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II

عن الناشرين
أُّســس مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاين يف عــام 2016، وهــو 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 
ــة بالعمــل اإلنســاين وصنــع الســالم لتســهيل الحــوارات املتعــّددة املســارات  املركــز مــع األطــراف الرئيســة املعنيّ

وتبــادل املعرفــة وبنــاء أرضيــة مشــركة.

ــام 1959،  ــس يف ع ــذي أُّس ــلو )Peace Research Institute Oslo PRIO( ال ــد أبحــاث الســام يف أوس ــا معه أم
فهــو مؤسســة بحثيــة مســتقلة تتميــز بفاعليــة تنســيقها بــن البحــوث األساســية، وتلــك ذات الصلــة بالسياســات. 
ــات  ــن خــالل حــّل النزاع ــج للســالم م ــات للخريجــن، ويشــارك يف الروي ــد تدريب ــري املعه ــك، يُج ــة إىل ذل إضاف
ــز عــى  ــّدد التخصصــات، ويركّ ــد متع ــع السياســات. البحــث يف املعه والحــوار واملصالحــة واإلعــالم وأنشــطة صن
الدوافــع الكامنــة وراء النزاعــات العنيفــة، وعــى الســبل التــي ميكــن مــن خاللهــا بنــاء الســالم والحفــاظ عليــه، ومن 
ثــم نــره. ويلتــزم املعهــد أيًضــا بالتفــّوق األكادميــي، ويســعى جاهــًدا 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
 Uppsala Conflict Data Program,( يتوّجه املؤلفون بالشكر إىل برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة بالنزاعات
UCDP(** عــى تزويــده فريــق العمــل يف هــذا التقريــر مبجموعــة بيانــات، أُعــّدت خصيًصــا لهــذا التقريــر. ويُعــرِب 
املؤلفــون عــن خالــص شــكرهم لزمالئهــم وزميالتهــم يف مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاين ومعهــد أبحــاث 
الســالم يف أوســلو ملراجعتهــم التقريــر وتقدميهــم الدعــم اإلداري. كــام يُعــّر املؤلفــون أيًضــا عــن امتنانهــم ملصطفــى 

أبــو النــاس لتصميمــه التقرير.

 

sultan.barakat@dohainstitute.edu.qa :وبريده اإللكروين ،)Corresponding Author( وهو املؤلف املراسل  *

ــم، مقــرّه جامعــة أوبســاال يف الســويد. ويُعــّد مصــدًرا رائــًدا للبيانــات التــي تتنــاول  **  برنامــج لجمــع البيانــات املتعلّقــة بالعنــف املنظّ
ــخ  ــود تاري ــة، ويع ــن الحــروب األهلي ــات ع ــع البيان ــى بجم ــا يُعن ــزال قامئً ــدم مــروع ال ي ــات املســلّحة، وهــو أق ــم والنزاع ــف املنظّ العن
تأسيســه إىل نحــو 40 عاًمــا، ويســتمر بجمــع البيانــات بصــورة منهجيــة، وهــي تحظــى بتغطيــة عامليــة، وتتّســم بقابليــة للمقارنــة يف مختلــف 

الحــاالت والبلــدان. )املرجمــة( 

mailto:sultan.barakat@dohainstitute.edu.qa


III

توضيحات 
اآلراء الــواردة يف التقريــر تُعــّر بالكامــل عــن آراء املؤلفــن، وال متثـّـل بالــرورة آراء املركــز أو املعهــد وسياســاتهام، 
وهــو ُمعــدٌّ ليكــون ورقــَة عمــل تُســتخدم بوصفهــا نقطــة انطــالق لتوليــد النقــاش والتبــادل الفكريَّــن وإثارتهــام 
يف املنطقــة العربيــة والعــامل. وبنــاء عليــه، نُشــّجع القــرّاء والباحثــن عــى إرســال آرائهــم أو تحليالتهــم أو إضافاتهــم 
إىل عنــوان الريــد اإللكــروين الخــاص باملؤلــف املراســل. وســيتم االعــراف باملســاهامت كلهــا وفــق مــا تقتضيــه 

األعــراف األكادمييــة.

 

أنتج هذا التقرير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين ومعهد أبحاث السالم يف أوسلو، وهو مرخص مبوجب 
CC BY 4.0. يف اإلمكان مشاركة محتويات التقرير ومعالجتها مجانًا، رشط ذكر املؤلفن والتوثيق له توثيًقا صحيًحا، 
مع اإلشارة إىل ما إذا كانت قد أُجريت تغيريات، ومن دون اإليحاء مبوافقة النارشين عى محتوى العمل املستحدث.

ISBN )print(: 978-82-343-0219-0
ISBN )online(: 978-82-343-0220-6



IV

المحتويات
V قائمة األشاكل 

VIII قائمة المختصرات 

2 تمهيد  

6 1. اتجاهات النزاعات في العالم العربي 

6 2. النزاعات القائمة على مستوى الدول )2019-1946( 

8 1-2 النزاعات القائمة على مستوى الدول في العالم العربي 

16 2-2 لمحة عامة على النطاق العالمي 

24 3. النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول )النزاعات غير الحكومية( )2019-1989( 

25 1-3 النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول في العالم العربي )النزاعات غير الحكومية( 

26 2-3 لمحة عامة على النطاق العالمي 

29 4. العنف من طرف واحد )2019-1989( 

29 1-4 العنف من طرف واحد في العالم العربي 

33 2-4 لمحة عامة على النطاق العالمي 

36 5. االنتشار الجغرافي للنزاعات في عام 2019 

36 1-5 االنتشار الجغرافي للنزاعات في العالم العربي 

39 2-5 لمحة عامة على النطاق العالمي 

40 6. انتهاء النزاعات )2013-1946( 

40 1-6 انتهاء النزاعات في العالم العربي 

44 2-6 لمحة عامة على النطاق العالمي 

46 7. خاتمة 

47 المراجع 



V

قائمة األشكال
3  الشلك )1(: بلدان جامعة الدول العربية 

8 الشلك )2(: النزاعات القائمة على مستوى الدول في العالم العربي 

الشلك )3(: النزاعات في العالم العربي بين النزاعات )999-25 قتيًل(
11 والحروب )≥1000  قتيل في المعارك( )1989-2019( 

الشلك )4(: قتلى المعارك في النزاع القائم على مستوى الدول
12 في العالم العربي )2018 و2019( 

الشلك )5(: عدد البلدان التي تشهد نزاعات في مقابل عدد النزاعات
13 في العالم العربي )1989-2019( 

14 الشلك )6(: عدد الحروب األهلية في الدول العربية بحسب التدخل الدولي )1946-2019( 

الشلك )7(: النزاعات القائمة على مستوى الدول في العالم العربي
15 بحسب حالة عدم التوافق )1946-2019( 

الشلك )8(: عدد البلدان التي تشهد نزاعات مسّلحة قائمة
17 على مستوى الدول في العالم بحسب نوع النزاع )1946-2019( 

19 الشلك )9(: النزاعات المتعلقة بتنظيم الدولة اإلسلمية في العالم )1989-2019( 

الشلك )10(: النزاعات العالمية بين النزاعات )999-25 قتيًل(
19 والحروب )≥1000( )2019-1989( 

الشلك )11(: نسبة قتلى المعارك، على النطاق العالمي،
21 في النزاعات القائمة على مستوى الدول )2018 و2019(  

الشلك )12(: عدد البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة قائمة
22 على مستوى الدول بحسب المنطقة )1946-2019( 

الشلك )13(: االتجاهات العالمية في النزاعات األهلية
23 بحسب التدّخل الدولي )2019-1946( وقتلى المعارك )1989-2019( 

23 الشلك )14(: االتجاهات العالمية في حاالت عدم التوافق )1946-2019( 

25 الشلك )15(: النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول في العالم العربي )1989-2019( 



VI

قائمة األشكال
الشلك )16(: حصة الوفيات الناجمة عن النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول

26 في العالم العربي بحسب البلدان )2018-2019( 

الشلك )17(: النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول، على النطاق العالمي،
27 بحسب نوع النزاع )1989-2019( 

27 الشلك )18(: العدد اإلجمالي للنزاعات بين الجهات غير التابعة للدول بحسب المنطقة )1989-2019( 

الشلك )19(: عدد قتلى المعارك في النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول،
28  على النطاق العالمي، بحسب نوع النزاع )1989-2019( 

الشلك )20(: نسبة قتلى المعارك في النزاعات بين الجهات غير التابعة للدول
28 بحسب المنطقة )2018 و2019( 

30 الشلك )21(: العنف من طرف واحد في العالم العربي بحسب نوع الجهة الفاعلة )1989-2019( 

31 الشلك )22(: وفيات العالم العربي نتيجة أعمال العنف من طرف واحد بحسب البلد )2018 و2019( 

33 الشلك )23(: حوادث العنف من طرف واحد بحسب الجاني )1989-2019( 

34 الشلك )24(: حوادث العنف من طرف واحد بحسب المنطقة )1989-2019( 

35 الشلك )25(: وفيات العنف من طرف واحد بحسب المنطقة )1989-2019( 

35 الشلك )26(: قتلى العنف من طرف واحد بحسب المنطقة وتنظيم الدولة اإلسلمية )2018 و2019( 

الشلك )27(: خريطة دول النزاعات القائمة على مستوى الدول وأحداث النزاعات
37 في العالم العربي )2019( 

38 الشلك )28(: خريطة أحداث النزاعات بحسب نوع العنف في العالم العربي )2019( 

الشلك )29(: خريطة العالم للنزاعات القائمة على مستوى الدول وأحداث النزاعات القائمة
39 على مستوى الدول )2019( 

39 الشلك )30(: خريطة العالم ألحداث النزاعات بحسب نوع العنف )2019( 

41 الشلك )31(: انتهاء النزاعات في العالم العربي )1946-2013( 

41 الشلك )32(: توزيع فئات انتهاء النزاعات في العالم العربي )1946-2013( 



VII

قائمة األشكال
42 الشلك )33(: انتهاء النزاعات في العالم العربي بحسب نوع النزاع )1946-2013( 

43 الشلك )34(: انتهاء النزاعات في العالم العربي بحسب عدم التوافق )1946-2013( 

44 الشلك )35(: انتهاء النزاعات على النطاق العالمي )1946-2013( 

44 الشلك )36(: توزيع فئات انتهاء النزاعات على النطاق العالمي )1946-2013( 

45 الشلك )37(: انتهاء النزاعات بحسب نوعها على النطاق العالمي )1946-2013( 

46 الشلك )38(: انتهاء النزاع عن طريق عدم التوافق على النطاق العالمي )1946-2013( 



VIII

UCDP Uppsala Conflict Data Program  برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة

بالنزاعات

UCDP 

GED 

Uppsala Conflict Data Program 

Geographical Event Dataset

مجموعة البيانات الجغرافية ألحداث النزاعات 

المسلحة، الصادرة عن برنامج جامعة أوبساال 

للبيانات الخاصة بالنزاعات

قائمة المختصرات



اتجاهات النزاعات يف العامل العريب  )2019-1946(



2

اتجاهات النزاعات في العالم العربي  )2019-1946(

تمهيد 
عن التقرير

عــاىن العــامل العــريب، مــدة طويلــة، أشــكااًل متعــّددة مــن 
النزاعــات املســلحة، وهــذا اتجــاه بــات يتنامــى عــى نحو 
ملحــوظ يف العقــد املــايض. ولعكــس هــذا االتجــاه، ال بــّد 
ــق الســالم املســتدام  مــن أن يســلك العــامل العــريب طري
وتحقيــق التعــايف، ومــن الــروري أن يكــون هنــاك فهــم 
ــر جــزء  ــة. وهــذا التقري ــزاع يف املنطق واضــح ملســار الن
مــن جهــد أوســع يبذلــه مركــز دراســات النــزاع والعمــل 
ــات  ــة بالنزاع ــا املتعلّق ــياق القضاي ــة س ــاين لدراس اإلنس
وصنــع الســالم يف املنطقــة ومعالجتهــا مــن منظــور 

مقــارن وتاريخــي، ومــن ثــم تأطريهــا.

ــد أبحــاث  ــع معه ــاون م ــر بالتع ــر ونُ ــذا التقري ــّد ه أُع
اتجاهــات  وصــف  إىل  ويهــدف  أوســلو،  يف  الســالم 
النزاعــات )Conflict Trends( يف العــامل العــريب خــالل 
اتجاهــات  ومقارنــة  وتحليلهــا،   1 2019-1946 الفــرة 
ــب  ــي تتقلّ ــة الت ــة والعاملي ــات اإلقليمي ــة باالتجاه املنطق
ــز  ــن متيي ــن املمك ــون م ــد يك ــن، ق ــخ. يف ح ــر التاري ع
ومالحظــة بعــض اتجاهــات النزاعــات بســهولة، فــإن بعًضــا 
ــق بهــدف  ــًدا مــن البحــث املعّم ــب مزي ــا يتطلّ آخــر منه
ــر مجموعــة مــن  ــدرس هــذا التقري ــل. وي الرصــد والتحلي
ــاًل وتفســريات معّمقــة  البيانــات اإلحصائيــة، ويقــّدم تحلي
ملــا تقرحــه هــذه البيانــات. ويعمــل التقريــر عــى تفكيــك 
اتجاهــات النزاعــات يف العــامل العــريب، مبــا يتجــاوز التعــداد 
التبســيطي ألحــداث النزاعــات أو وقائعهــا، ليقــّدم نظــرة 
ــل  ــق بالتحلي ــا يتعلّ ــا يف م ــة. أم ــمواًل ودقّ ــر ش ــة أك عام
ــم  ــاص، بتقدي ــو خ ــى نح ــر، ع ــم التقري ــي، فيهت اإلقليم
اإلقليمــي  الطابــع  ذات  للبيانــات  ورشوح  تفســريات 

ــا. ــة به ــياقات الخاص ــا للس ــرة وفًق ــي، واملؤط واملح

1 يتناول بعض أقسام التقرير اتجاهات النزاعات، بدًءا من تواريخ حديثة العهد، وفًقا لحدود مجموعات البيانات املستخدمة.
2 كان جنــوب الســودان جــزًءا مــن الســودان إىل أن اســتقل يف عــام 2011. وتضّمــن التحليــل الــوارد يف هــذا التقريــر بيانــات عــن النــزاع 
يف جنــوب الســودان حتــى عــام 2011 بوصفــه جــزًءا مــن الســودان واملنطقــة العربيــة. لكــن، اعتبــاًرا مــن عــام 2011، تعامــل التقريــر مــع 
جنــوب الســودان بوصفــه دولــة مســتقلة، مــا عــادت جــزًءا مــن جامعــة الــدول العربيــة/ العــامل العــريب. ويُشــار إىل تداعيــات هــذا الحــدث 

