابل كل عسكري .وبات رضب املدنيني والحصار والتعذيب
والقتل الكيفي وتدمري املعامل الحضارية التاريخية مبا ًحا.
ٍ
تشكيالت عسكري ًة ذات تنظيم
3.3اعتامد الحروب القدمية
عمودي .أما وحدات الحروب الجديدة فهي جامعات شتى
تحوي وحدات منشقة عن الجيوش وزعامء ميليشيات ومرتزقة
ومافيات إجرامية وقوات رشطة .وهي ذات تنظيم المركزي،
تنشط مبزيج من املواجهة والتعاون فيام بينها سواء كانت
تنتمي إىل معسكر واحد ،أو إىل معسكرات متحاربة ،حيث
يسمح تطور وسائل االتصال لها بالتنسيق الفائق عند الحاجة.
"2 Mueller John, "The Remnants of War: Thugs as Residual Combatants,
American Political Science Association (July 2002).
3 Edward Newman, "The 'New Wars' Debate: A Historical Perspective is
Needed," Security Dialogue, vol. 35, no. 2 (2004), pp. 173 - 189.
4 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
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4.4ارتكاز اقتصاد الحروب القدمية عىل الدولة املركزية وسيطرتها
عىل توزيع املوارد .لكن اقتصاد الحرب الجديدة نقيض ذلك،
فهو المركزي متا ًما ،يتغذى عىل املوارد الخارجية ،و /أو التمويل
الذايت بالنهب والسلب ،وعىل السوق السوداء أحيانًا .ويعتمد
هذا "االقتصاد" الجديد عىل شبكات "رضائــب" تجبى من
مهاجري الشتات ،واملتاجرة بالسالح ،وتهريب النفط واملاس.
ويغدو الحفاظ عىل هذه املوارد بقوة السالح هدفًا يف حد ذاته،
إذ ميثل منطق الحرب حج َر بناء يف وظيفة سري االقتصاد نفسه.
وينترش هذا النوع من االقتصاد عاب ًرا للحدود بفضل شبكات
الجرمية املنظمة واألقليات اإلثنية.
يختلف الباحثان مع توصيف كالدور ألسباب الحرب ،فحروب الربيع
العريب تحمل إضافات جديدة عن الحروب التي ظهرت بعد الحرب
الباردة؛ ذلك أن سبب الحروب مل يكن يدور حول سياسة "الهوية"،
بل ألسباب قد تكون جيوسياسة أو أيديولوجية أو إقليمية .فالحرب
يف سورية أو اليمن أو ليبيا مل تكن قَ ّط بحثًا عن هوية ،بل كان هناك
أبعاد عدة .ثم يتفق الباحثان مع طرح كالدور يف باقي النقاط.
صاحبت انتفاض َة الشعوب يف املنطقة العربية حروب وفوىض وعنف
بدرجات متفاوتة يف ليبيا وسورية واليمن((( .ويبدو أن أهداف الحروب
الجديدة التي تحدثت عنها كالدور تحققت متا ًما يف حروب الربيع
العريب ،فهي مل يعد أساسها جغرافيًّا أو جيوبوليتيكيًّا ،بل مزجت حرب
الوكالة مع حرب العصابات ،فلم يعد هناك دور لجيش نظامي مقابل
جيش نظامي آخر .أما عن تقنيات الرتهيب السيايس ،فح ّدث وال حرج
عن استهداف املدنيني يف ليبيا وسورية والعراق والصومال واليمن(((.
أما عن الجانب االقتصادي ،فيشري تقرير صادر عن املنتدى اإلسرتاتيجي
العريب نهاية عام  2015إىل أن تكلفة الحروب العربية بلغت 833.7
مليار دوالر ،شملت خسائر الناتج املحيل والسياحة وأسواق األسهم
واالستثامرات ،إضاف ًة إىل إيواء الالجئني((( .وأفاد تقرير صادر عن لجنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا "اإلسكوا" أن الخسائر
تعادل أكرث من  6يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة خالل
ويبي تقرير اإلسكوا أن خسائر الناتج املحيل
الفرتة ّ .2015 - 2011
اإلجاميل ورأس املال يف سورية وصلت إىل نحو  259مليار دوالر منذ عام
 .2011وذكر التقرير ،استنا ًدا إىل تقارير منظامت دولية ،أن حجم الرضر
" 5الربيع العريب :بعد مرور خمس سنوات" ،منظمة العفو الدولية ،كانون الثاين /يناير
 ،2016شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/GBxQjj :
6 Nader Hashemi, "The ISIS Crisis and the Broken Politics of the Middle
East," Institute on Culture, Religion and World Affairs (November 2016).
" 7تكلفة الربيع العريب 833 :مليار دوالر 14.4 ،مليون الجئ" ،الجزيرة نت،2015/12/15 ،
شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/znEaV9 :
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يف البنية التحتية للدول املنكوبة بلغ نحو  461مليار دوالر((( .كام أكد
املنتدى اإلسرتاتيجي العريب أن الخسارة الرتاكمية للناتج املحيل اإلجاميل
للمنطقة العربية بلغت  289مليار دوالر ،يف حني بلغت خسائر أسواق
األسهم واالستثامرات فيها أكرث من  35مليار دوالر ،إذ خرست األسواق
املالية وحدها  18.3مليار دوالر ،وتقلص االستثامر األجنبي املبارش
مبعدل  16.7مليار دوالر سنويًا .وس ّجل التقرير تراجع تدفق السياح
بنحو  103.4ماليني سائح يف الفرتة  ،2014 - 2010مضيفًا إىل ذلك أن
اضطرابات املنطقة تس ّببت بترشيد أكرث من  14مليون شخص .أما
تكلفة إيواء  5ماليني الجئ ،فبلغت  48.7مليار دوالر(((.
وبلغت خسائر اليمن يف الحرب ،وفق ما ق ّدرته وزارة التخطيط
والتعاون الدويل اليمنية ،نحو  25مليار دوالر ،وذلك بحسب ما نتج من
دمار املرافق واألصول املادية فقط ،منذ اندالع الحرب .وبلغت تكلفة
األرضار يف املرافق واألصول املادية التي س ّببتها الحرب نحو  25مليار
دوالر ،بينام تحتاج برامج إعادة اإلعامر والتعايف إىل ما يزيد عىل 88
مليار دوالر حتى عام  ،2022وذلك بالطبع إذا ما افرتضنا توقف الحرب
قريبًا .ووفقًا لتقرير "املستج ّدات االقتصادية واالجتامعية" الصادر عن
وزارة التخطيط اليمنية ومنظمة اليونيسف ،بلغت الخسائر الرتاكمية
يف الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة لعام  2010نحو  32.5مليار
فضل عن توقف
دوالر ،أي  1180دوال ًرا للفرد بني عامي  2015وً ،2017
الصادرات وانهيار املوازنة العامة للدولة وارتفاع التضخم ،وأدى ذلك إىل
ازدياد معدالت الفقر وسوء التغذية وغريها من الكوارث اإلنسانية(.((1
كرست الحروب العربية األهلية أمناط الحروب األهلية ومخرجاتها
عامة .فعىل الرغم من أن منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للبلد
مييل إىل التباطؤ بأكرث من نقطتني مئويتني يف املتوسط خالل الرصاع
األهيل سنويًّا ،فإن النمو الحقيقي تباطأ يف سورية بنحو  10نقاط
مئوية سنويًّا يف املتوسط يف الفرتة  .2014 - 2011ويف العراق،
انخفض منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بنحو  3نقاط مئوية منذ
عام  .((1(2013وانكمش ،كذلك ،االقتصاد اليمني بالقيمة الحقيقية
بنسبة  28يف املئة عام  ،((1(2015وأيضً ا انكمش االقتصاد الليبي
 8اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،دراسات الحسابات القومية
للمنطقة العربية ،النرشة الخامسة والثالثون (بريوت ،)2017 :شوهد يف  ،2018/1/16يف:
https://goo.gl/K42JrJ
" 9تكلفة الربيع العريب".
 10جامل محمد 25" ،بليون دوالر كلفة أرضار الحرب يف اليمن" ،الحياة،2017/10/16 ،
شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/LPNNUK :
 11البنك الدويل ،املرصد االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،اقتصاديات
إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (نيسان /أبريل
 ،)2017شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/6p2xC4 :
 12البنك الدويل ،املرصد االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،اليمن :اآلفاق
االقتصادية" ،ربيع  ،2016شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/T7o1oJ :
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بنحو  14يف املئة سنويًا يف املتوسط بني عامي  2013و .((1(2015كام
أدت االنهيارات االقتصادية إىل انخفاض مردود القوى العاملة بسبب
الوفاة والعجز والترشيد ،وانعدام فرص التدريب والـتأهيل ،وتدمري
البنية التحتية واملعدات ،وخسائر اإلنتاجية املرتبطة بزيادة تكاليف
التجارة ،وقيود الحرب ،وانهيار العالقات التجارية القامئة قبل الحرب.
وكذلك ازداد عدم استقرار االقتصاد الكيل والسيايس ،وارتفع التضخم،
وتراجع االستثامر ،واستفحلت البطالة وزادت معدالت الفقر .عىل
سبيل املثال ،أث ّر الالجئون يف اقتصادات الدول املضيفة ،فقد أدى
وصول الالجئني السوريني إىل األردن إىل زيادة الطلب اإلجاميل عىل
السلع والخدمات ،ورفع األسعار واإليجارات ،وزاد من عرض العاملة،
وخفض األجور ،وترك العامل غري امل َهرة أسوأ حالً (.((1

