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مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني
ومعهد أبحاث السالم في أوسلو

سلطان براكت وسيري آس رستاد ومنى هداية وسانسم ميلتون
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عن الناشرين

أُ ّســس مركــز دراســات النـزاع والعمــل اإلنســاين يف عــام  ،2016وهــو مركــز أبحــاث مســتقل ،يعكــف عــى إنتــاج
املعرفــة واملشــاركة يف السياســات واملامرســات املعنيــة بتســوية النزاعــات والوســاطة والعمــل اإلنســاين والتعــايف يف
مرحلــة مــا بعــد النزاعــات يف املنطقــة العربيــة والعــامل .تعتمــد األبحــاث التــي يُجريهــا املركــز عــى قيم االســتقاللية
وعبــور التخصصــات والرصانــة الفكريــة .وتســعى للربــط بــن النظريــة والسياســات واملامرســة العمليــة .ويتعــاون
املركــز مــع األط ـراف الرئيســة املعن ّيــة بالعمــل اإلنســاين وصنــع الســام لتســهيل الحــوارات املتع ـ ّددة املســارات
وتبــادل املعرفــة وبنــاء أرضيــة مشــركة.
أمــا معهــد أبحــاث الســام يف أوســلو ( )Peace Research Institute Oslo PRIOالــذي أُ ّســس يف عــام ،1959
فهــو مؤسســة بحثيــة مســتقلة تتميــز بفاعليــة تنســيقها بــن البحــوث األساســية ،وتلــك ذات الصلــة بالسياســات.
إضافــة إىل ذلــك ،يُجــري املعهــد تدريبــات للخريجــن ،ويشــارك يف الرتويــج للســام مــن خــال حـ ّـل النزاعــات
والحــوار واملصالحــة واإلعــام وأنشــطة صنــع السياســات .البحــث يف املعهــد متع ـ ّدد التخصصــات ،ويركّــز عــى
الدوافــع الكامنــة وراء النزاعــات العنيفــة ،وعــى الســبل التــي ميكــن مــن خاللهــا بنــاء الســام والحفــاظ عليــه ،ومن
ثــم نــره .ويلتــزم املعهــد أيضً ــا بالتفـ ّوق األكادميــي ،ويســعى جاهـ ًدا لبلــورة الــرؤى النظريــة وصقــل منهجيــات
البحــث وتعميــم نتائــج أبحاثــه عــى نطــاق واســع.
عن المؤلفين

•سلطان بركات* :املدير املؤسس ملركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين ،أستاذ يف معهد الدوحة للدراسات العليا،
وأستاذ فخري يف جامعة يورك باململكة املتحدة.
•سريي آس رستاد :أستاذة األبحاث يف قسم أوضاع العنف والسالم يف معهد أبحاث السالم يف أوسلو.
•منى هداية :باحثة يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين.
•سانسم ميلتون :باحث أول يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين.
شكر وتقدير

يتو ّجه املؤلفون بالشكر إىل برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة بالنزاعات (Uppsala Conflict Data Program,
خصيصــا لهــذا التقريــر .ويُعـرِب
 **)UCDPعــى تزويــده فريــق العمــل يف هــذا التقريــر مبجموعــة بيانــات ،أُعـ ّدت
ً
املؤلفــون عــن خالــص شــكرهم لزمالئهــم وزميالتهــم يف مركــز دراســات الن ـزاع والعمــل اإلنســاين ومعهــد أبحــاث
الســام يف أوســلو ملراجعتهــم التقريــر وتقدميهــم الدعــم اإلداري .كــا يُعـ ّـر املؤلفــون أيضً ــا عــن امتنانهــم ملصطفــى
أبــو النــاس لتصميمــه التقرير.

*

وهو املؤلف املراسل ( ،)Corresponding Authorوبريده اإللكرتوينsultan.barakat@dohainstitute.edu.qa :

** برنامــج لجمــع البيانــات املتعلّقــة بالعنــف املنظّــم ،مق ـ ّره جامعــة أوبســاال يف الســويد .ويُع ـ ّد مصــد ًرا رائ ـ ًدا للبيانــات التــي تتنــاول
العنــف املنظّــم والنزاعــات املس ـلّحة ،وهــو أقــدم مــروع ال ي ـزال قامئًــا يُعنــى بجمــع البيانــات عــن الحــروب األهليــة ،ويعــود تاريــخ
تأسيســه إىل نحــو  40عا ًمــا ،ويســتمر بجمــع البيانــات بصــورة منهجيــة ،وهــي تحظــى بتغطيــة عامليــة ،وتتّســم بقابليــة للمقارنــة يف مختلــف
الحــاالت والبلــدان( .املرتجمــة)
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اتجاهات النزاعات في العالم العربي ()2019-1946

تمهيد
عن التقرير
عــاىن العــامل العــريب ،مــدة طويلــة ،أشــكالً متعـ ّددة مــن
النزاعــات املســلحة ،وهــذا اتجــاه بــات يتنامــى عــى نحو
ملحــوظ يف العقــد املــايض .ولعكــس هــذا االتجــاه ،ال بـ ّد
مــن أن يســلك العــامل العــريب طريــق الســام املســتدام
وتحقيــق التعــايف ،ومــن الــروري أن يكــون هنــاك فهــم
واضــح ملســار الن ـزاع يف املنطقــة .وهــذا التقريــر جــزء
مــن جهــد أوســع يبذلــه مركــز دراســات النـزاع والعمــل
اإلنســاين لدراســة ســياق القضايــا املتعلّقــة بالنزاعــات
وصنــع الســام يف املنطقــة ومعالجتهــا مــن منظــور
مقــارن وتاريخــي ،ومــن ثــم تأطريهــا.
أُع ـ ّد هــذا التقريــر ونُــر بالتعــاون مــع معهــد أبحــاث
الســام يف أوســلو ،ويهــدف إىل وصــف اتجاهــات
النزاعــات ( )Conflict Trendsيف العــامل العــريب خــال
الفــرة  12019-1946وتحليلهــا ،ومقارنــة اتجاهــات
املنطقــة باالتجاهــات اإلقليميــة والعامليــة التــي تتقلّــب
عــر التاريــخ .يف حــن ،قــد يكــون مــن املمكــن متييــز
ومالحظــة بعــض اتجاهــات النزاعــات بســهولة ،فــإن بعضً ــا
آخــر منهــا يتطلّــب مزي ـ ًدا مــن البحــث املع ّمــق بهــدف
الرصــد والتحليــل .ويــدرس هــذا التقريــر مجموعــة مــن
البيانــات اإلحصائيــة ،ويق ـ ّدم تحليــاً وتفس ـرات مع ّمقــة
ملــا تقرتحــه هــذه البيانــات .ويعمــل التقريــر عــى تفكيــك
اتجاهــات النزاعــات يف العــامل العــريب ،مبــا يتجــاوز التعــداد
التبســيطي ألحــداث النزاعــات أو وقائعهــا ،ليق ـ ّدم نظــرة
عامــة أكــر شــمولً ودقّــة .أمــا يف مــا يتعلّــق بالتحليــل
اإلقليمــي ،فيهتــم التقريــر ،عــى نحــو خــاص ،بتقديــم
تفســرات ورشوح للبيانــات ذات الطابــع اإلقليمــي
واملحــي ،واملؤطــرة وفقًــا للســياقات الخاصــة بهــا.

يســعى هــذا التقريــر لتشــكيل نقطــة انطــاق لتوليــد
النقاشــات والتبــادل الفكــري يف املنطقــة العربيــة
وخارجهــا وإثارتهــا .وبنــاء عليــه ،نُر ّحــب باملراســات
والحــوار بشــأن التفســرات والتأويــات البديلــة
للبيانــات الــواردة هنــا .ونشـ ّجع عــى إرســال آرائكم أو
تحليالتكــم أو إضافاتكــم إىل عنــوان الربيــد اإللكــروين
الخــاص باملؤلــف املراســل.
ملاذا العامل العريب؟
عنــد تحليــل هــذه االتجاهــات ،يســتخدم التقريــر
مصطلــح "العــامل العــريب" بوصفــه وحــدة للتحليــل،
ويُعــ َّرف باعتبــاره يتشــكّل مــن الــدول االثنتــن
والعرشيــن األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة،
وهــي :الجزائــر والبحريــن وجــزر القمــر وجيبــويت
ومــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا
وموريتانيــا واملغــرب و ُعــان وفلســطني وقطــر
والســعودية والصومــال والســودان 2وســورية
وتونــس واإلمــارات واليمــن (الشــكل  .)1ويتميّــز
هــذا التعريــف مــن تعريــف "الــرق األوســط"
أو "الــرق األوســط وشــال أفريقيــا" ،وهــا
ـداول؛ إذ يــرى املؤلفــون تعريــف املنطقــة
األكــر تـ ً
وتســميتها انطالقًــا مــن املصالــح الداخليــة ،ال
الخارجيــة ،كــا هــي الحــال مــع تعريــف "الــرق
األوســط"3؛ ذلــك أن مصطلــح "الــرق األوســط"
ُو ِضــع – وجــرى تعريــف املنطقــة  -وف ًقــا للرؤيــة
الغربيــة التــي تشــكّلت مــن خــال التاريــخ
االســتعامري وظــروف التنافــس بــن الــرق
والغــرب أثنــاء الحــرب البــاردة .وبعبــارة أخــرى،
ــت املصطلــح مــن منظــور أورويب ،مــا يُبلــور
ن ُِح َ
"تصـ ّو ًرا للمنطقــة بوصفهــا تحـ ّددت وفــق وجهــات

 1يتناول بعض أقسام التقرير اتجاهات النزاعات ،بد ًءا من تواريخ حديثة العهد ،وفقًا لحدود مجموعات البيانات املستخدمة.
 2كان جنــوب الســودان جــز ًءا مــن الســودان إىل أن اســتقل يف عــام  .2011وتض ّمــن التحليــل الــوارد يف هــذا التقريــر بيانــات عــن النـزاع
يف جنــوب الســودان حتــى عــام  2011بوصفــه جــز ًءا مــن الســودان واملنطقــة العربيــة .لكــن ،اعتبــا ًرا مــن عــام  ،2011تعامــل التقريــر مــع
جنــوب الســودان بوصفــه دولــة مســتقلة ،مــا عــادت جــز ًءا مــن جامعــة الــدول العربيــة /العــامل العــريب .ويُشــار إىل تداعيــات هــذا الحــدث
يف اتجاهــات النـزاع يف التقريــر عندمــا تقتــي الحاجــة.
3 Fawaz A. Gerges, "The Study of Middle East International Relations: A Critique," British Journal of Middle Eastern
Studies, vol. 18, no.. 2 (1991), pp. 209-210, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/33SAWmV
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نظــر اآلخريــن واهتامماتهــم" .4وبنــاء عــى ذلــك،
جــرى يف هــذا التقريــر تفضيــل اســتخدام مصطلــح
"العــامل العــريب" بوصفــه أكــر مالءمــة ورســو ًخا
محليًــا .وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض أوجــه
التشــابه بــن اتجاهــات النــزاع يف املنطقتــن (أي

العــامل العــريب والــرق األوســط) ،فــإن مثــة فروقًــا
الفتــة ناتجــة مــن وجــود دول إضافيــة (عــى
ســبيل املثــال ،دول عربيــة غــر رشق أوســطية مثــل
الصومــال والســودان) وغيــاب أخــرى (غــر عربيــة
مثــل إيــران وتركيــا).

الشكل ( :)1بلدان جامعة الدول العربية
ﺳﻮرﻳﺔ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻌﺮاق
اﻷردن ﻓﻠﺴﻄني
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﴫ
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
ﻋامن
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺴﻮدان

ﺗﻮﻧﺲ
اﳌﻐﺮب
ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺟﻴﺒﻮيت
اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

يُعــ ّد [مصطلــح] العــامل العــريب أيضً ــا تســمي ًة أكــر
مالءمــة ،ألنــه يوفّــر "مســاحة مفاهيميــة" ملوقعــه
الجغــرايف االســراتيجي ،ومــوارده الغنيــة والجذّابــة،
والعديــد مــن الخصائــص االقتصاديــة والسياســية
األخــرى التــي تضــع الســام يف املنطقــة بوصفــه عامـ ًـا
حاســا لالســتقرار واألمــن العامل َّيــن .5وإضافــة إىل
ً

مــا ســبق ،يو ّحــد التاريــخ املشــرك والهويــة والثقافــة
والديــن واللغــة املنطقـ َة العربيــة .ووف ًقــا لعائشــة غول
ســيفر" :رمبــا مل تنعــم أي مجموعــة أخــرى مــن دول
العــامل بإمكانــات التعــاون نفســها ،بــل حتــى التكامــل،
كالتــي نعمــت بهــا الــدول العربيــة" .6وتتجـ ّدد الوحدة
ُــا يف املخيــال العــريب  -باســتمرار
 -التــي تبقــى ُحل ً

4 Aysegül Sever, "Regionalism Revisited in the Post-Arab Spring Middle East," LSE IDEAS (April 2019), pp. 5-6.
5 Amatalalim Alsoswa, "Introductory Remarks: The Path to Ending Conflicts, Prospects and Hindrances," in: The
Arab World Beyond Conflict (Washington, DC: Arab Center Washington DC, 2019), pp. 7-8, accessed on 28/6/2021, at:
https://bit.ly/3d2bE9M
6 Sever, pp. 5-6.
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مــع كل حــدث تاريخــي مفصــي ،7كان أبرزهــا مؤخـ ًرا
أحــداث الربيــع العــريب ،فبعــد مــرور عقــد عــى
اندالعهــا ،عـ ّـر  81يف املئــة مــن العــرب عــن اعتقادهــم
أن "الشــعوب العربيــة تشــكّل أمــة واحــدة" ،وهــي
أعــى نســبة منــذ عــام  .82011وبنــا ًء عــى مــا ســبق،
نعتقــد أن الوقــت قــد حــان لتســليط الضــوء عــى
مســألة اتجاهــات النزاعــات يف العــامل العــريب مــن
منظــورات مبن ّيــة عــى أســاس محــي وإقليمــي.
النتائج الرئيسة
تزاي ـ َد يف الســنوات األخــرة عــد ُد بلــدان العــامل التــي
تعــاين نزاعــات عنيفــة ،وتنامــى عــدد الجهــات الفاعلــة
الخارجيــة التــي تتد ّخــل يف مناطــق الن ـزاع ،وانتــرت
الجامعــات املسـلّحة املشــاركة يف العمليــات القتاليــة.9
كــا تفاقــم تعقّــد النزاعــات ،وال ســيام مــع ارتبــاط
العديــد منهــا بالتح ّديــات العامليــة املســتجدة ،مبــا يف
ذلــك الكــوارث الطبيعيــة ،والجرميــة املنظّمــة العابــرة
للحــدود الوطنيــة ،وأزمــات أمــن الفضــاء اإللكــروين،10
وأيضً ــا مــع تزايــد انســيابية تدفّــق املعلومــات والبــر
واملــوارد عــر الحــدود الوطنيــة بصــورة متناميــة يف
أنحــاء العــامل.11
شــهدت العقــود األخــرة تحـ ّو ًل يف تركّــز بــؤر النزاعــات
العنيفــة عــى املســتوى اإلقليمــي ،ومــا دون اإلقليمــي.
ففــي العقــود الســابقة ،كانــت أجزاء مــن آســيا وأوروبا
متثّــل البــؤر الرئيســة للنزاعــاتّ ،إل أن عــدد النزاعــات
يف تلــك املناطــق انخفــض عــى نحــو ملحــوظ يف مــا

بعــد .وبحلــول عــام  ،2010باتــت أغلبيــة النزاعــات
العنيفــة ترتكــز يف جنــوب آســيا وأفريقيــا والــرق
األوســط ،مبــا يف ذلــك العــامل العــريب .12وبــدأ انتقــال
تلــك البــؤر خــال الحــرب البــاردة التــي شــهدت
منافســة بــن القــوى العظمــى مــن أجــل الســيطرة
عــى تلــك املناطــق وبســط النفــوذ ،مبــارش ًة أو عــر
الحــروب بالوكالــة ( .13)Proxy Warsوتزامنــت هــذه
املنافســة ،يف أثنــاء الحــرب البــاردة ،يف العديــد مــن
خصوصــا يف العــامل العــريب  -مــع إنهــاء
البلــدان -
ً
الحكــم االســتعامري ،والــذي تحقّــق جــزء كبــر
منــه بفضــل الكفــاح املســلح يف النزاعــات املناهضــة
بــن هــذا
لالســتعامر ومــا بعــد االســتعامر .14ويُ ّ
التقريــر أنــه كان يف املنطقــة العربيــة ،خــال الفــرة
" 215 ،2019-1946نزا ًعــا إقليميًــا" قامئًــا عــى مســتوى
الدولــة (،)Territorial State-based Conflicts
و" 208نزاعــات حكوميــة" قامئــة عــى مســتوى الدولــة
(.)Governmental State-based Conflicts
أعقــب نهايــة الحــرب البــاردة انخفــاض يف عــدد
النزاعــات بــن الــدول ( )Interstateالتــي كانــت
تشــكل القاعــدة يف ظــل النظــام الــدويل الثنــايئ
القطبيــة ،يف حــن شــهد عــدد النزاعــات داخــل الــدول
( )Intrastateتنام ًيــا منــذ نهايــة الحــرب العامليــة
الثانيــة ،مشــك ًّل نســبة مئويــة أكــر مقارنــة بالعــدد
اإلجــايل للنزاعــات يف العــامل .ويف مطلــع القــرن الحادي
والعرشيــن ،أ ّدت عوامــل مختلفــة ،مبــا يف ذلــك ارتفــاع
عــدد عمليــات حفــظ الســام والجهــود الســاعية ملنــع

7 As'ad AbuKhalil, "A New Arab Ideology? The Rejuvenation of Arab Nationalism," The Middle East Journal,
vol. 46. no. 1 (Winter 1992) pp. 26-27, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3vQ2i7I
 8املــؤرش العــريب  2020-2019يف نقــاط (الدوحــة /بــروت :املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات ،)2020 ،ص  ،47شــوهد يف
 ،2021/6/28يفhttps://bit.ly/3gKFAcY:
9 United Nations & World Bank Group, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict
(Washington, DC: The World Bank, 2018), p. 11, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3b5S3mb
10 William Robert Avis, "Current Trends in Violent Conflict," Helpdesk Report, Institute of Development Studies
(Brighton, UK) (2019), p. 1, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3aaKqcQ
11 United Nations & World Bank Group, Pathways for Peace, p. 11.
12 Ibid., p. 19.
13 Ibid., p. 11.
14 Imad K. Harb, "Foreword: Conflict in the Arab World and the Way Forward," in: The Arab World Beyond Conflict,
p. 19.
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نشــوب النزاعــات ،إىل خفــض عــدد النزاعــات العنيفــة
عــى مســتوى العــاملّ .إل أن هــذا االتجــاه انعكــس يف
عــام  2010تقري ًبــا ،حيــث أخــذت النزاعــات العنيفــة
تتفاقــم مــرة أخــرى .ويُبـ ّـن التقريــر أن العــامل العــريب
مل يكــن اســتثنا ًء لهــذا االتجــاه .فمنــذ أوائــل مثانينيــات
القــرن املــايض وحتــى نهايــة تســعينياته ،شــهد العــامل
العــريب حروبًــا أهليــة ،بلــغ العنــف فيهــا مســتويات
متق ّدمــة .وبينــا كان الـراع اإلرسائيــي  -الفلســطيني
يســيطر عــى املشــهد منــذ عقــود ،شــهد العــامل العــريب،
يف العقــد الفائــت ،ارتفا ًعــا واض ًحــا يف عــدد النزاعــات
ـول
العنيفــة .15ويذكــر أنــه بــد ًءا مــن عــام  ،2008وصـ ً
إىل عــام  ،2019تدهــور مســتوى الســام يف العــامل
(متوســط مســتوى مســاملة البلــدان) ،مبعــدل يُقــ ّدر
ّ
بـــ  3.78يف املئــة .وكانــت النزاعــات يف املنطقــة العربية
رئيســا داف ًعــا لهــذا االنخفــاض.16
عامـ ًـا ً
تضاعفــت النزاعــات يف غمــرة "الربيــع العــريب" مــع
انــدالع االنتفاضــات والحــروب يف كل مــن ســورية
واليمــن وليبيــا ،فضـ ًـا عــن انــدالع نزاعــات أخــرى أقــل
حـ ّدة يف أرجــاء املنطقــة .وبحلــول عــام  ،2013وللمـ ّرة
األوىل منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ،شــهد العــامل العــريب
ارتفا ًعــا يف عــدد الحــروب (أي النزاعــات التــي ينتــج
منهــا ألــف قتيــل أو أكــر ســنويًا) .يُص ّنــف هــذا التقرير
هــذه االتجاهــات الرئيســة بحســب نــوع النـزاع ،وقــد
وجــد أن العــامل العــريب شــهد مع ـ ّد ًل مســتق ًرا إىل حـ ٍـد
مــا ،يقــارب مــن  10نزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة
للــدول [ ]Non-state Conflictsســنويًا حتــى عــام
2014؛ إذ ارتفــع العــدد حينها فجــأة إىل  ،50ثم انخفض
مــرة أخــرى بحلــول عــام ( 2019وهــو مــا يتطابــق
مــع االتجاهــات العامليــة يف ذلــك الوقــت) .وبحســب
التقريــر ،شــهد عــام  2014أعنــف النزاعــات القامئــة
عــى مســتوى الــدول [ ]State-based Conflictsيف
املنطقــة منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة .ويتّســع
ـام؛ إذ غال ًبــا مــا
نطــاق هــذه النزاعــات عــى نحــو متنـ ٍ