يف اتجاهــات النــزاع 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

يســعى هــذا التقريــر لتشــكيل نقطــة انطــالق لتوليــد 

العربيــة  املنطقــة  الفكــري يف  والتبــادل  النقاشــات 

ــالت  ــب باملراس ــه، نُرّح ــاء علي ــا. وبن ــا وإثارته وخارجه

البديلــة  والتأويــالت  التفســريات  بشــأن  والحــوار 

للبيانــات الــواردة هنــا. ونشــّجع عــى إرســال آرائكم أو 

تحليالتكــم أو إضافاتكــم إىل عنــوان الريــد اإللكــروين 

ــل. ــف املراس ــاص باملؤل الخ

ملاذا العامل العريب؟

ــر  ــل هــذه االتجاهــات، يســتخدم التقري ــد تحلي عن

مصطلــح "العــامل العــريب" بوصفــه وحــدة للتحليــل، 

ويُعــرَّف باعتبــاره يتشــّكل مــن الــدول االثنتــن 

والعريــن األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة، 

ــويت  ــن وجــزر القمــر وجيب ــر والبحري وهــي: الجزائ

ــا  ــان وليبي ــت ولبن ــراق واألردن والكوي ــر والع وم

وقطــر  وفلســطن  وُعــامن  واملغــرب  وموريتانيــا 

وســورية  والســودان2  والصومــال  والســعودية 

ــز  ــكل 1(. ويتميّ ــن )الش ــارات واليم ــس واإلم وتون

هــذا التعريــف مــن تعريــف "الــرق األوســط" 

وهــام  أفريقيــا"،  وشــامل  األوســط  "الــرق  أو 

األكــر تــداواًل؛ إذ يــرى املؤلفــون تعريــف املنطقــة 

ال  الداخليــة،  املصالــح  مــن  انطالقًــا  وتســميتها 

الخارجيــة، كــام هــي الحــال مــع تعريــف "الــرق 

األوســط"3؛ ذلــك أن مصطلــح "الــرق األوســط" 

ــة  ــا للرؤي ــة - وفًق ــف املنطق ــع – وجــرى تعري ُوِض

التاريــخ  خــالل  مــن  تشــّكلت  التــي  الغربيــة 

الــرق  بــن  التنافــس  وظــروف  االســتعامري 

ــرى،  ــارة أخ ــاردة. وبعب ــرب الب ــاء الح ــرب أثن والغ

نُِحــَت املصطلــح مــن منظــور أورويب، مــا يُبلــور 

"تصــّوًرا للمنطقــة بوصفهــا تحــّددت وفــق وجهــات 

https://bit.ly/33SAWmV
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ــك،  ــى ذل ــاء ع ــم"4. وبن ــن واهتامماته ــر اآلخري نظ
جــرى يف هــذا التقريــر تفضيــل اســتخدام مصطلــح 
"العــامل العــريب" بوصفــه أكــر مالءمــة ورســوًخا 
محليًــا. وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض أوجــه 
التشــابه بــن اتجاهــات النــزاع يف املنطقتــن )أي 

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.

ــا  العــامل العــريب والــرق األوســط(، فــإن مثــة فروقً
)عــى  إضافيــة  دول  وجــود  مــن  ناتجــة  الفتــة 
ســبيل املثــال، دول عربيــة غــري رشق أوســطية مثــل 
الصومــال والســودان( وغيــاب أخــرى )غــري عربيــة 

ــا(. ــران وتركي ــل إي مث

 الشكل )1(: بلدان جامعة الدول العربية

الجزائر

اليمن

البحرين

جزر القمر

جيبو�

مرص

العراق
األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

املغرب

ع�ن

فلسط�

قطر
السعودية

الصومال

السودان

تونس سورية

اإلمارات

ــر  ــميًة أك ــا تس ــريب أيًض ــامل الع ــح[ الع ــّد ]مصطل يُع
مالءمــة، ألنــه يوفّــر "مســاحة مفاهيميــة" ملوقعــه 
الجغــرايف االســراتيجي، ومــوارده الغنيــة والجّذابــة، 
والسياســية  االقتصاديــة  الخصائــص  مــن  والعديــد 
األخــرى التــي تضــع الســالم يف املنطقــة بوصفــه عامــاًل 
العامليَّــن5. وإضافــة إىل  حاســاًم لالســتقرار واألمــن 

ــة والثقافــة  ــخ املشــرك والهوي ــد التاري مــا ســبق، يوّح
والديــن واللغــة املنطقــَة العربيــة. ووفًقــا لعائشــة غول 
ــن دول  ــرى م ــة أخ ــم أي مجموع ــا مل تنع ــيفر: "رمب س
العــامل بإمكانــات التعــاون نفســها، بــل حتــى التكامــل، 
كالتــي نعمــت بهــا الــدول العربيــة"6. وتتجــّدد الوحدة 
ــتمرار  ــريب - باس ــال الع ــاًم يف املخي ــى ُحلُ ــي تبق - الت

https://bit.ly/3d2bE9M
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مــع كل حــدث تاريخــي مفصــي7، كان أبرزهــا مؤخــرًا 
أحــداث الربيــع العــريب، فبعــد مــرور عقــد عــى 
اندالعهــا، عــّر 81 يف املئــة مــن العــرب عــن اعتقادهــم 
ــي  ــدة"، وه ــة واح ــّكل أم ــة تش ــعوب العربي أن "الش
أعــى نســبة منــذ عــام 2011 8. وبنــاًء عــى مــا ســبق، 
ــى  ــوء ع ــليط الض ــان لتس ــد ح ــت ق ــد أن الوق نعتق
مســألة اتجاهــات النزاعــات يف العــامل العــريب مــن 

ــي. ــي وإقليم ــاس مح ــى أس ــة ع ــورات مبنيّ منظ

النتائج الرئيسة

ــي  ــدان العــامل الت ــَد يف الســنوات األخــرية عــدُد بل تزاي
تعــاين نزاعــات عنيفــة، وتنامــى عــدد الجهــات الفاعلــة 
الخارجيــة التــي تتدّخــل يف مناطــق النــزاع، وانتــرت 
الجامعــات املســلّحة املشــاركة يف العمليــات القتاليــة9. 
ــاط  ــع ارتب ــيام م ــات، وال س ــد النزاع ــم تعّق ــام تفاق ك
ــا يف  ــة املســتجدة، مب ــات العاملي ــا بالتحّدي ــد منه العدي
ذلــك الكــوارث الطبيعيــة، والجرميــة املنظّمــة العابــرة 
للحــدود الوطنيــة، وأزمــات أمــن الفضــاء اإللكــروين10، 
وأيًضــا مــع تزايــد انســيابية تدفّــق املعلومــات والبــر 
ــة يف  ــورة متنامي ــة بص ــدود الوطني ــر الح ــوارد ع وامل

أنحــاء العــامل11.

شــهدت العقــود األخــرية تحــّواًل يف تركّــز بــؤر النزاعــات 
العنيفــة عــى املســتوى اإلقليمــي، ومــا دون اإلقليمــي. 
ففــي العقــود الســابقة، كانــت أجزاء مــن آســيا وأوروبا 
متثّــل البــؤر الرئيســة للنزاعــات، إاّل أن عــدد النزاعــات 
ــا  ــك املناطــق انخفــض عــى نحــو ملحــوظ يف م يف تل

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
ــوهد يف  ــات، 2020(، ص 47، ش ــة السياس ــاث ودراس ــريب لألبح ــز الع ــريوت: املرك ــة/ ب ــاط )الدوح ــريب 2019-2020 يف نق ــؤرش الع 8 امل

https://bit.ly/3gKFAcY:يف  ،2021/6/28
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.

ــات  ــة النزاع ــت أغلبي ــام 2010، بات ــول ع ــد. وبحل بع
العنيفــة تركــز يف جنــوب آســيا وأفريقيــا والــرق 
ــال  ــدأ انتق ــريب12. وب ــامل الع ــك الع ــا يف ذل ــط، مب األوس
تلــك البــؤر خــالل الحــرب البــاردة التــي شــهدت 
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــى م ــوى العظم ــن الق ــة ب منافس
ــر  ــارشًة أو ع ــوذ، مب ــط النف ــق وبس ــك املناط ــى تل ع
ــت هــذه  ــة )Proxy Wars(13. وتزامن الحــروب بالوكال
ــن  ــد م ــاردة، يف العدي ــرب الب ــاء الح ــة، يف أثن املنافس
البلــدان - خصوًصــا يف العــامل العــريب - مــع إنهــاء 
كبــري  جــزء  تحّقــق  والــذي  االســتعامري،  الحكــم 
ــة  ــات املناهض ــلح يف النزاع ــاح املس ــل الكف ــه بفض من
هــذا  ويُبــّن  االســتعامر14.  بعــد  ومــا  لالســتعامر 
ــرة  ــالل الف ــة، خ ــة العربي ــه كان يف املنطق ــر أن التقري
1946-2019، 215 "نزاًعــا إقليميًــا" قامئـًـا عــى مســتوى 
 ،)Territorial State-based Conflicts( الدولــة 
و208 "نزاعــات حكوميــة" قامئــة عــى مســتوى الدولــة 

.)Governmental State-based Conflicts(

انخفــاض يف عــدد  البــاردة  الحــرب  نهايــة  أعقــب 
كانــت  التــي   )Interstate( الــدول  بــن  النزاعــات 
الثنــايئ  الــدويل  النظــام  ظــل  يف  القاعــدة  تشــكل 
القطبيــة، يف حــن شــهد عــدد النزاعــات داخــل الــدول 
العامليــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  تناميًــا   )Intrastate(
ــدد  ــة بالع ــر مقارن ــة أك ــبة مئوي ــّكاًل نس ــة، مش الثاني
اإلجــاميل للنزاعــات يف العــامل. ويف مطلــع القــرن الحادي 
والعريــن، أّدت عوامــل مختلفــة، مبــا يف ذلــك ارتفــاع 
عــدد عمليــات حفــظ الســالم والجهــود الســاعية ملنــع 

https://bit.ly/3vQ2i7I
https://bit.ly/3gKFAcY
https://bit.ly/3b5S3mb
https://bit.ly/3aaKqcQ


5

اتجاهات النزاعات في العالم العربي  )2019-1946(

نشــوب النزاعــات، إىل خفــض عــدد النزاعــات العنيفــة 
عــى مســتوى العــامل. إاّل أن هــذا االتجــاه انعكــس يف 
ــا، حيــث أخــذت النزاعــات العنيفــة  عــام 2010 تقريبً
ــّن التقريــر أن العــامل العــريب  تتفاقــم مــرة أخــرى. ويُب
مل يكــن اســتثناًء لهــذا االتجــاه. فمنــذ أوائــل مثانينيــات 
القــرن املــايض وحتــى نهايــة تســعينياته، شــهد العــامل 
ــا مســتويات  ــف فيه ــغ العن ــة، بل ــا أهلي ــريب حروبً الع
متقّدمــة. وبينــام كان الــراع اإلرسائيــي - الفلســطيني 
يســيطر عــى املشــهد منــذ عقــود، شــهد العــامل العــريب، 
ــا واضًحــا يف عــدد النزاعــات  يف العقــد الفائــت، ارتفاًع
العنيفــة15. ويذكــر أنــه بــدًءا مــن عــام 2008، وصــواًل 
إىل عــام 2019، تدهــور مســتوى الســالم يف العــامل 
ــّدر  ــدل يُق ــدان(، مبع ــاملة البل ــتوى مس ــط مس )متوّس
بـــ 3.78 يف املئــة. وكانــت النزاعــات يف املنطقــة العربية 

ــاض16. ــذا االنخف ــا له ــا دافًع ــاًل رئيًس عام

ــع  ــريب" م ــع الع ــرة "الربي ــات يف غم ــت النزاع تضاعف
انــدالع االنتفاضــات والحــروب يف كل مــن ســورية 
واليمــن وليبيــا، فضــاًل عــن انــدالع نزاعــات أخــرى أقــل 
حــّدة يف أرجــاء املنطقــة. وبحلــول عــام 2013، وللمــرّة 
األوىل منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، شــهد العــامل العــريب 
ــج  ــي ينت ــات الت ــروب )أي النزاع ــدد الح ــا يف ع ارتفاًع
منهــا ألــف قتيــل أو أكــر ســنويًا(. يُصّنــف هــذا التقرير 
هــذه االتجاهــات الرئيســة بحســب نــوع النــزاع، وقــد 
وجــد أن العــامل العــريب شــهد معــّداًل مســتقرًا إىل حــٍد 
مــا، يقــارب مــن 10 نزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة 
للــدول ]Non-state Conflicts[ ســنويًا حتــى عــام 
2014؛ إذ ارتفــع العــدد حينها فجــأة إىل 50، ثم انخفض 
ــق  ــا يتطاب ــو م ــام 2019 )وه ــول ع ــرى بحل ــرة أخ م
مــع االتجاهــات العامليــة يف ذلــك الوقــت(. وبحســب 
ــة  ــات القامئ ــف النزاع ــام 2014 أعن ــهد ع ــر، ش التقري
عــى مســتوى الــدول ]State-based Conflicts[ يف 
املنطقــة منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة. ويتّســع 
ــا مــا  نطــاق هــذه النزاعــات عــى نحــو متنــاٍم؛ إذ غالبً

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.

ــة  ــوى محلي ــمل ق ــض، وتش ــع بع ــا م ــع بعضه يتقاط
وإقليميــة وعامليــة متعــّددة17. ومــن الجديــر ذكــره أن 
ــة  ــات املُدّول ــن النزاع ــدد م ــر ع ــهد أك ــام 2019 ش ع
العــريب  العــامل  يف   ]Internationalised Conflicts[
)ســبعة(، مقارنــة بســنوات ســابقة، منــذ نهايــة الحــرب 

العامليــة الثانيــة.