ثان ًيا :إعادة اإلعمار بعد الحرب
نظ ًرا إىل قلة اإلنتاج األكادميي املتاح باللغة العربية ،يرى الباحثان
حاج ًة إىل االتفاق عىل مجموعة االصطالحات األساسية.
يتفق الباحثون املختصون بدراسات إعادة اإلعامر ،يف أغلب األحيان،
عىل وصف إعادة اإلعامر بعد انتهاء النزاع بأنها عملية متعددة
األوجه ،تهدف إىل البدء يف التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية
لتهيئة الظروف لالنتقال إىل سالم دائم مينع االنزالق ثانية نحو هاوية
الحرب .بيد أن هذا التعريف يواجه عد ًدا من التحديات منها(:((1
1.1افتقاد رؤية موحدة شاملة جامعة عىل املستوى البحثي
واألكادميي والربامجي .إذ يُفرتض أن ميثل اإلنعاش ما بعد انتهاء
النزاعات "همزة وصل" بني الدراسات املعنية بالتنمية وبناء
السالم وإدارة النزاعات مع العلوم اإلنسانية التقليدية األخرى،
مثل :علم السياسة واالقتصاد وعلم االجتامع وعلم النفس
والتاريخ ،إال أن هذا ناد ًرا ما يحدث ،حيث يسود اتجاه أن كل
تخصص يقارب املوضوع بحث ًّيا من وجهة نظره .ث ّم إ ّن السائد
عىل املستوى الربامجي أن أغلب التجارب ال تحقق ربطًا كافيًا
بني أنشطة اإلغاثة والتنمية ،إضافة إىل أن الحدود الفاصلة بني
اإلغاثة واإلنعاش والتنمية تتغري دامئًا ،بحيث يحتمل أن ينطوي
 13البنك الدويل ،املرصد االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،نحو عقد
اجتامعي جديد (نيسان /أبريل  )2015شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/gcRFmv :
 14املرجع نفسه.
15 Krishna Kumar, "The Nature and Focus of International Assistance for
Rebuilding War-torn Societies," in: Krishna Kumar (ed.), Rebuilding Societies
after Civil War: Critical Roles for International Assistance (London: Lynne
Reinner, 1997), p. 2.
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سياق واحد ملرحلة ما بعد انتهاء النزاع عىل عدد من املناطق
الجغرافية والسكان يف مراحل مختلفة من األزمة والتنمية،
وبنا ًء عليه مل تُوضع معايري للتفريق بني املراحل الثالث؛ نظ ًرا
إىل صعوبة وضعها.
2.2اتباع الدول املانحة عىل مستوى التمويل نه ًجا تجزيئ ًّيا ال يحقق
التكامل بني التدخالت املتنوعة ،بل تكون التدخالت متضارب ًة
أحيانًا ،تتبع أولويات برامج املعونة الخارجية للدولة املانحة من
دون األخذ يف االعتبار أولويات الدولة املترضرة(.((1
3.3عمليات إعادة اإلعامر تواجه عاد ًة عدم ثبات الدعم الدويل
للجهود املبذولة ،فهو متغري من مرحلة إىل أخرى ،ويعتمد أيضً ا
عىل متغريات مختلفة ،منها تح ّول اهتامم املانحني ومتويلهم من
جهة إىل أخرى َ
حال وقوع أزمات أخرى يف العامل.
عند الرجوع إىل أدبيات إعادة اإلعامر ما بعد الحرب نالحظ شيوع
استخدام بعض املصطلحات مثل" :تحقيق االستقرار يف مرحلة ما بعد
انتهاء النزاع" ،إذ يعكس هذا التعبري أهدافًا محدودة ،يف نطاق اعتامد
الجيوش ووحدات تحقيق االستقرار التابعة لوزارات الدفاع والحرب
له ،مثل الهيئة املشرتكة بني الوكاالت التابعة للحكومة الربيطانية
ويعب هذا املصطلح ،الذي
يف دول ما بعد النزاع والدول الهشّ ة(ّ .((1
ظهر يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" واألعامل العسكرية الدولية
يف أفغانستان والعراق ،عن تفضيله إرسا َء األمن األسايس؛ إذ ت ُع ّد
بدل من
األنشطة اإلنسانية مبنزلة حامية للقوة ودبلوماسية عامةً ،
مجاالت مدنية أكرث شمولً  ،مثل اإلدارة السليمة والتنمية االجتامعية
واالقتصادية .وعىل النقيض من ذلك ،اتجه مجتمع املساعدات
اإلنسانية إىل اعتبار أ ّن مصطلح "التنمية يف مرحلة ما بعد النزاع"
يعكس الحاجة إىل تركيز تلك األنشطة عىل األهــداف اإلمنائية،
بدل من الرتكيز عىل مزيد من الشواغل ذات التوجه السيايس،
ً
(((1
مثل إرساء الدميقراطية أو إصالح قطاع األمن  .ويف هذه الورقة،
يعتمد الباحثان مصطلح "اإلنعاش" ملا ينطوي عليه مصطلح "إعادة
اإلعامر" من نقاط ضعف سبق ذكرها ،وكذلك لطبيعة الحد األدىن
من "تحقيق االستقرار" املصاحبة لألعامل العسكرية.
 16سامر عبود" ،وجهات نظر ُمقا َرنة بشأن تحدّيات إعادة اإلعامر يف سورية" ،مركز
كارنيغي للرشق األوســط ،تحليل إقليمي ،2014/12/30 ،شوهد يف  ،2018/1/16يف:
https://goo.gl/pYAt5K
17 Govornament of UK, Stabilisation Unit, Security Sector Stabilisation,
"UK Principles for Stabilisation Organizations and Programmes," Issues Note
Series (October 2014).
18 Julien Barbara, "Rethinking Neo-liberal State Building: Building Post-conflict
Development States," Development in Practice, vol. 18, no. 3 (2008), pp. 307–318.
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الشكل ()1
االختالف بني اإلغاثة وإعادة اإلعامر
اﻻﻧﺘﻘﺎل

إﻋﺎدة اﻹﻋامر
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ

اﻹﻏﺎﺛﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻘﺪرة

اﻟﺪﻋﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ
واﻟﺴﻴﺎﳼ واﳌﺎﱄ

اﻟﻨﺰاع

اﻟﻮﻗﺖ

املصدر :من إعداد الباحثَني.

ً
ثالثا :السياق التاريخي لإلنعاش
بعد الحرب
جدل
عادة ما تثري صياغة إسرتاتيجية شاملة لإلنعاش بعد انتهاء الحرب ً
حا ًّدا ،فأي إسرتاتيجية يجب أن تتواءم مع األيديولوجيات والفئات
االجتامعية والحقبة الزمنية والثقافات املختلفة ،معتمد ًة عىل طبيعة
الرصاع ومدى الرضر الواقع .ويجب أن يضع كل بلد مترضر اإلسرتاتيجية
الوطنية الخاصة به لإلنعاش( .((1توصف إسرتاتيجية اإلنعاش بعد الحرب
بأنها مجموعة متنوعة من املعارف التي تساعد عىل تحديد أهم
املهامت التي يجب تنفيذها يف كل مرحلة من مراحل إعادة اإلعامر،
مبين ًة نوع االحتياجات من املوارد ومقدارها وموقع أنشطة اإلنعاش(.((2
وتتضمن اإلسرتاتيجية تحديد الغايات واألهداف ،وتحديد األولويات
واملهامت وسياسات التنفيذ .وتختلف خطة اإلنعاش عن أي خطة عمل
يف ظروف طبيعية ومستقرة(((2؛ إذ تتطلب أن تدار موارد البلد بطريقة
19 Ghassan Elkahlout, "Post-Oslo Reconstruction of Palestine 1993-2000:
From Rhetoric to Reality," PhD thesis, University of York, York, 2001.
20 Sultan Barakat, "Reviving War-damaged Settlements: Towards an
International Charter for Reconstruction after War," PhD thesis, University
of York, York, 1993.
21 Elkahlout, p. 51.

متسقة وناجعة ،وبأفضل طريقة الستثامر املوارد املتاحة (البرشية
واملالية وغريها) الالزمة لبلوغ األهــداف( .((2متثل خطة اإلنعاش
"البداية الرسيعة" إلعادة البناء عىل املدى الطويل ،فهي أداة تنفيذية
لتنظيم الربامج واملشاريع املتصلة بالتنمية وتقدميها يف إطار تخطيط
متامسك وإطار وطني.