يتقاطــع بعضهــا مــع بعــض ،وتشــمل قــوى محليــة
وإقليميــة وعامليــة متعـ ّددة .17ومــن الجديــر ذكــره أن
عــام  2019شــهد أكــر عــدد مــن النزاعــات امل ُد ّولــة
[ ]Internationalised Conflictsيف العــامل العــريب
(ســبعة) ،مقارنــة بســنوات ســابقة ،منــذ نهايــة الحــرب
العامليــة الثانيــة.
باتــت النزاعــات يف املنطقــة العربيــة بــارزة /مهيمنــة
وجديــرة باملالحظــة ،ليــس مــن حيــث عددهــا
فحســب ،بــل مــن حيــث عــدد القتــى أيضً ــا؛ إذ
يشــهد العــامل العــريب ثــاين أكــر عــدد مــن الوفيــات
الناجمــة عــن النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة
للــدول (( )Non-state Conflictsأمــركا الالتينيــة
هــي األعــى) .كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن أكــر مــن 80
يف املئــة مــن الوفيــات الناجمــة عــن النزاعــات بــن
الجهــات الفاعلــة غــر التابعــة للــدول يف العــامل العــريب
– يف عامــي  2018و - 2019وقعــت يف ســورية ،ومــا
مجموعــه نحــو  10يف املئــة منهــا يف اليمــن وليبيــا.
يتنــاول التقريــر أيضً ــا العنــف مــن طــرف واحــد
( )One-sided Violenceيف العــامل العــريب ،حيــث تبـ ّـن
مــن خاللــه أن  -عــى عكــس االتجــاه العاملــي  -مســتوى
العنــف مــن طــرف واحــد الــذي تُ ارســه الحكومــات
العربيــة يُعــ ّد مرتف ًعــا ،مقارنــة مبســتوى العنــف مــن
طــرف واحــد امل ُــا َرس مــن الجهــات الفاعلــة غــر
الحكوميــة .فمنــذ عــام  ،2011نشــهد يف العــامل العــريب
مســتويات عاليــة مســتمرة مــن العنــف مــن طــرف واحد،
تُ ارســه الحكومــات يف كل مــن البحريــن وليبيــا والصومــال
والســودان وســورية واليمــن .تبعهــا ،يف عــام ،2019
انخفــاض ملحــوظ يف كال النوعــن مــن العنــف مــن طــرف
واحــد يف املنطقــة .وبوجــه عــام ،ســ ّجل العــامل العــريب،
بعــد أفريقيــا وآســيا ،ثالــث أكــر عــدد لحــوادث العنــف
مــن طــرف واحــد خــال الفــرة التــي غطّاهــا التقريــر
(.)2019-1989

15 Joost Hiltermann, "Tackling Intersecting Conflicts in the MENA Region," International Crisis Group, 15/1/2020,
pp. 1-2, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3d7XNiy
16 Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex World (Sydney: Institute for Economics & Peace, 2019),
p. 4, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3e6zAtk
17 Hiltermann, pp. 1-2.
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أمــا مــن الناحيــة الجغرافيــة ،فيشــر التقريــر إىل
أن أربــع دول عربيــة (العــراق والصومــال وســورية
واليمــن) كانــت بــؤ ًرا ســاخنة بــارزة ألحــداث النزاعــات
يف عــام  ،2019وهــذا مــا يدعمــه مــؤرش الســام العاملي
( ،18)Global Peace Indexالــذي أفــاد يف عــام 2019
خمســا مــن الــدول العــر األقــل مســاملة يف
أن ً
العــامل ،تقــع يف العــامل العــريب ،وهــي :الع ـراق وليبيــا
والصومــال وســورية واليمــن ،19وشــهدت العديــد مــن
الــدول العربيــة التــي تعــاين النزاعــات أكــر مــن نــوع
واحــد مــن العنــف يف العــام نفســه.
يعالــج التقريــر أيضً ــا قضايــا رئيســة بشــأن كيفيــة
انتهــاء النزاعــات العنيفــة يف العــامل العــريب ،حيــث
وجــد أنــه يف الفــرة  ،2013-1946انتهــى يف كل عــام
نــزاع أو اثنــان ،وانتهــت أغلبيــة هــذه النزاعــات
بانتصــار الحكومــة .خــال تلــك الفــرة ،غال ًبــا مــا
جــرى حــل النزاعــات بــن الــدول يف العــامل العــريب
ـدل مــن اتفاقــات
مــن خــال وقــف إلطــاق النــار ،بـ ً
الســام .يف املقابــل ،انتهــت معظــم الحــروب األهليــة،
عــى نحــو أكــر ،باتفاقــات ســام .وتؤكــد هــذه
النتائــج الواقعيــة أهميــة تحليــل اتجاهــات الــراع
لفهــم األمنــاط البعيــدة املــدى فهـ ًـا أفضــل ،لدعــم
وســاطة أكــر فاعليــة وحــل النزاعــات.
1 .اتجاهات النزاعات
في العالم العربي

يتنــاول التقريــر االتجاهــات العامليــة واإلقليميــة
للنزاعــات كــا تعـ ّـر عنهــا ثالثــة أنــواع مــن العنــف
الســيايس :النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول

( ،)State-based Conflictوالنزاعــات بــن الجهــات
غــر التابعــة للــدول (النزاعــات غــر الحكوميــة)
( ،)Non-state Conflictsوالعنــف مــن طــرف واحــد
( .)One-side Violenceأمــا فــرة التحليــل فهــي
الفــرة  2019-1946بالنســبة إىل غالبيــة مجموعــات
البيانــات .وتش ـكّل مجموعــات بيانــات النزاعــات مــن
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات،
املصــدر الرئيــس لبيانــات التقريــر ،حيــث يُعـ ّرف النزاع
باعتبــاره حالــة تتســبب مبــا ال يقــل عــن  25وفــاة يف
الســنة ،بســبب املعــارك.20
2 .النزاعات القائمة على
مستوى الدول ()2019-1946

ت ُع ـ َّرف النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول بأنهــا
نزاعــات يكــون فيهــا أحــد أطـراف النـزاع ،عــى األقــل،
هــو الحكومــة .21أمــا عــى الصعيــد العاملــي ،فتُعــ ّد
خصوصــا
النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول،
ً
الحــروب األهليــة ،أكــر أنــواع النزاعــات شــيو ًعا ،عــى
الرغــم مــن أن العقــود األخــرة شــهدت ارتفا ًعــا يف
عــدد النزاعــات الدائــرة بــن الجهــات الفاعلــة غــر
التابعــة للــدول ،باســتثناء الحكومــة ،أي النزاعــات غــر
الحكوميــة (يتنــاول املبحــث  3مــن هــذا التقريــر هــذه
االتجاهــات).
بنــا ًء عــى محــ ّددات مجموعــات البيانــات ،تختلــف
النزاعــات ،يف هــذا التقريــر ،عــن الحــروب ،حيــث
يكمــن معيــار إدراج الحالــة ،بوصفهــا نزا ًعــا يف
مجموعــة بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات

 18مــؤرش الســام العاملــي ( )GPIتقريــر صــادر عــن معهــد االقتصــاد والســام ( ،)Institute for Economics & Peace, IEPيف ســيدين،
ـتقل (متثّــل مجتمعــة  99.7يف املئة
أسـراليا ،ويقيــس الوضــع النســبي ملســاملة الــدول واملناطــق .ويص ّنــف هــذا املــؤرش  172دولــة وإقليـ ًـا مسـ ً
ً
مــن ســكان العــامل) وف ًقــا ملســتويات املســاملة .ويف العقــد املــايض ،بـ ّـن املــؤرش اتجاهــات تنامــي العنــف عــى الصعيــد العاملــي ونســبة أقــل
مــن املســاملة( .املرتجمــة)
19 Global Peace Index 2019, p. 9.
تفصيل وتحدي ًدا ألنواع النزاعات.
ً
 20يرد يف كل قسم من التقرير تعريف أكرث
21 Nils Petter Gleditsch et al., "Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset," Journal of Peace Research, vol. 39, no. 5
(September 2002), pp. 615-637, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/35PQFmA
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الخاصــة بالنزاعــات ،يف وجــود حالــة عــدم توافــق،
تتعلّــق إمــا بحكومــة و /أو بــأر ٍ
اض /إقليــم ،يتنافــس/
يختلــف يف خصوصهــا طرفــان ،حيــث يــؤدي اســتخدام
القــوة املســلحة بينهــا إىل مــا ال يقــل عــن  25قتيـ ًـا
يف الســنة ،نتيجــة املعــارك .22أمــا معيــار إدراج الحالــة
بوصفهــا حربًــا ،فيكمــن يف كونهــا نزا ًعــا ،أو مواجهــة
قامئــة عــى مســتوى الــدول ،وتســببت مبــا ال يقــل عــن
ألــف حالــة وفــاة يف ســنة محــددة ،نتيجــة املعــارك.23
وتُعــ ّرف الوفيــات املرتبطــة باملعركــة  -بحســب
مجموعــة البيانــات  -بأنهــا تلــك الوفيــات التــي
تســ ّببت بهــا األطــراف املتحاربــة ،و"تكــون مرتبطــة
مبــارشة بالقتــال" ،مبــا يف ذلــك حــرب العصابــات
واملشــاركة يف املعركــة والقصــف الجــوي ألي نــوع
مــن أنــواع املواقــع املســتهدفة (أي املــدن والقــرى
و /أو القواعــد العســكرية) .ووف ًقــا لهــذا التعريــف ،قــد
تكــون أهــداف هــذه الهجــات إمــا قــوات عســكرية
أو مســلحة ،أو حتــى ممثّلــن مدنيــن ملختلــف
األطــراف .وتجــدر اإلشــارة إىل أن مصطلــح "الوفيــات
املرتبطــة باملعركــة" ،يركــز عــى الوفيــات املبــارشة،24
وهــي ليســت مامثلــة للوفيــات ذات الصلــة بالحــرب،
التــي تشــمل عــادة الوفيــات املبــارشة وغــر املبــارشة
أيضً ــا نتيجــة املــرض واملجاعــة ،أو اإلجـرام أو الهجــات

املو ّجهــة عم ـ ًدا ضــد املدنيــن فحســب (العنــف مــن
طــرف واحــد).25
نص ّنــف النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول
ضمــن أربــع فئــات:27

26

•النزاعــات بــن الــدول :عندمــا تشــمل أطــراف
النــزاع األساســية دولتــن أو أكــر.
الدولــة
نطــاق
خــارج
•النزاعــات
( :)Extrastate Conflictتشــمل دولــة واحــدة،
يف مقابــل أي نــوع مــن الجامعــات غــر التابعــة
للــدول ،التــي تقــع خــارج الحــدود اإلقليميــة للدولــة.
ويشــمل هــذا النــوع مــن النزاعــات أيضً ــا "الحــروب
االســتعامرية".
•النزاعــات املســلّحة الداخليــة (ت ُعــرف أيضً ــا
بالنزاعــات داخــل الــدول أو الحــروب األهليــة):
نزاعــات بــن حكومــة ومجموعــة أو أكــر مــن
جامعــات املعارضــة الداخليــة ،مــن دون تد ّخــل
خارجــي.
•النزاعــات املسـلّحة الداخليــة التــي جــرى تدويلهــا
(ت ُعــرف أيضً ــا بالحــروب األهليــة امل ُد ّولــة) :نزاعــات
مس ـلّحة داخليــة تتدخــل فيهــا دولــة خارجيــة.

22 Ibid., pp. 18-19.
23 Therese Pettersson, "UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook v 19.1," 2019, p. 5, accessed on 14/4/2020,
at: https://bit.ly/3qjGe4k
24 Therese Pettersson, "UCDP Battle-related Deaths Dataset Codebook v 19.1," 2019, p. 3, accessed on 14/4/2020, at:
https://bit.ly/3idRifV
 25ال يُحتســب عــدد الوفيــات غــر املبــارشة املرتفــع يف القيــاس الــذي يجريــه برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات يف
(الوفيــات املرتبطــة باملعــارك) ،ألن مــن الصعــب جـ ًدا التحقــق مــن هــذه الوفيــات بســبب نقــص البيانــات املوثوقــة .وقــد يــؤدي اســتبعاد
هــذه العواقــب الناجمــة عــن نـزاع عنيــف إىل تصـ ّورات أقـ ّـل دقــة عــن شــدة النـزاع؛ إال أنــه ال يـزال يف اإلمــكان اســتخدام الوفيــات املرتبطــة
رشا .وميكــن التمييــز ،يف مــؤرش عــدد الوفيــات املبــارشة املرتبطــة باملعــارك ،مــن خــال البيانــات الكميــة املتوافــرة ،عنــد
باملعــارك بوصفهــا مــؤ ً
مقارنتهــا مبجموعــة واســعة مــن األدبيــات (البيانــات النوعيــة) ،بــن الحــروب والنزاعــات األخــرى.
26 Gleditsch et al., p. 619.
 27تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عنــد احتســاب عــدد النزاعــات ،ووف ًقــا لربنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات" ،يتكــون الثنــايئ
مــن طرفــن أساســيني متنازعــن" ،وقــد يشــمل النـزاع ثنائ ًيــا واحـ ًدا أو أكــر .لذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت حكومــة الدولــة تحــارب
أربــع مجموعــات مــن املتمرديــن بســبب عــدم التوافــق نفســه ،فســيكون النـزاع عندهــا مك ّونًــا مــن أربعــة ثنائيــات .وتجــدر اإلشــارة أيضً ــا
إىل أنــه إذا ز ّود حــزب ثانــوي ،عــى ســبيل املثــال ،حكومــة دولــة خارجيــة ،أحــد األح ـزاب األساســية بالقــوات ،فلــن يشــكل هــذا ثنائيًــا
إضاف ًيــا .ينظــر.Pettersson, "UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook v 19.1," pp. 1-6 :
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يف مــا يــي ،نعــرض اتجاهــات النزاعــات القامئــة

2 -1النزاعات القائمة على مستوى
الدول في العالم العربي

خــال مــؤرشات متعــ ّددة .ثــم نقــ ّدم ملحــة عامــة

نقـ ّدم بدايــة ملحــة عامــة عــن النزاعــات القامئــة عــى
مســتوى الــدول يف الــدول العربيــة خــال الفــرة
 .2019-1946عمو ًمــا ،يعــد مســتوى النزاعــات يف
العــامل العــريب مســتق ًرا إىل حـ ٍـد مــا ،مــع وجــود فــرات
قليلــة تختلــف عــن الوضــع الســائد ،حيــث انخفــض
فيهــا مســتوى الوفيــات املرتبطــة باملعــارك.

عــى مســتوى الــدول يف العــامل العــريب ،ونُحلّلهــا مــن
عــن االتجاهــات العامليــة لتحديدهــا ومقارنتهــا
باالتجاهــات اإلقليميــة .وســيتم اعتــاد هــذا النهــج
ذاتــه ،الحقًــا ،يف تحليــل أنــواع النزاعــات العنيفــة
األخــرى واالتجاهــات املرتبطــة بالنزاعــات.

الشكل ( :)2النزاعات القامئة عىل مستوى الدول يف العامل العريب
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تــرز هنــا فرتتــان زمنيتــان عــى وجــه الخصــوص :األوىل
بــن عامــي  1980و ،1988حيــث شــهدت ارتفا ًعــا
مضاعفًــا يف عــدد القتــى يف املعــارك ،وذلــك بســبب
الحــرب اإليرانيــة – العراقيــة [ ]1988-1980عــى نحــو
أســايس؛ التــي نتــج منهــا  70يف املئــة مــن القتــى الذين
ســقطوا يف املعــارك يف املنطقــة العربيــة يف تلــك الفــرة،
مــا مثّــل  30يف املئــة مــن الوفيــات املرتبطــة باملعــارك
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ﻗﺘﲆ اﳌﻌﺎرك

يف النزاعــات عــى مســتوى العــامل إجــالً  .إضافــة
إىل مــا ســبق ،نالحــظ مســتوى عال ًيــا مــن الحــروب
األهليــة بــن أوائــل مثانينيــات القــرن العرشيــن ونهايــة
تســعينياته .وانتهــى العديــد مــن النزاعــات العربيــة يف
الجانــب األفريقــي يف هــذه الفــرة ،مبــا يف ذلــك الحــرب
األهليــة يف جيبــويت التــي أدت إىل أول انتخابات رئاســية
متعــ ّددة األحــزاب؛ والنــزاع العنيــف بــن الحكومــة

اتجاهات النزاعات في العالم العربي ()2019-1946

املغربيــة وجبهــة البوليســاريو ،حيــث تراقــب األمــم
املتحــدة وقــف إطــاق النــار هنــاك منــذ عــام 281991؛
والحــرب األهليــة يف الصومــال التــي انتهــت باإلطاحــة
بحكومــة محمــد ســياد بــري يف عــام  ،1991مــا أ ّدى إىل
دولــة هشــة تتّســم بنزاعــات أخــرى ال ت ـزال مســتمرة
حتــى يومنــا هــذا .29وأيضً ــا كانــت الحــرب األهليــة
اللبنانيــة [ ]1990-1975مــن بــن حــروب أهليــة
عربيــة أخــرى وضعــت أوزارهــا يف هــذه الفــرة.
ميكــن ربــط هــذا االتجــاه للنزاعــات شــديدة الخطــورة
والحــروب األهليــة ،خــال مثانينيــات القــرن العرشيــن
وتســعينياته ،باالتجــاه العاملــي الســائد للنزاعــات
الداخليــة التــي أعقبــت الحــرب البــاردة .فقــد شــهدت
املنطقــة العربيــة ،عــى غـرار املناطــق األخــرى ،ارتفا ًعــا
رسي ًعــا يف عــدد النزاعــات التــي تح ّركها عوامل سياســية
وعرقيــة ودينيــة وق َبليــة .30ومــن ناحيــة أخــرى ،رمبــا
أثّــرت زيــادة عــدد عمليــات حفــظ الســام وعمليــات
منــع نشــوب النزاعــات ،يف عــدد النزاعــات التــي انتهت
خصوصــا خــال الجــزء األخــر مــن
خــال هــذه الفــرة،
ً
هــذا اإلطــار الزمنــي.31
تبــدأ الفــرة البــارزة الثانيــة يف عــام  ،2011وتســتمر
حتــى يومنــا هــذا (نشــر إىل هــذه الفــرة باســم "حقبة
مــا بعــد الربيــع العــريب")؛ إذ يبــدو االرتفــاع الحــا ّد،
ضمــن هــذه الفــرة ،الفتًــا يف عــام  ،2014وهــو العــام
الــذي س ـ ّجل أكــر عــدد مــن النزاعــات القامئــة عــى
مســتوى الــدول يف املنطقــة العربيــة منــذ نهايــة الحرب
أساســا إىل نشــوب
العامليــة الثانيــة .ويعــود ذلــك ً
النـزاع يف ســورية .وعمو ًمــا ،يقــارب عــدد النزاعــات يف
هــذه الفــرة الزمنيــة ضعــف عــدد النزاعــات يف الفــرة
الســابقة املامثلــة التــي تبــدأ يف عــام ( 2001الشــكل