ــة  ــارزة/ مهيمن ــة ب باتــت النزاعــات يف املنطقــة العربي
عددهــا  حيــث  مــن  ليــس  باملالحظــة،  وجديــرة 
فحســب، بــل مــن حيــث عــدد القتــى أيًضــا؛ إذ 
ــات  ــن الوفي ــدد م ــر ع ــاين أك ــريب ث ــامل الع ــهد الع يش
ــة  ــري التابع ــات غ ــن الجه ــات ب ــن النزاع ــة ع الناجم
الالتينيــة  )أمــريكا   )Non-state Conflicts( للــدول 
هــي األعــى(. كــام تجــدر اإلشــارة إىل أن أكــر مــن 80 
ــن  ــات ب ــن النزاع ــة ع ــات الناجم ــن الوفي ــة م يف املئ
الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة للــدول يف العــامل العــريب 
ــا  ــورية، وم ــت يف س ــي 2018 و2019 - وقع – يف عام
ــا. ــن وليبي ــا يف اليم ــة منه ــو 10 يف املئ ــه نح مجموع

واحــد  طــرف  مــن  العنــف  أيًضــا  التقريــر  يتنــاول 
ــّن  ــث تب ــريب، حي ــامل الع )One-sided Violence( يف الع
مــن خاللــه أن - عــى عكــس االتجــاه العاملــي - مســتوى 
العنــف مــن طــرف واحــد الــذي مُتارســه الحكومــات 
ــن  ــف م ــتوى العن ــة مبس ــا، مقارن ــّد مرتفًع ــة يُع العربي
غــري  الفاعلــة  الجهــات  مــن  املُــامرَس  واحــد  طــرف 
ــريب  ــامل الع ــهد يف الع ــام 2011، نش ــذ ع ــة. فمن الحكومي
مســتويات عاليــة مســتمرة مــن العنــف مــن طــرف واحد، 
مُتارســه الحكومــات يف كل مــن البحريــن وليبيــا والصومــال 
عــام 2019،  تبعهــا، يف  واليمــن.  وســورية  والســودان 
انخفــاض ملحــوظ يف كال النوعــن مــن العنــف مــن طــرف 
ــريب،  ــامل الع ــّجل الع ــام، س ــه ع ــة. وبوج ــد يف املنطق واح
بعــد أفريقيــا وآســيا، ثالــث أكــر عــدد لحــوادث العنــف 
ــر  ــا التقري ــي غطّاه ــرة الت ــالل الف ــد خ ــرف واح ــن ط م

.)2019-1989(

https://bit.ly/3d7XNiy
https://bit.ly/3e6zAtk
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إىل  التقريــر  فيشــري  الجغرافيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 

أن أربــع دول عربيــة )العــراق والصومــال وســورية 

واليمــن( كانــت بــؤًرا ســاخنة بــارزة ألحــداث النزاعــات 

يف عــام 2019، وهــذا مــا يدعمــه مــؤرش الســالم العاملي 

)Global Peace Index(18، الــذي أفــاد يف عــام 2019 

يف  مســاملة  األقــل  العــر  الــدول  مــن  خمًســا  أن 

ــا  ــراق وليبي ــامل العــريب، وهــي: الع ــع يف الع ــامل، تق الع

والصومــال وســورية واليمــن19، وشــهدت العديــد مــن 

الــدول العربيــة التــي تعــاين النزاعــات أكــر مــن نــوع 

ــام نفســه. ــف يف الع ــن العن واحــد م

ــة  ــأن كيفي ــة بش ــا رئيس ــا قضاي ــر أيًض ــج التقري يعال

ــث  ــريب، حي ــامل الع ــة يف الع ــات العنيف ــاء النزاع انته

وجــد أنــه يف الفــرة 1946-2013، انتهــى يف كل عــام 

نــزاع أو اثنــان، وانتهــت أغلبيــة هــذه النزاعــات 

بانتصــار الحكومــة. خــالل تلــك الفــرة، غالبًــا مــا 

ــريب  ــامل الع ــدول يف الع ــن ال ــات ب ــل النزاع ــرى ح ج

مــن خــالل وقــف إلطــالق النــار، بــداًل مــن اتفاقــات 

الســالم. يف املقابــل، انتهــت معظــم الحــروب األهليــة، 

عــى نحــو أكــر، باتفاقــات ســالم. وتؤكــد هــذه 

ــراع  ــات ال ــل اتجاه ــة تحلي ــة أهمي ــج الواقعي النتائ

ــم  ــاًم أفضــل، لدع ــدى فه ــدة امل ــاط البعي ــم األمن لفه

ــات. ــل النزاع ــة وح ــر فاعلي ــاطة أك وس

 اتجاهات النزاعات . 1
في العالم العربي

واإلقليميــة  العامليــة  االتجاهــات  التقريــر  يتنــاول 

ــف  ــن العن ــواع م ــة أن ــا ثالث ــّر عنه ــام تع ــات ك للنزاع

الســيايس: النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول 

18 مــؤرش الســالم العاملــي )GPI( تقريــر صــادر عــن معهــد االقتصــاد والســالم )Institute for Economics & Peace, IEP(، يف ســيدين، 
أســراليا، ويقيــس الوضــع النســبي ملســاملة الــدول واملناطــق. ويصّنــف هــذا املــؤرش 172 دولــة وإقليــاًم مســتقاًل )متثـّـل مجتمعــة 99.7 يف املئة 
مــن ســكان العــامل( وفًقــا ملســتويات املســاملة. ويف العقــد املــايض، بــّن املــؤرش اتجاهــات تنامــي العنــف عــى الصعيــد العاملــي ونســبًة أقــل 

مــن املســاملة. )املرجمــة(
19  Global Peace Index 2019, p. 9.

20 يرد يف كل قسم من التقرير تعريف أكر تفصياًل وتحديًدا ألنواع النزاعات.
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

)State-based Conflict(، والنزاعــات بــن الجهــات 

الحكوميــة(  غــري  )النزاعــات  للــدول  التابعــة  غــري 

)Non-state Conflicts(، والعنــف مــن طــرف واحــد 

فهــي  التحليــل  فــرة  أمــا   .)One-side Violence(

الفــرة 1946-2019 بالنســبة إىل غالبيــة مجموعــات 

البيانــات. وتشــّكل مجموعــات بيانــات النزاعــات مــن 

برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات، 

املصــدر الرئيــس لبيانــات التقريــر، حيــث يُعــرّف النزاع 

ــاة يف  ــة تتســبب مبــا ال يقــل عــن 25 وف ــاره حال باعتب

ــارك20.  ــبب املع ــنة، بس الس

 النزاعات القائمة على . 2
مستوى الدول )2019-1946(

ــا  ــدول بأنه ــرَّف النزاعــات القامئــة عــى مســتوى ال تُع

نزاعــات يكــون فيهــا أحــد أطــراف النــزاع، عــى األقــل، 

ــّد  ــي، فتُع ــد العامل ــى الصعي ــا ع ــة21. أم ــو الحكوم ه

النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول، خصوًصــا 

الحــروب األهليــة، أكــر أنــواع النزاعــات شــيوًعا، عــى 

الرغــم مــن أن العقــود األخــرية شــهدت ارتفاًعــا يف 

ــري  ــة غ ــات الفاعل ــن الجه ــرة ب ــات الدائ ــدد النزاع ع

التابعــة للــدول، باســتثناء الحكومــة، أي النزاعــات غــري 

الحكوميــة )يتنــاول املبحــث 3 مــن هــذا التقريــر هــذه 

ــات(. االتجاه

ــف  ــات، تختل ــات البيان ــّددات مجموع ــى مح ــاًء ع بن

النزاعــات، يف هــذا التقريــر، عــن الحــروب، حيــث 

يف  نزاًعــا  بوصفهــا  الحالــة،  إدراج  معيــار  يكمــن 

ــات  ــة أوبســاال للبيان ــج جامع ــات برنام ــة بيان مجموع

https://bit.ly/35PQFmA
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الخاصــة بالنزاعــات، يف وجــود حالــة عــدم توافــق، 

ــم، يتنافــس/  ــأراٍض/ إقلي ــق إمــا بحكومــة و/ أو ب تتعلّ

يختلــف يف خصوصهــا طرفــان، حيــث يــؤدي اســتخدام 

ــاًل  القــوة املســلحة بينهــام إىل مــا ال يقــل عــن 25 قتي

يف الســنة، نتيجــة املعــارك22. أمــا معيــار إدراج الحالــة 

ــة  ــا، أو مواجه ــا نزاًع ــن يف كونه ــا، فيكم ــا حربً بوصفه

قامئــة عــى مســتوى الــدول، وتســببت مبــا ال يقــل عــن 

ألــف حالــة وفــاة يف ســنة محــددة، نتيجــة املعــارك23. 

بحســب   - باملعركــة  املرتبطــة  الوفيــات  وتُعــرّف 

التــي  الوفيــات  تلــك  بأنهــا   - البيانــات  مجموعــة 

ــة  ــون مرتبط ــة، و"تك ــراف املتحارب ــا األط ــبّبت به تس

العصابــات  بالقتــال"، مبــا يف ذلــك حــرب  مبــارشة 

واملشــاركة يف املعركــة والقصــف الجــوي ألي نــوع 

مــن أنــواع املواقــع املســتهدفة )أي املــدن والقــرى 

و/ أو القواعــد العســكرية(. ووفًقــا لهــذا التعريــف، قــد 

تكــون أهــداف هــذه الهجــامت إمــا قــوات عســكرية 

ملختلــف  مدنيــن  ممثّلــن  حتــى  أو  مســلحة،  أو 

ــات  ــح "الوفي ــارة إىل أن مصطل ــدر اإلش ــراف. وتج األط

ــارشة24،  ــات املب ــى الوفي ــز ع ــة"، يرك ــة باملعرك املرتبط

وهــي ليســت مامثلــة للوفيــات ذات الصلــة بالحــرب، 

ــارشة  ــارشة وغــري املب ــات املب التــي تشــمل عــادة الوفي

أيًضــا نتيجــة املــرض واملجاعــة، أو اإلجــرام أو الهجــامت 

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

25  ال يُحتســب عــدد الوفيــات غــري املبــارشة املرتفــع يف القيــاس الــذي يجريــه برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات يف 
)الوفيــات املرتبطــة باملعــارك(، ألن مــن الصعــب جــًدا التحقــق مــن هــذه الوفيــات بســبب نقــص البيانــات املوثوقــة. وقــد يــؤدي اســتبعاد 
هــذه العواقــب الناجمــة عــن نــزاع عنيــف إىل تصــّورات أقــّل دقــة عــن شــدة النــزاع؛ إال أنــه ال يــزال يف اإلمــكان اســتخدام الوفيــات املرتبطــة 
باملعــارك بوصفهــا مــؤرًشا. وميكــن التمييــز، يف مــؤرش عــدد الوفيــات املبــارشة املرتبطــة باملعــارك، مــن خــالل البيانــات الكميــة املتوافــرة، عنــد 

مقارنتهــا مبجموعــة واســعة مــن األدبيــات )البيانــات النوعيــة(، بــن الحــروب والنزاعــات األخــرى.
26  Gleditsch et al., p. 619.

27  تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عنــد احتســاب عــدد النزاعــات، ووفًقــا لرنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات، "يتكــون الثنــايئ 
ــا واحــًدا أو أكــر. لذلــك، عــى ســبيل املثــال، إذا كانــت حكومــة الدولــة تحــارب  مــن طرفــن أساســين متنازعــن"، وقــد يشــمل النــزاع ثنائيً
أربــع مجموعــات مــن املتمرديــن بســبب عــدم التوافــق نفســه، فســيكون النــزاع عندهــا مكّونـًـا مــن أربعــة ثنائيــات. وتجــدر اإلشــارة أيًضــا 
ــا  ــن يشــكل هــذا ثنائيً ــة، أحــد األحــزاب األساســية بالقــوات، فل ــة خارجي ــال، حكومــة دول ــوي، عــى ســبيل املث ــه إذا زّود حــزب ثان إىل أن

.Pettersson, "UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook v 19.1," pp. 1-6 :إضافيًــا. ينظــر

ــن فحســب )العنــف مــن  املوّجهــة عمــًدا ضــد املدني

ــد(25. ــرف واح ط

نصّنــف النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول26 

ضمــن أربــع فئــات27:

النزاعــات بــن الــدول: عندمــا تشــمل أطــراف  	

النــزاع األساســية دولتــن أو أكــر.

الدولــة  	 نطــاق  خــارج  النزاعــات 

واحــدة،  دولــة  تشــمل   :)Extrastate Conflict(

التابعــة  غــري  الجامعــات  مــن  نــوع  أي  مقابــل  يف 

للــدول، التــي تقــع خــارج الحــدود اإلقليميــة للدولــة. 

ــا "الحــروب  ــات أيًض ــن النزاع ــوع م ويشــمل هــذا الن

. االســتعامرية"

أيًضــا  	 )تُعــرف  الداخليــة  املســلّحة  النزاعــات 

األهليــة(:  الحــروب  أو  الــدول  داخــل  بالنزاعــات 

مــن  أكــر  أو  ومجموعــة  حكومــة  بــن  نزاعــات 

تدّخــل  دون  مــن  الداخليــة،  املعارضــة  جامعــات 

خارجــي.

النزاعــات املســلّحة الداخليــة التــي جــرى تدويلهــا  	

ــات  ــة(: نزاع ــة املُدّول ــروب األهلي ــا بالح ــرف أيًض )تُع

ــة. ــة خارجي ــة تتدخــل فيهــا دول مســلّحة داخلي

https://bit.ly/3qjGe4k
https://bit.ly/3idRifV
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القامئــة  النزاعــات  اتجاهــات  نعــرض  يــي،  مــا  يف 

عــى مســتوى الــدول يف العــامل العــريب، ونُحلّلهــا مــن 

ــة  ــة عام ــّدم ملح ــم نق ــّددة. ث ــؤرشات متع ــالل م خ

ومقارنتهــا  لتحديدهــا  العامليــة  االتجاهــات  عــن 

ــج  ــامد هــذا النه ــة. وســيتم اعت باالتجاهــات اإلقليمي

ذاتــه، الحًقــا، يف تحليــل أنــواع النزاعــات العنيفــة 

األخــرى واالتجاهــات املرتبطــة بالنزاعــات.

النزاعات القائمة على مستوى  2-1
الدول في العالم العربي

نقــّدم بدايــة ملحــة عامــة عــن النزاعــات القامئــة عــى 

مســتوى الــدول يف الــدول العربيــة خــالل الفــرة 

النزاعــات يف  مســتوى  يعــد  عموًمــا،   .2019-1946

العــامل العــريب مســتقرًا إىل حــٍد مــا، مــع وجــود فــرات 

قليلــة تختلــف عــن الوضــع الســائد، حيــث انخفــض 

ــارك. ــة باملع ــات املرتبط ــتوى الوفي ــا مس فيه

الشكل )2(: النزاعات القامئة عىل مستوى الدول يف العامل العريب
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الحروب األهلية املُدّولةالحروب األهلية

تــرز هنــا فرتــان زمنيتــان عــى وجــه الخصــوص: األوىل 

بــن عامــي 1980 و1988، حيــث شــهدت ارتفاًعــا 

ــبب  ــك بس ــارك، وذل ــى يف املع ــدد القت ــا يف ع مضاعًف

الحــرب اإليرانيــة – العراقيــة ]1980-1988[ عــى نحــو 

أســايس؛ التــي نتــج منهــا 70 يف املئــة مــن القتــى الذين 

ســقطوا يف املعــارك يف املنطقــة العربيــة يف تلــك الفــرة، 

مــا مثّــل 30 يف املئــة مــن الوفيــات املرتبطــة باملعــارك 

يف النزاعــات عــى مســتوى العــامل إجــاماًل. إضافــة 

ــروب  ــن الح ــا م ــتوى عاليً ــظ مس ــبق، نالح ــا س إىل م

األهليــة بــن أوائــل مثانينيــات القــرن العريــن 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 

ــة  ــن الحكوم ــف ب ــزاع العني ــزاب؛ والن ــّددة األح متع
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ــم  ــب األم ــث تراق ــاريو، حي ــة البوليس ــة وجبه املغربي

املتحــدة وقــف إطــالق النــار هنــاك منــذ عــام 1991 28؛ 

والحــرب األهليــة يف الصومــال التــي انتهــت باإلطاحــة 

بحكومــة محمــد ســياد بــري يف عــام 1991، مــا أّدى إىل 

دولــة هشــة تتّســم بنزاعــات أخــرى ال تــزال مســتمرة 

ــة  ــرب األهلي ــت الح ــا كان ــذا29. وأيًض ــا ه ــى يومن حت

أهليــة  حــروب  بــن  مــن   ]1990-1975[ اللبنانيــة 

عربيــة أخــرى وضعــت أوزارهــا يف هــذه الفــرة.