وعىل النقيض من ذلك ،تشتمل األدبيات عىل آراء تتعارض متا ًما مع
الطرح املذكور آنفًا ،وال ترى أي قيمة للتخطيط لعمليات اإلنعاش
بعد الحرب ،إذ يتم تبني الرأي القائل إ ّن البلدان الخارجة من رصاع
" 22التنمية والتعاون االقتصادي الدويل :خطة للتنمية" ،تقرير األمني العام لألمم املتحدة،
الدورة الثامنة واألربعون ،1995 ،ص .15
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مط ّول عاجزة عن وضع خطة ميكن التحكم فيها .فالبلدان الخارجة
من حرب رضوس عادة ما تعاين فق ًرا مدق ًعا ومحدودية موارد ،ال سيام
البرشية منها .ويف ظل هذه الظروف ،فإن أي خطة إنعاش تكون
احتامالت نجاحها ضئيلة .وكث ًريا ما تفتقر هذه الدول إىل األدوات
والوسائل الالزمة للتنفيذ .ومع ذلك ،فإن الباحثَني مقتنعان يف جميع
الحاالت بأن البلدان الخارجة من الحرب تحتاج إىل رؤية إلدارة
أنشطتها اإلمنائية والتعمريية .عىل أن أي خطة يجب أن تكون متعددة
االستعامالت وأن تتّسم باملرونة ،وأن تكون شاملة عىل نحو ٍ
كاف،
لتالئم احتياجات قطاعات اإلدارة السياسية ومستوياتها املختلفة؛ أي
أن تكون قادرة عىل استيعاب مزيج متغري من املشكالت الناشئة.
وميكن القول إن الخطة رضورية ج ًدا بالنسبة إىل بلد يرشع يف مهمة
كبرية لإلنعاش بعد الحرب( .((2يجزم الباحثان أنه ال توجد خطط ثابتة
إلعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع( .((2وذكر مرشوع مجتمعات الحرب
أنه "يف حني أن األهداف والتحديات واملشاكل 'الفنية' متشابهة يف
حاالت ما بعد الرصاع ،والسياق السيايس وتكوين األطراف الفاعلة،
فإن نوعية العالقات وطبيعتها بني الجهات واملؤسسات هي فريدة
من نوعها [ ]...املبادئ التوجيهية املتعلقة باألولويات وطرق النهج
ميكن أن تصاغ" .فاملجتمعات املختلفة تواجه مشكالت مامثلة عند
الخروج من الحرب( ،((2ولك ّن نقل السياسات الناجحة من بلد إىل
مستحيل .ومع ذلك ينبغي لنا التعلم من النجاحات
ً
آخر يبدو أم ًرا
(((2
والفشل يف املايض .
يرى الباحثان أن التوصيات للمستقبل يجب أن تأخذ يف اعتبارها ما
مر به العامل من تجارب إلعادة اإلعامر يف العقود السبعة املاضية،
أي منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية .وبنا ًء عليه ،يقدم الباحثان
عرضً ا تاريخ ًّيا ألهم املراحل التي مر بها اإلنعاش بعد الحرب.
ويستخدم الباحثان ،يف هذه الورقة ،أربعة معايري أساسية للتمكن
من تحليل السياق التاريخي للتدخل ما بعد انتهاء النزاعات ،إذ
مم يليه ،بنا ًء عىل عدد من
مم سبقه ،أو ّ
يكون متيّز كل عرص ّ
املعايري التي تشمل:
1.1القطاعات الرئيسة للنشاط.
2.2الجهات الفاعلة الحاسمة أو الناشئة.
23 Hooshang Amirahmadi, "Post-war Reconstruction: A Conceptual
Framework," paper presented at the Second International Conference on
the Reconstruction of War-damaged Areas, University of Teheran, Islamic
Republic of Iran, 5-15/1/1991.
"24 Elkahlout, p. 51. Barakat, "Reviving War-damaged Settlements.
25 Matthias Stiefel, "Rebuilding After War: A Summary Report of the
War-Torn Societies Project," UNRISD (December 1998), p. 15.
26 Ibid.

3.3املقاصد واألهداف واملستفيدين النهائيني.
4.4الرتكيز النسبي عىل مؤسسات الدول املستفيدة وعالقتها بالجهات
الفاعلة الدولية.
واعتام ًدا عىل هذه املعايري ،يحدد الباحثان أربع مراحل أساسية مر
بها اإلنعاش بعد الحرب بد ًءا من األربعينيات من القرن املايض حتى
وقتنا الحايل ،وهي كالتايل:

المرحلة األولى:
مرحلة خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
ما زالت خطة مارشال ت ُع ّد يف نظر كثري من املحللني واملتخصصني
الخطة األكرب طمو ًحا يف التاريخ إلعادة بناء أوروبا املد ّمرة بعد الحرب
العاملية الثانية ،إذ قدمت الواليات املتحدة معون ًة ودي ًة كبرية إلعادة
بناء أوروبا ،تارك ًة لحكومات البلدان املترضرة تحديد أولويات اإلنفاق
من دون تدخل منها .كانت املعونة ترمي إىل استئناف التجارة عرب
األطليس بني الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،وانطوت عىل درجة
كبرية من الثقة باملستفيدين منها .فقد جسدت خطة مارشال مفهو ًما
ناض ًجا مفاده أن املسؤولني يف تلك البلدان كانوا هم األنسب واألقدر
عىل توجيه عملية إعادة بناء بلدانهم .فلم يكن مناس ًبا عىل اإلطالق
أن تتعهد الحكومة األمريكية وتضع من جانب واحد برنام ًجا يهدف
إىل مساندة أوروبا يف التعايف اقتصاديًّا؛ ألنها مسألة تخص األوروبيني
يف املقام األول ،كام قال جورج مارشال :فـ "دور هذا البلد [الواليات
املتحدة األمريكية] يجب أن يتألف من مساعدات ودية ينبغي أال
أي دور فيها"(.((2
يكون للعواطف والتحيزات السياسية ّ
تفتقر التدخالت املعارصة إىل هذا املفهوم ،إذ يخطئ من يعترب أن
خطة مارشال استمدت قوتها من حجم التمويل الضخم الذي تم
علم أ ّن
ضخه فقط (نحو  120مليار دوالر أمرييك يف وقتنا الحايل)ً ،
متويل بهذا الحجم
تقديم جهة مانحة واحدة ،أو مجموعة من املانحنيً ،
لتمويل عملي ِة ٍ
إنعاش بعد الحرب مل يحدث تاريخيًّا قبل خطة مارشال
أو بعدها( .((2يرى الباحثان أن الخطة استمدت نجاحها من طريقة
تقديم املساعدة إىل الدول األوروبية التي دمرتها الحرب ،وليس من
حجم املبلغ الذي ساهمت به الواليات املتحدة األمريكية فقط؛ ألن
الطريقة هي التي تحدد أي عملية إنعاش ،وهي التي تحسم نجاحها
27 OECD, "The Marshall Plan: Speech at Harvard University, 5 June
1947," accessed on 16/1/2018, at: https://goo.gl/BzS2af
 28يالحظ الباحثان أن مستويات نصيب الفرد السنوي من املساعدة املقدمة إىل  17بلدًا
مستفيدًا شملتهم خطة مارشال كان  129دوال ًرا أمريك ًّيا يف املتوسط ،يف حني تشري اإلحصاءات
املنشورة إىل أن هذا الرقم قد زاد كث ًريا منذ ذلك الحني.
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مهم؛
رسخت مفهو ًما ًّ
أو فشلها .ويرى الباحثان ،أيضً ا ،أن خطة مارشال ّ
يصب يف مصلحة الطرف
هو أن إعادة إعامر بالد العدو املهزوم غالبًا ما ّ
مثل ،فإ ّن الواليات املتحدة
املنترص .وإذا أخذنا حالة أملانيا واليابانً ،
دعمت إعادة إعامر البلدين كليهام ،ليصبحا فيام بعد حليفني رئيسني
للواليات املتحدة ،وقامت كل منهام بدعم مصالح الواليات املتحدة
اإلسرتاتيجية واالقتصادية والتجارية يف أوج الحرب الباردة .ومن الجدير
ذكره أن الخطة وضعت استثامرات كبرية يف مشاريع البنية التحتية
العابرة لألقطار؛ ما اقتىض التعاون مع أعداء األمس "رشكاء اليوم"؛
لتحفيز التكامل والتعاون االقتصاديَّني بني الدول األوروبية .والدرس
الذي نستخلصه من خطة مارشال ،هو أنه لضامن تحقيق أثر فعال
من إعادة اإلعامر ينبغي ضخ استثامرات كبرية تستهدف إعامر البنية
التحتية وخلق فرص عمل عىل نطاق واسع ،مع األخذ يف االعتبار
أي منها.
أي طيف من األطياف السياسية وعدم تهميش ٍّ
التعاون مع ّ
يتبني من الشكل ( )2ألحد عرش بل ًدا مزقتها الحرب أن اإلنفاق
املشرتك وغري العسكري ،خالل السنتني األوليني من مرحلة ما بعد
انتهاء النزاع ،قد بلغ صايف مجموعه نحو  32مليار دوالر ،أو ما
يعادل  1.45مليار دوالر سنويًّا لكل منطقة يف مرحلة ما بعد انتهاء
النزاع( .((2وقد اختلف معدل اإلنفاق الفعيل عىل نطاق واسع فيام
يتعلق بنصيب الفرد من الدخل السنوي ،إذ زاد من معدل منخفض
بلغ  24دوال ًرا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ليصل إىل أقىص
حد له عند  679دوال ًرا أو ما يعادل أكرث من  28ضعفًا يف البوسنة
والهرسك (الشكل  ،)3ووصلت املبالغ املقدمة يف البوسنة إىل أكرث
من خمسة أضعاف املبلغ الذي تم توفريه من خالل مرشوع مارشال.
شهد عدد من عمليات اإلنعاش األكرث نجا ًحا يف البوسنة وسلوفينيا
وكوسوفو مستويات عالية واستثنائية من املساعدات الدولية ،ولكنها
مل تشهد تحقيق نجاحات كربى مامثلة .وشهدت جمهورية الكونغو
الدميقراطية وأفغانستان مستويات منخفضة نسب ًّيا من هذه املساعدات،
حاسم ،ومع ذلك
وكانت النتائج أيضً ا مخيبة .وقد يبدو أن للتمويل دو ًرا ً
تظهر املفارقات عىل السطح؛ إذ أدى اإلنفاق املتوسط نسب ًّيا يف أملانيا،
واملنخفض يف اليابان ،إىل حدوث حاالت إنعاش ذات أهمية بعد الحرب
العاملية الثانية ،يف حني أدت املستويات العالية للمساعدات ،خاصة يف
تيمور الرشقية والعراق ،إىل نشوب نوبات متجددة من االحتقان يف
األوىل ،ومترد طال أمده جن ًبا إىل جنب مع االقتتال الطائفي يف األخرية.
 29تم استقراء األرقام من البيانات املتوافرة يف:
James Dobbins et al., The UN's Role in Nation Building: From the Congo to
Iraq (California: Rand cooperation, 2001).
ونظ ًرا إىل أن تقديرات املؤلفني كانت تستند إىل إحصاءات السكان ،والتي ال ميكن االعتامد
عليها يف بيئات ما بعد النزاع ،فإنه ينبغي النظر إىل هذه األرقام واألرقــام التالية عىل
أنها تقريبية.
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ومن ث ّم ،ميكن النظر إىل املستويات املرتفعة لتمويل املساعدات ،بصفة
عامة ،عىل أنها رضورية ،ولكنها ليست كافي ًة لتسهيل اإلنعاش الفعال
يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع .فالطريقة التي يتم بها تقديم هذه
املساعدة (ما هي الطرائق املستخدمة؟ وما هي الجهات الفاعلة التي
تقدم هذه املساعدة من خاللها؟ وما هي القطاعات التي تقدم إليها؟
وما هو الغرض منها؟) لها دور حاسم يف نجاح عملية اإلنعاش.