 .)2وقــد يدفــع هــذا االرتفــاع الحــا ّد يف عــدد النزاعــات
إىل اإلشــارة إىل نشــوء تنظيــم الدولــة اإلســامية
[داعــش] بوصفــه عامـ ًـا مســب ًبا لــه (وال ســيام أن هــذا
التنظيــم شــارك يف عــام  ،2015يف  7نزاعــات مــن أصــل
ـامل،
 14نزا ًعــا)ّ .إل أن هــذا التفســر ليــس دقي ًقــا وال شـ ً
كــا ســيتبني يف مــا يــي.
بــدأت هــذه الفــرة (املمتــ ّدة مــن عــام  2011إىل
الوقــت الحــارض) مــع انــدالع احتجاجــات الربيــع
العــريب ونشــوب الثــورات ضــد األنظمــة االســتبدادية
والدكتاتوريــة ،حيــث اســتجابت تلــك األنظمــة ،يف
غالبيــة الحــاالت ،مبســتويات متفاوتــة مــن العنــف،
لقمــع االحتجاجــات ،مــا أدى يف الكثــر مــن الحــاالت
خصوصــا
إىل تصاعــد النزاعــات واملواجهــات العنيفــة،
ً
يف ليبيــا وســورية واليمــن.
إضافــة إىل مــا ســبق ،تد ّخل العديد من القــوى اإلقليمية
والدوليــة ،يف هــذه الفــرة ،يف النزاعــات يف املنطقــة ،إمــا
عــى نحــو مبــارش ،وإمــا عــن طريــق تحويــل الن ـزاع
إىل حــرب بالوكالــة ألســباب ودوافــع مختلفــة ،مثــل
املصالــح االقتصاديــة واألســباب األيديولوجيــة وحاميــة
النفــوذ و /أو تعزيــز قــوة يف مواجهــة قــوى أخــرى.
ولعــل مــن املمكــن تفســر هــذا االتجــاه ،بصــورة
جزئيــة عــى األقــل ،مــن خــال حقيقــة أن حالتَــي عــدم
اليقــن وعــدم االســتقرار الشــديدتني أصبحتــا ســمة
بــارزة يف مي ـزان القــوى اإلقليمــي يف العــامل العــريب يف
أعقــاب الثــورات واالنتفاضــات التــي اندلعــت يف عــام
 ،2011كــا نتجــت هاتــان الحالتــان أيضً ــا مــن عواقــب
مــا بعــد غــزو الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة
فضــا عــن ذلــك،
ً
املتحــدة العــراق يف عــام .2003
شــهدت هــذه الفــرة منافســة نشــطة بــن الواليــات

28 "Ceasefire Monitoring," MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara), accessed on
28/6/2021, at: https://bit.ly/3wRfTx2
29 Mark Fathi Massoud, "The Rule of Law in Fragile States: Dictatorship, Collapse, and the Politics of Religion in
Post‐Colonial Somalia," Journal of Law and Society, vol. 47, no. S1 (October 2020), p. 112.
30 Y. Attari & A. Hamdo, International Law between Stability and Justice (Amman: Academic Book Center, 2016).
31 Pathways for Peace, p. 11.
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املتحــدة وأوروبــا وروســيا لتزويــد املنطقــة باألســلحة،
حيــث ارتفعــت وتــرة اســتريادها عــى نحــو الفــت ،مــا
ســاهم يف تصعيــد النزاعــات وتأجيجهــا.32
ميكــن أيضً ــا تفســر تفاقــم النزاعــات يف هــذه الفــرة،
بصــورة جزئيــة ،مــن خــال حقيقــة أن العديــد مــن
النزاعــات ورثــت األســباب الجذريــة  -الطائفيــة
والعرقيــة واإلقليميــة  -الكامنــة وراء نزاعــات ســابقة
جــرت تهدئتهــا قبـ ًـا (مثــل حالتــي ســورية واليمــن).
لذلــك ،ميكــن القــول إن نشــأة تنظيــم الدولة اإلســامية
مثّــل واح ـ ًدا فقــط مــن العوامــل الكامنــة وراء كثافــة
النزاعــات املشــار إليهــا ،ويف بعــض الســياقات ،مــن
األدق اعتبــاره نتيجــة للنزاعــات ،ال ســب ًبا لهــا .ومــع
ذلــك ،فمــن الناحيــة الكميــة ،تأ ّججــت النزاعــات
مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية خــال هــذه الفــرة،
وصــولً إىل عــام  ،2019عندمــا أعلــن البيــت األبيــض
يف آذار /مــارس تحريــر األرايض التــي يســيطر عليهــا
تنظيــم الدولــة اإلســامية يف ســورية والعـراقُ ،33معتـ ًـرا
ــي بالهزميــة اإلقليميــة .ومــن الالفــت
أن التنظيــم ُم ِن َ
أنــه يف الوقــت الــذي بقــي ارتفــاع عــدد النزاعــات
مســتم ًرا يف هــذه الفــرة ،حتــى عــام  ،2019كان عــدد
القتــى يف املعــارك ينخفــض ،مــا يشــر إىل أن غالبيــة
النزاعــات كانــت منخفضــة الش ـ ّدة ،حيــث أن الن ـزاع
الســوري هــو مــا تسـ ّبب بالعــدد األكــر مــن الوفيــات
املرتبطــة باملعــارك يف تلــك الفــرة.
بالعــودة إىل الرتكيــز عــى النزاعــات بــن الــدول ،نــرى يف
الشــكل ( )2تركّـ ًزا لهــا بــن عا َمــي  1948و .1991صحيــح
أن نشــوب هــذا النــوع مــن النزاعــات يف مثانينيــات
القــرن العرشيــن كان بســبب الحــرب اإليرانيــة  -العراقية

إىل ٍ
حــد بعيــد ،إلّ أن الفــرة  1973-1948طغــى فيهــا
عــدد النزاعــات العربيــة  -اإلرسائيليــة التــي نشــبت
ملواجهــة احتــال أجـزاء مــن فلســطني و[صحـراء] ســيناء
ومرتفعــات الجــوالن .لكــن تعريفــات برنامــج جامعــة
أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات ال تعتمــد مصطلح
االحتــال يف أي مــكان ،ونتيجــة لذلــك ،ال تُص ّنــف هــذه
الحــروب تحــت نــوع خــاص مــن النزاعــات (مثلــا هــي
الحــال مــع حــروب الفــرة االســتعامرية) ،ومــن ثــم
فقاعــدة البيانــات ال تســتوعب الديناميــات املعقّــدة
للحــروب املرتبطــة باالحتــال واالســتعامر االســتيطاين،
التــي ال تــزال تؤثــر يف فلســطني وغريهــا مــن األرايض
يف املنطقــة .وعــى صعيــد آخــر ،تجــدر املالحظــة إىل أن
جميــع "النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول" عــى
الحــدود بــن الســودان وجنــوب الســودان ،التــي جــرت
بــن عامــي  1963و ،2011احتُســبت باعتبارهــا نزاعــات
داخليــة؛ ذلــك أ ّن ال ـراع دار يف حينهــا بــن الســلطات
الرســمية والجامعــات املتم ـ ّردة املختلفــة.34
تشــر البيانــات أيضً ــا إىل أنــه غال ًبــا مــا يتســ ّبب
عــدد قليــل مــن النزاعــات مبوجــات االرتفــاع الحــادة
( )Spikesيف عــدد الوفيــات املرتبطــة باملعــارك،
حيــث إنــه يف حــال تقســيم النزاعــات التــي نشــبت
خــال الفــرة  ،2019-1989إىل "نزاعــات" (نجــم عنهــا
 999-25قتيــاً يف الســنة) و"حــروب" (عــدد القتــى
فيهــا يســاوي أو يجــاوز ألــف قتيــل يف الســنة) ،فإننــا
نــرى أن الحصــة الكــرى مــن النزاعــات أدت إىل أقــل
مــن ألــف وفــاة مرتبطــة باملعركــة .ويالحــظ أنــه حتــى
عــام  ،2002كان عــدد "الحــروب" ميثّــل نحــو ثلــث
مجمــوع النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول يف العامل

32 Perry Cammack & Michele Dunne, "Fueling Middle East Conflicts-or Dousing the Flames," Carnegie Endowment
for International Peace, 23/10/2018, at: https://bit.ly/2YEKzTk
33 National Security & Defense, "Statement from the President on the Liberation of ISIS-Controlled Territory," The
White House, Office of the Press Secretary, 23/3/2019, accessed on 23/6/2020, at: https://bit.ly/3dtaHES
 34يف متــوز /يوليــو  ،2011نــال جنــوب الســودان اســتقالله ،تــاه ن ـزاع بــن الدولتــن يف عــام  ،2012يف أثــر انفصالهــا ،بســبب التوافــق
اإلقليمــي عــى منطقــة هغليــغ /بانثــو املتنــازع عليهــا والغنيــة بالنفــط .ويف غضــون ذلــك ،انخرطــت الحكومــة الســودانية أيضً ــا يف نزاعــات
داخليــة مــع جامعــات متمــردة ،تدعمهــا حكومــة جنــوب الســودان ،والعكــس صحيــح .وتُ َع ـ ُّد هــذه الحــروب حروبًــا بالوكالــة .ينظــر:
"Government of South Sudan - SSDM/A," Uppsala Conflict Data Program, accessed on 14/7/2020, at:
https://ucdp.uu.se/statebased/11978; "Government of Sudan - SSLM/A," Uppsala Conflict Data Program, accessed on
14/7/2020, at: https://ucdp.uu.se/statebased/11976
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العــريب،إلّ أنــه يف الفــرة التاليــة ،زادت هــذه الحصــة/
النســبة نتيجــة االنخفــاض الكبــر يف عدد األنــواع األخرى
مــن النزاعــات (التــي ال تصــل إىل احتســابها حربًــا) .ثــم
بعــد ذلــك ،وابتــدا ًء مــن عــام  ،2013شــهد العــامل العــريب
ارتفا ًعــا غــر مســبوق ،منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ،يف
عــدد "الحــروب" (الشــكل .)3

مــن الواضــح أيضً ــا ،مبالحظــة خــط اتجــاه قتــى
املعــارك ،أن النزاعــات غــر املصنفــة حربًــا
( ،)Non-war Conflictsوإن كان عددهــا مرتف ًعــا،
فإنهــا منخفضــة الح ـ ّدة حتــى عنــد النظــر إىل النتائــج
اإلجامليــة ملجموعهــا؛ ذلــك أن العــدد اإلجــايل لقتــى
املعــارك يف النزاعــات كلهــا ال يــكاد يتجــاوز ثالثــة آالف
قتيــل ســنويًا يف املعــارك طــوال الفــرة.

الشكل ( :)3النزاعات يف العامل العريب
بني النزاعات (ً 999-25
قتيل) والحروب (≤ 1000قتيل يف املعارك) ()2019-1989
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مــن خــال مقارنــة عــدد الوفيــات املرتبطــة باملعركــة
يف الــدول العربيــة خــال عامــي  2018و ،2019ميكــن
أول ،نشــهد
تســجيل مالحظــات عــدة (الشــكل ً .)4
انخفاضً ــا بنســبة  25يف املئــة يف وفيــات املعــارك ،بــن
العــام األول والثــاين ( 2018و ،)2019وخاللهــا كان مــا
يقــارب نصــف عــدد قتــى املعــارك يف العــامل العــريب
يرتكــز يف ســورية (عــى الرغــم مــن أن ســورية شــهدت
أيضً ــا انخفاضً ــا كبـ ًرا يف عــدد قتــى املعــارك يف العامــن
نفســيهام) .وكان اليمــن ثــاين أكــر بلــدان املنطقــة
عنفًــا يف عــام 2018؛ وشــهد ،متا ًمــا كــا البلــدان

ﻗﺘﲆ ﰲ ﻣﻌﺎرك اﻟﻨﺰاﻋﺎت

اﻟﻨﺰاﻋﺎت

ﻗﺘﲆ ﰲ ﻣﻌﺎرك اﻟﺤﺮوب

اﻟﺤﺮوب

0

األخــرى ،انخفاضً ــا حــا ًدا يف عــدد قتــى املعــارك يف عــام
 .2019يف حــن بقيــت الصومــال مســتقرة إىل حـ ّد مــا،
مــع نحــو  2000قتيــل يف املعــارك يف كل عــام .أمــا يف
قتيــا يف
ليبيــا ،فارتفــع عــدد قتــى املعــارك مــن ً 44
قتيــا يف عــام .2019
عــام  ،2018إىل ً 1695
مــن املمكــن أيضً ــا تحليــل عــدد الوفيــات املرتبطــة
باملعــارك يف بلــد يشــهد حالــة نـزاع مــن خــال حســاب
عددهــم بالنســبة إىل عــدد ســكان ذلــك البلــد (معــدل
وفيــات املعــارك) .وتتيــح لنــا هــذه اإلحصائيــة أن
نــرى مثـ ًـا أن معــدل وفيــات املعــارك يف ســورية هــو
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أكــر مــن أربعــة أضعــاف مع ـ ّدل وفيــات املعــارك يف
اليمــن يف عــام  ،2018وبســت مــرات يف عــام .2019
يف الواقــع ،وجدنــا أنــه يف ســنوات عــدة ،منــذ عــام
 ،2012كان معــ ّدل الوفيــات يف ســورية أكــر بكثــر
مــن أي بلــد يف العــامل .فعــى ســبيل املثــال ،شــهدت

ســورية يف عــام ( 2013عــدد ســكانها نحــو  20مليونًــا)
أكــر مــن  65ألــف قتيــل معــارك ،يف ن ـزاع قائــم عــى
مســتوى الدولــة ،بينــا جــاء العــراق (عــدد ســكانه
نحــو  33مليونًــا) يف املرتبــة الثانيــة ،حيــث قُتــل نحــو
أربعــة آالف قتيــل يف املعــارك.

الشكل ( :)4قتىل املعارك يف النزاع القائم عىل مستوى الدول يف العامل العريب ( 2018و)2019
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نظـ ًرا إىل أن بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات
الخاصــة بالنزاعــات مبنيــ ٌة عــى أســاس الجهــات
الفاعلــة ( ،)Actor-basedلــذا ،ميكــن احتســاب
نزاعــات عــدة يف البلــد الواحــد .فســورية ،عــى ســبيل
املثــال ،خاضــت بــن عامــي  2013و 2019نزا ًعــا ضــد
كل مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية واملعارضــة الســورية.
ومــن ثــم ،احتُســب نزاعــان أو ثالثــة مــن النزاعــات
يف ســورية يف ســنوات تلــك الفــرة ،وجــرى ترميزهــا
عــى هــذا األســاس .أمــا عــى مســتوى العــامل العــريب
ـال ،فبقــي عــدد النزاعــات وعــدد البلــدان التــي
إجـ ً
تعــاين نزاعــات ،عــى حالــه تقري ًبــا حتــى عــام 2012؛
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

إذ ارتفــع بعــد ذلــك عــدد النزاعــات إىل ٍ
حــد بعيــد
بســبب انتشــار تنظيــم الدولــة اإلســامية يف ديناميــات
النزاعــات يف البلــدان األخــرى ،وألن تنظيــم الدولــة هــو
جهــة فاعلــة منفصلــة ،فقــد تــم ترميــز هــذه النزاعــات
عــى أنهــا نزاعــات منفصلــة (الشــكل .)5
بوجــه عــام ،ميكــن ربــط كــرة النزاعــات يف
الــدول العربيــة يف الفــرة  - 2019-1989مقارنــة
بعــدد الــدول املتأثــرة بالنــزاع  -باســتغالل بعــض
الجامعــات النزاعــات العنيفــة القامئــة ،التــي ف ّجرتهــا
املظــامل التاريخيــة بــن الجامعــات ،والرصاعــات عــى
الســلطة وســيطرة النظــام ،و /أو انهيــار ســيطرة
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الدولــة يف هــذه البلــدان .35وتتيــح هــذه الديناميــة
الفرصــة ملزيــد مــن األنشــطة القتاليــة بدوافــع
وقضايــا مختلفــة .ويُذكــر أنّــه مل يكــن ممك ًنــا لبعــض
هــذه النزاعــات اإلضافيــة  -يف بعــض البلــدان  -أن
تنشــب وتســتمر مــن دون تد ّخــل الــدول األجنبيــة
التــي ،كــا ذكرنــا ســابقًا ،قــد تســعى لتأجيــج

النــزاع بوســاطة املــال والســاح لخدمــة مصالحهــا
املشــركة مــع بعــض أطرافــه .وهكــذا ،نــرى أنــه،
إضافــة إىل الن ـزاع الداخــي عــى الســلطة ،تح ّولــت
بعــض النزاعــات ،مثــل النــزاع الســوري ،إىل نــوع
مــن الحــروب بالوكالــة ،يتــم فيهــا خــوض نزاعــات
داخليــة وإقليميــة ودوليــة.36

الشكل ( :)5عدد البلدان التي تشهد نزاعات يف مقابل عدد النزاعات يف العامل العريب ()2019-1989
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اﻟﻨﺰاﻋﺎت

نجــد أيضً ــا عــد ًدا متنام ًيــا مــن النزاعــات األهليــة التــي
جــرى تدويلهــا بــن عامــي  1989و( 2019الشــكل )6؛
ففــي حــن أن العديــد مــن النزاعــات هــي نزاعــات
داخليــة (أي تندلــع بــن األطـراف [املتعـ ّددة] يف البلــد
الواحــد) ،نــرى اتجا ًهــا متزايـ ًدا النخـراط أطـراف ثالثة.
فعــى ســبيل املثــال ،دأبــت إيـران وروســيا عــى دعــم
بــن الشــكل ()6
النظــام يف النــزاع يف ســورية .كــا يُ ّ
أيضً ــا أن عــام  2019شــهد أكــر عــدد مــن النزاعــات
امل ُد ّولــة (أي التــي جــرى تدويلهــا) يف العــامل العــريب

0

اﻟﺪول

منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة يف عــام 1945
(ســبعة نزاعــات).
بحســب بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات
الخاصــة بالنزاعــات ،ت ُ َر ّمــز حالــة عــدم التوافــق
( )Incompatibilityيف النزاعــات القامئــة عــى
مســتوى الــدول مــن خــال تقســيمها إىل ثالثــة
أنــواع رئيســة .1 :حكوميــة (عــى ســبيل املثــال،
االســتيالء عــى الحكومــة عــن طريــق اســتبدال
الحكومــة املركزيــة أو تغيــر تركيبتهــا أو نــوع النظام

35 Pathways for Peace, p. 20.
36 "Syria," Uppsala Conflict Data Program, Department of Peace and Conflict Research, accessed on 24/6/2020, at:
https://ucdp.uu.se/country/652
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الســيايس)؛  .2إقليميــة [متعلّقــة بالنــزاع عــى
ٍ
أراض] (عــى ســبيل املثــال ،االنفصــال ،أو تنافــس
البلــدان للســيطرة عــى منطقــة معيّنــة أو املطالبــة
بالحكــم الــذايت مــن خــال النزاعــات الداخليــة)؛
 .3مختلطــة [مزيــج مــن االثنــن]  .37بالنســبة