ميكــن ربــط هــذا االتجــاه للنزاعــات شــديدة الخطــورة 

والحــروب األهليــة، خــالل مثانينيــات القــرن العريــن 

للنزاعــات  الســائد  العاملــي  باالتجــاه  وتســعينياته، 

الداخليــة التــي أعقبــت الحــرب البــاردة. فقــد شــهدت 

املنطقــة العربيــة، عــى غــرار املناطــق األخــرى، ارتفاًعــا 

رسيًعــا يف عــدد النزاعــات التــي تحرّكها عوامل سياســية 

ــة أخــرى، رمبــا  ــة30. ومــن ناحي ــة وقبَلي ــة وديني وعرقي

أثّــرت زيــادة عــدد عمليــات حفــظ الســالم وعمليــات 

منــع نشــوب النزاعــات، يف عــدد النزاعــات التــي انتهت 

خــالل هــذه الفــرة، خصوًصــا خــالل الجــزء األخــري مــن 

هــذا اإلطــار الزمنــي31.

ــتمر  ــام 2011، وتس ــة يف ع ــارزة الثاني ــرة الب ــدأ الف تب

حتــى يومنــا هــذا )نشــري إىل هــذه الفــرة باســم "حقبة 

ــاّد،  ــاع الح ــدو االرتف ــريب"(؛ إذ يب ــع الع ــد الربي ــا بع م

ــا يف عــام 2014، وهــو العــام  ضمــن هــذه الفــرة، الفتً

ــذي ســّجل أكــر عــدد مــن النزاعــات القامئــة عــى  ال

مســتوى الــدول يف املنطقــة العربيــة منــذ نهايــة الحرب 

العامليــة الثانيــة. ويعــود ذلــك أساًســا إىل نشــوب 

النــزاع يف ســورية. وعموًمــا، يقــارب عــدد النزاعــات يف 

هــذه الفــرة الزمنيــة ضعــف عــدد النزاعــات يف الفــرة 

ــكل  ــام 2001 )الش ــدأ يف ع ــي تب ــة الت ــابقة املامثل الس

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.

2(. وقــد يدفــع هــذا االرتفــاع الحــاّد يف عــدد النزاعــات 

اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  نشــوء  إىل  اإلشــارة  إىل 

]داعــش[ بوصفــه عامــاًل مســببًا لــه )وال ســيام أن هــذا 

التنظيــم شــارك يف عــام 2015، يف 7 نزاعــات مــن أصــل 

14 نزاًعــا(. إاّل أن هــذا التفســري ليــس دقيًقــا وال شــاماًل، 

كــام ســيتبن يف مــا يــي.

بــدأت هــذه الفــرة )املمتــّدة مــن عــام 2011 إىل 

الوقــت الحــارض( مــع انــدالع احتجاجــات الربيــع 

ــورات ضــد األنظمــة االســتبدادية  العــريب ونشــوب الث

والدكتاتوريــة، حيــث اســتجابت تلــك األنظمــة، يف 

ــف،  ــن العن ــة م ــتويات متفاوت ــاالت، مبس ــة الح غالبي

ــري مــن الحــاالت  لقمــع االحتجاجــات، مــا أدى يف الكث

ــا  ــات العنيفــة، خصوًص إىل تصاعــد النزاعــات واملواجه

ــن. ــورية واليم ــا وس يف ليبي

إضافــة إىل مــا ســبق، تدّخل العديد من القــوى اإلقليمية 

والدوليــة، يف هــذه الفــرة، يف النزاعــات يف املنطقــة، إمــا 

ــزاع  ــل الن ــق تحوي ــن طري ــا ع ــارش، وإم ــو مب ــى نح ع

ــل  ــة، مث ــع مختلف ــباب ودواف ــة ألس ــرب بالوكال إىل ح

ــة  ــة وحامي ــة واألســباب األيديولوجي ــح االقتصادي املصال

ــرى.  ــوى أخ ــة ق ــوة يف مواجه ــز ق ــوذ و/ أو تعزي النف

ولعــل مــن املمكــن تفســري هــذا االتجــاه، بصــورة 

جزئيــة عــى األقــل، مــن خــالل حقيقــة أن حالتـَـي عــدم 

اليقــن وعــدم االســتقرار الشــديدتن أصبحتــا ســمة 

ــامل العــريب يف  ــوى اإلقليمــي يف الع ــزان الق ــارزة يف مي ب

أعقــاب الثــورات واالنتفاضــات التــي اندلعــت يف عــام 

2011، كــام نتجــت هاتــان الحالتــان أيًضــا مــن عواقــب 

ــة  ــة واململك ــدة األمريكي ــات املتح ــزو الوالي ــد غ ــا بع م

املتحــدة العــراق يف عــام 2003. فضــاًل عــن ذلــك، 

ــات  ــن الوالي ــطة ب ــة نش ــرة منافس ــذه الف ــهدت ه ش

https://bit.ly/3wRfTx2
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ــد املنطقــة باألســلحة،  ــا وروســيا لتزوي املتحــدة وأوروب

حيــث ارتفعــت وتــرية اســتريادها عــى نحــو الفــت، مــا 

ســاهم يف تصعيــد النزاعــات وتأجيجهــا32.

ميكــن أيًضــا تفســري تفاقــم النزاعــات يف هــذه الفــرة، 
ــن  ــد م ــة أن العدي ــالل حقيق ــن خ ــة، م ــورة جزئي بص
الطائفيــة   - الجذريــة  األســباب  ورثــت  النزاعــات 
ــابقة  ــات س ــة وراء نزاع ــة - الكامن ــة واإلقليمي والعرقي
ــاًل )مثــل حالتــي ســورية واليمــن(.  جــرت تهدئتهــا قب
لذلــك، ميكــن القــول إن نشــأة تنظيــم الدولة اإلســالمية 
مثّــل واحــًدا فقــط مــن العوامــل الكامنــة وراء كثافــة 
ــن  ــياقات، م ــض الس ــا، ويف بع ــار إليه ــات املش النزاع
ــع  ــا. وم ــببًا له ــات، ال س ــة للنزاع ــاره نتيج األدق اعتب
ذلــك، فمــن الناحيــة الكميــة، تأّججــت النزاعــات 
ــرة،  ــذه الف ــالل ه ــالمية خ ــة اإلس ــم الدول ــع تنظي م
ــض  ــت األبي ــن البي ــا أعل ــام 2019، عندم ــواًل إىل ع وص
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــر األرايض الت ــارس تحري يف آذار/ م
تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف ســورية والعــراق33، ُمعتــًرا 
ــت  ــن الالف ــة. وم ــة اإلقليمي ــَي بالهزمي ــم ُمِن أن التنظي
ــات  ــدد النزاع ــاع ع ــي ارتف ــذي بق ــت ال ــه يف الوق أن
مســتمرًا يف هــذه الفــرة، حتــى عــام 2019، كان عــدد 
ــة  ــا يشــري إىل أن غالبي ــض، م ــارك ينخف ــى يف املع القت
ــزاع  ــث أن الن ــت منخفضــة الشــّدة، حي ــات كان النزاع
الســوري هــو مــا تســبّب بالعــدد األكــر مــن الوفيــات 

ــرة. ــك الف ــارك يف تل ــة باملع املرتبط

بالعــودة إىل الركيــز عــى النزاعــات بــن الــدول، نــرى يف 
الشــكل )2( تركّــزًا لهــا بــن عاَمــي 1948 و1991. صحيــح 
أن نشــوب هــذا النــوع مــن النزاعــات يف مثانينيــات 
القــرن العريــن كان بســبب الحــرب اإليرانيــة - العراقية 

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

34  يف متــوز/ يوليــو 2011، نــال جنــوب الســودان اســتقالله، تــاله نــزاع بــن الدولتــن يف عــام 2012، يف أثــر انفصالهــام، بســبب التوافــق 
اإلقليمــي عــى منطقــة هغليــغ/ بانثــو املتنــازع عليهــا والغنيــة بالنفــط. ويف غضــون ذلــك، انخرطــت الحكومــة الســودانية أيًضــا يف نزاعــات 

ــا بالوكالــة. ينظــر: داخليــة مــع جامعــات متمــردة، تدعمهــا حكومــة جنــوب الســودان، والعكــس صحيــح. وتَُعــدُّ هــذه الحــروب حروبً
"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

ــا  ــى فيه ــرة 1948-1973 طغ ــد، إاّل أن الف ــٍد بعي إىل ح
عــدد النزاعــات العربيــة - اإلرسائيليــة التــي نشــبت 
ملواجهــة احتــالل أجــزاء مــن فلســطن و]صحــراء[ ســيناء 
ــة  ــج جامع ــات برنام ــن تعريف ــوالن. لك ــات الج ومرتفع
أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات ال تعتمــد مصطلح 
االحتــالل يف أي مــكان، ونتيجــة لذلــك، ال تُصّنــف هــذه 
الحــروب تحــت نــوع خــاص مــن النزاعــات )مثلــام هــي 
الحــال مــع حــروب الفــرة االســتعامرية(، ومــن ثــم 
فقاعــدة البيانــات ال تســتوعب الديناميــات املعّقــدة 
ــتيطاين،  ــتعامر االس ــالل واالس ــة باالحت ــروب املرتبط للح
ــن األرايض  ــا م ــطن وغريه ــر يف فلس ــزال تؤث ــي ال ت الت
يف املنطقــة. وعــى صعيــد آخــر، تجــدر املالحظــة إىل أن 
ــدول" عــى  ــع "النزاعــات القامئــة عــى مســتوى ال جمي
الحــدود بــن الســودان وجنــوب الســودان، التــي جــرت 
بــن عامــي 1963 و2011، احتُســبت باعتبارهــا نزاعــات 
داخليــة؛ ذلــك أّن الــراع دار يف حينهــا بــن الســلطات 

ــة34. ــرّدة املختلف ــات املتم الرســمية والجامع

يتســبّب  مــا  غالبًــا  أنــه  إىل  أيًضــا  البيانــات  تشــري 
ــاع الحــادة  ــات مبوجــات االرتف ــن النزاع ــل م ــدد قلي ع
باملعــارك،  املرتبطــة  الوفيــات  عــدد  يف   )Spikes(
ــبت  ــي نش ــات الت ــيم النزاع ــال تقس ــه يف ح ــث إن حي
خــالل الفــرة 1989-2019، إىل "نزاعــات" )نجــم عنهــا 
25-999 قتيــاًل يف الســنة( و"حــروب" )عــدد القتــى 
ــا  ــل يف الســنة(، فإنن ــف قتي ــا يســاوي أو يجــاوز أل فيه
ــل  ــات أدت إىل أق ــن النزاع ــرى م ــة الك ــرى أن الحص ن
مــن ألــف وفــاة مرتبطــة باملعركــة. ويالحــظ أنــه حتــى 
عــام 2002، كان عــدد "الحــروب" ميثّــل نحــو ثلــث 
مجمــوع النزاعــات القامئــة عــى مســتوى الــدول يف العامل 

https://bit.ly/2YEKzTk
https://bit.ly/3dtaHES
https://ucdp.uu.se/statebased/11978
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ــة، زادت هــذه الحصــة/  ــرة التالي ــه يف الف ــريب،إاّل أن الع

النســبة نتيجــة االنخفــاض الكبــري يف عدد األنــواع األخرى 

مــن النزاعــات )التــي ال تصــل إىل احتســابها حربًــا(. ثــم 

بعــد ذلــك، وابتــداًء مــن عــام 2013، شــهد العــامل العــريب 

ــاردة، يف  ــة الحــرب الب ــذ نهاي ــري مســبوق، من ــا غ ارتفاًع

عــدد "الحــروب" )الشــكل 3(.