المرحلة الثانية :من بناء األمم بعد انتهاء
حقبة االستعمار إلى التحرر االقتصادي
شهدت دول العامل الثالث يف الخمسينيات والستينيات من القرن
املايض عد ًدا من حروب االستقالل .قاد عمليات بناء الدول الخارجة
من االستعامر رجال دولة متيزوا بالطموح والسعي لالستفادة من
إعادة إعامر بلدانهم ،إلنجاز التحديث االقتصادي وبناء هوية وطنية
مستقلة .وتركزت عمليات اإلنعاش عىل مشاريع بنية تحتية واسعة
النطاق كانت عاد ًة تنفذها إحدى السلطات املركزية يف الدولة .وكانت
معظم عمليات إنعاش ما بعد النزاع يف تلك الفرتة متولها الواليات
املتحدة األمريكية ،أو اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية( ،((3إذ
سعت هاتان القوتان العظميان ،يف فرتة الحرب الباردة ،الستقطاب
دول جديدة إىل دوائر نفوذها من خالل املساعدات املقدمة.
يف أواخر السبعينيات والثامنينيات ،أصبحت إعادة اإلعامر تتمحور،
وبدعم الجهات الدولية املؤثرة ،حول التحرر االقتصادي يف أماكن
مثل السودان ومرص وموزمبيق وأمريكا الالتينية وأماكن أخرى(.((3
وشجعت الجهات الفاعلة الدولية ،وال سيام البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل ،البلدان النامية وتلك املتأثرة بالنزاعات ،عرب فرض
اشرتاطات مشددة عىل املساعدات ،عىل ما ييل:
1.1تحقيق استقرار االقتصاد الكيل عن طريق التحكم يف التضخم
والحد من العجز املايل.
2.2فتح اقتصادات الدول أمام بقية العامل عن طريق تحرير التجارة
وتحرير حسابات رأس املال.
3.3تحرير املنتجات املحلية وأســواق عنارص اإلنتاج عن طريق
الخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية.
30 Sultan Barakat, "Post-war Reconstruction and Development: Coming
of Age," in: Sultan Barakat (ed.), After the Conflict: Reconstruction and
Development in the Aftermath of War (London and New York: I.B. Tauris,
2005).
 31وتع ّرف برامج التكييف الهيكيل بأنها" :جملة من اإلجراءات والرتتيبات التصحيحية
الواجب إدخالها عىل االقتصادات التي تعاين أزمات هيكلية حادة داخلية وخارجية عىل ٍ
حد
سواء ،باقرتاح خرباء يف شؤون النقد واملال ومدعومة من قبل هيئات دولية يف هذا املجال،
وكل ذلك بهدف القضاء أو التقليل من حدة تلك األزمات وتحقيق منو قابل لالستمرار".
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املصدر:
James Dobbins et al., The UN's Role in Nation Building: From the Congo to Iraq (California: Rand cooperation, 2001).
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واستندت هذه التحوالت االقتصادية إىل فرضية أن "أضمن أساس
للسالم داخل الدول وفيام بينها يتمثل يف دميقراطية السوق ،أي نظام
حكم دميقراطي ليربايل واقتصاد موجه نحو السوق"(.((3

والوكاالت املانحة ،والحكومات املستفيدة واملجتمع املدين ،معتم ًدا
عىل تأثريه الخاص يف بيئات ما بعد انتهاء النزاع يف أمريكا الالتينية
وجنوب رشق آسيا(.((3

اشرتط هذا الربنامج أن يكون هناك تفاعل وثيق مع مؤسسات
أساسا إىل خفض
الدول املستفيدة ،عىل الرغم من أنه كان يهدف ً
امليزانيات وكشوف املرتبات العامة ،ويهدف أيضً ا إىل تهميش الدولة
يف الشؤون االقتصادية وغريها من الشؤون العامة .كان هذا التدخل
مدفو ًعا أحيانًا من قوات الحرب الباردة نفسها التي خففت من
وطأته .وكان يُنظر إىل التكييف الهيكيل عىل أنه عالمة عىل الوالء
للدميقراطية الليربالية ومعارضة للزحف الشيوعي ،وذلك عىل الرغم
من متكن قادة عدد من البلدان النامية من موازنة الضغوط األمريكية
والسوفياتية لتعظيم قدرة بلدانهم عىل الحصول عىل املساعدات
الخارجية وتحقيق االستقالل السيايس املحيل بها(.((3

المرحلة الثالثة :التدخل في شؤون الدول
بعد انتهاء الحرب الباردة
زادت التوترات يف العامل مع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض الدعم
الخارجي للبلدان الحليفة للقطبني الكبريين ،وضعفت سلطة الدولة
يف كثري من البلدان ،وانترشت دعوات املطالبة بالحكم الذايت وتقرير
املصري ،إذ شهدت فرتة التسعينيات من القرن املايض اندالع 110
حروب دولية وأهلية ،وخالل الفرتة  ،2000 - 1989أدى نهاية بعضها
إىل استحداث بلدان جديدة من دول الكتلة الشيوعية السابقة(.((3

يرى الباحثان أن التحرير الكيل لالقتصاد مل ينجح يف كثري من األحيان
يف تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي الذي برش به مؤيدوه؛ فقد
أدت برامج "التكييف الهيكيل" يف السلفادور ونيكاراغوا وغواتيامال
إىل زيادة احتامل االرتداد إىل حالة النزاعات ،حيث كانت سياسات
صندوق النقد الدويل سب ًبا يف نشوب النزاعات يف السودان عام ،1985
وزامبيا عام  ،1990وكذلك يف اندالع االضطرابات املدنية يف غرب
أفريقيا وشاملها .لقد أثبتت الدراسات أن بعض الرتتيبات كان لها
أن تخفف من التأثري الضار املحتمل لربامج التكييف الهيكيل ،إذ
اتُهمت هذه الربامج مبحاباة النخب وتهميش الفئات األكرث ضعفًا،
ما أدى إىل ظهور ردود أفعال مناهضة للنموذج االقتصادي التحرري
للتنمية يف البلدان النامية ،وكذلك يف البلدان الخارجة من النزاعات.
وهذا كان داف ًعا لظهور املنظامت الدولية غري الحكومية العاملة
يف املجال اإلنساين لتخفيف اآلثار الناتجة من فقدان اإلعانات من
املؤسسات الحكومية(.((3
ويف ظل ردود األفعال املناهضة السالفة الذكر ،ظهر منوذج "التنمية
البرشية املستدامة" أو "النهج الذي يتمحور حول اإلنسان" الذي ركز
عىل املشاركة والرشاكة وتحسني معيشة املجتمعات املترضرة .وأدى
النموذج الجديد إىل اقرتاح رشاكة توافقية بني املنظامت الدولية
32 Charles Gore, "The Rise and Fall of the Washington Consensus as
a Paradigm for Developing Countries," World Development, vol. 28, no. 5
(2000), pp. 789–790.
"33 Roland Paris, "Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism,
International Security, vol. 22, no. 2 (1997), p. 56.
 34حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدويل املعارص :من نهاية الحرب العاملية الثانية إىل
نهاية الحرب الباردة ،سلسلة عامل املعرفة ( 257الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1996 ،ص .171