إىل العــامل العــريب ،فــا نجــد ســوى فئــة صغــرة
"مختلطــة" ،هــي الحــرب اإليرانيــة  -العراقيــة يف
مثانينيــات القــرن العرشيــن ،والنــزاع بــن الحكومــة
الســورية وقــوات ســوريا الدميقراطيــة بــن عامــي
 2016و.2018

الشكل ( :)6عدد الحروب األهلية يف الدول العربية بحسب التدخل الدويل ()2019-1946
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اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌ ُﺪ ّوﻟﺔ

تُبـ ّـن البيانــات أنــه خــال الفــرة  ،2019-1946اندلــع
" 215نزا ًعــا إقليميًــا" و" 208نزاعــات حكوميــة" يف
املنطقــة العربيــة .صحيــح أن هــذه األرقــام تتــاىش
مــع التو ّجهــات العامليــةّ ،إل أن هنــاك ســمتني فريدتــن
يتميّــز بهــا العــامل العــريب :الزيــادة امللحوظــة يف عــدد
النزاعــات الحكوميــة يف املنطقــة منــذ مثانينيــات القــرن
املــايض ،ووجــود نـزاع إقليمــي واحــد فقــط بــن عامــي
 1998و( 2005الشــكل .)7
تســاعد العديــد مــن التفســرات يف رشح هــذا
االتجــاه املتعلّــق بتزايــد النزاعــات الحكوميــة منــذ
مثانينيــات القــرن العرشيــن؛ أولً  ،يف أنحــاء العــامل
العــريب كلهــا ،حــازت الــدول الجديــدة ،يف مرحلــة مــا

0

اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ

بعــد االســتعامر ،عــى موجــة مــن الرشعيــة الشــعبية
الناتجــة مــن النضــال ضــد االســتعامر الــذي اســتمر
عقــو ًدا عــ ّدة .ويف بعــض الحــاالت  -مثــل العــراق
وســورية وتونــس وليبيــا وغريهــا  -تلــت هــذه املوجــة
الشــعبية عمليــة تحديــث ناجحــة نســب ًيا ،أكســبت
تلــك األنظمــة أيضً ــا شــعبية ارتبطــت بــاألداء .وبعــد
ذلــك ،أدت العمليتــان املتزامنتــان للتكيّــف الهيــكيل
( )Structural Adjustmentاملصحــوب باألزمــة
االقتصاديــة وتنامــي االســتبداد إىل تقويــض الرشعيــة
خصوصــا يف
يف العديــد مــن البلــدان العربيــة،
ً
أواخــر ســبعينيات القــرن املــايض .وخالصــة األمــر ،مل
تنشــب نزاعــات حكوميــة رئيســة ســع ًيا وراء تغيــر
النظــام الســيايس حتــى مثانينيــات القــرن املــايض،
37 Gleditsch et al., p. 619.
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حــن رأى النــاس عــى نطــاق واســع أنــه جــرى نقــض وهــو مــا ُو ِعـ َدت بــه الشــعوب عنــد االســتقالل ،وأدى
العقــد االجتامعــي الــذي يشــمل التوظيــف الكامــل ذلــك إىل انــدالع نزاعــات حكوميــة عديــدة يف محاولــة
( )Full Employmentوتحســن مســتويات املعيشــة ،لتغيــر األنظمــة.
الشكل ( :)7النزاعات القامئة عىل مستوى الدول يف العامل العريب بحسب حالة عدم التوافق ()2019-1946
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إﻗﻠﻴﻤﻲ

تســببت العقــود االجتامعيــة املكســورة بــن الدولــة
واملواطنــن ،عــى الرغــم مــن تضخيمهــا بدرجــة أكــر،
بزيــادة الرصاعــات الحكوميــة يف العــامل العــريب منــذ
عــام  .2010ففــي العديــد مــن البلــدان يف أنحــاء
املنطقــة كلهــا ،أثــارت عوامــل عــ ّدة ،تشــمل الفســاد
وقلّــة الفــرص االقتصاديــة امل ُتاحــة وانتهــاكات حقــوق
َ
الشــكوك يف
اإلنســان وانحســار اإلميــان بالدميقراطيــة،
رشعيــة الدولــة .وبســبب هــذه العوامــل ،إضافــة إىل
وحــدة الثقافــة واللغــة ،ع ّمــت االضطرابــات املرتبطــة
بهــذه األوضــاع أرجــاء العــامل العــريب كلهــا ،يف أعقــاب
االحتجاجــات الثوريــة يف تونــس.38
مــع ذلــك ،ال تُ ـ ّرر رشعيــة الدولــة املضعضعــة حــاالت
النزاعــات الحكوميــة كلهــا التــي اندلعــت خــال

ﺣﻜﻮﻣﻲ

0

ﻣﺨﺘﻠﻂ

هــذه الفــرة؛ ففــي مثانينيــات القــرن العرشيــن ،أي يف
الوقــت الــذي اســتبدل جـــزء كـــبري مــن املنطقــة البنــى
االســتعامرية بأجهــزة سياســية محليــة" ،ظلــت بعــض
املشــكالت القدميــة جامثــة ،وهــي املتعلّقــة ببنــاء األمــة
يف مجتمعــات منقســمة دين ًيــا وعرق ًيــا ،مثــل العــراق
ولبنــان والســودان" .39وقــد تُع ـ ّد هــذه الظاهــرة إرثًــا
بنيويًــا [خلّفــه] الحكــم االســتعامري؛ إذ تحكّمــت
اســراتيجية "فــ ّر ْق ت َُســ ْد" يف االنقســامات الدينيــة
والعرقيــة ،فمنحــت القــوى الغازي ـ ُة مجموعـ ٍ
ـات ديني ـ ًة
الخاصــة ،يف مقابــل
أو عرقيـ ًة م ّعينـ ًة الســلط َة والحقــوق
ّ
والئهــا .ومــع انســحاب هــذه القــوى ،يف نهايــة الفــرة
االســتعامرية ،عــادت هــذه األعــال العدائيــة الدائــرة
منــذ أمــد بعيــد إىل الواجهــة .ونالحــظ هــذه الديناميــة

38 Pathways for Peace, p. 21.
39 Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for Life (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012).
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عــى نحــو خــاص يف لبنــان 40والعـراق ،حيــث اســتمرت
النزاعــات الحكوميــة طــوال مثانينيــات القــرن املــايض.
ويف بعــض الحــاالت ،مل تســتوعب الــدول القوميــة
الحديثــة (مثــل الجزائــر وليبيــا واملغــرب وســورية
واليمــن) التــي أعقبــت الحكــم االســتعامري األقليــات
العرقيــة العابــرة للحــدود .وأدى ذلــك إىل صدامــات،
حيــث طالبت األقليــات باالعـراف بحقوقهــا وبالحامية
يف ظــل النظــام الجديــد .وغال ًبــا مــا قوبلــت مطالباتهــا
تلــك بالقــوة؛ إذ أكّــدت الحكومــات الجديــدة حقهــا
الفيبــري الحــري ( )Weberian Rightيف اســتخدام
العنــف .41ويُعــ ّد النــزاع بــن األكــراد والحكومــة
العراقيــة مثــالً واض ًحــا عــى ذلــك.42
أخــ ًرا ،نالحــظ أن املســتعمرين األوروبيــن صــ ّدروا
املفهــوم الوســتفايل 43للدولة إىل مســتعمراتهم الســابقة.
وبنــا ًء عــى ذلــك ،انك ّبــت األنظمــة الجديــدة عــى
عمليــات بنــاء الدولــة وفــق مفهــوم ســيايس مســتورد
(وأجنبــي) .ورسعــان مــا تجلّــت التوت ّـرات بــن الهويات
العابــرة يف املنطقــة (أي القوميــة اإلســامية والقوميــة
العربيــة) مــن جهــة ،ومنــوذج الدولــة الوســتفالية الــذي
ر ّوج للهويــات الوطنيــة الواحــدة ،مــن جهــة أخــرى.
ويف هــذا الســياق ،ال ميكــن إنــكار أن صعــود اإلســام
الســيايس ،والتســييس املتنامــي للطائفيــة التــي تتحـ ّدى
رشعيــة الدولــة يف العــامل العــريب ،ســاهام يف تكريــس
االتجــاه الطويــل األمــد للنزاعــات الحكوميــة املتزايــدة
يف املنطقــة.
وعــى الرغــم مــن هــذه العوامــل التــي ســاهمت يف
زيــادة انتشــار "النزاعــات الحكوميــة" ،فــإن األرض
تحتفــظ بأهميــة خاصــة ،فهــي عنــر رضوري للهويــة
وســبل العيــش والرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي؛

مــا يجعــل الســيطرة عليهــا أمــ ًرا أساســ ًيا لغالبيــة
أنظمــة الحكــم .وبنــاء عــى ذلــك ،مــن املمكــن توقّــع
حــدوث ارتفــاع يف نســبة النزاعــات اإلقليميــة يف الفــرة
تحليــا
ً
املقبلــة .أيضً ــا ،تُعتــر األرض جان ًبــا مل يُحلّــل
كاف ًيــا يف النزاعــات القامئــة .فعــى ســبيل املثــال،
ميكــن النظــر إىل دارفــور باعتبارهــا حالـ َة نـزا ٍع مرتبــط
بتخلّــف التنميــة يف البلــد والــراع املتزايــد عــى
األرض واملــوارد عــى املســتوى املحــي .لكــن ،بعــد
انهيــار ال ُبنــى واملؤسســات االجتامعيــة خــال النزاعــات
الطويلــة األمــد ،قــد تطفــو مجـ ّد ًدا اإلحباطــات القدمية
و /أو الشــعور بالظلــم يف مــا يتعلّــق بــاألرض واملــوارد
الطبيعيــة .وإضافــة إىل مــا ســبق ،رمبــا تنشــأ نزاعــات
إقليميــة بــن العائديــن واملحتلّــن /املقيمــن الجــدد يف
أراضيهــم ،وهــو مــا لوحــظ أيضً ــا يف تجربــة دارفــور
رشديــن داخل ًيــا
األخــرة لــدى عــودة الالجئــن وامل ّ
(.44)Internally Displaced Persons
2 -2لمحة عامة على النطاق
العالمي

نبــدأ بنظــرة عامليــة شــاملة لجميــع اتجاهــات النزاعات
القامئــة عــى مســتوى الدولة بــن عامــي  1946و.2019
ومــن خــال العمــل عــى أربــع فئــات مــن النزاعــات
املحــ ّددة يف الشــكل (( )2الحــروب االســتعامرية،
والحــروب بــن الــدول ،والحــروب األهليــة ،والحــروب
األهليــة الدوليــة) ،ميكــن مالحظــة أربعــة اتجاهــات
رئيســة للن ـزاع (الشــكل :)8
•النــزاع األهــي هــو النــوع الرئيــس مــن النزاعــات
عــى املســتوى العاملــي ،ونشــهد ازديــا ًدا يف وتــرة هــذه
النزاعــات بــد ًءا مــن عــام  ،1970وهــو مــا ينطبــق أيضً ــا
عــى املنطقــة العربيــة .وخــال الفــرة الزمنيــة نفســها،

"40 Raffaella A. Del Sarto, "Contentious borders in the Middle East and North Africa: Context and Concepts,
International Affairs, vol. 93, no. 4 (2017), pp. 767-787, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/35NIabT
 41كتــب ماكــس فيــر يف مقالتــه "السياســة بوصفهــا مهنــة" ( )Politik als Berufأن الســمة األساســية لقيــام الدولــة هــي ادعــاء احتــكار
العنــف أو احتــكار االســتخدام الرشعــي للقــوة البدنيــة ،يف إنفــاذ أمرهــا( .املرتجمــة)
42 Harb, p. 20
 43نســبة إىل صلــح وســتفاليا الــذي ُوقّعــت معاهدتــاه يف عــام  .1648ويُ َعـ ّد االتفاقيــة الدبلوماســية األوىل يف العــر الحديـ ِ
ـث التــي أرســت
نظا ًمــا جديـ ًدا يف أوروبــا الوســطى والغربيــة مبنيًــا عــى مبــدأ ســيادة الــدول( .املرتجمــة)
44 Pathways for Peace, p. 148.
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نشــهد انخفاضً ــا يف عــدد النزاعــات بــن الــدول .ففي عام
 ،2019شــهد العــامل نزاعــن ،فحســب ،بــن الــدول؛ بــن
الهنــد وباكســتان بشــأن كشــمري ،وبــن إيـران وإرسائيــل.

ـض الح ـ ّدة نســب ًيا .يف املقابــل،
وكان كال النزاعــن منخفـ َ
شــهدنا  52نزا ًعــا أهل ًيــا يف العــام ذاتــه (.)2019

الشكل ( :)8عدد البلدان التي تشهد نزاعات مسلّحة قامئة عىل مستوى الدول يف العامل بحسب نوع النزاع
()2019-1946
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ﺑني اﻟﺪول

اﻟﺤﺮوب اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ

اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ

اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌ ُﺪ ّوﻟﺔ

•ارتفــع عــدد النزاعــات حتــى بلــغ الــذروة يف عــام
 ،1991تــاه انخفــاض حــاد .وهنــاك عامــان أساســيان
يكمنــان وراء مــا حــدث :األول ،بعــد انهيــار االتحــاد
الســوفيايت ،شــهدت الــدول التــي كانــت أعضــاء فيــه
ارتفا ًعــا يف عــدد النزاعــات األهليــة ،حيــث ســارعت
القــوى الداخليــة فيهــا إىل مــلء الفــراغ الــذي تركــه
الحــكام الســوفيات االســتعامريون .والثــاين ،وهــو
العامــل األهــم ،كانــت العديــد مــن الحــروب األهليــة
يف حقبــة الحــرب البــاردة حروبًــا بالوكالــة ،تل ّقــت فيهــا
األط ـراف املتحاربــة دعـ ًـا مــن القــوى العظمــى التــي
غالبًــا مــا كانــت تدعــم الــدول القمعيــة التــي ال تحظى
بشــعبية .وهكــذا ،نشــهد ارتفا ًعــا يف النزاعــات طويلــة
األمــد يف ســبعينيات القــرن العرشيــن ومثانينياتــه .لكــن
بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيايت ،نضــب دعــم القــوى

0

ﻗﺘﲆ ﰲ اﳌﻌﺎرك

العظمــى ،وانتهــت غالبيــة الحــروب بالوكالــة يف أوائــل
تســعينيات القــرن املــايض .واســتمر هــذا االنخفــاض
يف النزاعــات طــوال العقــد األول مــن القــرن الحــادي
والعرشيــن ،ودفــع كثرييــن إىل املجادلــة بأننــا نتّجــه
نحــو عــامل أكــر ســا ًما.45
•عــى عكــس اتجــاه الصعــود املتزايــد لعــدد النزاعــات
عــى مســتوى العــامل ،انخفــض عــدد الوفيــات املرتبطــة
بالنزاعــات انخفاضً ــا مطّــر ًدا عــى مــدى الســنوات
العرشيــن املاضيــة (وهــذا مــا انطبــق عــى العــامل العــريب
خــال الســنوات العــر املاضيــة فحســب) .وميكننــا أن
نــرى بعــض الــذروات يف عــدد القتــى يف معــارك تتعلّــق
بنزاعــات مح ـ ّددة ،مثــل الحــرب بــن إريرتيــا وإثيوبيــا
يف عامــي  1999و ،2001ونهايــة الحــرب األهليــة يف