مــن الواضــح أيًضــا، مبالحظــة خــط اتجــاه قتــى 

حربًــا  املصنفــة  غــري  النزاعــات  أن  املعــارك، 

مرتفًعــا،  كان عددهــا  وإن   ،)Non-war Conflicts(

فإنهــا منخفضــة الحــّدة حتــى عنــد النظــر إىل النتائــج 

اإلجامليــة ملجموعهــا؛ ذلــك أن العــدد اإلجــاميل لقتــى 

املعــارك يف النزاعــات كلهــا ال يــكاد يتجــاوز  ثالثــة آالف 

ــرة. ــوال الف ــارك ط ــنويًا يف املع ــل س قتي

 الشكل )3(: النزاعات يف العامل العريب
بن النزاعات )25-999 قتيًا( والحروب )≥1000 قتيل يف املعارك( )2019-1989(
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النزاعات

الحروب

قتىل يف معارك النزاعات

قتىل يف معارك الحروب

مــن خــالل مقارنــة عــدد الوفيــات املرتبطــة باملعركــة 

يف الــدول العربيــة خــالل عامــي 2018 و2019، ميكــن 

تســجيل مالحظــات عــدة )الشــكل 4(. أواًل، نشــهد 

انخفاًضــا بنســبة 25 يف املئــة يف وفيــات املعــارك، بــن 

العــام األول والثــاين )2018 و2019(، وخاللهــام كان مــا 

ــريب  ــامل الع ــارك يف الع ــى املع ــدد قت ــارب نصــف ع يق

يركــز يف ســورية )عــى الرغــم مــن أن ســورية شــهدت 

أيًضــا انخفاًضــا كبــريًا يف عــدد قتــى املعــارك يف العامــن 

نفســيهام(. وكان اليمــن ثــاين أكــر بلــدان املنطقــة 

البلــدان  كــام  متاًمــا  وشــهد،  عــام 2018؛  عنًفــا يف 

األخــرى، انخفاًضــا حــاًدا يف عــدد قتــى املعــارك يف عــام 

2019. يف حــن بقيــت الصومــال مســتقرة إىل حــّد مــا، 

ــل يف املعــارك يف كل عــام. أمــا يف  مــع نحــو 2000 قتي

ــاًل يف  ــن 44 قتي ــارك م ــى املع ــدد قت ــع ع ــا، فارتف ليبي

ــام 2019. ــاًل يف ع ــام 2018، إىل 1695 قتي ع

ــة  ــات املرتبط ــدد الوفي ــل ع ــا تحلي ــن أيًض ــن املمك م

باملعــارك يف بلــد يشــهد حالــة نــزاع مــن خــالل حســاب 

عددهــم بالنســبة إىل عــدد ســكان ذلــك البلــد )معــدل 

وفيــات املعــارك(. وتتيــح لنــا هــذه اإلحصائيــة أن 

نــرى مثــاًل أن معــدل وفيــات املعــارك يف ســورية هــو 
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ــات املعــارك يف  أكــر مــن أربعــة أضعــاف معــّدل وفي
ــام 2019.  ــرات يف ع ــت م ــام 2018، وبس ــن يف ع اليم
ــام  ــذ ع ــدة، من ــنوات ع ــه يف س ــا أن ــع، وجدن يف الواق
2012، كان معــّدل الوفيــات يف ســورية أكــر بكثــري 
ــال، شــهدت  ــبيل املث ــامل. فعــى س ــد يف الع ــن أي بل م

ســورية يف عــام 2013 )عــدد ســكانها نحــو 20 مليونـًـا( 
أكــر مــن 65 ألــف قتيــل معــارك، يف نــزاع قائــم عــى 
ــكانه  ــدد س ــراق )ع ــاء الع ــام ج ــة، بين ــتوى الدول مس
ــا( يف املرتبــة الثانيــة، حيــث قُتــل نحــو  نحــو 33 مليونً

ــارك. ــل يف املع ــة آالف قتي أربع

الشكل )4(: قتىل املعارك يف النزاع القائم عىل مستوى الدول يف العامل العريب )2018 و2019(
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نظــرًا إىل أن بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات 
الجهــات  أســاس  عــى  مبنيــٌة  بالنزاعــات  الخاصــة 
احتســاب  ميكــن  لــذا،   ،)Actor-based( الفاعلــة 
نزاعــات عــدة يف البلــد الواحــد. فســورية، عــى ســبيل 
ــا ضــد  ــال، خاضــت بــن عامــي 2013 و2019 نزاًع املث
كل مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية واملعارضــة الســورية. 
ــات  ــن النزاع ــة م ــان أو ثالث ــب نزاع ــم، احتُس ــن ث وم
ــا  ــرى ترميزه ــرة، وج ــك الف ــنوات تل ــورية يف س يف س
عــى هــذا األســاس. أمــا عــى مســتوى العــامل العــريب 
ــي  ــدان الت ــدد البل ــات وع ــدد النزاع ــي ع إجــاماًل، فبق
ــا حتــى عــام 2012؛  ــه تقريبً تعــاين نزاعــات، عــى حال

ــد  ــٍد بعي ــات إىل ح ــدد النزاع ــك ع ــد ذل ــع بع إذ ارتف
بســبب انتشــار تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف ديناميــات 
النزاعــات يف البلــدان األخــرى، وألن تنظيــم الدولــة هــو 
جهــة فاعلــة منفصلــة، فقــد تــم ترميــز هــذه النزاعــات 

ــة )الشــكل 5(. ــا نزاعــات منفصل عــى أنه

يف  النزاعــات  كــرة  ربــط  ميكــن  عــام،  بوجــه 
- مقارنــة  الفــرة 2019-1989  العربيــة يف  الــدول 
بعــدد الــدول املتأثــرة بالنــزاع - باســتغالل بعــض 
الجامعــات النزاعــات العنيفــة القامئــة، التــي فّجرتهــا 
املظــامل التاريخيــة بــن الجامعــات، والراعــات عــى 
انهيــار ســيطرة  أو  النظــام، و/  الســلطة وســيطرة 
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ــة  ــح هــذه الدينامي ــدان35. وتتي ــة يف هــذه البل الدول
بدوافــع  القتاليــة  األنشــطة  مــن  ملزيــد  الفرصــة 
وقضايــا مختلفــة. ويُذكــر أنـّـه مل يكــن ممكًنــا لبعــض 
ــدان - أن  ــض البل ــة - يف بع ــات اإلضافي ــذه النزاع ه
ــة  ــدول األجنبي ــل ال ــن دون تدّخ تنشــب وتســتمر م
لتأجيــج  تســعى  قــد  ســابًقا،  ذكرنــا  كــام  التــي، 

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

ــا  ــة مصالحه ــالح لخدم ــال والس ــاطة امل ــزاع بوس الن
ــه،  ــرى أن ــذا، ن ــه. وهك ــض أطراف ــع بع ــركة م املش
ــت  ــلطة، تحّول ــى الس ــي ع ــزاع الداخ ــة إىل الن إضاف
بعــض النزاعــات، مثــل النــزاع الســوري، إىل نــوع 
ــات  ــوض نزاع ــا خ ــم فيه ــة، يت ــروب بالوكال ــن الح م

داخليــة وإقليميــة ودوليــة36.

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

نجــد أيًضــا عــدًدا متناميًــا مــن النزاعــات األهليــة التــي 
جــرى تدويلهــا بــن عامــي 1989 و2019 )الشــكل 6(؛ 
ــات  ــي نزاع ــات ه ــن النزاع ــد م ــن أن العدي ــي ح فف
داخليــة )أي تندلــع بــن األطــراف ]املتعــّددة[ يف البلــد 
الواحــد(، نــرى اتجاًهــا متزايــًدا النخــراط أطــراف ثالثة. 
فعــى ســبيل املثــال، دأبــت إيــران وروســيا عــى دعــم 
ــكل )6(  ــّن الش ــام يُب ــورية. ك ــزاع يف س ــام يف الن النظ
ــات  ــن النزاع ــدد م ــر ع ــام 2019 شــهد أك ــا أن ع أيًض
ــريب  ــامل الع ــا( يف الع ــرى تدويله ــي ج ــة )أي الت املُدّول

منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة يف عــام 1945 
)ســبعة نزاعــات(.

بحســب بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات 
الخاصــة بالنزاعــات، تُرَّمــز حالــة عــدم التوافــق 
عــى  القامئــة  النزاعــات  يف   )Incompatibility(
مســتوى الــدول مــن خــالل تقســيمها إىل ثالثــة 
أنــواع رئيســة: 1. حكوميــة )عــى ســبيل املثــال، 
االســتيالء عــى الحكومــة عــن طريــق اســتبدال 
الحكومــة املركزيــة أو تغيــري تركيبتهــا أو نــوع النظام 

https://ucdp.uu.se/country/652
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عــى  بالنــزاع  ]متعلّقــة  إقليميــة   .2 الســيايس(؛ 
ــس  ــال، أو تناف ــال، االنفص ــبيل املث ــى س أراٍض[ )ع
البلــدان للســيطرة عــى منطقــة معيّنــة أو املطالبــة 
ــة(؛  ــات الداخلي ــالل النزاع ــن خ ــذايت م ــم ال بالحك
بالنســبة  االثنــن[37.  مــن  ]مزيــج  مختلطــة   .3

37  Gleditsch et al., p. 619.

ــرية  ــة صغ ــوى فئ ــد س ــال نج ــريب، ف ــامل الع إىل الع
ــة يف  ــة - العراقي ــرب اإليراني ــي الح ــة"، ه "مختلط
مثانينيــات القــرن العريــن، والنــزاع بــن الحكومــة 
ــي  ــن عام ــة ب ــوات ســوريا الدميقراطي الســورية وق

و2018.  2016

الشكل )6(: عدد الحروب األهلية يف الدول العربية بحسب التدخل الدويل )2019-1946(
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الحروب األهلية الحروب األهلية املُدّولة

ــّن البيانــات أنــه خــالل الفــرة 1946-2019، اندلــع  تُب
215 "نزاًعــا إقليميًــا" و208 "نزاعــات حكوميــة" يف 
ــامىش  ــام تت ــذه األرق ــح أن ه ــة. صحي ــة العربي املنطق
مــع التوّجهــات العامليــة، إاّل أن هنــاك ســمتن فريدتــن 
يتميّــز بهــام العــامل العــريب: الزيــادة امللحوظــة يف عــدد 
النزاعــات الحكوميــة يف املنطقــة منــذ مثانينيــات القــرن 
املــايض، ووجــود نــزاع إقليمــي واحــد فقــط بــن عامــي 

ــكل 7(. 1998 و2005 )الش

هــذا  رشح  يف  التفســريات  مــن  العديــد  تســاعد 
ــذ  ــة من ــات الحكومي ــد النزاع ــق بتزاي ــاه املتعلّ االتج
مثانينيــات القــرن العريــن؛ أواًل، يف أنحــاء العــامل 
العــريب كلهــا، حــازت الــدول الجديــدة، يف مرحلــة مــا 

بعــد االســتعامر، عــى موجــة مــن الرعيــة الشــعبية 
ــذي اســتمر  ــن النضــال ضــد االســتعامر ال الناتجــة م
عقــوًدا عــّدة. ويف بعــض الحــاالت - مثــل العــراق 
وســورية وتونــس وليبيــا وغريهــا - تلــت هــذه املوجــة 
ــبت  ــبيًا، أكس ــة نس ــث ناجح ــة تحدي ــعبية عملي الش
تلــك األنظمــة أيًضــا شــعبية ارتبطــت بــاألداء. وبعــد 
ــكي  ــف الهي ــان للتكيّ ــان املتزامنت ــك، أدت العمليت ذل
باألزمــة  املصحــوب   )Structural Adjustment(
ــة  ــة وتنامــي االســتبداد إىل تقويــض الرعي االقتصادي
يف  خصوًصــا  العربيــة،  البلــدان  مــن  العديــد  يف 
أواخــر ســبعينيات القــرن املــايض. وخالصــة األمــر، مل 
ــري  ــعيًا وراء تغي ــة س ــة رئيس ــات حكومي ــب نزاع تنش
النظــام الســيايس حتــى مثانينيــات القــرن املــايض، 
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حــن رأى النــاس عــى نطــاق واســع أنــه جــرى نقــض 
ــل  ــف الكام ــمل التوظي ــذي يش ــي ال ــد االجتامع العق
)Full Employment( وتحســن مســتويات املعيشــة، 

38  Pathways for Peace, p. 21.
39  Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for Life )Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012(.

وهــو مــا ُوِعــَدت بــه الشــعوب عنــد االســتقالل، وأدى 
ذلــك إىل انــدالع نزاعــات حكوميــة عديــدة يف محاولــة 

ــري األنظمــة. لتغي

الشكل )7(: النزاعات القامئة عىل مستوى الدول يف العامل العريب بحسب حالة عدم التوافق )2019-1946(
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مختلط حكومي إقليمي

تســببت العقــود االجتامعيــة املكســورة بــن الدولــة 
ــا بدرجــة أكــر،  ــن، عــى الرغــم مــن تضخيمه واملواطن
ــذ  ــريب من ــامل الع ــة يف الع ــات الحكومي ــادة الراع بزي
أنحــاء  البلــدان يف  مــن  العديــد  ففــي  عــام 2010. 
ــاد  ــمل الفس ــّدة، تش ــل ع ــارت عوام ــا، أث ــة كله املنطق
ــوق  ــاكات حق ــة املُتاحــة وانته ــرص االقتصادي ــة الف وقلّ
ــكوَك يف  ــة، الش ــان بالدميقراطي ــار اإلمي ــان وانحس اإلنس
ــة إىل  ــل، إضاف ــذه العوام ــبب ه ــة. وبس ــة الدول رشعي
ــات املرتبطــة  ــت االضطراب ــة، عّم ــة واللغ وحــدة الثقاف
ــا، يف أعقــاب  بهــذه األوضــاع أرجــاء العــامل العــريب كله

االحتجاجــات الثوريــة يف تونــس38.

ــة املضعضعــة حــاالت  ــة الدول ــّرر رشعي ــك، ال تُ مــع ذل
خــالل  اندلعــت  التــي  كلهــا  الحكوميــة  النزاعــات 

ــن، أي يف  ــات القــرن العري هــذه الفــرة؛ ففــي مثانيني
الوقــت الــذي اســتبدل جـــزء كـــبري مــن املنطقــة البنــى 
ــض  ــت بع ــة، "ظل ــية محلي ــزة سياس ــتعامرية بأجه االس
املشــكالت القدميــة جامثــة، وهــي املتعلّقــة ببنــاء األمــة 
ــراق  ــل الع ــا، مث ــا وعرقيً ــمة دينيً ــات منقس يف مجتمع
ــا  ــرة إرثً ــّد هــذه الظاه ــد تُع ــان والســودان"39. وق ولبن
تحّكمــت  إذ  االســتعامري؛  الحكــم  ]خلّفــه[  بنيويًــا 
الدينيــة  االنقســامات  يف  تَُســْد"  "فــرّْق  اســراتيجية 
والعرقيــة، فمنحــت القــوى الغازيــُة مجموعــاٍت دينيــًة 
أو عرقيــًة مّعينــًة الســلطَة والحقــوق الخاّصــة، يف مقابــل 
ــة الفــرة  ــا. ومــع انســحاب هــذه القــوى، يف نهاي والئه
ــرة  ــة الدائ ــادت هــذه األعــامل العدائي االســتعامرية، ع
منــذ أمــد بعيــد إىل الواجهــة. ونالحــظ هــذه الديناميــة 
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عــى نحــو خــاص يف لبنــان40 والعــراق، 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 
ــات،  ــك إىل صدام ــدود. وأدى ذل ــرة للح ــة العاب العرقي
حيــث طالبت األقليــات باالعــراف بحقوقهــا وبالحامية 
يف ظــل النظــام الجديــد. وغالبًــا مــا قوبلــت مطالباتهــا 
ــا  ــدة حقه ــات الجدي ــدت الحكوم ــوة؛ إذ أكّ ــك بالق تل
ــتخدام  ــري )Weberian Right( يف اس ــريي الح الفيب
والحكومــة  األكــراد  بــن  النــزاع  ويُعــّد  العنــف41. 