ُوضع مفهوم الدولة التقليدي موض َع تساؤل إثر توسع مفهوم
التدخالت يف أوضاع ما بعد انتهاء النزاعات توس ًعا رسي ًعا ،ونُظر
إىل الدول التي مل تتمكن من كبح أعامل العنف العرقي واإلبادة
الجامعية ،كام هي الحال يف رواندا ويوغسالفيا السابقة ،عىل أنها ال
تستحق مبدأ السيادة الذي ابتدعه نظام وستفاليا و ُر ّسخ يف مواثيق
األمم املتحدة التأسيسية( .((3ويتضح هذا يف صعود اإلدارات الدولية
داخل البلدان التي مزقتها الحرب ،والتدخل املثري للجدل يف كوسوفو
يف عام  .1999وكان أهم ما مييز هذه الحقبة هو ضعف ردود
األفعال "الشعبية" املناهضة للتحرر االقتصادي ،إذ توحدت الجهات
الفاعلة يف املجال اإلنساين والجهات ذات التوجه اإلسرتاتيجي حول
مفهوم مسؤولية الحامية .وأصبحت أنشطة اإلنعاش بعد انتهاء
النزاع خالل هذا الوقت واسع ًة وعميق ًة عىل نحو متزايد ،وذلك من
خالل عمليات حفظ السالم ،ونزع السالح والترسيح ،وإعادة إدماج
املقاتلني السابقني ،والجوانب األخرى املختلفة إلصالح قطاع األمن
بوصفها أنشطة أساسية يف ظروف ما بعد النزاع(.((3
بيْد أن معظم األنشطة ظلت تحت سيطرة املنظامت غري الحكومية
التي زاد عددها دوليًّا عىل  15,000منظمة( .((3بدأت هذه املنظامت
يف التدخل يف مكونات النسيج املجتمعي ملجتمعات ما بعد النزاع،
وخصوصا فيام يتعلق بالعالقات بني املكونات املجتمعية املختلفة
ً
 35املرجع نفسه ،ص .198
 36بيرت فالنستني ،مدخل إىل فهم تسوية الرصاعات :الحرب والسلم والنظام العاملي،
ترجمة سعد السعد ومحمد دبور (عامن :املركز العلمي للدراسات السياسية ،)2005 ،ص .49
 37يُع ّد صلح وستفاليا عام  1648أول اتفاق دبلومايس يف العصور الحديثة ،وقد أرىس
نظا ًما جديدًا يف أوروبا الوسطى مبن ًّيا عىل مبدأ سيادة الدول.
 38انظر :قرار مجلس األمن  ،)1999( 1244الجلسة .1999/6/10 ،4011
39 Charles W. Kegley, World Politics: Trend and Transformation, 12th ed.
(Boston: Cengage, 2008), p. 191.
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بذريعة بناء السالم املجتمعي وتحقيق العدالة االجتامعية( .((4وانترشت
أنشطة العدالة االنتقالية عىل نحو متزايد إىل جانب االعتقاد أن األسباب
الجذرية للنزاع تكمن يف إرث مظامل املايض .واستمرت التدخالت
االقتصادية يف الرتكيز عىل دفع سياسات التحرر االقتصادي والخصخصة،
بل إنها توسعت لتضم أنشطة كسب الرزق وحوكمة صادرات املواد
مثل(.((4
األولية ،كام يف بيئات غرب أفريقيا الغنية باملعادن ً
وعىل الرغم من أن برامج التدخل كث ًريا ما كانت تُنفذ باسم السالم،
فإن عدد سلطات املنظامت غري الحكومية وتوسعها ومتويل حكومات
الدول املانحة لها يوحي بأن حكومات الدول املستفيدة كانت تُزاح
عادة إىل وضع املراقب يف كثري من مراحل إنعاش بلدانها ،وأن هذا نقل
موضوع "الحكم الرشيد" باملواصفات الغربية إىل صدارة األولويات.
ويرى الباحثان أن الرابط املزعوم بني التكييف الهيكيل وزيادة اإلنفاق
االجتامعي والدميقراطية الليربالية والحكم الرشيد قد فقَد كث ًريا من
صدقيته ،إذ نظر الباحثون يف أمر العالقة املفرتضة بني التحول
الدميقراطي والنمو االقتصادي ،واقرتحوا التمكني املتعلق مبا قبل النزاع
والنامذج التقليدية للحكم ،سواء كانت تشاركية أو مل تكن كذلك ،وهو
ما ميكن أن يحقق نتائج أفضل مقارن ًة بالنامذج الغربية املستوردة(.((4