 45من بني مراجع أخرى ،ينظر:
Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (Westminster: Penguin Books, 2012).
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رسيالنــكا يف عــام  ،2009والحــرب األهليــة يف ســورية
منــذ عــام  .2013وتســ ّببت هــذه النزاعــات ،إىل ٍ
حــد
بعيــد ،باالختــاف الحاصــل بــن االتجاهــات العامليــة
واإلقليميــة يف هــذه الفــرة .ويف حــن أن عــدد القتــى يف
املعــارك يف عــام  2014كان األعــى منــذ نهايــة الحــرب
البــاردة ،حيــث كان يُعــادل نحــو أربعــة أضعــاف معـ ّدل
القتــى يف املعــارك خــال العقــد األول مــن القــرن
الحــادي والعرشيــن ،انخفــض هــذا العــدد ســنويًا منــذ
ذلــك الحــن ،ليســتقر عنــد  50000قتيــل يف عــام .2019
•نشــهد زيــادة حــا ّدة أخــرى يف عــدد النزاعــات بــد ًءا
أساســا مــن
مــن عــام  ،2013وهــو مــا ميكــن تفســره ً
توســع تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العديــد مــن
خــال ّ
البلــدان ،وبدرجــة أقــل مــن خــال "حقبــة مــا بعــد
الربيــع العــريب" ،كــا يبـ ّـن الشــكل ()8؛ ذلــك أنــه يتــم
احتســاب كل نـزاع مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية يف كل
دولــة عــى أنــه نـزاع منفصــل ،حتــى لــو كانــت الدولــة
توســع تنظيــم الدولــة اإلســامية
منخرطــة يف نـزاع قبــل ّ
ومت ـ ّدده إليهــا (الشــكل  .)9ويذكــر أنــه جــرى تســجيل
تنظيــم الدولــة اإلســامية ،للمــرة األوىل ،بوصفــه جهــة
فاعلــة يف النــزاع يف العــراق يف عــام  .2004ويف عامــي
 2013و ،2014انتــر تنظيــم الدولــة اإلســامية يف كل
مــن ليبيــا وســورية .وميكننــا مالحظــة أن مثــة ارتفا ًعــا
ملحوظًــا ،يف عــام  ،2015يف عــدد النزاعــات التــي يشــارك
فيهــا هــذا التنظيــم.
يتوافــق هــذا االتجــاه يف النزاعــات التــي يشــارك فيهــا
تنظيــم الدولــة اإلســامية مــع إعالنــه قيــام خالفــة
لجميــع أنحــاء العــامل يف حزيـران /يونيــو  ،2014الــذي
ألهــم جامعــات إســامية يف دول مثــل أفغانســتان
وبوركينــا فاســو ومــايل ونيجرييــا ،ملبايعتــه خــال
العامــن الالحقــن .وكانــت تلــك الجامعــات يف العديــد
مــن هــذه البلــدان مشــارك ًة بالفعــل يف نزاعــات أهليــة
ضــد الحكومــات الوطنيــة .وأصبــح تنظيــم الدولــة،
بالنســبة إىل نســبة كبــرة مــن هــذه البلــدان ،وعــى
نحــو فعــال ،يشــكّل طرفًــا ثالثًــا خارج ًيــا يف نــزاع
أهــي قائــم ،وذلــك بــد ًءا مــن عــام  .2014ونجــم
عــن ذلــك نزاعــات جديــدة بــن التنظيــم وحكومــات
معينــة .وتشـكّل النزاعــات التــي يشــارك فيهــا التنظيــم
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 30-25يف املئــة مــن مجمــوع النزاعــات يف الســنوات
الخمــس املاضيــة ،كــا يوضــح الشــكل ( .)9وعــى
الرغــم مــن هزميــة تنظيــم الدولــة اإلســامية يف
ســورية يف عــام  ،2019فــإن التنظيــم ال ي ـزال مشــاركًا
يف ديناميــات النزاعــات عــى مســتوى العــامل ،وقــد زاد
عــدد النزاعــات التــي يشـكّل تنظيــم الدولــة اإلســامية
طرفًــا فيهــا ،مــن  12إىل  16بــن عامــي  2018و.2019
ميكننــا أيضً ــا أن نعــزو الــذروة يف عــدد الوفيــات
الناجمــة عــن املعــارك (مــن جميــع األطــراف)
إىل نزاعــات تنظيــم الدولــة اإلســامية يف الفــرة
 .2017-2015ففــي حــن زاد عــدد النزاعــات مــع
التنظيــم زيــادة طفيفــة منــذ عــام  ،2017انخفــض
مســتوى الوفيــات الناجمــة عــن املعــارك معــه
انخفاضً ــا كبــ ًرا يف عامــي  .2019-2018وبالنظــر
إىل مســتويات الوفيــات يف املعــارك ،مقارنــة بعــدد
النزاعــات املندلعــة يف الوقــت نفســه ،ال يبــدو أن
النزاعــات التــي يشــارك فيهــا التنظيــم تختلــف عــن
النزاعــات األخــرى مــن حيــث الشــ ّدة (الشــكل .)9
كــا أســلفنا ،غالبًــا مــا يكــون عــدد قتــى املعــارك
نات ًجــا مــن عــدد قليــل مــن النزاعــات التــي تس ـ ّببت
بعــدد كبــر مــن الضحايــا .لهــذا الســبب ،نُ يّــز بــن
"النزاعــات" التــي تشــهد مــا بــن  25و 999حالــة
وفــاة يف املعركــة يف غضــون عــام ،و"الحــروب" التــي
يتــم تعريفهــا باعتبارهــا نزاعــات أ ّدت إىل مقتــل
ألــف شــخص أو أكــر .عــى املســتوى العاملــي ،فــإن
نســبة الحــروب مســتق ّرة ،إىل ٍ
حــد مــا ،منــذ عــام
( 2000لكــن هــذا ال ينطبــق عــى العــامل العــريب يف
الفــرة نفســها) .وس ـ ّجلت نحــو  20-15يف املئــة مــن
النزاعــات منــذ عــام  2000مــا يســاوي أو يزيــد عــى
ألــف قتيــل مرتبــط باملعركــة ،مــع زيــادة طفيفــة بــن
عامــي  2014و .2017أمــا عــن عــدد القتــى يف املعارك
املرتبطــة بـــ "النزاعــات" ،فمســتقر ،وال يــزال مــن
النــادر أن يُقتــل أكــر مــن  10000شــخص يف مجمــل
"النزاعــات" عــى النطــاق العاملــي .وعــى النقيــض
مــن ذلــك ،ففــي فئــة الحــروب ،وحدهــا أفغانســتان
تجــاوز عــدد قتالهــا يف املعــارك  10000قتيــل يف عــام
( 2019الشــكل .)10
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يف عامــي  2018و ،2019تســ ّببت نزاعــات قليلــة
يف عــدد كبــر مــن الوفيــات املرتبطــة باملعــارك.
فعــى ســبيل املثــال ،يف عــام  ،2019كانــت غالبيــة
الوفيــات املرتبطــة باملعــارك مــن أفغانســتان التــي
شــهدت تصعيــ ًدا بــن عامــي  2018و ،2019عندمــا
ارتفــع عــدد قتــى املعــارك مــن  25679قتيـ ًـا يف عــام
 ،2018إىل نحــو  30ألفًــا يف عــام  .2019ويف الوقــت
نفســه ،بقيــت ســورية ثــاين أكــر النزاعــات دموي ـ ًة يف
عــام  ،2019مســ ّجل ًة انخفاضً ــا يف الوفيــات املرتبطــة
باملعــارك؛ إذ انخفــض هــذا العــدد مــن  11824قتيـ ًـا
يف عــام  ،2018إىل  7304يف عــام  – 2019وهــو العــدد
األدىن للقتــى يف تســع ســنوات مــن الحــرب .ويف عــام
 ،2018شــهد اليمــن ثالــث أكــر عــدد مــن الوفيــات
املرتبطــة باملعــارك عــى مســتوى العــامل ( 4515قتيـ ًـا)،
لكــن نظــ ًرا إىل جهــود التهدئــة امللحوظــة يف عــام
 ،2019انخفــض العــدد ليصــل إىل  1663حالــة وفــاة
مرتبطــة باملعــارك الدائــرة ،وحلّــت الصومــال وليبيــا
مــكان اليمــن يف الرتتيــب (الشــكل  .)11وتتوافــق هــذه
النتائــج مــع حقيقــة أن ســورية وأفغانســتان واليمــن،
عــى التــوايل ،وفقًــا ملــؤرش الســام العاملــي يف عــام
 ،2019هــي مــن بــن أقــل البلــدان ســا ًما يف العــامل،
يليهــا جنــوب الســودان وباكســتان.46
لفهــم الحصــة النســبية التــي تســتحوذ عليهــا النزاعــات
القامئــة عــى مســتوى الــدول يف العــامل العــريب ،عــى نحــو
أدق ،درســنا التفــاوت اإلقليمــي يف اتجاهــات النزاعــات
القامئــة عــى مســتوى الــدول بــن عامــي  1946و.2019
ومــن الواضــح أنــه طــوال الفــرة الزمنيــة املدروســة،
حــازت آســيا النصيــب األكــر مــن النزاعــات عمو ًمــا ،وهــي
مســتق ّرة تقريبًــا مــن حيــث عــدد النزاعــات يف العــام
الواحــد .وتشــكّل البلــدان األفريقيــة غــر العربيــة ثــاين
أكــر فئــة /منطقــة ،مس ـ ّجلة ارتفا ًعــا ملحوظًــا منــذ عــام
 .2012ويف حــن أن لــدى آســيا وأفريقيــا النصيــب األكــر
مــن النزاعــات ،فــإن العــامل العــريب شــهد أكرب زيادة نســبية
عــى مــدى الســنوات الســت املاضيــة (الشــكل .)12

كــا يف املبحــث الســابق ،اختربنــا النزاعــات األهليــة
عــى املســتوى العاملــي (أي جــرى اســتبعاد النزاعــات
بــن الــدول) مــن خــال مشــاركة أطــراف ثالثــة
(الشــكل  .)13وميكــن قــراءة رشح هــذا الشــكل
بالتزامــن مــع قــراءة رشح الشــكل ( )6الــذي تنــاول
هــذا االتجــاه يف العــامل العــريب .ووفقًــا لتعريــف
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات،
يُ ّعـ ُّد النـزاع الداخــي دول ًيــا إذا شــارك فيــه طــرف ثالث
أو أكــر مــن الحكومــات ،مــن خــال مقاتلــن ،دعـ ًـا
أي مــن الطرفــن املتنازعـ ْـن .وميكــن أن تعتــر
لهــدف ٍّ
عمليــات األمــم املتحــدة أو عمليــات حفــظ الســام
اإلقليميــة عــى هــذا النحــو ،وذلــك وف ًقــا لواليــة كل
منهــا ،لكنهــا ال تجعــل الن ـزاع تلقائ ًيــا نزا ًعــا ُم ـ َد َّو ًل.47
يف غالبيــة الحــاالت ،يدعــم الطــرف الثالــث املتد ّخــل
الطــرف الحكومــي ،لكــن هــذا ال ينطبــق دامئًــا [عــى
الحــاالت كلهــا] كــا حــدث يف أوكرانيــا (دعمــت
روســيا املتم ّرديــن) ويف ليبيــا (دعمــت مــر وروســيا
"الجيــش الوطنــي الليبــي") .فضـ ًـا عــن ذلــك ،ال يُع ـ ّد
انخـراط تنظيــم الدولــة اإلســامية يف نـزاع مــا تدويـ ًـا،
عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الطــرف املتد ّخــل يشــكل
طرفًــا ثالثًــا خارجيًــا ،يتدخــل يف الن ـزاع بوصفــه جهــة
فاعلــة غــر حكوميــة.
تشــر البيانــات الصــادرة عــن برنامــج جامعــة أوبســاال
للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات إىل زيــادة حــادة يف
النزاعــات األهليــة التــي جــرى تدويلهــا منــذ عــام ،2014
وهــو مــا يتوافــق مــع ارتفــاع عــدد النزاعــات املرتبطــة
بتنظيــم الدولــة اإلســامية .ويف حــن أن نحــو نصــف
نزاعــات التنظيــم نزاعــاتٌ أهليــة جــرى تدويلهــاّ ،إل أن
ـر الزيــادة الحــا ّدة يف تدويل
هــذا العامــل وحــده ال يفـ ّ
ـر "حقبــة مــا بعــد الربيــع العــريب" أيضً ا
النزاعــات .وتُفـ ّ
وارتداداتهــا يف أنحــاء املنطقــة كلهــا ،جزئيًــا هــذا االتجاه،
فضـ ًـا عــن عــدم اســتقرار الســلطة يف بعــض املناطــق
والتنافــس بــن مختلــف التحالفــات الدولية عــى النفوذ
واملصالــح اإلس ـراتيجية.

46 Global Peace Index 2019, p. 12.
47 Havard Strand et al., "Trends in armed Conflict, 1946–2018," Conflict Trends, no. 3 (2019), p. 3, accessed on
28/6/2021, at: https://bit.ly/2YQgxvW
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* مالحظة :يف هذا الشكل ،جرى ترميز إيران وتركيا عىل أنهام آسيا وأوروبا ،عىل التوايل.
ميكننــا أيضً ــا أن نــرى أنه يف الســنوات الخمــس املاضية،
تجــاوزت نســبة قتــى املعــارك املرتبطــة بالنزاعــات
األهليــة التــي جــرى تدويلهــا ،عــد َد األشــخاص الذيــن
قُتلــوا يف نــزاع أهــي "عــادي" ،أو نزاعــات مل يجــ ِر
تدويلهــا (الشــكل  .)13قــد يكــون هــذا الظــرف إمــا
نات ًجــا مــن زيــادة ح ـ ّدة النزاعــات امل ُد ّولــة ،وإمــا ألن
النزاعــات األكــر حــ ّدة تزيــد مــن احتــال تدويلهــا.
مثـ ًـا ،هنــاك مــن يزعــم أن األســاس املنطقــي للتدخــل
الــدويل يف ليبيــا ،عــى ســبيل املثــال ،كان يهــدف إىل
منــع التصعيــد ،بينــا يعتقــد آخــرون أن التدخــات
الدوليــة أ ّدت إىل اســتمرار هــذا النــزاع وتصعيــده.48
أخـ ًرا ،نــدرس النزاعــات العامليــة القامئــة عــى مســتوى
الــدول بحســب نــوع حالــة عــدم التوافــق .وكــا ذُكــر
ســابقًا ،يجــري تصنيــف جامعــة متمــ ّردة مــا  -يف
مجموعــة البيانــات  -عــى أنهــا تطمــح إىل اإلطاحــة
بحكومــة وطنيــة (مثــل ليبيــا أو اليمن) ،أو أنها تســعى

ملزيــد مــن الحكــم الــذايت اإلقليمــي أو االنفصــال (مثــل
مت ـ ّرد [إقليــم] بانغســامورو  Bangsamoroاالنفصــايل
شــبه القومــي يف الفلبــن) .ومنــذ تســعينيات القــرن
املــايض ،بقيــت نســبة النزاعــات اإلقليميــة والحكوميــة
هــي نفســها تقريبًــا .ومــع ذلــك ،نلحــظ يف عــام 2015
ارتفا ًعــا يف عــدد النزاعــات اإلقليميــة (الشــكل ،)14
ـر إىل حـ ٍـد بعيــد مــن خــال الحافــز املتنامــي لــدى
يُ َفـ َّ
تنظيــم الدولــة اإلســامية لضــم املناطــق اإلســامية
كلهــا الواقعــة تحــت خالفتــه ،ومــن ثــم ،ال يتحــ ّدى
تنظيــم الدولــة الحكومــات يف البلــدان التــي يقاتــل
فيهــا؛ بــل يخــوض نزا ًعــا عــى األرايض اإلســامية.
تواجــه الحكومــة النيجرييــة ،عــى ســبيل املثــال ،نزا ًعــا
مــع التنظيــم وتحديًــا مــع جامعــة بوكــو ح ـرام .لــذا،
يُص ّنــف نزاعهــا عــى أنــه ن ـزاع حكومــي ،أمــا الن ـزاع
مــع التنظيــم ،فيص ّنــف عــى أنــه نـزاع إقليمــيّ .إل أن
هــذا النــوع مــن التضــارب املختلــط نــادر الحــدوث.
48 Ibid., pp. 3-4.
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3 .النزاعات بين الجهات غير التابعة
للدول (النزاعات غير الحكومية)
()2019-1989

شــهدت الســنوات األخــرة ارتفا ًعــا يف عــدد الجامعــات
املس ـلّحة غــر التابعــة للــدول ،يف أنحــاء العــامل كلهــا؛
ففــي حــن كان عــدد الجامعــات املســلحة يف الحــروب
األهليــة يســاوي  8يف عــام  ،1950قفــز إىل  14يف عــام
 ،2010وازداد باطّـراد منــذ ذلــك الحــن .وتشــمل هــذه
اإلحصــاءات الجامعــات املتط ّرفــة العنيفة وامليليشــيات
واملتم ّرديــن وجامعــات االتجــار غــر املــروع .وتزام ًنــا
مــع هــذا االتجــاه ،انخرطــت الجامعــات املسـلّحة غــر
ـام ،يف النزاعــات.49
التابعــة للــدول أيضً ــا ،عــى نحــو متنـ ٍ
ال تشــمل تلــك النزاعــات بالــرورة حكومــة دولــة مــا.
يف الواقــع ،يبــدو عــدد النزاعــات العنيفــة املعــارصة
املندلعــة بــن املجموعــات غــر الحكوميــة مرتف ًعــا،
رئيســا إلحبــاط
وتشــكّل هــذه الديناميــة مصــد ًرا ً
اآلمــال بعــامل أكــر ســا ًما يف أعقــاب الحــرب البــاردة.
منــذ تســعينيات القــرن العرشيــن ،بــدأت أنــواع أخــرى
مــن النزاعــات يف النشــوب ،إمــا بســبب التنافــس
عــى املــوارد ،وإمــا بســبب االختالفــات العرقيــة،
أو الثقافيــة /األيديولوجيــة .ويف عــام  ،2005استشــهد
تقريــر األمــن البــري ()Human Security Report
بالنزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول والعنــف
مــن طــرف واحــد ،بوصفهــا يســاهامن يف التح ـ ّول يف
املناقشــات التقليديــة بشــأن الســام العاملــي ،بعيــ ًدا
عــن الرتكيــز عــى النزاعــات القامئــة عــى مســتوى
الــدول فحســب.50
نســتخدم يف هــذا التقريــر تعريــف برنامــج جامعــة
أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات للنــزاع بــن

الجهــات غــر التابعــة للــدول (النزاعــات غــر
الحكوميــة)" :اســتخدام القــوة املســلحة بــن جامعــات
منظمــة ،ليســت حكوميــة أو تابعــة لدولــة ،متســبب ًة
مبــا ال يقــل عــن  25حالــة وفــاة مرتبطــة باملعركــة
ســنويًا" .ويشــر هــذا التعريــف إىل أنــه ،عــى عكــس
النـزاع القائــم عــى مســتوى الــدول ،ال تتطلــب بيانــات
برنامــج جامعــة أوبســاال بن ـ ًدا يتعلّــق بنــوع حــاالت
عــدم التوافــق يف النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة
للــدول .51ووف ًقــا لهــذا التعريــف ،تشــمل "الجامعــات
املنظّمــة" ثالثــة أشــكال:
•ت ُع ـ َّرف الجامعــات املنظّمــة رســم ًيا عــى أنهــا "أي
مجموعــة غــر حكوميــة مــن األشــخاص ،أعلنــت اسـ ًـا
ملجموعتهــا وتســتخدم القــوة املسـلّحة ضــد مجموعــة
أخــرى منظّمــة بصــورة مامثلــة".
•الجامعــات املنظّمــة بصــورة غري رســمية ،وهــي "أي
مجموعــة ال تحمــل اسـ ًـا معل ًنــا ،لكنهــا تســتخدم القوة
املســلحة ضــد مجموعــة منظمــة أخــرى مامثلة".
•جامعــات الهويــة املنظّمــة بصــورة غــر رســمية،
متلــك هويــة مشــركة تقــوم عــى أســس دينيــة
أو عرقيــة أو قوميــة أو قبليــة أو عشــائرية .وتشــمل
هــذه الفئــة النزاعــات التــي ت ُعــرف أنهــا جامعاتيــة،
حيــث يقــوم عــدم التوافــق عــى الهويــة الجامعاتيــة.52
تجــدر املالحظــة أن بيانــات برنامــج جامعة أوبســاال للبيانات
الخاصــة بالنزاعــات ال مت ّيــز بــن الجامعــات املســلحة مــن
ناحيــة األســباب أو األهــداف ،وال تفصــل بــن امليليشــيات
املحســوبة عــى الحكومــة /التابعة لهــا والجامعات املســلحة
غــر التابعــة للــدول (عــى الرغــم مــن أنــه قــد تكــون
الحكومــات هــي التــي ج ّنــدت تلــك امليليشــيات يف األســاس،
وإن بصــورة غــر رســمية).

49 Pathways for Peace, pp. 14-15.
50 Carolinw Holmqvist, "Major Armed Conflicts," in: SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and
International Security (Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2006), pp. 77-78, accessed on
28/6/2021, at: https://bit.ly/3cucrOp
51 Ralph Sundberg, Kristine Eck & Joakim Kreutz, "Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset," Journal of
Peace Research, vol. 49, no. 2 (2012), pp. 352-353.
52 Therese Pettersson, "UCDP Non-State Conflict Codebook v 19.1," 2019, p. 4,7, accessed on 14/4/2020, at:
https://bit.ly/36tAeNk
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3 -1النزاعات بين الجهات غير التابعة
للدول في العالم العربي
(النزاعات غير الحكومية)

كان مســتوى النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للدول
يف البلــدان العربيــة مســتق ًرا إىل حـ ٍّد مــا بعد عــام ،1989
متوســط العــدد الســنوي للنزاعــات نحــو
حيــث بلــغ ّ
 10نزاعــات ســنويًا حتــى عــام  ،2014عندما قفــز إىل ،50
ثــم هبــط برسعــة مــرة أخــرى ليصــل إىل  17بحلــول عــام
( 2019الشــكل  ،)15وهــو خــط اتجــاه ســائد يتوافــق مع
األرقــام العامليــة (الشــكالن 17و .)18وقــد تُعــزى الزيــادة
الرئيســة إىل ســورية ،حيــث تحافــظ الجامعــات املتمـ ّردة
املختلفــة عــى خصومــات داخلية يف مــا بينهــا ،يف الوقت

الــذي تقاتــل أيضً ــا تنظيــم الدولــة اإلســامية .ونــرى أيضً ا
حصــة كــرى مــن النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة
ّ
53
للــدول يف ليبيــا والســودان واليمــن  .ويف أوائــل العقــد
األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن ،شــهدت الصومــال
أيضً ــا عــد ًدا مرتف ًعــا مــن النزاعــات بــن الجهــات غــر
التابعــة للــدول (الشــكل  .)15ويعكــس الشــكل ()16
األمنــاط التــي نراهــا يف النزاعــات بــن الجهــات غــر
التابعــة للــدول ،حيــث يُص ّنــف حــاالت الوفــاة يف املعارك
يف النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول بحســب
البلــد .ويتبـ ّـن مــن خاللــه أن أكــر مــن  80يف املئــة مــن
قتــى املعــارك يف عامــي  2018و 2019كان يف ســورية،
ونحــو  10يف املئــة يف كل مــن ليبيــا واليمــن.