ــااًل واضًحــا عــى ذلــك42. العراقيــة مث

أخــريًا، نالحــظ أن املســتعمرين األوروبيــن صــّدروا 
املفهــوم الوســتفايل43 للدولة إىل مســتعمراتهم الســابقة. 
ــى  ــدة ع ــة الجدي ــت األنظم ــك، انكبّ ــى ذل ــاًء ع وبن
عمليــات بنــاء الدولــة وفــق مفهــوم ســيايس مســتورد 
)وأجنبــي(. ورسعــان مــا تجلـّـت التوتـّـرات بــن الهويات 
ــة  ــة اإلســالمية والقومي ــرة يف املنطقــة )أي القومي العاب
العربيــة( مــن جهــة، ومنــوذج الدولــة الوســتفالية الــذي 
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــدة، م ــة الواح ــات الوطني رّوج للهوي
ــكار أن صعــود اإلســالم  ويف هــذا الســياق، ال ميكــن إن
الســيايس، والتســييس املتنامــي للطائفيــة التــي تتحــّدى 
ــس  ــريب، ســاهام يف تكري ــامل الع ــة يف الع ــة الدول رشعي
االتجــاه الطويــل األمــد للنزاعــات الحكوميــة املتزايــدة 

يف املنطقــة.

ــي ســاهمت يف  ــل الت ــن هــذه العوام ــم م وعــى الرغ
زيــادة انتشــار "النزاعــات الحكوميــة"، فــإن األرض 
تحتفــظ بأهميــة خاصــة، فهــي عنــر رضوري للهويــة 
واالقتصــادي؛  االجتامعــي  والرفــاه  العيــش  وســبل 

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

41  كتــب ماكــس فيــر يف مقالتــه "السياســة بوصفهــا مهنــة" )Politik als Beruf( أن الســمة األساســية لقيــام الدولــة هــي ادعــاء احتــكار 
العنــف أو احتــكار االســتخدام الرعــي للقــوة البدنيــة، يف إنفــاذ أمرهــا. )املرجمــة(

42  Harb, p. 20
43  نســبة إىل صلــح وســتفاليا الــذي ُوقّعــت معاهدتــاه يف عــام 1648. ويَُعــّد االتفاقيــة الدبلوماســية األوىل يف العــر الحديــِث التــي أرســت 

نظاًمــا جديــًدا يف أوروبــا الوســطى والغربيــة مبنيًــا عــى مبــدأ ســيادة الــدول. )املرجمــة(
44  Pathways for Peace, p. 148.

مــا يجعــل الســيطرة عليهــا أمــرًا أساســيًا لغالبيــة 
أنظمــة الحكــم. وبنــاء عــى ذلــك، مــن املمكــن توقّــع 
حــدوث ارتفــاع يف نســبة النزاعــات اإلقليميــة يف الفــرة 
ــاًل  ــل تحلي ــا مل يُحلّ ــر األرض جانبً ــا، تُعت ــة. أيًض املقبل
املثــال،  فعــى ســبيل  القامئــة.  النزاعــات  كافيًــا يف 
ميكــن النظــر إىل دارفــور باعتبارهــا حالــَة نــزاٍع مرتبــط 
بتخلّــف التنميــة يف البلــد والــراع املتزايــد عــى 
األرض واملــوارد عــى املســتوى املحــي. لكــن، بعــد 
انهيــار البُنــى واملؤسســات االجتامعيــة خــالل النزاعــات 
الطويلــة األمــد، قــد تطفــو مجــّدًدا اإلحباطــات القدمية 
و/ أو الشــعور بالظلــم يف مــا يتعلّــق بــاألرض واملــوارد 
الطبيعيــة. وإضافــة إىل مــا ســبق، رمبــا تنشــأ نزاعــات 
إقليميــة بــن العائديــن واملحتلـّـن/ املقيمــن الجــدد يف 
ــور  ــة دارف ــا يف تجرب ــظ أيًض ــا لوح ــو م ــم، وه أراضيه
األخــرية لــدى عــودة الالجئــن واملرّديــن داخليًــا 

.44)Internally Displaced Persons(

لمحة عامة على النطاق  2-2
العالمي

نبــدأ بنظــرة عامليــة شــاملة لجميــع اتجاهــات النزاعات 
القامئــة عــى مســتوى الدولة بــن عامــي 1946 و2019. 
ومــن خــالل العمــل عــى أربــع فئــات مــن النزاعــات 
االســتعامرية،  )الحــروب   )2( الشــكل  يف  املحــّددة 
والحــروب بــن الــدول، والحــروب األهليــة، والحــروب 
ــات  ــة اتجاه ــة أربع ــن مالحظ ــة(، ميك ــة الدولي األهلي

ــزاع )الشــكل 8(: رئيســة للن

ــات  	 ــن النزاع ــس م ــوع الرئي ــو الن ــي ه ــزاع األه الن
عــى املســتوى العاملــي، ونشــهد ازديــاًدا يف وتــرية هــذه 
النزاعــات بــدًءا مــن عــام 1970، وهــو مــا ينطبــق أيًضــا 
عــى املنطقــة العربيــة. وخــالل الفــرة الزمنيــة نفســها، 

https://bit.ly/35NIabT
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نشــهد انخفاًضــا يف عــدد النزاعــات بــن الــدول. ففي عام 
2019، شــهد العــامل نزاعــن، فحســب، بــن الــدول؛ بــن 
الهنــد وباكســتان بشــأن كشــمري، وبــن إيــران وإرسائيــل. 

45  من بن مراجع أخرى، ينظر:
Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined )Westminster: Penguin Books, 2012(.

ــل،  ــّدة نســبيًا. يف املقاب ــَض الح ــن منخف وكان كال النزاع
شــهدنا 52 نزاًعــا أهليًــا يف العــام ذاتــه )2019(.

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

الحروب األهلية املُدّولةالحروب األهلية

قتىل يف املعارك ب� الدول

ارتفــع عــدد النزاعــات حتــى بلــغ الــذروة يف عــام  	
1991، تــاله انخفــاض حــاد. وهنــاك عامــالن أساســيان 
ــاد  ــار االتح ــد انهي ــدث: األول، بع ــا ح ــان وراء م يكمن
ــه  ــت أعضــاء في ــي كان ــدول الت الســوفيايت، شــهدت ال
ــارعت  ــث س ــة، حي ــات األهلي ــدد النزاع ــا يف ع ارتفاًع
ــه  ــذي ترك ــراغ ال ــلء الف ــا إىل م ــة فيه ــوى الداخلي الق
وهــو  والثــاين،  االســتعامريون.  الســوفيات  الحــكام 
العامــل األهــم، كانــت العديــد مــن الحــروب األهليــة 
يف حقبــة الحــرب البــاردة حروبـًـا بالوكالــة، تلّقــت فيهــا 
األطــراف املتحاربــة دعــاًم مــن القــوى العظمــى التــي 
غالبًــا مــا كانــت تدعــم الــدول القمعيــة التــي ال تحظى 
بشــعبية. وهكــذا، نشــهد ارتفاًعــا يف النزاعــات طويلــة 
األمــد يف ســبعينيات القــرن العريــن ومثانينياتــه. لكــن 
بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيايت، نضــب دعــم القــوى 

العظمــى، وانتهــت غالبيــة الحــروب بالوكالــة يف أوائــل 
ــاض  ــذا االنخف ــتمر ه ــايض. واس ــرن امل ــعينيات الق تس
ــد األول مــن القــرن الحــادي  يف النزاعــات طــوال العق
ــه  ــا نتّج ــة بأنن ــن إىل املجادل ــع كثريي ــن، ودف والعري

نحــو عــامل أكــر ســالًما45.

عــى عكــس اتجــاه الصعــود املتزايــد لعــدد النزاعــات  	
عــى مســتوى العــامل، انخفــض عــدد الوفيــات املرتبطــة 
الســنوات  مــدى  انخفاًضــا مطّــرًدا عــى  بالنزاعــات 
العريــن املاضيــة )وهــذا مــا انطبــق عــى العــامل العــريب 
خــالل الســنوات العــر املاضيــة فحســب(. وميكننــا أن 
نــرى بعــض الــذروات يف عــدد القتــى يف معــارك تتعلـّـق 
ــا  ــا وإثيوبي ــن إريري ــل الحــرب ب ــات محــّددة، مث بنزاع
يف عامــي 1999 و2001، ونهايــة الحــرب األهليــة يف 
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ــورية  ــة يف س ــرب األهلي ــام 2009، والح ــكا يف ع رسيالن
ــٍد  ــات، إىل ح ــذه النزاع ــبّبت ه ــام 2013. وتس ــذ ع من
ــة  ــات العاملي ــن االتجاه ــل ب ــالف الحاص ــد، باالخت بعي
واإلقليميــة يف هــذه الفــرة. ويف حــن أن عــدد القتــى يف 
ــة الحــرب  ــذ نهاي ــام 2014 كان األعــى من ــارك يف ع املع
البــاردة، حيــث كان يُعــادل نحــو أربعــة أضعــاف معــّدل 
القتــى يف املعــارك خــالل العقــد األول مــن القــرن 
الحــادي والعريــن، انخفــض هــذا العــدد ســنويًا منــذ 
ذلــك الحــن، ليســتقر عنــد 50000 قتيــل يف عــام 2019.

نشــهد زيــادة حــاّدة أخــرى يف عــدد النزاعــات بــدًءا  	
ــن  ــا م ــريه أساًس ــن تفس ــا ميك ــو م ــام 2013، وه ــن ع م
خــالل توّســع تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العديــد مــن 
ــد  ــا بع ــة م ــالل "حقب ــن خ ــل م ــة أق ــدان، وبدرج البل
الربيــع العــريب"، كــام يبــّن الشــكل )8(؛ ذلــك أنــه يتــم 
احتســاب كل نــزاع مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف كل 
دولــة عــى أنــه نــزاع منفصــل، حتــى لــو كانــت الدولــة 
منخرطــة يف نــزاع قبــل توّســع تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
ــه جــرى تســجيل  ومتــّدده إليهــا )الشــكل 9(. ويذكــر أن
ــة  ــه جه ــرة األوىل، بوصف ــة اإلســالمية، للم ــم الدول تنظي
ــي  ــام 2004. ويف عام ــراق يف ع ــزاع يف الع ــة يف الن فاعل
ــالمية يف كل  ــة اإلس ــم الدول ــر تنظي 2013 و2014، انت
ــا  ــة ارتفاًع ــة أن مث ــا مالحظ ــورية. وميكنن ــا وس ــن ليبي م
ملحوظـًـا، يف عــام 2015، يف عــدد النزاعــات التــي يشــارك 

فيهــا هــذا التنظيــم.

يتوافــق هــذا االتجــاه يف النزاعــات التــي يشــارك فيهــا 
ــة  ــام خالف ــه قي ــع إعالن ــالمية م ــة اإلس ــم الدول تنظي
لجميــع أنحــاء العــامل يف حزيــران/ يونيــو 2014، الــذي 
ألهــم جامعــات إســالمية يف دول مثــل أفغانســتان 
ملبايعتــه خــالل  فاســو ومــايل ونيجرييــا،  وبوركينــا 
العامــن الالحقــن. وكانــت تلــك الجامعــات يف العديــد 
مــن هــذه البلــدان مشــاركًة بالفعــل يف نزاعــات أهليــة 
ــة،  ــم الدول ــح تنظي ــة. وأصب ــات الوطني ــد الحكوم ض
ــى  ــدان، وع ــن هــذه البل ــرية م بالنســبة إىل نســبة كب
نحــو فعــال، يشــّكل طرفًــا ثالثًــا خارجيًــا يف نــزاع 
أهــي قائــم، وذلــك بــدًءا مــن عــام 2014. ونجــم 
عــن ذلــك نزاعــات جديــدة بــن التنظيــم وحكومــات 
معينــة. وتشــّكل النزاعــات التــي يشــارك فيهــا التنظيــم 

ــنوات  ــات يف الس ــوع النزاع ــن مجم ــة م 25-30 يف املئ
الخمــس املاضيــة، كــام يوضــح الشــكل )9(. وعــى 
يف  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  هزميــة  مــن  الرغــم 
ســورية يف عــام 2019، فــإن التنظيــم ال يــزال مشــاركًا 
يف ديناميــات النزاعــات عــى مســتوى العــامل، وقــد زاد 
عــدد النزاعــات التــي يشــّكل تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
ــا فيهــا، مــن 12 إىل 16 بــن عامــي 2018 و2019. طرفً

ميكننــا أيًضــا أن نعــزو الــذروة يف عــدد الوفيــات 
األطــراف(  جميــع  )مــن  املعــارك  عــن  الناجمــة 
الفــرة  يف  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  نزاعــات  إىل 
2015-2017. ففــي حــن زاد عــدد النزاعــات مــع 
ــض  ــام 2017، انخف ــذ ع ــة من ــادة طفيف ــم زي التنظي
معــه  املعــارك  عــن  الناجمــة  الوفيــات  مســتوى 
وبالنظــر   .2019-2018 عامــي  يف  كبــريًا  انخفاًضــا 
إىل مســتويات الوفيــات يف املعــارك، مقارنــة بعــدد 
النزاعــات املندلعــة يف الوقــت نفســه، ال يبــدو أن 
ــف عــن  ــم تختل ــا التنظي ــي يشــارك فيه النزاعــات الت
ــكل 9(. ــّدة )الش ــث الش ــن حي ــرى م ــات األخ النزاع

ــارك  ــى املع ــدد قت ــون ع ــا يك ــا م ــلفنا، غالبً ــام أس ك
ناتًجــا مــن عــدد قليــل مــن النزاعــات التــي تســبّبت 
ــن  ــز ب ــذا الســبب، مُنيّ ــا. له ــن الضحاي ــري م بعــدد كب
"النزاعــات" التــي تشــهد مــا بــن 25 و999 حالــة 
وفــاة يف املعركــة يف غضــون عــام، و"الحــروب" التــي 
أّدت إىل مقتــل  نزاعــات  باعتبارهــا  تعريفهــا  يتــم 
ــإن  ــف شــخص أو أكــر. عــى املســتوى العاملــي، ف أل
نســبة الحــروب مســتقرّة، إىل حــٍد مــا، منــذ عــام 
ــريب يف  ــامل الع ــى الع ــق ع ــذا ال ينطب ــن ه 2000 )لك
ــة مــن  الفــرة نفســها(. وســّجلت نحــو 15-20 يف املئ
النزاعــات منــذ عــام 2000 مــا يســاوي أو يزيــد عــى 
ألــف قتيــل مرتبــط باملعركــة، مــع زيــادة طفيفــة بــن 
عامــي 2014 و2017. أمــا عــن عــدد القتــى يف املعارك 
املرتبطــة بـــ "النزاعــات"، فمســتقر، وال يــزال مــن 
النــادر أن يُقتــل أكــر مــن 10000 شــخص يف مجمــل 
ــض  ــى النقي ــي. وع ــاق العامل ــى النط ــات" ع "النزاع
مــن ذلــك، ففــي فئــة الحــروب، وحدهــا أفغانســتان 
تجــاوز عــدد قتالهــا يف املعــارك 10000 قتيــل يف عــام 