المرحلة الرابعة:
ما بعد الحادي عشر من سبتمبر
أدى اإلعالن عن حرب عاملية عىل اإلرهاب بعد أحداث  11سبتمرب
 ،2001وتحالف قادة العامل مع الواليات املتحدة لغزو أفغانستان،
إىل إعــادة تنظيم قطاع املساعدات الدولية ،إذ ظهرت أهداف
جديدة تتعلق مبحاربة اإلرهاب ونرش الدميقراطية وإعادة هيكليات
الجيوش .وركزت التدخالت يف أفغانستان والعراق عىل التخلص من
البيئات الهشة املعرضة لخطر احتضان الشبكات اإلرهابية ،والتي
صاحبها إسقاط استباقي ألنظمة الحكم املستقرة التي كان يُنظر
إليها عىل أنها مصدر لتهديد االستقرار الــدويل .وأضحت دوافع
تدخالت إعادة اإلعامر تعتمد عىل األسباب األمنية عىل نحو متزايد؛
ليس رضور ًة عىل األسباب املتعلقة باملجتمعات املتأثرة بالحرب،
بل عىل أسباب أكرث تعلقًا بالدول الغربية .وبات االتجاه جل ًّيا نحو
املشاركة يف اإلنعاش أثناء النزاعات وليس بعد انتهائها ،وهو أم ٌر
ال ميثل تغي ًريا يؤثر يف التوقيت فحسب ،بل يف قطاعات التدخالت
أيضً ا .وقد أسفرت الطبيعة املتطورة التفاقيات السالم ،التي اشتملت
 40مارتينا فيرش ،املجتمع املدين ومعالجة النزاعات :التجاذبات واإلمكانيات والتحديات،
ترجمة يوسف حجازي (برلني :مركز بحوث بروغهوف لإلدارة البناءة للنزاعات.)2009 ،
 41معمر خويل ،التدخل الدويل اإلنساين واألمم املتحدة (القاهرة :العريب للنرش والتوزيع،
 ،)2010ص .76
 42املرجع نفسه ،ص .82
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عىل مواثيق للنخب بني مجموعة من املساهمني ذوي الصلة ،إىل
بدل من ذلك النوع من العنف الضيق
خلق حركات مترد طال أمدها ً
(((4
النطاق ،والذي كان سائ ًدا بعد النزاعات يف تسعينيات القرن املايض .
يرى الباحثان أن التنفيذ املبكر لألنشطة املرتبطة باإلنعاش أدى إىل
تحول املساعدة "اإلنسانية" ،مبا يف ذلك اإلغاثة واإلنفاق يف إعادة
اإلعامر ،ليصبحا مكونني من مكونات االقتصاد السيايس للنزاعات.
وقد أسفرت الرغبة يف تضمني املساعدة بإعادة اإلعامر يف السياقات
غري اآلمنة كث ًريا إىل تحمل الجيوش الغازية تلك املهامت ،خاصة
من خالل فرق إعادة إعامر املحافظات  PRTالتي تم إنشاؤها
بداي ًة يف أفغانستان ،ثم يف العراق بعد فرتة قصرية .وكانت النتيجة
تنامي خشية األفـراد العاملني يف املنظامت غري الحكومية ،عىل
وجه الخصوص ،من أن العنارص املسلحة ميكن أن تنظر إىل أولئك
املشاركني يف اإلغاثة واإلنعاش والتطوير عىل أنهم جهات فاعلة يف
النزاع عىل قدم املساواة مع الجنود(.((4
انضم القطاع الخاص إىل الجيش بوصفه واف ًدا جدي ًدا إىل عمليات
تحقيق االستقرار وإعادة اإلعامر بعد النزاع .وظهرت ،كذلك ،رشكات
األمن الخاصة  ،PSCوالرشكات العسكرية الخاصة  PMCيف املشهد،
وشاركت األخرية يف العمليات اللوجستية وتدريب قوات الرشطة
والجيش التي يعاد صياغتها بعد النزاع .كام شاركت الرشكات الخاصة
األخرى يف أنشطة إعادة اإلعامر األكرث تقليدية فيام يتعلق بالبنية
التحتية واالتصاالت والطاقة وإمداد املياه(.((4
أثارت مشاركة القطاع الخاص تساؤالت وشكوكًا أخالقية حول
إجراءات التعاقد املبهمة .وعىل وجه الخصوص ،فإن إدارة إمدادات
النفط العراقية ،وبيع حقوق االتصاالت يف أفغانستان بقيمة أقل
من قيمتها السوقية ،أديا إىل تفاقم املخاوف املوجودة منذ عقود؛
فالخصخصة التي يتم تنفيذها بعد انتهاء مرحلة النزاع مبارشة
ميكن أن تحدث من دون شفافية كافية ،وتكون عىل حساب الدولة
واالقتصاد ،ورمبا ميتد أثرها فرتات طويلة بعد انتهاء النزاعات .وقد
أدى وجود هذه املرشوعات الخاصة يف مجال إعادة اإلعامر عىل
الصعيد العاملي إىل إعادة النظر يف الحرب كونها نشاطًا إنسان ًّيا
رضوريًّا .وما يدعو إىل األسف أ ّن املؤيدين يرون أن الدمار الواسع
النطاق ميثل املرحلة األوىل املنطقية من إعادة اإلعامر(.((4
?43 Matthew Jackson & Stuart Gordon, "Rewiring Interventions
UK Provincial Reconstruction Teams and 'Stabilization'," International
Peacekeeping, vol. 14, no. 5 (2007), pp. 647–661.
44 Roger Mac Ginty & Jenny H. Peterson (eds.), The Routledge Companion
to Humanitarian Action (London and New York: Routledge, 2015).
45 Ibid.
46 Ibid.
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بعد انتهاء الحرب يف أفغانستان عام  ،2002أصــدرت دورية
خاصا حول إعادة إعامر أفغانستان،
 Third World Quarterlyعد ًدا ًّ
حذر فيه سلطان بركات من أن "الخطط املوضوعة إلعادة إعامر
أفغانستان تتجاوز القدرات املتوفرة يف البلد املمزق من الحروب،
وتستبق عملية التفاوض واتخاذ القرار عىل الصعيد الوطني"(.((4
وأبرز مؤلفون آخرون يف هذا اإلصدار الخاص مكونات أخرى لهذا
النهج املتواضع واملتجذر يف السياق إزاء انتعاش أفغانستان من خالل:
1.1استخدام "نهج عملية التعلم"(.((4
2.2السامح بتطور مناذج جديدة من اإلدارة "املحلية" بدلً من فرض
النامذج الغربية(.((4
3.3السامح للنساء األفغانيات باملشاركة الفاعلة يف التغيري االجتامعي(.((5
وقد أدى عدم الرغبة يف االعرتاف بهذه الدروس إىل فرض أجندة
انتعاش وضعتها جهات خارجية ،إضاف ًة إىل رسعة تدهور األوضاع
األمنية؛ فقد شهدت الفرتة  2007 - 2002ارتفاع عدد الهجامت
بالعبوات الناسفة إىل نحو  6000يف املئة ،يف حني تضاعفت النسبة
السنوية للوفيات بني العسكريني إىل أكرث من ثالثة أضعاف(.((5
وإضافة إىل ما سبق ،تآكلت عملية االنتعاش برمتها؛ من خالل محاربة
زراعة نبات "الخشخاش" ،ما حرم املزارعني الريفيني من أفضل الفرص
االقتصادية الواعدة ،وكذلك أث ّرت تكتيكات مكافحة التمرد يف انتشار
الوفيات بني املدنيني( .((5ويف الحقيقة ،هذه املشكالت هي نتاج
سلسلة االتجاهات األوسع نطاقًا يف االنتعاش بعد انتهاء النزاع ،والتي
برزت يف السنوات الثامين املاضية.
يعتقد الباحثان أن التوجهات مل تكن كلها سلبية األثر يف فرتة ما
بعد " 11سبتمرب" لإلنعاش ما بعد النزاع .فقد تزايدت أهمية هذا
املوضوع يف أوساط مختلفة ،إذ تزايد عدد الجامعات التي متنح
47 Ajit Singh, "Aid Conditionality and Development," Development and
Change, vol. 33, no. 2 (2002), p. 298.
 48نحو عقد اجتامعي جديد.
49 Sultan Barakat, "Setting the Scene for Afghanistan's Reconstruction:
The Challenges and Critical Dilemmas," Third World Quarterly, vol. 23, no.
5 (2002), p. 10.
50 Sultan Barakat & Margaret Chard, "Theories, Rhetoric and Practice:
Recovering the Capacities of War-Torn Societies," Third World Quarterly,
vol. 23, no. 5 (2002), p. 818.
51 Jonathan Goodhand, "Aiding Violence or Building Peace? The Role
of International Aid in Afghanistan," Third World Quarterly, vol. 23, no. 5
(2002), pp. 837–895.
52 Sultan Barakat & Gareth Wardell, "Exploited by Whom? An Alternative
Perspective on Humanitarian Assistance to Afghan Women," Third World
Quarterly, vol. 23, no. 5 (2002), pp. 909–930.
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درجات علمية عليا يف دراسات اإلعامر واملجاالت ذات الصلة .وتم
تطوير مناهج تعليمية ووحدات تدريبية يف موضوعات ذات صلة
به وإعدادها .وأدى عدد الباحثني العاملني يف هذا املجال إىل ظهور
مقاربات جديدة ومنهجيات متعددة التخصصات ،إضاف ًة إىل تطورات
منهجية أث ّرت تأث ًريا كب ًريا يف تطوير العمل وتوسيع آفاق العاملني يف
هذا القطاع .وقد رشع عدد من املجالت العلمية يف إعطاء مزيد
من االهتامم للتحديات األكادميية والعملية الفريدة التي يشهدها
اإلنعاش بعد النزاعات ،إضاف ًة إىل املنشورات الجديدة متا ًما التي تم
استحداثها يف هذا املجال .وازداد ،أيضً ا ،االهتامم اإلعالمي باإلنعاش
بعد النزاع ،وقد ظهر ذلك جل ًّيا يف عام  2008عندما تم تسليط الضوء
تسليطًا قويًّا عىل اإلنعاش بعد الحرب يف الحملة الرئاسية األمريكية.
برزت بلدان مانحة جديدة إثر تركيز بعض النزاعات الطويلة األمد
يف الرشق األوسط والعامل اإلسالمي ،وميكن لهذه الجهات املانحة
زيادة مستوى اإلنفاق العاملي يف االنتعاش والتنمية ،أو عىل األقل
الحفاظ عليه ،مقابل انخفاض مساهامت الدول األعضاء يف لجنة
املساعدة اإلمنائية  DACالتابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 .((5(OECDفقد ضخت اململكة العربية السعودية  600مليون دوالر
إىل لبنان بعد حرب متوز /يوليو  2006مع إرسائيل ،كام تعهدت
بتقديم مليار دوالر ،أي نصف املبلغ املطلوب ،إلعادة إعامر غزة بعد
الحرب التي وقعت بني إرسائيل وحامس يف كانون األول /ديسمرب
 2008وكانون الثاين /يناير  .((5(2009وهذه األرقام أكرث إثارة للدهشة
نظ ًرا إىل أن اإلنفاق السعودي الرسمي للتنمية الثنائية مل يتجاوز 58.1
مليون دوالر يف عام  .((5(2003ومل تقدم اململكة العربية السعودية
املساعدة ضمن دفعات ،بل دفعتها مرة واحدة كس ًبا للتقدير الدويل.
وازداد مجموع املساهامت السنوية املقدمة من الجهات املانحة غري
األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية إىل أفغانستان ولبنان والعراق يف
الفرتة  2007 - 2003من  108ماليني دوالر إىل  547مليون دوالر،
53 Steven A. Zyck, "Former Combatant Reintegration and Fragmentation
in Contemporary Afghanistan," Conflict, Security & Development, vol. 9, no.
1 (2009), pp. 111–131.
 54يف املدة  ،2007 - 2005انخفض إنفاق لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بنسبة  3.35يف املئة ،عىل الرغم من أن تأثري اإلنفاق يف املانحني من غري
لجنة املساعدة اإلمنائية؛ أي إن املدفوعات العاملية للمساعدة اإلمنائية الرسمية ارتفعت يف
الواقع بنسبة  0.38يف املئة .البيانات التي تم جمعها من "معالج استعالم لجنة املساعدة
اإلمنائية" إلحصاءات التنمية الدولية يف:
OECD, QWIDS, "Donor(s): DAC Countries," accessed on 14/1/2018,
at: https://goo.gl/4W3DLZ
 55تستند املعلومات املتعلقة باإلنفاق السعودي يف فرتة ما بعد الرصاع يف جنوب لبنان
إىل االتصاالت الشخصية للدكتور سلطان بركات مع ممثيل اللجنة الشعبية السعودية5 ،
كانون األول /ديسمرب  ،2008بريوت؛ وبخصوص املعلومات املتعلقة باملساهامت السعودية
يف إعادة إعامر غزة ،انظر:
"Billions pledged to rebuild Gaza," BBC, 2/3/2009, accessed on 14/1/2018, at:
https://goo.gl/7a3JiU