الشكل ( :)15النزاعات بني الجهات غري التابعة للدول يف العامل العريب ()2019-1989
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هنــاك تداخــل /تقاطــع واضــح بــن أبــرز الــدول التــي
شــهدت نزاعــات قامئــة عــى مســتوى الــدول ،وتلــك التــي
شــهدت نزاعــات بــن جهــات غــر تابعة للــدول .ويتســاوى
كال النوعــن مــن النزاعــات يف كل مــن هــذه البلــدان،
تقري ًبــا ،مــن ناحيــة الخطــورة ،وقــد يكــون أفضــل تفســر

0

لذلــك هــو حقيقــة أن الحــرب الدائــرة يف هــذه البلــدان
تُفاقــم مــن هشاشــة الدولــة وتحـ ّد مــن ســيطرة الحكومة،
مــا يتيــح انتشــار الجامعــات املســلحة غــر التابعــة للدول،
وتُفســح املجــال أمــام الرصاعــات مــن أجــل الســيطرة
مقســمة ،وتُع ـ ّزز الحــروب بالوكالــة.
املحليــة يف مناطــق ّ

 53تجــدر املالحظــة أن النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول يف جنــوب الســودان مل يتــم احتســابها ضمــن االتجــاه اإلقليمــي
يف عــام .2011
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الشكل ( :)16حصة الوفيات الناجمة عن النزاعات بني الجهات غري التابعة للدول يف العامل العريب بحسب
البلدان ()2019-2018
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3 -2لمحة عامة على النطاق
العالمي

عــى غ ـرار املنطقــة العربيــة ،شــهد العــامل ارتفا ًعــا يف
عــدد النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول عــى
مــدى الســنوات العــر املاضيــةّ .إل أن عــدد هــذه
النزاعــات عــى مســتوى العــامل كان بالفعــل مرتف ًعــا
نســبيًا قبــل عــام  ،1989مــا يجعــل هــذا االتجــاه
أقــل دراماتيكيــة /حــ ّدة عامل ًيــا .يف عــام  ،2019كان
هنــاك مــا مجموعــه  67نزا ًعــا بــن جهــات غــر تابعــة
للــدول عــى مســتوى العــامل ،مــا يشــر إىل انخفــاض
طفيــف ،مقارنــة بعامــي  2017و ،2018حيــث كان
عددهــا  85و ،80عــى التــوايل .ومــع ذلــك ،اســتقر عدد
النزاعــات بــن جهــات غــر تابعــة للــدول عنــد مســتوى
أعــى بكثــر ،مقارنــة بالعقــد املــايض .ويرتبــط هــذا
االرتفــاع ،إىل حـ ٍـد بعيــد ،بالنزاعــات بــن الجهــات غــر
التابعــة للــدول مــن فئــة "الجامعــات املنظمــة رســم ًيا".
أمــا عــن مســتوى "النزاعــات الجامعاتيــة" فــكان
مســتق ًرا متا ًمــا مبــرور الزمــن خــال الفــرة املدروســة،
يف حــن كان هنــاك عــدد قليــل جــ ًدا مــن النزاعــات
بــن "الجامعــات املنظّمــة بصــورة غــر رســمية" طــوال
الفــرة ذاتهــا (الشــكل .)17
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40%
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30%
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139

56
0%

ﺟﻴﺒﻮيت

مــن خــال استكشــاف كيفيــة اختــاف النزاعــات بــن
الجهــات غــر التابعــة للــدول عــر املناطــق /األقاليــم يف
الفــرة  ،2019-1989يُلحــظ أنــه عــى الرغــم مــن أن
العــامل العــريب شــهد أكــر زيــادة نســبية يف هــذا النــوع
مــن النزاعــات ،فــإن أفريقيــا غــر العربيــة ،ال تـزال األكــر
ر ًرا مــن النزاعــات غــر الحكوميــة .ويف حــن تُظهــر
تـ ّ
أفريقيــا والعــامل العــريب مســتويات عاليــة مــن النـزاع غــر
الحكومــي ،إلّ أن املنطقتــن تتميـزان بأمنــاط مختلفة من
أشــكال تلــك النزاعــات؛ إذ يتّســم القتــال بــن الجامعــات
غــر التابعــة للــدول يف العــامل العــريب بــروز النزاعــات بني
"جهــات فاعلــة عاليــة التنظيــم" ،يف حــن نــرى يف أفريقيــا
عــد ًدا أكــر مــن "النزاعــات الجامعاتيــة" (الشــكل .)18
يف عــام  ،2019قُتــل نحــو  19600شــخص  -عــى مســتوى
العــامل  -يف النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول.
صحيــح أن هــذا الرقــم يعكــس انخفاضً ــا إذا مــا قــورن
بعــام  ،2018إلّ أنــه ال يـزال مــن بــن أعــى ثالثــة معـ ّدالت
لقتــى املعــارك منــذ عــام  .1989ويُعــزى ذلــك إىل انخـراط
مجموعــات منظّمــة رســميًا يف تلــك النزاعــات .أمــا عــدد
القتــى الذيــن راحــوا ضحيــة "العنــف الجامعــايت"،
قليل يف
فمســتقر متا ًمــا مــع مــرور الوقت ،لكنــه كان أعــى ً
تســعينيات القــرن املــايض مــن اليــوم (الشــكل .)19
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الشكل ( :)17النزاعات بني الجهات غري التابعة للدول ،عىل النطاق العاملي ،بحسب نوع النزاع ()2019-1989
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ﻧﺰاﻋﺎت ﺑني ﺟامﻋﺎت ﻣﻨﻈ ّﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏري رﺳﻤﻴﺔ

ﻧﺰاﻋﺎت ﺟامﻋﺎﺗﻴﺔ

الشكل ( :)18العدد اإلجاميل للنزاعات بني الجهات غري التابعة للدول بحسب املنطقة (*)2019-1989
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اﻷﻣريﻛﺘﺎن

اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أوروﺑﺎ
أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻘﺘﲆ

* مالحظة :يف هذا الشكل ،جرى ترميز إيران وتركيا عىل أنهام آسيا وأوروبا ،عىل التوايل.
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الشكل ( :)19عدد قتىل املعارك يف النزاعات بني الجهات غري التابعة للدول ،عىل النطاق العاملي،
بحسب نوع النزاع ()2019-1989
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ﻗﺘﲆ اﳌﻌﺎرك -ﻧﺰاﻋﺎت ﺑني ﺟامﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ
ﻗﺘﲆ اﳌﻌﺎرك -ﻧﺰاﻋﺎت ﺑني ﺟامﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏري رﺳﻤﻴﺔ
ﻗﺘﲆ اﳌﻌﺎرك -اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠامﻋﺎﺗﻴﺔ

الشكل ( :)20نسبة قتىل املعارك يف النزاعات بني الجهات غري التابعة للدول
بحسب املنطقة ( 2018و)2019

10708
13041

8624
4022
141

4315

2384
2019

2018

اﻷﻣريﻛﺘﺎن

اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب

لــدى عــرض نســبة الوفيــات املرتبطــة باملعــارك
يف النزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول يف
مختلــف املناطــق ،يف عامــي  2018و ،2019نالحــظ
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631

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏري اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

آﺳﻴﺎ

أنــه عــى الرغــم مــن أن عــدد النزاعــات بــن هــذه
الجهــات يف أمــركا الالتينيــة كان أقــل مــا هــو عليــه
يف أفريقيــا والعــامل العــريب ،فــإن تلــك القــارة شــهدت،
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عمو ًمــا ،نزاعــات بــن جهــات غــر تابعــة للــدول هــي
األشــد عن ًفــا ودمويــة ،حيــث إن حصتهــا النســبية مــن
الوفيــات املرتبطــة باملعــارك ارتفعــت إىل حــ ّد بعيــد
بــن عامــي  2018و .2019وكان هــذا االرتفــاع مرتبطًــا
بارتفــاع مســتوى العنــف بــن عصابــات املخــدرات يف
املكســيك .وشــهد العــامل العــريب ثــاين أكــر عــدد مــن
الوفيــات الناجمــة عــن النزاعــات بــن الجهــات غــر
التابعــة للــدول ،تليــه أفريقيــا غــر العربيــة .ويف عــام
 ،2019تدنّــت نســبة القتــى يف كلتــا املنطقتــن ،مقارنــة
مبــا كانــت عليــه يف عــام ( 2018الشــكل .)20
4 .العنف من طرف واحد
()2019-1989

ر ًرا مــن أعامل
غال ًبــا مــا يكــون املدنيــون هــم األكرث تـ ّ
ـض النظر عــا إذا كان
العنــف يف النزاعــات الدائــرة ،بغـ ّ
هــذا العنــف قامئًــا عــى نزاعــات عــى مســتوى الــدول،
أم نزاعــات بــن جهــات غــر تابعــة للــدول .ويع ـ ّرف
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات
العنــف مــن طــرف واحــد ()One-sided Violence
َ
بأنــه "اســتخدام القــوة املســلحة مــن حكومــة دولــة،
أو مــن مجموعــة منظمــة رســم ًيا ضــد املدنيــن ،حيــث
ـخصا كحــد
يتم ّخــض عــن هــذا االســتخدام قتــل  25شـ ً
أدىن .أمــا عمليــات القتــل يف الحجــز خــارج نطــاق
القضــاء فمســتبعدة" .54ويف الوقــت الــذي يعتمــد
هــذا التقريــر عــى مجموعــة البيانــات هــذه بوصفهــا
رشا ،تجــدر املالحظــة أن هــذه البيانــات تأخــذ يف
مــؤ ً
55
الحســبان القتــل املبــارش واملتع ّمــد فحســب  ،مــن
دون أن تشــمل الضحايــا املدنيــن الذيــن ســقطوا يف
عمليــة تبــادل إطــاق النــار ،56أو اتســاع نطــاق الوفيات
غــر املبــارشة نتيجــة أزمــات إنســانية ناجمــة عــن
النزاعــات ،حتــى عندمــا ت ُســتخدم تكتيــكات مثــل

الحصــار والتجويــع بصفتهــا أســلحة حــرب أو عقابًــا
ج ْمع ًيــا.
يشــمل القتــل املبــارش واملتع ّمــد  -الــذي جــرى ترميــزه
يف مجموعــة البيانــات هــذه  -أيضً ــا أعــال اإلبــادة
الج ْمعيــة وأنــواع الحــوادث التــي تُعــ ّد حــوادث
"إرهابيــة" ،مبــا فيهــا عــى ســبيل املثــال ،القنابــل
املزروعــة يف األماكــن العامــة .57ومــع ذلــك ،وجدنــا
أيضً ــا أن مجموعــة البيانــات تســتثني حــوادث أخــرى،
مثــل الهجــات الرنويجيــة عندمــا قتــل متطــرف ميينــي
وجــرح أكــر مــن  100شــخص يف  22متــوز /يوليــو
 .2011صحيــح أن هــذا العمــل إرهــايب ،إلّ أنــه غــر
متوافــر /موجــود يف برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات
الخاصــة بالنزاعــات ،ألن هــذا الفــرد املتط ـ ّرف ال يُع ـ ّد
"مجموعــة ُمنظّمــة" ،وال ميثــل حكومــة رســمية.58
4 -1العنف من طرف واحد
في العالم العربي

يشــهد العنــف مــن طــرف واحــد يف العــامل العــريب
تقلّبــات كبــرة .بدايــة ،ظهــرت الــذروة الصغــرى
( )Small Peakالتــي نالحظهــا يف أوائــل تســعينيات
القــرن العرشيــن ،بســبب النــزاع الــذي نشــب يف
الســودان ،حيــث مارســت الحكومــة والجهــات
العنــف مــن طــرف
الفاعلــة غــر التابعــة للــدول
َ
واحــد .إضافــة إىل ذلــك ،شـ ّنت الحكومــة يف العـراق
عمليــات عنــف شــديدة مــن طــرف واحــد يف
هــذه الفــرة املرتبطــة بحــرب الخليــج .أمــا الــذروة
املالحظــة يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي
والعرشيــن ،فارتبطــت بال ُجنــاة يف الســودان والعـراق
واالنتفاضــة الثانيــة يف فلســطني .59وخــال هــذه
الفــرة ،شـكّلت الجهــات الفاعلــة غــر التابعــة للدول،
أغلبيــة مرتكبــي أعــال العنــف مــن طــرف واحــد.

"54 Kristine Eck & Lisa Hultman, "One-sided Violence Against Civilians in War: Insights from New Fatality Data,
Journal of Peace Research, vol. 44, no. 2 (March 2007), pp. 235, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3af0JFv
55 Ibid., p. 233.
56 Ibid., p. 235.
57 Ibid., p. 235.
58 Hannah Ritchie et al., "Terrorism," Our World in Data (July 2013), accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3jbjUIu
 59وفقًا ملعايري برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة بالنزاعات.
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بــد ًءا مــن عــام  ،2011بلــغ العنــف الــذي متارســه
الحكومــات ذروتــه ،وارتبــط عمو ًمــا بالنزاعــات
املختلفــة التــي اندلعــت مــع "الربيــع العــريب" .وبعد
عــام  ،2011تواصــل مشــهد ارتفــاع مســتوى العنــف
مــن طــرف واحــد ،حيــث مارســته الحكومــات يف
البحريــن وليبيــا والصومــال والســودان وســورية
واليمــن .60ويف حــن أن عــدد ال ُجنــاة بــد ًءا مــن
عــام  2011ومــا بعــده ،ليــس أدىن مــن مســتوى
عــدد العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن،
ّإل أن عــدد القتــى أعــى مــن ذلــك بكثــر .فعــى
ســبيل املثــال ،تعــود معـ ّدالت الوفيــات املرتفعــة يف
عامــي  2013و 2014إىل العنــف مــن طــرف واحــد
الــذي مارســه تنظيــم الدولــة اإلســامية يف الع ـراق
وســورية (الشــكل  ،)21ومقارنــة باملســتوى العاملــي
يتبــن أن مســتوى العنــف الــذي
(الشــكل ،)23
ّ

متارســه الحكومــة مــن طــرف واحــد مرتفــع ج ـ ًدا،
مقارنــة مبســتوى العنــف مــن طــرف واحــد الــذي
تُ ارســه الجهــات الفاعلــة غــر التابعــة للــدول.
تشــر مجموعــة البيانــات نفســها أيضً ــا إىل انخفــاض
كبــر يف نو َعــي العنــف الــذي ميارســه طــرف واحــد
يف عــام 2019؛ مــا قــد يوحــي ببعــض التفــاؤل
بشــأن املســتقبل القريــب ،لكنــه قــد يعنــي أيضً ــا
أن الحكومــات قضــت عــى املعارضــة وقمعتهــا،
وأن العديــد مــن البلــدان باتــت ذات أنظمــة أكــر
ســلطوية واســتبدا ًدا؛ ففــي الســياقات التــي جــرى
فيهــا القضــاء عــى فرصــة التعبــر عــن االحتجــاج
والعصيــان املــدين مــن خــال الســيطرة االســتبدادية
الفعالــة ،ال يعــود هنــاك حاجــة إىل عنــف حكومــي
مــن طــرف واحــد.

الشكل ( :)21العنف من طرف واحد يف العامل العريب بحسب نوع الجهة الفاعلة ()2019-1989
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اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت

يتبــن مــن خــال النظــر يف تفصيــات قتــى أعــال
ّ
العنــف مــن طــرف واحــد يف عامــي  2018و،2019
أن ثــاث دول عربيــة فحســب (الصومــال والســودان

0

اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴني -اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴني  -اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت

وســورية) شــهدت هــذا النــوع مــن العنــف خــال
هذيــن العامــن ،مبتوســط وفيــات منخفــض نســب ًيا
ال يتجــاوز عــدة مئــات (الشــكل .)22

 60مل يُحتسب العنف من طرف واحد يف جنوب السودان يف هذا االتجاه ،بد ًءا من عام [ 2011تاريخ انفصال جنوب السودان].
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الشكل ( :)22وفيات العامل العريب نتيجة أعامل العنف من طرف واحد بحسب البلد ( 2018و)2019
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مــن خــال النظــر أيضً ا إىل كيفيــة حســاب برنامج جامعة
أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات عمليــات القتــل يف
أحــداث العنــف مــن طــرف واحــد (ينظــر أعــاه) ،جــرى
تحليــل العديــد مــن األمثلــة املحتملــة ألعــال العنــف
مــن طــرف واحــد يف املنطقــة العربيــة ،التــي مل تُر ّمــز
يف مجموعــة البيانــات الخاصــة بهــا .فقــد شــهد العــامل
العــريب بعــض األمثلــة عــن أعــال العنــف التــي ميارســها
طــرف واحــد فحســب ،وال ســيام يف الســنوات العــر
املاضيــة ،ومل يتــم احتســابها يف برنامــج جامعــة أوبســاال
للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات ،كمثــال عــى ذلــك فــض
اعتصــام ميــدان رابعــة يف مــر يف عــام  ،2013عندمــا
فضّ ــت قــوات أمــن الدولــة احتجا ًجــا ســلميًا .وأعلنــت
[منظمــة] هيومــن رايتــس ووتــش أن الحــادث أســفر
عــن مقتــل أكــر مــن 1150
شــخصا ،61إلّ أن برنامــج
ً
جامعــة أوبســاال مل يحســب أي حــدث يف ذلــك العــام.
يُقـ ّدم العـراق حالــة أخــرى مثــرة لالهتامم؛ إذ شــهدت
البــاد مســتويات عاليــة جــ ًدا مــن عمليــات عنــف

اﻟﺴﻮدان

0

2018

مــا بعــد الن ـزاع يف أعقــاب غــزو عــام  ،2003وخــال
الســنوات الخمــس التاليــة بوجــه خــاص؛ فبلــغ العــدد
اإلجــايل للقتــى وفــق برنامــج جامعــة أوبســاال
للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات ،مــن ضحايــا أنــواع
العنــف الثالثــة م ًعــا ،خــال تلــك الفــرة ،نحــو 122000
شــخص ،لكــن أقــل مــن  24حالــة وفــاة منهــا مصنفــة
أنهــا نتيجــة أعــال عنــف مارســه طــرف واحــد ،ومل يتم
ربــط أي منهــا يف مجموعــة البيانــات بحكومــة الواليات
املتحــدة أو قــوات التحالــف .ويتعــارض هــذا العــدد
املنخفــض ج ـ ًدا للقتــى الذيــن القــوا حتفهــم نتيجــة
أعــال عنــف ارتكبهــا طــرف واحــد ،مــع التقاريــر
اإلعالميــة العديــدة الصــادرة يف تلــك الفــرة ،التــي
غطّــت الهجــات عــى املــدارس واملســاجد واألســواق
والعديــد مــن األهــداف املدنيــة األخــرى.
تــدن عــدد الوفيــات نتيجــة أعــال عنــف مــن
ينبــع ّ
طــرف واحــد ،يف بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال ،مــن
رشط "تحديــد املجموعــة املســؤولة عــن الوفيات بشــكل

61 O. Shakir, "All According to Plan: The Rab'a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt," Human Rights
Watch, 12/8/2014, accessed on 28/6/2021, at: https://bit.ly/3qxKa1C
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موثــوق" .ففــي العـراق خــال هــذه الفــرة ،كان هنــاك
الكثــر مــن العنــف الطائفــي والعديــد مــن حــركات
التمـ ّرد التــي نفذّتهــا مجموعات مسـلّحة شــبه عســكرية
غامضــة ومرتبطــة بفصائــل سياســية مختلفــة .ويف
أي إعــان
العديــد مــن هــذه الهجــات ،مل يكــن هنــاك ّ
عــن املســؤولية ،وبســبب االنهيــار العــام لحكــم القانــون
حينئــذ ،مل يتــم التعـ ّرف إىل ال ُجنــاة ،باســتثناء عــدد قليــل
جـ ًدا منهــم ،فضـ ًـا عن إمــكان تقدميهــم للعدالة .يسـلّط
هــذا املثــال الضــوء عــى حقيقــة أن االتجــاه األوســع
النتشــار الجامعــات املســلحة غــر التابعــة للــدول وشــبه
الــدول ،الــذي يســود غال ًبــا يف ســياق حــروب إمــا جــرى
تدويلهــا وإمــا بالوكالــة ،يــؤدي إىل توفــر ظــروف تجعــل
مــن عمليــة تحديــد ال ُجنــاة أم ـ ًرا صعبًــا .ويــزداد هــذا
الوضــع تعقيــ ًدا بســبب الرسديــات اإلعالميــة شــديدة
التســييس يف ســياقات مــا بعــد "الربيــع العــريب" ،كــا
تثــر املزاعــم املضــادة "لألخبــار الكاذبة" الشــكوك بشــأن
ا ّدعــاءات مختلفــة لتحديــد ال ُجنــاة.
األكــر إثــارة للجــدل أن هنــاك تصــو ًرا ســائ ًدا عــى نطــاق
واســع يف العــامل العــريب يقــي بــأن بعــض مــا يُص ّنــف
"عن ًفــا عشــوائ ًيا" يف العمليــات العســكرية هــو ،يف الواقع،
أقــرب إىل العنــف الــذي ميارســه طــرف واحد ويســتهدف
املدنيــن عــى نحــو متعمــد .وتنامــى هــذا التصـ ّور منــذ
ـرت العديد
انطــاق "الحــرب عــى اإلرهــاب" ،عندمــا فـ ّ
ررة يف املنطقــة مصطلــح "األرضار
مــن املجتمعــات املتـ ّ
الجانبيــة" الــذي تســتخدمه الواليــات املتحــدة وغريهــا،
باعتبــاره هجــات مبــارشة عــى الســكان املدنيــن .ونرى
هــذه الديناميــة نفســها يف العديــد مــن بــؤر العنــف
الســيايس يف العــامل العــريب ،مثــل الصومــال ،حيــث
رسيــة شـ ّنتها الواليــات املتحــدة،
تسـ ّببت حملــة قصــف ّ
يف الســنوات األخــرة ،بوقــوع ضحايــا مدنيــة غــر معرتف
بهــا .صحيــح أن بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال تتض ّمن
بعــض أعــال العنــف التــي ميارســها طــرف واحــد
واملرتبطــة باإلرهــاب بصــورة أو بأخــرى ،إلّ أنــه ال يتــم
احتســاب الكثــر مــن عــدد القتــى املدنيــن اآلخريــن