2019 )الشــكل 10(.
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الشكل )9(: النزاعات املتعلقة بتنظيم الدولة اإلسامية يف العامل )2019-1989(
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الشكل )10(: النزاعات العاملية بن النزاعات )25-999 قتيًا( والحروب )≥1000 قتيل( )2019-1989(
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قليلــة  نزاعــات  تســبّبت  و2019،   2018 عامــي  يف 
باملعــارك.  املرتبطــة  الوفيــات  مــن  كبــري  عــدد  يف 
فعــى ســبيل املثــال، يف عــام 2019، كانــت غالبيــة 
الوفيــات املرتبطــة باملعــارك مــن أفغانســتان التــي 
شــهدت تصعيــًدا بــن عامــي 2018 و2019، عندمــا 
ارتفــع عــدد قتــى املعــارك مــن 25679 قتيــاًل يف عــام 
2018، إىل نحــو 30 ألًفــا يف عــام 2019. ويف الوقــت 
نفســه، بقيــت ســورية ثــاين أكــر النزاعــات دمويــًة يف 
ــة  ــات املرتبط ــا يف الوفي ــّجلًة انخفاًض ــام 2019، مس ع
ــاًل  باملعــارك؛ إذ انخفــض هــذا العــدد مــن 11824 قتي
يف عــام 2018، إىل 7304 يف عــام 2019 – وهــو العــدد 
األدىن للقتــى يف تســع ســنوات مــن الحــرب. ويف عــام 
ــات  ــن الوفي ــدد م ــر ع ــث أك ــن ثال ــهد اليم 2018، ش
املرتبطــة باملعــارك عــى مســتوى العــامل )4515 قتيــاًل(، 
لكــن نظــرًا إىل جهــود التهدئــة امللحوظــة يف عــام 
ــاة  ــة وف ــل إىل 1663 حال ــدد ليص ــض الع 2019، انخف
ــا  ــال وليبي ــت الصوم ــرة، وحلّ ــارك الدائ ــة باملع مرتبط
مــكان اليمــن يف الرتيــب )الشــكل 11(. وتتوافــق هــذه 
النتائــج مــع حقيقــة أن ســورية وأفغانســتان واليمــن، 
ــام  ــي يف ع ــالم العامل ــؤرش الس ــا مل ــوايل، وفًق ــى الت ع
ــامل،  ــدان ســالًما يف الع ــل البل ــن أق ــن ب 2019، هــي م

ــتان46. ــودان وباكس ــوب الس ــا جن يليه

ــا النزاعــات  ــي تســتحوذ عليه لفهــم الحصــة النســبية الت
القامئــة عــى مســتوى الــدول يف العــامل العــريب، عــى نحــو 
ــات  ــات النزاع ــي يف اتجاه ــاوت اإلقليم ــنا التف أدق، درس
ــي 1946 و2019.  ــن عام ــدول ب ــتوى ال ــى مس ــة ع القامئ
ومــن الواضــح أنــه طــوال الفــرة الزمنيــة املدروســة، 
حــازت آســيا النصيــب األكــر مــن النزاعــات عموًمــا، وهــي 
ــام  ــات يف الع ــدد النزاع ــث ع ــن حي ــا م ــتقرّة تقريبً مس
ــاين  ــة ث ــري العربي ــة غ ــدان األفريقي ــّكل البل ــد. وتش الواح
ــا منــذ عــام  أكــر فئــة/ منطقــة، مســّجلة ارتفاًعــا ملحوظً
ــا النصيــب األكــر  2012. ويف حــن أن لــدى آســيا وأفريقي
مــن النزاعــات، فــإن العــامل العــريب شــهد أكر زيادة نســبية 

ــة )الشــكل 12(. ــدى الســنوات الســت املاضي عــى م

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

ــة  ــات األهلي ــا النزاع ــابق، اخترن ــث الس ــام يف املبح ك
عــى املســتوى العاملــي )أي جــرى اســتبعاد النزاعــات 
ثالثــة  أطــراف  الــدول( مــن خــالل مشــاركة  بــن 
الشــكل  هــذا  رشح  قــراءة  وميكــن   .)13 )الشــكل 
ــاول  ــذي تن ــكل )6( ال ــراءة رشح الش ــع ق ــن م بالتزام
لتعريــف  ووفًقــا  العــريب.  العــامل  يف  االتجــاه  هــذا 
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات، 
يُّعــدُّ النــزاع الداخــي دوليًــا إذا شــارك فيــه طــرف ثالث 
ــن، دعــاًم  أو أكــر مــن الحكومــات، مــن خــالل مقاتل
لهــدف أيٍّ مــن الطرفــن املتنازعــْن. وميكــن أن تعتــر 
ــالم  ــظ الس ــات حف ــدة أو عملي ــم املتح ــات األم عملي
ــة كل  ــا لوالي ــك وفًق ــة عــى هــذا النحــو، وذل اإلقليمي
ــَدوَّاًل47. ــا ُم ــا نزاًع ــزاع تلقائيً ــا، لكنهــا ال تجعــل الن منه

ــل  ــث املتدّخ ــة الحــاالت، يدعــم الطــرف الثال يف غالبي
ــا ]عــى  الطــرف الحكومــي، لكــن هــذا ال ينطبــق دامئً
الحــاالت كلهــا[ كــام حــدث يف أوكرانيــا )دعمــت 
ــا )دعمــت مــر وروســيا  ــن( ويف ليبي روســيا املتمرّدي
"الجيــش الوطنــي الليبــي"(. فضــاًل عــن ذلــك، ال يُعــّد 
انخــراط تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف نــزاع مــا تدويــاًل، 
عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الطــرف املتدّخــل يشــكل 
ــزاع بوصفــه جهــة  ــا، يتدخــل يف الن ــا خارجيً ــا ثالثً طرفً

ــة. ــة غــري حكومي فاعل

تشــري البيانــات الصــادرة عــن برنامــج جامعــة أوبســاال 
يف  حــادة  زيــادة  إىل  بالنزاعــات  الخاصــة  للبيانــات 
النزاعــات األهليــة التــي جــرى تدويلهــا منــذ عــام 2014، 
وهــو مــا يتوافــق مــع ارتفــاع عــدد النزاعــات املرتبطــة 
ــف  ــو نص ــن أن نح ــالمية. ويف ح ــة اإلس ــم الدول بتنظي
نزاعــات التنظيــم نزاعــاٌت أهليــة جــرى تدويلهــا، إاّل أن 
هــذا العامــل وحــده ال يفــّر الزيــادة الحــاّدة يف تدويل 
النزاعــات. وتُفــّر "حقبــة مــا بعــد الربيــع العــريب" أيًضا 
وارتداداتهــا يف أنحــاء املنطقــة كلهــا، جزئيًــا هــذا االتجاه، 
فضــاًل عــن عــدم اســتقرار الســلطة يف بعــض املناطــق 
والتنافــس بــن مختلــف التحالفــات الدولية عــى النفوذ 

واملصالــح اإلســراتيجية.

https://bit.ly/2YQgxvW
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 الشكل )11(: نسبة قتىل املعارك، عىل النطاق العاملي، يف النزاعات القامئة عىل مستوى الدول 
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48  Ibid., pp. 3-4.

ميكننــا أيًضــا أن نــرى أنه يف الســنوات الخمــس املاضية، 

ــات  ــة بالنزاع ــارك املرتبط ــى املع ــبة قت ــاوزت نس تج

األهليــة التــي جــرى تدويلهــا، عــدَد األشــخاص الذيــن 

قُتلــوا يف نــزاع أهــي "عــادي"، أو نزاعــات مل يجــِر 

ــا  ــد يكــون هــذا الظــرف إم ــا )الشــكل 13(. ق تدويله

ــة، وإمــا ألن  ــادة حــّدة النزاعــات املُدّول ــا مــن زي ناتًج

ــا.  ــامل تدويله ــن احت ــد م ــّدة تزي ــر ح ــات األك النزاع

مثــاًل، هنــاك مــن يزعــم أن األســاس املنطقــي للتدخــل 

ــدف إىل  ــال، كان يه ــبيل املث ــى س ــا، ع ــدويل يف ليبي ال

ــالت  ــرون أن التدخ ــد آخ ــام يعتق ــد، بين ــع التصعي من

ــده48. ــزاع وتصعي ــذا الن ــتمرار ه ــة أّدت إىل اس الدولي

أخــريًا، نــدرس النزاعــات العامليــة القامئــة عــى مســتوى 

الــدول بحســب نــوع حالــة عــدم التوافــق. وكــام ذُكــر 

ســابًقا، يجــري تصنيــف جامعــة متمــرّدة مــا - يف 

ــة  ــح إىل اإلطاح ــا تطم ــى أنه ــات - ع ــة البيان مجموع

بحكومــة وطنيــة )مثــل ليبيــا أو اليمن(، أو أنها تســعى 

ملزيــد مــن الحكــم الــذايت اإلقليمــي أو االنفصــال )مثــل 

ــم[ بانغســامورو Bangsamoro االنفصــايل  ــرّد ]إقلي مت

ــرن  ــعينيات الق ــذ تس ــن(. ومن ــي يف الفلب ــبه القوم ش

املــايض، بقيــت نســبة النزاعــات اإلقليميــة والحكوميــة 

هــي نفســها تقريبًــا. ومــع ذلــك، نلحــظ يف عــام 2015 

ارتفاًعــا يف عــدد النزاعــات اإلقليميــة )الشــكل 14(، 

يَُفــرَّ إىل حــٍد بعيــد مــن خــالل الحافــز املتنامــي لــدى 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية لضــم املناطــق اإلســالمية 

ــّدى  ــم، ال يتح ــن ث ــه، وم ــت خالفت ــة تح ــا الواقع كله

ــل  ــي يقات ــدان الت ــات يف البل ــة الحكوم ــم الدول تنظي

فيهــا؛ بــل يخــوض نزاًعــا عــى األرايض اإلســالمية. 

تواجــه الحكومــة النيجرييــة، عــى ســبيل املثــال، نزاًعــا 

ــذا،  ــا مــع جامعــة بوكــو حــرام. ل مــع التنظيــم وتحديً

ــزاع  ــا الن ــي، أم ــزاع حكوم ــه ن ــا عــى أن ــف نزاعه يُصّن

مــع التنظيــم، فيصّنــف عــى أنــه نــزاع إقليمــي. إاّل أن 

ــادر الحــدوث. ــوع مــن التضــارب املختلــط ن هــذا الن
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 الشكل )13(: االتجاهات العاملية يف النزاعات األهلية بحسب التدّخل الدويل )2019-1946( 
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النزاعات بين الجهات غير التابعة . 3
 للدول )النزاعات غير الحكومية( 

)2019-1989(
شــهدت الســنوات األخــرية ارتفاًعــا يف عــدد الجامعــات 
ــدول، يف أنحــاء العــامل كلهــا؛  املســلّحة غــري التابعــة لل
ففــي حــن كان عــدد الجامعــات املســلحة يف الحــروب 
األهليــة يســاوي 8 يف عــام 1950، قفــز إىل 14 يف عــام 
2010، وازداد باطـّـراد منــذ ذلــك الحــن. وتشــمل هــذه 
اإلحصــاءات الجامعــات املتطرّفــة العنيفة وامليليشــيات 
واملتمرّديــن وجامعــات االتجــار غــري املــروع. وتزامًنــا 
مــع هــذا االتجــاه، انخرطــت الجامعــات املســلّحة غــري 
التابعــة للــدول أيًضــا، عــى نحــو متنــاٍم، يف النزاعــات49.

ال تشــمل تلــك النزاعــات بالــرورة حكومــة دولــة مــا. 
ــارصة  ــة املع ــات العنيف ــدد النزاع ــدو ع ــع، يب يف الواق
ــا،  ــة مرتفًع ــري الحكومي ــات غ ــن املجموع ــة ب املندلع
الديناميــة مصــدًرا رئيًســا إلحبــاط  وتشــّكل هــذه 
ــاردة. اآلمــال بعــامل أكــر ســالًما يف أعقــاب الحــرب الب

منــذ تســعينيات القــرن العريــن، بــدأت أنــواع أخــرى 
مــن النزاعــات يف النشــوب، إمــا بســبب التنافــس 
العرقيــة،  االختالفــات  بســبب  وإمــا  املــوارد،  عــى 
ــام 2005، استشــهد  ــة. ويف ع ــة/ األيديولوجي أو الثقافي
 )Human Security Report( ــري ــن الب ــر األم تقري
بالنزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة للــدول والعنــف 
مــن طــرف واحــد، بوصفهــام يســاهامن يف التحــّول يف 
ــًدا  ــي، بعي ــالم العامل ــأن الس ــة بش ــات التقليدي املناقش
عــن الركيــز عــى النزاعــات القامئــة عــى مســتوى 

ــب50. ــدول فحس ال

ــة  ــج جامع ــف برنام ــر تعري ــذا التقري ــتخدم يف ه نس
أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات للنــزاع بــن 

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

غــري  )النزاعــات  للــدول  التابعــة  غــري  الجهــات 
الحكوميــة(: "اســتخدام القــوة املســلحة بــن جامعــات 
ــة، متســببًة  ــة لدول ــة أو تابع منظمــة، ليســت حكومي
ــة  ــة باملعرك ــاة مرتبط ــة وف ــن 25 حال ــل ع ــا ال يق مب
ســنويًا". ويشــري هــذا التعريــف إىل أنــه، عــى عكــس 
النــزاع القائــم عــى مســتوى الــدول، ال تتطلــب بيانــات 
ــوع حــاالت  ــق بن ــًدا يتعلّ ــة أوبســاال بن ــج جامع برنام
عــدم التوافــق يف النزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة 
ــا لهــذا التعريــف، تشــمل "الجامعــات  للــدول51. ووفًق

ــكال: ــة أش ــة" ثالث املنظّم

تُعــرَّف الجامعــات املنظّمــة رســمًيا عــى أنهــا "أي  	
مجموعــة غــري حكوميــة مــن األشــخاص، أعلنــت اســاًم 
ملجموعتهــا وتســتخدم القــوة املســلّحة ضــد مجموعــة 

أخــرى منظّمــة بصــورة مامثلــة".

الجامعــات املنظّمــة بصــورة غري رســمية، وهــي "أي  	
مجموعــة ال تحمــل اســاًم معلًنــا، لكنهــا تســتخدم القوة 

املســلحة ضــد مجموعــة منظمــة أخــرى مامثلة".

ــمية،  	 ــري رس ــورة غ ــة بص ــة املنظّم ــات الهوي جامع
دينيــة  أســس  عــى  تقــوم  مشــركة  هويــة  متلــك 
ــمل  ــائرية. وتش ــة أو عش ــة أو قبلي ــة أو قومي أو عرقي
ــة،  ــا جامعاتي ــرف أنه ــي تُع ــات الت ــة النزاع ــذه الفئ ه
حيــث يقــوم عــدم التوافــق عــى الهويــة الجامعاتيــة52.