دراسات
دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة :نحو عمل عربي موحد

مع رشوع الصني والهند يف االضطالع بأدوار رئيسة كذلك( .((5وإضاف ًة
إىل توفري موارد مالية كبرية ،تجلب دول الخليج ،بخاصة السعودية
وقطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة ،درج ًة عالي ًة من املعرفة
بالسياق والوعي الثقايف والديني عىل وجه الخصوص( .((5وعىل الرغم
من أنها مل تنضم بعد إىل الهيئات املتعددة األطراف واملنظامت غري
الحكومية ،وأنها تراجعت عنها ملصلحة املساهامت الثنائية األكرث
وضو ًحا ،فإن نهج "الجهات املانحة غري التقليدية" ،مثل التحويالت
النقدية إلعادة إعامر املساكن التي يقودها أصحاب تلك املساكن
يف جنوب لبنان ،تضفي نو ًعا من البساطة وعدم فرض الرشوط
وتكاليف التسليم املنخفضة التي تخلت عنها الجهات الفاعلة الدولية
"التقليدية" منذ فرتة طويلة( .((5وعىل الرغم من ذلك ،يلزم كثري من
العمل لضامن التزام تلك الجهات املانحة باملعايري الدولية األساسية
والعمل بطريقة تأخذ يف اعتبارها تقليل فرص العودة إىل الحرب(.((5
لقد برز حضور أكرث قوة من أي وقت مىض لنهج اإلنعاش املرتكز عىل
املشاركة املجتمعية للتعمري الذي تبناه البنك الدويل ،والذي يطمح
إىل إنجاز هدفني رئيسني هام :إنجاز رسيع وفعال من حيث التكلفة
واملساعدة يف اإلنعاش عىل أرض الواقع ،وبناء هيكل حوكمة يشدد
عىل املشاركة املحلية واملساءلة .وميثل السكان املحليون واملؤسسات
املحلية الجهات الفاعلة الرئيسة يف تخطيط املشاريع ،بنا ًء عىل
فرضية أساسية للنهج مفادها أن املجتمعات املحلية يف وضع أفضل
لتحديد احتياجاتهم والبت يف املشاريع األكرث أولوية لتلبية هذه
االحتياجات ،وكذلك إدارة املوارد والعقود وتنفيذ املشاريع وتقييم
النتائج ومتابعة التنفيذ حتى االنتهاء منها .يف أفغانستان ،كان جل ًّيا
أن املجتمعات املحلية متتلك املهارات األساسية والحوافز والقدرة
عىل التوافق يف تنفيذ مجموعة كبرية من املشاريع عىل أن يتم توفري
املوارد والدعم اإلداري لها .ويعطى النهج ،أيضً ا ،أولوية لعنرصين
رئيسني ،هام :دعم التحول الدميقراطي ،وتقوية مجالس املجتمعات
املحلية ،مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بتمثيل النساء والشباب
56 Adele Harmer & Lin Cotterrell, Diversity in Donorship: The Changing
landscape of Official Humanitarian Aid (London: Overseas Development
Institute, 2005), p. 17.
 57لالطالع عىل املعلومات املتعلقة بإعادة إعامر جنوب لبنان ودور املانحني الخليجيني
يف املقام األول ،انظر:
Sultan Barakat & Steven A. Zyck, Housing, Compensation and Emergency
Preparedness in the Aftermath of the 2006 'July War' in Southern Lebanon
(Beirut: Norwegian Refugee Council, 2008); Sultan Barakat & Steven
A. Zyck, "Housing, Compensation and Emergency Preparedness in the
Aftermath of the 2006 'July War' in Southern Lebanon," Housing Studies, vol.
26, no. 1 (January 2011), pp. 133–154.
58 Harmer & Cotterrell, pp. 33–35.
59 Speech at Harvard University.
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واملجموعات األكرث ضعفًا ،وكذلك توفري املوارد يف شكل منح جامعية
مبارشة إىل املجتمع املحيل(.((6
إن أهم ما مييز هذا النهج هو إمكانية الرشوع فيه حتى قبل انتهاء
العمليات العسكرية .فاالنتقال من الحرب إىل السالم ليس عملية
سلسة أو موحدة يف كل بلد؛ ذلك أن الظروف تختلف بني منطقة
وأخرى يف البلد نفسه .فهذه منطقة قد ع ّمها السالم ،وهذه منطقة
رضوسا .هنا مجتمعات آمنة ،وهناك مجتمعات
ما زالت تعاين حربًا
ً
ما زالت يف بالد اللجوء أو ف ّرت من القتال إىل منطقة أخرى داخل
البلد نفسه .ندرك هنا تفرد النهج املبني عىل مشاركة املجتمعات
املحلية ،حيث ت ُعطى الفرصة لتلبية االحتياجات الفعلية وتحقيق
فوائد السالم عىل الفور.

المرحلة الخامسة :ما بعد الربيع العربي
عىل الرغم من أن "الحرب عىل اإلرهاب" كانت دامئًا حارض ًة بوصفها
خلفي ًة عاملي ًة إلعادة اإلعامر يف العقد املايض ،فإن بدء ثورات الربيع
العريب يف كانون األول /ديسمرب  2010أدخلت اإلنعاش بعد النزاعات
مرحلة جديدة ،إذ تشري الدراسات إىل انخفاض عدد النزاعات
املسلحة منذ عام  1950مع ارتفاع شديد يف عدد الحروب األهلية
يف بداية التسعينيات من القرن العرشين ،والتي انخفض عددها منذ
ذلك الحني .إال أن منطقة الرشق األوسط تعد استثنا ًء لهذا االتجاه
من خالل العدد املتزايد من النزاعات املسلحة يف القرن الحادي
والعرشين؛ إذ اشتدت النزاعات املسلحة يف العراق وسورية واليمن
وليبيا عىل نحو كثيف ،وكانت السبب الرئيس يف اعتبار عام 2016
العام األكرث دموية عىل الصعيد العاملي ،مقارن ًة مبا يتعلق بالوفيات
املرتبطة بالنزاعات خالل  25عا ًما(.((6
رقم قياسيًّا ،حيث رصدت
يف عام  ،2017حققت أعداد النزوح ً
اإلحصاءات العاملية نزوح  65.3مليون شخص ،لكن ما نسبته  70يف
املئة من هذا الرقم اإلجاميل هم نازحون يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا( .((6وم ّهد االنهيار يف سلطة الدولة ،الذي متيزت به
الرصاعات يف اليمن والعراق وسورية وليبيا ومرص ،الطريق الزدهار
الجامعات املتطرفة؛ مبا يف ذلك الدولة اإلسالمية .وقد صدر اإلذن
بإنشاء منطقة حظر طريان يف ليبيا عام  2011من خالل قرار مجلس
 60آرين هويل" ،التنمية املدفوعة باعتبارات املجتمعات املحلية :موجز النتائج" ،البنك
الدويل ،2013/4/14 ،شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/kJhANm :
"?61 Harry Mount, "Is 2016 Really One of the Worst Years in History
Telegraph, 31/7/2016, accessed on 16/1/2018, at: https://goo.gl/zFsZnj
 62املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني " ،UNHCRأرقام ومعلومات"،
شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/hPNvUq :
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األمن التابع لألمم املتحدة التي تجاوزت نطاق اختصاصها بطريقة
دعت النقّاد إىل النظر إليه عىل أنه تدخل عسكري كامل( .((6نتيجة
الحرب األهلية الليبية ،تضاءلت احتامالت التدخل العسكري املتعدد
األط ـراف ملصلحة تغيري النظام بشدة .وعــاو ًة عىل ذلك ،يعمل
املجتمع الدويل يف ليبيا بعد انتهاء النزاع مع القذايف عىل جهود بناء
السالم ،مبا يشبه تلك الجهود التي ظهرت يف العراق أو أفغانستان.
وقد اتخذ التدخل منحى جدي ًدا نراه واض ًحا يف الدعم املق ّدم إىل
الحكومة العراقية ملواجهة تهديد الدولة اإلسالمية ،أو تدخل روسيا
لدعم نظام األسد يف سورية ،أو التدخل الذي قادته السعودية يف
اليمن .وقد متيزت هذه الحقبة مبا ييل:
1.1موقف الغرب ،فيام يتعلق بالرصاع يف املنطقة العربية ،ينطلق من
أنها مشكالت عربية داخلية ،واألَوىل أن يتعامل العرب وحدهم
معها وتبعاتها.
2.2نشوء نهج جديد للتدخل املناطقي أدى إىل أن يبدأ اإلنعاش يف
منطقة معينة من بلد ما ،والتي تتمتع بإمكانية وصول برامج
فعل ،بينام يكون باقي
إعادة التأهيل واإلنعاش املبكر وبدء عملها ً
البلد تحت ظروف مريرة بفعل الحرب.
3.3سيادة منط جديد من التدخالت غري املجدية يف هذه الحقبة،
تركز عىل تعزيز األمن فقط ،من دون الرشوع يف بناء القدرات يف
القطاعات املختلفة.
4.4االهتامم بدول الجوار (ملناطق الحروب) أدى إىل الرتكيز عىل دعم
برامج الخدمات يف الدول املستضيفة لالجئني؛ لدعم قدراتها عىل
اإليفاء بحاجات الالجئني وتدعيم السلم املجتمعي.
5.5العودة إىل أجواء الحرب الباردة وظهور العبني جدد يف مرسح
إعادة اإلعامر؛ مثل روسيا والصني والربازيل وتركيا وإيران.
6.6تزايد أعداد الخرباء العرب العاملني يف املنظامت الدولية املنفذة
لربامج املساعدات اإلنسانية وإعادة التأهيل واإلعامر.
7.7تزايد أهمية الجهات املانحة من دول الخليج يف السنوات األخرية.
فإضاف ًة إىل املوارد الضخمة ،فإن الجهات املانحة يف الخليج توفر
درج ًة عالي ًة من القرب السياقي والثقايف والديني لسورية والعراق
وليبيا واليمن وفلسطني ولبنان.
يعتقد الباحثان أن املانحني الخليجيني يتميزون من املانحني الغربيني
بأن الكيانات املانحة الخليجية مل تقم بدمج نفسها يف الكيانات
 63جامل منرص" ،التدخل العسكري اإلنساين يف فرتة ما بعد الحرب الباردة" ،مركز الجزيرة
للدراسات والدار العربية للعلوم ،سلسلة أوراق الجزيرة ،العدد .)2012( 29
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واملنظامت غري الحكومية املتعددة األطراف ،والتي تجنبتها تلك
الجهات من أجل املساهامت الثنائية األكرث وضو ًحا .وتوفر منهجيات
الجهات املانحة "غري التقليدية" ،مثل التحويالت النقدية من أجل
إعادة إعامر املنازل يف جنوب لبنان ،ذلك النوع من البساطة وعدم
فرض الرشوط وتكاليف التسليم املنخفضة التي هجرتها العديد من
الجهات الفاعلية الدولية "التقليدية" منذ أمد بعيد.