الــذي يعــزى إىل مــا يســمى "الحــرب عــى اإلرهــاب".
ميكــن توضيــح هــذه الديناميــة عــى نحــو أكرب يف ســياق
النـزاع غــر املتكافــئ نهائ ًيــا يف قطــاع غــزة الــذي تعــرض
ألربــع حــروب منــذ عــام  ،2008اســتهدفت املبــاين
املدنيــة ،مــا تس ـ ّبب بقتــل أكــر مــن  1650مدن ًيــا .ومل
تســفر هــذه الحــروب عــن مكاســب عســكرية تتناســب
مــع مســتوى الخســائر .62وكــا نــرى ،فقــد وقــع العديــد
مــن الوفيــات عــن أعــال "عنــف عشــوايئ" ارتكبتهــا
قــوة إقليميــة تتمتــع بتقنيــات عســكرية متق ّدمــة جـ ًدا،
تتيــح لهــا االســتهداف بدقّــة ،63يف حــن ي ّدعــي الطــرف
اإلرسائيــي أن وفيــات املدنيــن هــي أرضار جانبيــة ،وأن
الرضبــات الجويــة يتــم اختيارهــا بنــا ًء عــى األهــداف
العســكرية ،ومــن ثــم يجــب تصنيــف الوفيــات عــى
أنهــا وفيــات مرتبطــة باملعركــة.
لكـ ّن العديــد مــن الهجــات ،مثــل الهجــوم عــى مدرســة
جباليــا يف عــام  ،2014هــي حــاالت تبــدو للوهلــة األوىل
أنهــا حــاالت مــن أعــال عنــف ميارســه طــرف واحــد،
واســتهدفت عمـ ًدا حياة الشــباب الفلســطينيني يف مناطق
ســكنية مدنيــة .ويف اآلونــة األخــرة ،شــهدت حــرب 2021
اســتهدافًا أكــر تركي ـ ًزا عــى املجتمــع املــدين واألهــداف
املدنيــة ،مبــا يف ذلــك املــدارس والجمعيــات الخرييــة
واملســاجد ووســائل اإلعــام املســتقلة .64ويُر ّمــز برنامــج
جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات مقتــل
متظاهريــن مدنيــن برصــاص قناصــة إرسائيليني يف مســرة
العــودة الكــرى يف عــام  ،2018عــى أنــه عنــف ميارســه
طــرف واحــد ،لكــن األمــر نفســه ال ينطبــق عــى الهجامت
املميتــة التــي اســتهدفت املدنيــن خــال الحــروب األربــع.
ونتيجــة لذلــك ،تُعــ ُّد بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال
للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات دقيقــة يف ما يتعلــق بالعنف
مــن طــرف واحــد عندمــا تتوافــر معلومــات موثوقــة .لكن
يف حــاالت النـزاع غــر املتكافــئ ،تكــون هــذه اإلحصــاءات
أقــل دقــة ،ألن الطــرف األقــوى ميكنــه تأطــر املدنيــن
باســتمرار بوصفهــم أهدافًــا عســكرية محتملــة.

" 62غــارات جويــة إرسائيليــة غــر مرشوعــة تقتــل مدنيــن" ،هيومــن رايتــس ووتــش ،2014/7/16 ،شــوهد يف  ،2021/6/25يف:
https://bit.ly/35Qn7p1
" 63رفع دعوى فلسطينية ضد إرسائيل بالجنائية الدولية" ،الجزيرة ،2014/7/25 ،يفhttps://bit.ly/2RU7CZQ :
64 Sultan Barakat, Sansom Milton & Ghassan Elkahlout, Rebuilding Gaza: Time for a Radical Rethink of Reconstruction
Strategy, CHS Policy Briefing Series (Doha: Center for Conflict and Humanitarian Studies, 2021).
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4 -2لمحة عامة على النطاق
العالمي

عنــد النظــر إىل عــدد الجامعــات عــى مســتوى العــامل
التــي مارســت عن ًفــا مــن طــرف واحــد تجــاه املدنيــن،
مســفر ًة عــن أكــر مــن  25قتيـ َـل معركـ ٍة يف الســنة ،نرى
أنــه منــذ منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحــادي
والعرشيــن ،وبوجــه عــام ،كان هنــاك انخفــاض يف عــدد
الجامعــات التــي ن ّفــذت هــذا النــوع مــن العنــف ،وهو
مــا ينطبــق أيضً ــا عــى العــامل العــريب .ويشــر الشــكل
( )23إىل أن الحصــة األكــر مــن العنــف الــذي ميارســه
طــرف واحــد  -عــى مســتوى العــامل  -ترتكبــه جهــات
فاعلــة تابعــة للــدول ،كــا نالحــظ انخفاضً ــا طفيفًــا

يف عــدد الحكومــات التــي متــارس العنــف مــن طــرف
واحــد ،مقارنــة مبــا كانــت عليــه قبــل  30عا ًمــا؛ ّإل أن
هــذا االنخفــاض يف املنطقــة العربيــة غائــب متا ًمــا.
مــن الصعــب تحديــد اتجــاه مــا ضمــن عــدد الذيــن قُتلـوا
يف أعــال عنــف مــن طــرف واحــد ،إلّ أن األرقــام تُـراوح
بــن  4000و 8000شــخص ســنويًا مــع طفــرات عرضيّــة
تتعلّــق بجامعــات وحـوادث مع ّينــة ،مثــل التطهــر العرقي
يف رسبرنيتســا يف البوســنة والهرســك يف عــام  ،1995ويف
أفغانســتان يف ظــل حكــم طالبــان يف عــام  ،1998والعديــد
مــن الجهــات الفاعلــة غــر التابعــة للــدول يف جمهوريــة
الكونغــو الدميقراطيــة يف عــام  ،2002وتنظيــم الدولــة
اإلســامية يف عامــي  2014و( 2015الشــكل .)23

الشكل ( :)23حوادث العنف من طرف واحد بحسب الجاين (*)2019-1989
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اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول
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اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴني -اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴني -اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول

* يف هــذا الشــكل ،اسـتُبعدت اإلبــادة الجامعيــة يف روانــدا يف عــام  ،1994بســبب حجــم العنــف الــذي ميارســه
طــرف واحــد .ويذكــر أن برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات ،سـ ّجل مقتــل  522600شــخص
عــى يــد الحكومــة الروانديــة يف تلــك اإلبــادة.
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العنــف الــذي ميارســه طــرف واحــد ،تليهــا آســيا،
ثــم العــامل العــريب .وتبقــى أفريقيــا غــر العربيــة
املنطقــة الوحيــدة يف العقــد األخــر التــي نشــهد
فيهــا ارتفا ًعــا يف عــدد أعــال العنــف التــي ميارســها
طــرف واحــد.

يقــ ّدم الشــكل ( )24ســياقًا عامل ًيــا ،حيــث يعــرض
عــدد الجامعــات التــي نفّــذت أعــال عنــف مــن
طــرف واحــد بــن عامــي  1989و 2019بحســب
ويكننــا أن نــرى مــن خاللــه أن لــدى
املنطقــةُ .
أفريقيــا غــر العربيــة أكــر عــدد مــن حــوادث

الشكل ( :)24حوادث العنف من طرف واحد بحسب املنطقة (*)2019-1989
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* مالحظة :يف هذا الشكل ،جرى ترميز إيران وتركيا عىل أنهام آسيا وأوروبا ،عىل التوايل.
بــن عــدد الوفيــات املرتبطــة
أمــا الشــكل ( ،)25ف ُي ّ
بالعنــف مــن طــرف واحــد بحســب املناطــق .وجــرى
تضمــن تنظيــم الدولــة اإلســامية بوصفــه فئــة
منفصلــة ،ألن الكثــر مــن العنــف مــن طــرف واحــد
ر يف العديــد
الــذي متارســه هــذه املنظمــة منتــ ٌ
مــن املناطــق .ونالحــظ مــن الشــكل نفســه أيضً ــا
أن أفريقيــا تض ـ ّم أكــر عــدد مــن القتــى املرتبطــن
بالعنــف مــن طــرف واحــد باســتثناء عامــي
 2011و - 2012بدايــات الربيــع العــريب  -عندمــا
ســجل العــامل العــريب األرقــام األعــى.
عنــد مقارنــة عــدد قتــى العنــف مــن طــرف واحــد

34

يف عامــي  2018و 2019يف مختلــف املناطــق
 مبــا يف ذلــك فئــة خاصــة عابــرة للحــدود الوطنيــة(تنظيــم الدولــة)  -يالحــظ أن املناطــق الواقعــة
تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية متتــد عــر
كل مــن أفريقيــا (غــر العربيــة) والعــامل العــريب
وآســيا .لكــن هنــا ،مــرة أخــرى ،متثــل أفريقيــا غــر
العربيــة أكــر عــدد مــن الوفيــات ،يليهــا تنظيــم
الدولــة اإلســامية وآســيا والعــامل العــريب .وكــا
يظهــر ،ففــي حــن زاد عــدد قتــى العنــف مــن
طــرف واحــد يف املناطــق الثــاث كلهــا ،انخفــض
عــدد هــؤالء القتــى نتيجــة العنــف الــذي ميارســه
التنظيــم (الشــكل .)26
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الشكل ( :)25وفيات العنف من طرف واحد بحسب املنطقة (*)2019-1989
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* مالحظة :يف هذا الشكل ،جرى ترميز إيران وتركيا عىل أنهام آسيا وأوروبا ،عىل التوايل.
الشكل ( :)26قتىل العنف من طرف واحد بحسب املنطقة وتنظيم الدولة اإلسالمية ( 2018و*)2019
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* مالحظة :يف هذا الرسم البياين ،جرى ترميز إيران وتركيا عىل أنهام آسيا وأوروبا ،عىل التوايل.
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5 .االنتشار الجغرافي للنزاعات في
عام 2019

عــى مســتوى البلــدان ،مــن الواضــح أن النزاعــات
تؤثــر يف األرايض الوطنيــة كلهــا – تقري ًبــا  -يف أماكــن
مثــل ســورية وأفغانســتان .ويف املقابــل ،يقتــر الن ـزاع
يف بعــض األماكــن عــى مناطــق صغــرة فحســب مــن
الدولــة ،كــا هــي الحــال يف ليبيــا (طرابلــس) .ويف
حــاالت أخــرى ،ينتقــل املوقــع الجغ ـرايف للن ـزاع داخــل
البلــد .وبنــاء عليــه ،لفهــم أفضــل لديناميــات النزاعــات
واتجاهاتهــا ،مــن الــروري تحديــد تواريــخ يف املواقــع
التــي تحــدث فيهــا النزاعــات بالفعــل .تُر ّمــز مجموعــة
البيانــات الجغرافيــة ألحــداث النزاعــات املســلحة
( )UCDP GEDالخاصــة بربنامــج جامعــة أوبســاال
للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات أحــداث النزاعــات كلهــا
مــع موقــع جغــرايف [محــ ّدد] ،مــا يتيــح لنــا رؤيــة
مــكان وقــوع الحــدث بالضبــط يف بلــد مــا .ويعــ ّرف
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات
"الحــدث" بأنــه "حــادث تــم فيــه اســتخدام القــوة
املســلحة مــن جهــة فاعلــة منظّمــة ضــد جهــة منظمــة
أخــرى ،أو ضــد مدنيــن ،مــا أدى إىل وفــاة مبــارشة
واحــدة عــى األقــل يف مــكان وتاريــخ محدديــن".65
وتُســتخدم هــذه الرمــوز الجغرافيــة الخاصــة بـــرنامج
جامعــة أوبســاال ألنــواع النزاعــات الثالثــة كلهــا (العنف
املــارس عــى مســتوى الــدول ،والعنــف بــن جهــات
فاعلــة مــن غــر الــدول ،والعنــف الــذي ميارســه طــرف
واحــد) ،لكــن يتــم تطبيقهــا عــى مســتوى حــدث
النــزاع ،مــا يعنــي أن نقطــة موقــع واحــدة ال تعنــي
بالــرورة أن هــذا املــكان املحـ ّدد شــهد نزا ًعــا ،سـ ّجله
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات،
بــل قــد تعنــي وقــوع "حــدث" فحســب.
5 -1االنتشار الجغرافي للنزاعات
في العالم العربي

نــرى تباي ًنــا كبــ ًرا داخــل البلــد الواحــد ،ضمــن

البلــدان التــي شــهدت نزاعــات ،مبــا يف ذلــك العــامل
العــريب (الشــكل  .)27ففــي عــام  ،2019يف الع ـراق،
رر املناطــق الجنوبيــة
عــى ســبيل املثــال ،مل تتــ ّ
ررت بــه املناطــق الشــالية؛ ويف
بالقــدر الــذي ت ـ ّ
اليمــن يرتكــز القتــال يف املحافظــات الغربيــة .وحتــى
يف ســورية ،حيــث ينتــر الن ـزاع عــى نطــاق أوســع
يف أنحــاء البــاد كلهــا ،تبقــى منطقــة إدلــب واملناطق
ر ًرا مــن املناطــق
املحيطــة بدمشــق هــي األكــر ت ـ ّ
األخــرى .ويف الصومــال ،ترتكــز أحــداث النزاعــات
عــى نحــو أكــر يف الجنــوب .ويوضــح الشــكل ()27
أيضً ــا أن هنــاك أحداث ًــا مرتبطــة بنزاعــات تقــع يف
دول تعــاين نزاعــات (دول
بلــدان مل يتــم اعتبارهــا ً
نزاعــات) يف عــام  ،2019مثــل الســودان والجزائــر،
مــا يشــر إىل أن هــذه النزاعــات كانــت منخفضــة
الش ـ ّدة (أقــل مــن  25حالــة وفــاة نتيجــة املعــارك
يف الســنة) .ومــع هــذا ،يعنــي ذلــك أنــه يجــب
متابعــة هــذه الــدول عــن كثــب لرصــد املزيــد مــن
خصوصــا أن البلديــن يعيشــان مرحلــة
التطــورات،
ً
انتقاليــة.
تشــر البيانــات الجغرافيــة الخاصــة بربنامــج
جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات إىل
مواقــع تشــهد أنوا ًعــا مختلفــة مــن أعــال العنــف؛
ُبــن الخريطــة يف الشــكل ( )28أحــداث
إذ ت ّ
النزاعــات ُمصنفـ ًة بحســب النزاعــات القامئــة عــى
مســتوى الــدول ،والنزاعــات بــن الجهــات الفاعلــة
غــر التابعــة للــدول ،والعنــف مــن طــرف واحــد.
ويف الوقــت الــذي نــرى أن العديــد مــن بلــدان
النزاعــات تعــاين أنــواع العنــف الثالثــة م ًعــا ،فــإن
هنــاك أنوا ًعــا مــن النزاعــات تســود يف بلــد مــا أو
منطقــة .ففــي ســورية ،نشــهد تركي ـ ًزا كب ـ ًرا عــى
أحــداث عنــف متارســه جهــات فاعلــة غــر تابعــة
للــدول يف املناطــق الشــالية عــى طــول الحــدود
الرتكيــة .وتش ـكّل أغلبيــة هــذه األحــداث نزاعــات

65 H. Stina, "UCDP Georeferenced Event Dataset Codebook Version 20.1," p. 4, accessed on 15/4/2020, at:
https://bit.ly/3r0qTGj
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بــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة والجيــش الوطنــي
الســوري ،أو مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية .أمــا
يف اليمــن ،فترتكــز النزاعــات غــر الحكوميــة يف
املناطــق الجنوبيــة الغربيــة ،وغال ًبــا مــا ترتبــط
بتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وتنظيــم
الدولــة اإلســامية واملجلــس االنتقــايل الجنــويب
وقــوات [الرئيــس عبــد ربــه منصــور] هــادي.
يف حــن نــرى يف الســودان ،عــد ًدا محــدو ًدا مــن

أحــداث نزاعــات قامئــة عــى مســتوى الــدول
ونزاعــات بــن جهــات غــر تابعــة للــدول ،يف
مقابــل مســتويات ملموســة وبصــورة واضحــة
ألعــال العنــف التــي ميارســها طــرف واحــد.
وتض ّمنــت أغلبيــة هــذه األحــداث األخــرة عنفًــا
متارســه حكومــة الســودان تجــاه املدنيــن؛ وهــو
اتجــاه مقلــق بالنســبة إىل عمليــة االنتقــال
الدميقراطــي يف البــاد.

الشكل ( :)27خريطة دول النزاعات القامئة عىل مستوى الدول وأحداث النزاعات يف العامل العريب ()2019

أﺣﺪاث اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺑﻠﺪان اﻟﻨﺰاﻋﺎت
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الشكل ( :)28خريطة أحداث النزاعات بحسب نوع العنف يف العامل العريب ()2019

ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ
ﻋﻨﻒ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول
ﻋﻨﻒ متﺎرﺳﻪ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻏري ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول
ﻋﻨﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ

5 -2لمحة عامة على النطاق
العالمي

ُبــن ملحــة عامــة عــى النطــاق العاملــي أن البلــدان
ت ّ
التــي تعــاين نزاعــات تغطــي جــز ًءا كب ـ ًرا مــن ســطح
األرض ،إلّ أن املوقــع الجغـرايف للقتــال محــدود ومح ّدد
جـ ًدا .فــرى بعــض النقــاط الســاخنة الجل ّيــة يف ســورية
والعــراق والصومــال واليمــن وأفغانســتان ومــايل
والفلبــن (أربــع دول منهــا عربيــة) .ويف نيجرييــا ،عــى
ســبيل املثــال ،نــرى النـزاع يرتكّــز يف املناطــق الشــالية
الرشقيــة حــول بحــرة تشــاد .ويشــر القتــال املجــاور
يف الكامــرون وتشــاد والنيجــر إىل احتــال انتشــار
االضطرابــات يف نيجرييــا عــر الحــدود (الشــكل .)29
يوضّ ــح الشــكل ( )30أن العديــد مــن البلــدان التــي
تشــهد نزاعــات قامئــة عــى مســتوى الــدول تعــاين كذلك
العنــف مــن طــرف واحــد والعنــف بــن الجهــات غــر

38

التابعــة للــدول .وت ُبـ ّـن هــذه الخريطــة أيضً ــا أن إجــايل
املواقــع التــي تعــاين أحــداث عنــف -من نوعــي النزاعات
ومــن طــرف واحــد -أوســع انتشــا ًرا بكثــر مــن مواقــع
أحــداث العنــف املُــا َرس عــى مســتوى الدول فحســب.
فعــى ســبيل املثــال ،تعــاين نيجرييــا العنف الذي متارســه
الدولــة ،وهــو ُمركّــز جغراف ًيــا متا ًمــا ،يف حــن يرتبــط
العنــف الــذي متارســه جهــات فاعلــة مــن غــر الــدول،
أساســا يف هــذا الســياق ،بالجامعــات العرقيــة املتنافســة،
ً
لذلــك يتــوزع يف أنحــاء البــاد كلهــا .ويف مالحظــة
أخــرى ،نــرى أنــه يف حــن ال تعــرف املكســيك عن ًفــا مــن
طــرف واحــد متارســه الدولــة ،تعــاين أعــى مســتويات
النزاعــات التــي تنشــب بــن جهــات غــر تابعــة للــدول
أساســا إىل العنــف بــن عصابــات
يف العــامل ،وذلــك يعــود ً
املخــدرات .ونالحــظ أيضً ــا تركي ـ ًزا كب ـ ًرا للعنــف الــذي
متارســه جهــات مــن غــر الــدول يف الربازيــل.
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الشكل ( :)29خريطة العامل للنزاعات القامئة عىل مستوى الدول وأحداث النزاعات القامئة
عىل مستوى الدول ()2019

أﺣﺪاث اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺑﻠﺪان اﻟﻨﺰاﻋﺎت

الشكل ( :)30خريطة العامل ألحداث النزاعات بحسب نوع العنف ()2019

ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ

ﻋﻨﻒ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول
ﻋﻨﻒ متﺎرﺳﻪ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻏري ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول
ﻋﻨﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ
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6 .انتهاء النزاعات ()2013-1946

مــن املهــم أن نفهــم كيــف تنتهــي النزاعــات ،أو يوضــع
لهــا حـ ّد ،مــن أجــل مســاعدتنا يف التنبــؤ بإمــكان تج ّدد
النزاعــات يف املســتقبل يف بيئــات مــا بعــد النــزاع،
واســتخالص الــدروس للوصــول إىل حلــول أكــر فاعليــة
للنزاعــات املســتعرة املامثلــة التــي ال تــزال مندلعــة،
ُمشــكّل ًة االتجاهــات الحاليــة .كــا ترســم الطريقــة
التــي ينتهــي بهــا الن ـزاع أيضً ــا أهــداف واس ـراتيجيات
إعــادة اإلعــار يف مرحلــة مــا بعــد النزاعــات.
يف هــذا املبحــث ،نُحلّــل انتهــاء النزاعــات مــن خــال
اعتــاد مجموعــة بيانــات انتهــاء النزاعــات ضمــن
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات،
التــي اكتملــت يف عــام ( 2013توقفــت بعــد ذلــك).
وتجيــب مجموعــة البيانــات هــذه ،مــن وجهــة نظــر
إجرائيــة ،عــن كيــف وملــاذا ينخفــض عــدد القتــى
الذيــن يالقــون حتفهــم يف أثنــاء النزاعــات إىل مــا
دون عتبــة الـــ  25قتيـ ًـا مرتبطًــا باملعــارك مــن ســنة
ـب تركيزهــا تحديـ ًدا
إىل أخــرى .66بعبــارة أخــرى" ،ينصـ ّ
عــى النتائــج التــي تدفــع األطـراف إىل إلقاء الســاح".67
وتتكـ ّون مجموعــة البيانــات هــذه مــن ســت فئــات.1 :
اتفاقيــات الســام .2 ،اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار.3 ،
انتصــار الحكومــة (الطــرف أ) .4 ،انتصــار املتمرديــن
(الطــرف ب) .5 ،النزاعــات منخفضــة النشــاط .6 ،زوال
أحــد األطــراف (مل يعــد موجــو ًدا) .ويتــم تعريــف
املصطلحــات األساســية ملجموعــة البيانــات هــذه عــى
النحــو اآليت:68
النــر" :عندمــا يُهــزم أحــد األط ـراف يف ن ـزاع مســلح
أو يُقــى عليــه ،أو يستســلم بطريقــة أخــرى مــن
خــال اإلذعــان أو االنصيــاع ،أو مــن خــال إعــان عــام
مامثــل .يف الحــاالت املثاليــة ،ميكــن تحديــد االنتصــار

بســهولة ،حيــث تتزامــن التطــورات العســكرية مــع
مزاعــم انتصــار طــرف ،يف حني يعــرف اآلخــر بالهزمية".
•اتفاقيــة الســام" :اتفاقيــة معنيــة بحــل عــدم التوافــق،
تكــون موقّعــة و /أو مقبولــة عل ًنــا مــن جميــع األطــراف
أو الجهــات الفاعلــة الرئيســة يف النـزاع .ويجــب أن تتنــاول
االتفاقيــة القضايــا الخالفيــة كلهــا أو املركزيــة منهــا" .يف
مجموعــة البيانــات هــذه ،تتض ّمن اتفاقــات الســام امل ُد َرجة
هنــا االتفاقــات الوحيــدة التــي أ ّدت إىل إنهــاء الســلوك
العســكري لــدى أطــراف النزاعــات ،حيــث "تــم توقيــع
االتفاقــات خــال العــام األخــر للن ـزاع املســتعر ،أو خــال
العــام األول الــذي يليــه ،ويكــون فيــه الن ـزاع راك ـ ًدا".
•وقــف إطــاق النــار" :اتفــاق بــن جميــع األط ـراف
الرئيســة الفاعلــة يف نـزاع ،يُنهــي العمليــات العســكرية"،
مــا يعنــي أنــه ال يتعامل مع تناقضــات النـزاع أو قضاياه،
لكنــه ينظّــم وقــف األعــال العدائيــة املتبادلــة.
بالنســبة إىل فئــات النتائــج الباقيــة ( 5و ،)6تنتهــي
النزاعــات مــن دون اتفاقــات أو انتصــار يحققــه أي
طــرف .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يكــون عــدد
القتــى يف املعركــة أقــل مــن  25قتيـ ًـا يف الســنة ،أو قــد
ينســحب أحــد األط ـراف املتنازعــة ألســباب مختلفــة،
رمبــا اســراتيجية أو تكتيكيــة أو متعلقــة بالخســارة.
6 -1انتهاء النزاعات في العالم
العربي

يف الــدول العربيــة ،ينتهــي نـزاع أو نزاعــان يف كل عــام
(الشــكل  .)31يف الفــرة  ،2013-1946انتهــت غالبيــة
هــذه النزاعــات بانتصــار الحكومــة أو الطــرف (أ)،

 66يعتمــد ترميــز مجموعــة البيانــات لنتائــج النزاعــات "عــى الســنة األخــرة مــن النشــاط والســنة األوىل مــن عــدم النشــاط" ،وال يعتمــد
عــى النتائــج الطويلــة املــدى .وال ترصــد البيانــات التط ـ ّورات األخــرى بعــد تلــك النقطــة ،مثــل تطــورات األط ـراف املتنازعــة ،حتــى لــو
انضمــت جامعــة مســلحة ،عــى ســبيل املثــال ،فعل ًيــا إىل مجموعــة أخــرى وقاتلــت معهــا .وال ترصــد البيانــات تطبيــق االتفاقــات بالكامــل ،وال
تتابــع إ ْن كانــت قــد تركــت تأثـ ًرا ُمســتدا ًما .ومــن املمكــن أيضً ــا أن يتجـ ّدد النـزاع نفســه يف العــام التــايل لتســجيل انتهائــه ،مــا يعنــي أنــه
قــد يكــون لــه أكــر مــن نقطــة انتهــاء واحــدة .ينظــر:
Joakim Kreutz, "How and When Armed Conflicts End: Introducing the UCDP Conflict Termination Dataset," Journal
of Peace Research, vol. 47, no. 2 (March 2010), pp. 243-250, at: https://bit.ly/3k0TVEe; Joakim Kreutz. "UCDP Conflict
Termination Dataset Codebook v.2-2015," (2016), accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/3k3cDLh.
67 Ibid., p. 244.
68 Ibid., pp. 244-245.
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وإن كان بعضهــا قــد انتهــى بانتصــار الطــرف (ب)
(أو الجامعــات املتمـ ّردة /املنتفضــة؛ أو يف حالــة النـزاع
بــن الــدول :انتصــار دولــة عــى أخــرى) .تــم تســجيل
انتصــارات الطــرف (ب) يف اليمــن يف عــام ،1948
ويف جــزر القمــر يف عامــي  1989و ،1997وتحالُــف
الكويــت الــذي حصــل يف حــرب الخليــج يف عــام .1991

ويشــار إىل أنــه يف الفــرة الزمنيــة املغطــاة يف البيانــات،
انتهــى نحــو  38يف املئــة مــن النزاعــات ( 26نزا ًعــا) عــر
التســوية ،مــن خــال إمــا اتفاقيــة ســام ،وإمــا وقــف
إلطــاق نــار (الشــكل  .)32ومــع ذلــك ،يرجــى مالحظــة
أن هــذا ال يعنــي بالــرورة أن تلــك التســويات كانــت
ناجحــة بعــد عــام واحــد مــن تســجيل انتهــاء الن ـزاع.
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يقــ ّدم الشــكالن ( )33و( )34تفصيــات بأنــواع انتهــاء
النزاعــات بحســب نــوع النــزاع ،وبحســب عــدم
التوافــق الــذي تس ـ ّبب بالن ـزاع ،عــى التــوايل .يف النــوع
األول ،ال نــرى أي انتصــارات للطــرف (ب) أو اتفاقــات
وقــف إطــاق النــار يف النزاعــات األهليــة امل ُد ّولــة
(الشــكل  ،)33لكــن بالنســبة إىل حالــة عــدم التوافــق،
ال تظهــر أمنــاط واضحــة (الشــكل  .)34عــاوة عــى
ذلــك ،نــرى أن الحــروب األهليــة يف العــامل العــريب تنتهــي
عــى األرجــح /بصــورة أكــر عــر نشــاط ُمنخفــض ،وذلــك
بالنســبة إىل أنــواع النزاعــات األخــرى ،لكــن ليس بالنســبة
إىل الحــروب األهليــة املد ّولــة .هــذا ،وتنتهــي النزاعــات
الحكوميــة عــى األرجــح (الشــكل  )34بانتصــار الحكومة،
بينــا ي ُر ّجــح أن تنتهــي النزاعــات اإلقليميــة بالتســويات.
مــن خــال الشــكل ( ،)33ميكننــا أن نــرى أيضً ــا أن
النزاعــات بــن الــدول يف املنطقــة العربيــة ُحلّــت يف

الكثــر مــن األحيــان مــن خــال وقــف إطــاق النــار،
أكــر مــن حلّهــا باتفاقــات الســام ،يف حــن ُحلّــت
الحــروب األهليــة يف الكثــر مــن األحيــان مــن خــال
اتفــاق ســام ،ال اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار .ويعــود
العــدد الكبــر مــن عمليــات وقــف إطــاق النــار التــي
حــا للحــروب بــن الــدول  -جزئ ًيــا  -إىل
وضعــت ًّ
النزاعــات العربيــة  -اإلرسائيليــة التــي شــملت اتفاقــات
وقــف إطــاق نــار لغالبيــة املتحاربــن ،واتفاقــات ســام
بــن إرسائيــل وكل مــن مــر واألردن .أمــا بالنســبة
إىل الحــروب االســتعامرية والحــروب األهليــة ،فهنــاك
حــاالت مــن النزاعــات التــي مــا عــادت موجــودة
(زالــت) .لكــن هــذا النــوع مــن الحــل /انتهــاء الن ـزاع
مل يحــدث يف حالــة الحــروب بــن الــدول والحــروب
األهليــة املد ّولــة.
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6 -2لمحة عامة على النطاق
العالمي

املتــدن هــو
ّ
عــى املســتوى العاملــي ،نــرى أن النشــاط
الســبب األكــر شــيو ًعا النتهــاء النــزاع أو توقّفــه ،يليــه
انتصــار الحكومــة .وتشـكّل هاتان الفئتان نحــو  60يف املئة
مــن النتائــج املسـ ّجلة كلهــا .وانتهــى نحــو  29يف املئــة من
النزاعــات بــن عامــي  1946و 128( 2013نزا ًعــا) بتســوية،
إمــا باتفــاق ســام وإما بوقــف إلطالق النــار (الشــكل .)36
ولــدى مراجعــة الخــط الزمنــي ،نــرى بوضــوح أن العــدد
الكبــر مــن النزاعــات (والعــدد القليل نســب ًيا مــن عمليات
إنهــاء النزاعــات) يف الفــرة حــول عــام  1990تقري ًبــا،
تزامنــت مــع تفــكك االتحــاد الســوفيايت .ويف العقــود
التاليــة ،نالحــظ ارتفــاع عــدد عمليــات انتهــاء النزاعــات
مــرة أخــرى ،وذلــك بصــورة أساســية عــر اتفاقــات ســام
وعمليــات وقــف إطــاق النــار (الشــكل  .)35قــد تكــون
عمليــات انتهــاء النزاعــات هــذه مرتبطــة بشــكل معقــول
بنهايــة الحــرب البــاردة ،عندمــا بــدأ عهــد جديــد للتعــاون
بــن القــوى الدوليــة لحــل النزاعــات ســلم ًيا.69

0

نالحــظ أيضً ــا أنــه طــوال العرشيــن عا ًمــا األخــرة مــن
الفــرة املدروســة ،كانــت الحصــة األكــر مــن النزاعــات
املتــدن ،مــا يشــر
ّ
يف العــامل تنتهــي بســبب النشــاط
إىل ارتفــاع عــدد النزاعــات منخفضــة املســتوى التــي
ميكــن أن تهــدأ مــدة عــام أو عامــن ،قبــل االســتعار
قتيــا (ديناميــة ترتبــط
ً
مجــ ّد ًدا لبلــوغ عتبــة 25
بالنتائــج الســابقة الــواردة يف هــذا التقريــر) .ونالحــظ
أيضً ــا أن العديــد مــن النزاعــات املســلّحة الداخليــة
تتّســم ،منــذ عــام ( 2007التــي تشـكّل جــز ًءا كبـ ًرا مــن
النزاعــات يف العــامل) بخصائــص مشــركة ،تجعــل مــن
التوصــل إىل تســويات تفاوضيــة ،وال ســيام يف
الصعــب ّ
الحــاالت التــي تُعــوق فيهــا العديــد مــن املجموعــات
غــر الحكوميــة واالنقســامات املجتمعيــة املتجــذرة،
اآلليــات الدوليــة لحــل النزاعــات .70والالفــت أن
اســتخدام التســويات املبنيــة عــى التفــاوض يف العقــد
األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن ال يــزال أعــى
مــا كان عليــه خــال الحــرب البــاردة ومــا قبلهــا ،لكــن
هــذا قــد يعـ ّـر عــن العــدد املختلــف مــن النزاعــات يف
كل فــرة.
69 Pathways for Peace, pp. 35-36.
70 Ibid., pp. 36-37.
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عندمــا يتــم تقســيم عمليــات انتهــاء النزاعــات بحســب نوع
النزاعــات (الشــكل  ،)37وســبب عــدم التوافــق (الشــكل ،)38
نــرى أنــه بالنســبة إىل الحــروب األهلية ،عىل وجــه الخصوص،
ينتهــي الن ـزاع بنشــاط متــدنٍ ،أو بانتصــار الحكومــة .وهــو
اتجــاه ينطبــق أيضً ــا عــى العــامل العريب (حيــث تُعـ ّد اتفاقات
الســام الفئــة التاليــة األكرث شــيو ًعا لعمليــات انتهــاء النزاعات
فيــه) ،يف حــن أن وقــف إطــاق النــار هــو النــوع الثــاين
واألكــر شــيو ًعا النتهــاء النزاعــات عــى مســتوى العــامل .أمــا
بالنســبة إىل األنـواع األخــرى مــن النزاعــات ،فتكــون عمليــات
االنتهــاء موزّعــة عــى نحــو متســا ٍو إىل حـ ٍـد مــا بــن األنـواع.

تشــر األدبيــات إىل أن النزاعــات التــي جــرى تدويلهــا تكــون
عــادة طويلــة األمــد ،ويكــون احتــال تســويتها أضعــف من
خالل التســويات السياســية .71ويؤكــد الشــكالن ( )33و()37
هــذا اال ّدعــاء .وقــد يُعــزى هــذا االتجــاه إىل تعقيــد الن ـزاع
نفســه ،لكنــه قــد يكــون أيضً ــا بســبب الزيــادة يف عــدد
الجهــات الفاعلــة املشــاركة يف النــزاع مــن هــذا النــوع،
مــا يُع ّقــد عمليــات بنــاء توافــق يف اآلراء بشــأن صفقــات
التســوية .وبالتأكيــد ،ميكننــا أن نــرى العواقــب الوخيمــة
للن ـزاع املُــد ّول يف اليمــن ،عــى ســبيل املثــال.72

الشكل ( :)37انتهاء النزاعات بحسب نوعها عىل النطاق العاملي ()2013-1946
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أمــا يف مــا يتعلّق بأســباب عــدم التوافق (الشــكل ،)38
فمــن األرجــح أن تنتهــي النزاعــات اإلقليميــة عــى
مســتوى العــامل ،بســبب النشــاط املنخفــض (عــى
عكــس اتجــاه العــامل العــريب؛ إذ يحتــل انتصــار
الحكومــة املرتبــة األوىل) ،لكنهــا مــن املحتمــل أيضً ــا

ﻣﺎ ﺑني اﻟﺪول
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر
ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺤﺮوب اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ

0

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻼم
اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻄﺮف ب /اﻟﺠامﻋﺎت اﳌﺘﻤ ّﺮدة

أن تنتهــي مــن خــال تســويات (اتفاقــات ســام أو
وقــف إطــاق نــار) .أمــا النزاعــات الحكوميــة ،فمــن
األرجــح أكــر أن تنتهــي بانتصــار الحكومــة والطــرف
(ب) ،مــا يشــر إىل أن حـ ّـل النزاعــات الحكوميــة قــد
يكــون أكــر صعوبــة.
71 Strand et al., p. 4.
72 Ibid., pp. 3-4.
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7 .خاتمة

قــ ّدم هــذا التقريــر عرضً ــا واســ ًعا التجاهــات النزاعــات
يف العــامل العــريب ،وعــى النطــاق العاملــي ،بــد ًءا مــن عــام
 ،1946وصــولً إىل عــام  .2019ويتنــاول االتجاهــات العاملية
واإلقليميــة الرئيســة يف النزاعــات القامئــة عــى مســتوى
الــدول ،والنزاعــات بــن الجهــات غــر التابعــة للــدول،
والعنــف الــذي ميارســه طــرف واحــد ،وعمليــة انتهــاء
النزاعــات .ويتّضــح مــن التحليــل أن النزاعــات يف العــامل
العــريب متثّــل بصــورة متناميــة نســبة عاليــة مــن النزاعــات
عــى املســتوى العاملــي ،فضــاً عــن أن النتائــج تُبـ ّـن اندالع
نزاعــات مد ّمــرة ج ـ ًدا يف املنطقــة.
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0

يس ـلّط تحليــل االتجاهــات الضــوء عــى الحاجــة امللحــة
إىل تركيــز جهــود األكادمييــن وصانعــي السياســات وغريهم
مــن الخـراء عــى األســباب  -واالســتجابات األكــر فاعليــة
 للنزاعــات يف العــامل العــريب .ويهــدف التقريــر أيضً ــا إىلإطــاق مزيــد مــن التحليــات والتفكــر داخــل العــامل
العــريب ،مــع الرتكيــز عــى ترجمــة االتجاهــات وال ُنهــج
العامليــة للنزاعــات ووضــع الســياقات لهــا ،وال ُنهــج العامليــة
لتحليــات النزاعــات الســتقراء الخصائــص والديناميــات
الســياقية اإلقليميــة .ومــن هنــا ،ندعــو ونشــجع عــى
املشــاركة الب ّنــاءة يف التقريــر ونتائجــه كجــزء مــن إنتــاج
املعرفــة التعــاوين املتواصــل.
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ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻳﻌﻜﻒ ﻋﲆ إﻧﺘﺎج
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﳌﺎﻤرﺳﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ واﻟﺘﻌﺎﰲ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻢﻟ .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ
ﻳُﺠﺮﻳﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
وﻋﺒﻮر اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﺮﺻﺎﻧﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻦﻴ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﳌﺎﻤرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
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