خاتمة
استنا ًدا إىل ما تقدم ،ومع األخذ يف االعتبار معطيات السياق العريب
واحتياجاته املهولة إىل إعادة اإلعامر يف املنطقة ،يف سورية واليمن
وليبيا والعراق وفلسطني والسودان والصومال ،هناك ماليني الشباب
الذين ميثلون مستقبل هذه املنطقة يف حاجة إىل فرص عمل ،تتطلب
توفر إمكانات مالية وحاجة إىل املستثمرين العرب لالستقرار والبدء
يف االستثامر االقتصادي يف املنطقة .ويؤمن الباحثان بأنه قد حان
الوقت للعمل عىل بناء إسرتاتيجية عربية موحدة؛ للتعامل مع
التحديات التي تواجهها عمليات إعادة إعامر البلدان املنكوبة
بالحروب .ويرى الباحثان أن هناك حاجة مل ّحة إىل منهجية جامعية
للدول العربية تكون أكرث انضباطًا والتزا ًما .ويتطلب هذا السياق من
املنطقة أن تفكر تفك ًريا إبداعيًّا يف كيفية التعامل ،عىل نحو أفضل،
من أجل االستفادة من املوارد املتاحة لها ،وخلق حاالت التآزر عرب
منهجية تعاونية من أجل إيجاد حلول للنزاعات ولحالة الهشاشة
التي ما زالت بلدان كثرية من العامل العريب تعانيها .وينبغي للتغيريات
األساسية يف النظم السياسية واالقتصادية للبلدان التي مزقتها
الحروب ،عندما تكون مرغوب ًة فيها ،أن تعكس االستعداد الداخيل
والقدرة عىل إدارة هذه التغيريات أيضً ا ،بدلً من إمالءات املجتمع
الدويل وتوقعاته املضخمة .ويرى الباحثان أن اتباع هذه "التوصيات"
سوف يؤدي إىل انتعاش أكرث فاعلية ،ويقلل من احتامالت عودة
النزاع .ويقرتح الباحثان الرشوع الفوري يف:
•استثامر جهد كبري للوصول إىل حل النزاعات ٍ
بأيد عربية،
وبآليات عربية أيضً ا ،مبا يتوافق مع مصالح العامل العريب.
•إنشاء وكالة عربية متخصصة إلعادة اإلعامر يف العامل العريب،
لتستفيد بفاعلية من وفرة املوارد والقدرات املتاحة يف املنطقة
العربية ،وال تتعامل فقط مع املخاوف اإلنسانية واالحتياجات
األساسية ،ولكنها تحفز خلق الوظائف الجديدة وإطالق العنان
للنمو االقتصادي .تسهم الوكالة يف تعزيز ثقافة البحث العلمي
وربط العمل البحثي باملامرسات العملية ،لتحقيق أكرب استفادة
من الجهود البحثية العربية يف مجال إعادة اإلعامر بعد الحرب.

دراسات

37

دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة :نحو عمل عربي موحد

ويرى الباحثان وجوب اقرتان أي عمل جاد بالعمل البحثي
املوجه ،واالستفادة من تجارب البلدان التي مرت بتجارب
مشابهة؛ فـ "العلم هو الوسيلة الوحيدة للحاق بركب البلدان
املتقدمة"(.((6

•العمل عىل تجاوز التحدي الناشئ بسبب االختالفات األمنية
والثقافية يف حاالت ما بعد النزاع ،من خالل تحسني تبادل
البيانات وإدارة املعلومات بني الباحثني وبني الحكومات
املتلقية واملانحة واملؤسسات املتعددة األطراف واملنظامت غري
الحكومية عىل حد سواء .وللتغلب عىل ندرة البيانات وتحسني
نوعية البحوث الجارية ومتكني صنع السياسات والربمجة القامئة
عىل البيانات ،ميكن إنشاء نظم لرتكيز البيانات ،يف حني ميكن
تحقيق التوازن بني الجودة وعدم الكشف عن هوية املصادر،
وميكن لجميع أصحاب املصلحة املعنيني توقيع اتفاقيات
لفرض استخدامها.
•تساعد الوكالة عىل جذب االستثامرات العربية لالستثامر
فمثل
يف املناطق املترضرة من الحروب بأطر إدارية مبتكرةً ،
ميكن للمستثمر الخليجي أن يساهم يف تنمية القطاع الزراعي
يف السودان الذي ميكن أن ميثل سلة الغذاء ملنطقة الخليج،
والتي تقوم بدور كبري فيام يتعلق بحل احتياجات األمن
الغذايئ الخليجي.
شامل إلعادة اإلعامر يف بلد ما ،حيث
•تنشئ الوكالة إطار عمل ً
تقوم بتوجيه الجهات املانحة واملنظامت الدولية واملنظامت
غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين وغريهم ،للتأكد من أن
أنشطتهم ومساهامتهم تنطوي يف إطار عمل موحد ،مستخدمة
لهذا الغرض أط ًرا إبداعية للتنسيق واملشاركة.
•تقوم الوكالة بجهود الحشد الدويل واملنارصة لقضايا إعادة
اإلعامر ،ويتطلب هذا من الجهات الفاعلة العربية استثامر
الفرصة والسعي ألن تكون املنطقة ممثل ًة بدرجة أكرث فاعلية يف
جهات صناعة القرار عىل املستوى الدويل.
•وللتأكد من تحقيق االمتثال لخطط العمل ،يجب أن يتم متكني
الوكالة لفرض خطة اإلعامر .وميكن أن تقوم الوكالة بتحديد
الرشكاء التنفيذيني املناسبني ،مع التحقق من االمتثال ومراقبة
تقييم مستم ًرا .وعىل الرغم من
الفساد وتقييم تأثري التدخالت ً
درجة االستقاللية املتوقعة للمدير والوكالة التي يرتأسها ،فإنه
64 Strengthening Conflict-Sensitive Business Practices in Vulnerable
and Conflict-Affected States (New York: United Nations Development
Programme, 2004).

يلزم أن تكون هناك محاسبة .وميكن أن يوفر مجلس متثييل،
يتكون من أعضاء كل الوظائف االجتامعية والسياسية ذات
الصلة الرشعية للوكالة مع مراقبة االمتثال ألي اتفاقيات سالم
سارية ،القدر َة عىل إنشاء أمناط للتعاون الب ّناء بني الخصوم
السابقني واملتوقعني يف املستقبل ،مبا ميكن أن يؤدي يف النهاية
إىل تحولهم إىل مؤسسات سياسية دميقراطية.

•رضورة تسهيل التنقل اعتام ًدا عىل اللغة والتحديات املشرتكة،
وخصوصا خلق الوظائف عرب املنطقة .وهذه الرؤية مفيدة
ً
وب ّناءة يف منطقة متتلك فيها الصناعات الضخمة قدرات
تطويرية يف سوق محتمل يضم  400مليون شخص .وميكن
أن يكون لذلك تأثريات دامئة يف التامسك االجتامعي ،وليس يف
النمو االقتصادي يف املنطقة فقط.
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