تجــدر املالحظــة أن بيانــات برنامــج جامعة أوبســاال للبيانات 
ــن الجامعــات املســلحة مــن  ــز ب الخاصــة بالنزاعــات ال متيّ
ــن امليليشــيات  ــة األســباب أو األهــداف، وال تفصــل ب ناحي
املحســوبة عــى الحكومــة/ التابعة لهــا والجامعات املســلحة 
ــون  ــد تك ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــدول )ع ــة لل ــري التابع غ
الحكومــات هــي التــي جّنــدت تلــك امليليشــيات يف األســاس، 

وإن بصــورة غــري رســمية(.

https://bit.ly/3cucrOp
https://bit.ly/36tAeNk
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النزاعات بين الجهات غير التابعة  3-1
للدول في العالم العربي 

)النزاعات غير الحكومية(
كان مســتوى النزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة للدول 
يف البلــدان العربيــة مســتقرًا إىل حــدٍّ مــا بعد عــام 1989، 
ــو  ــات نح ــنوي للنزاع ــدد الس ــط الع ــغ متوّس ــث بل حي
10 نزاعــات ســنويًا حتــى عــام 2014، عندما قفــز إىل 50، 
ثــم هبــط برعــة مــرة أخــرى ليصــل إىل 17 بحلــول عــام 
2019 )الشــكل 15(، وهــو خــط اتجــاه ســائد يتوافــق مع 
األرقــام العامليــة )الشــكالن 17و18(. وقــد تُعــزى الزيــادة 
الرئيســة إىل ســورية، حيــث تحافــظ الجامعــات املتمــرّدة 
املختلفــة عــى خصومــات داخلية يف مــا بينهــا، يف الوقت 

ــي  ــاه اإلقليم ــن االتج ــابها ضم ــم احتس ــودان مل يت ــوب الس ــدول يف جن ــة لل ــري التابع ــات غ ــن الجه ــات ب ــة أن النزاع ــدر املالحظ 53  تج
يف عــام 2011.

الــذي تقاتــل أيًضــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية. ونــرى أيًضا 
حّصــة كــرى مــن النزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة 
للــدول يف ليبيــا والســودان واليمــن53. ويف أوائــل العقــد 
األول مــن القــرن الحــادي والعريــن، شــهدت الصومــال 
ــات غــري  ــن الجه ــات ب ــن النزاع ــا م ــدًدا مرتفًع ــا ع أيًض
ــكل )16(  ــس الش ــكل 15(. ويعك ــدول )الش ــة لل التابع
األمنــاط التــي نراهــا يف النزاعــات بــن الجهــات غــري 
التابعــة للــدول، حيــث يُصّنــف حــاالت الوفــاة يف املعارك 
يف النزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة للــدول بحســب 
البلــد. ويتبــّن مــن خاللــه أن أكــر مــن 80 يف املئــة مــن 
ــورية،  ــي 2018 و2019 كان يف س ــارك يف عام ــى املع قت

ونحــو 10 يف املئــة يف كل مــن ليبيــا واليمــن.

الشكل )15(: النزاعات بن الجهات غري التابعة للدول يف العامل العريب )2019-1989(
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سورية الجزائر جزر القمر جيبو� مرص

العراق الصومال السودان لبنان ليبيا

موريتانيا قتىل املعاركاليمن

ــي  ــدول الت ــرز ال ــن أب ــح ب ــع واض ــل/ تقاط ــاك تداخ هن
شــهدت نزاعــات قامئــة عــى مســتوى الــدول، وتلــك التــي 
شــهدت نزاعــات بــن جهــات غــري تابعة للــدول. ويتســاوى 
كال النوعــن مــن النزاعــات يف كل مــن هــذه البلــدان، 
تقريبًــا، مــن ناحيــة الخطــورة، وقــد يكــون أفضــل تفســري 

ــدان  ــرة يف هــذه البل ــك هــو حقيقــة أن الحــرب الدائ لذل
تُفاقــم مــن هشاشــة الدولــة وتحــّد مــن ســيطرة الحكومة، 
مــا يتيــح انتشــار الجامعــات املســلحة غــري التابعــة للدول، 
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــات م ــام الراع ــال أم ــح املج وتُفس

ــّزز الحــروب بالوكالــة. املحليــة يف مناطــق مقّســمة، وتُع
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الشكل )16(: حصة الوفيات الناجمة عن النزاعات بن الجهات غري التابعة للدول يف العامل العريب بحسب 
البلدان )2019-2018(

56 139

112

104

143

614

152

322

234

7389

3381

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

2019

جيبو� السودان الصومال ليبيا اليمن سورية

لمحة عامة على النطاق  3-2
العالمي

ــا يف  ــة، شــهد العــامل ارتفاًع عــى غــرار املنطقــة العربي
عــدد النزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة للــدول عــى 
ــذه  ــدد ه ــة. إاّل أن ع ــر املاضي ــنوات الع ــدى الس م
ــا  ــل مرتفًع ــامل كان بالفع ــتوى الع ــى مس ــات ع النزاع
نســبيًا قبــل عــام 1989، مــا يجعــل هــذا االتجــاه 
أقــل دراماتيكيــة/ حــّدة عامليًــا. يف عــام 2019، كان 
هنــاك مــا مجموعــه 67 نزاًعــا بــن جهــات غــري تابعــة 
ــاض  ــري إىل انخف ــا يش ــامل، م ــتوى الع ــى مس ــدول ع لل
طفيــف، مقارنــة بعامــي 2017 و2018، حيــث كان 
عددهــا 85 و80، عــى التــوايل. ومــع ذلــك، اســتقر عدد 
النزاعــات بــن جهــات غــري تابعــة للــدول عنــد مســتوى 
ــذا  ــط ه ــايض. ويرتب ــد امل ــة بالعق ــري، مقارن ــى بكث أع
االرتفــاع، إىل حــٍد بعيــد، بالنزاعــات بــن الجهــات غــري 
التابعــة للــدول مــن فئــة "الجامعــات املنظمــة رســميًا". 
فــكان  الجامعاتيــة"  "النزاعــات  مســتوى  عــن  أمــا 
ــا مبــرور الزمــن خــالل الفــرة املدروســة،  مســتقرًا متاًم
ــات  ــن النزاع ــًدا م ــل ج ــدد قلي ــاك ع ــن كان هن يف ح
بــن "الجامعــات املنظّمــة بصــورة غــري رســمية" طــوال 

ــكل 17(. ــا )الش ــرة ذاته الف

ــن  ــات ب ــالف النزاع ــة اخت ــاف كيفي ــالل استكش ــن خ م
الجهــات غــري التابعــة للــدول عــر املناطــق/ األقاليــم يف 
الفــرة 1989-2019، يُلحــظ أنــه عــى الرغــم مــن أن 
العــامل العــريب شــهد أكــر زيــادة نســبية يف هــذا النــوع 
مــن النزاعــات، فــإن أفريقيــا غــري العربيــة، ال تــزال األكــر 
ــة. ويف حــن تُظهــر  ــّررًا مــن النزاعــات غــري الحكومي ت
أفريقيــا والعــامل العــريب مســتويات عاليــة مــن النــزاع غــري 
الحكومــي، إاّل أن املنطقتــن تتميــزان بأمنــاط مختلفة من 
أشــكال تلــك النزاعــات؛ إذ يتّســم القتــال بــن الجامعــات 
غــري التابعــة للــدول يف العــامل العــريب بــروز النزاعــات بن 
"جهــات فاعلــة عاليــة التنظيــم"، يف حــن نــرى يف أفريقيــا 

عــدًدا أكــر مــن "النزاعــات الجامعاتيــة" )الشــكل 18(.

يف عــام 2019، قُتــل نحــو 19600 شــخص - عــى مســتوى 
ــدول.  ــات غــري التابعــة لل ــن الجه ــامل - يف النزاعــات ب الع
ــورن  ــا ق ــا إذا م ــس انخفاًض ــم يعك ــذا الرق ــح أن ه صحي
بعــام 2018، إاّل أنــه ال يــزال مــن بــن أعــى ثالثــة معــّدالت 
لقتــى املعــارك منــذ عــام 1989. ويُعــزى ذلــك إىل انخــراط 
مجموعــات منظّمــة رســميًا يف تلــك النزاعــات. أمــا عــدد 
الجامعــايت"،  "العنــف  ضحيــة  راحــوا  الذيــن  القتــى 
فمســتقر متاًمــا مــع مــرور الوقت، لكنــه كان أعــى قلياًل يف 

تســعينيات القــرن املــايض مــن اليــوم )الشــكل 19(.
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الشكل )17(: النزاعات بن الجهات غري التابعة للدول، عىل النطاق العاملي، بحسب نوع النزاع )2019-1989(
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نزاعات جعاتيةنزاعات ب� جعات منظّمة بصورة رسمية نزاعات ب� جعات منظّمة بصورة غ� رسمية

الشكل )18(: العدد اإلجاميل للنزاعات بن الجهات غري التابعة للدول بحسب املنطقة )2019-1989(*
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أوروبا العا� العر� آسيا

أفريقيا غ� العربية أفضل تقدير للقتىلاألم�كتان

* مالحظة: يف هذا الشكل، جرى ترميز إيران وتركيا عى أنهام آسيا وأوروبا، عى التوايل.
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 الشكل )19(: عدد قتىل املعارك يف النزاعات بن الجهات غري التابعة للدول، عىل النطاق العاملي،
بحسب نوع النزاع )2019-1989(
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قتىل املعارك -نزاعات ب ج�عات منظمة بصورة رسمية

قتىل املعارك -نزاعات ب ج�عات منظمة بصورة غ� رسمية

قتىل املعارك -النزاعات الج�عاتية

 الشكل )20(: نسبة قتىل املعارك يف النزاعات بن الجهات غري التابعة للدول
بحسب املنطقة )2018 و2019(

631 141
4315

2384

8624

4022

10708

13041

20192018

آسيا أفريقيا غ� العربية العا� العر� األم�كتان

باملعــارك  املرتبطــة  الوفيــات  نســبة  عــرض  لــدى 
يف النزاعــات بــن الجهــات غــري التابعــة للــدول يف 
مختلــف املناطــق، يف عامــي 2018 و2019، نالحــظ 

ــذه  ــن ه ــات ب ــدد النزاع ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــه ع أن
الجهــات يف أمــريكا الالتينيــة كان أقــل مــام هــو عليــه 
يف أفريقيــا والعــامل العــريب، فــإن تلــك القــارة شــهدت، 
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عموًمــا، نزاعــات بــن جهــات غــري تابعــة للــدول هــي 
األشــد عنًفــا ودمويــة، حيــث إن حصتهــا النســبية مــن 
ــد  ــّد بعي ــت إىل ح ــارك ارتفع ــة باملع ــات املرتبط الوفي
بــن عامــي 2018 و2019. وكان هــذا االرتفــاع مرتبطًــا 
ــات املخــدرات يف  بارتفــاع مســتوى العنــف بــن عصاب
املكســيك. وشــهد العــامل العــريب ثــاين أكــر عــدد مــن 
ــري  ــات غ ــن الجه ــات ب ــن النزاع ــة ع ــات الناجم الوفي
التابعــة للــدول، تليــه أفريقيــا غــري العربيــة. ويف عــام 
2019، تدنـّـت نســبة القتــى يف كلتــا املنطقتــن، مقارنــة 

ــكل 20(. ــام 2018 )الش ــه يف ع ــت علي ــا كان مب
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غالبًــا مــا يكــون املدنيــون هــم األكر تــّرًرا مــن أعامل 
العنــف يف النزاعــات الدائــرة، بغــّض النظر عــام إذا كان 
هــذا العنــف قامئـًـا عــى نزاعــات عــى مســتوى الــدول، 
ــرّف  ــدول. ويع ــة لل ــري تابع ــات غ ــن جه ــات ب أم نزاع
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات 
 )One-sided Violence( ــد ــرف واح ــن ط ــَف م العن
ــة،  ــه "اســتخدام القــوة املســلحة مــن حكومــة دول بأن
أو مــن مجموعــة منظمــة رســميًا ضــد املدنيــن، حيــث 
يتمّخــض عــن هــذا االســتخدام قتــل 25 شــخًصا كحــد 
أدىن. أمــا عمليــات القتــل يف الحجــز خــارج نطــاق 
الــذي يعتمــد  الوقــت  القضــاء فمســتبعدة"54. ويف 
هــذا التقريــر عــى مجموعــة البيانــات هــذه بوصفهــا 
ــات تأخــذ يف  ــؤرًشا، تجــدر املالحظــة أن هــذه البيان م
ــن  ــب55، م ــد فحس ــارش واملتعّم ــل املب ــبان القت الحس
ــقطوا يف  ــن س ــن الذي ــا املدني ــمل الضحاي دون أن تش
عمليــة تبــادل إطــالق النــار56، أو اتســاع نطــاق الوفيات 
غــري املبــارشة نتيجــة أزمــات إنســانية ناجمــة عــن 
النزاعــات، حتــى عندمــا تُســتخدم تكتيــكات مثــل 

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

59   وفًقا ملعايري برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة بالنزاعات.

ــا  ــرب أو عقابً ــلحة ح ــا أس ــع بصفته ــار والتجوي الحص
ــا. جْمعيً

يشــمل القتــل املبــارش واملتعّمــد - الــذي جــرى ترميــزه 
ــادة  ــامل اإلب ــا أع ــذه - أيًض ــات ه ــة البيان يف مجموع
حــوادث  تُعــّد  التــي  الحــوادث  وأنــواع  الجْمعيــة 
"إرهابيــة"، مبــا فيهــا عــى ســبيل املثــال، القنابــل 
ــا  ــك، وجدن ــع ذل ــة57. وم ــن العام ــة يف األماك املزروع
أيًضــا أن مجموعــة البيانــات تســتثني حــوادث أخــرى، 
مثــل الهجــامت الرنويجيــة عندمــا قتــل متطــرف ميينــي 
وجــرح أكــر مــن 100 شــخص يف 22 متــوز/ يوليــو 
ــري  ــه غ ــايب، إاّل أن ــل إره ــذا العم ــح أن ه 2011. صحي
متوافــر/ موجــود يف برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات 
الخاصــة بالنزاعــات، ألن هــذا الفــرد املتطــرّف ال يُعــّد 

ــمية58. ــة رس ــل حكوم ــة"، وال ميث ــة ُمنظّم "مجموع

 العنف من طرف واحد  4-1
في العالم العربي

ــريب  ــامل الع ــد يف الع ــرف واح ــن ط ــف م ــهد العن يش
تقلّبــات كبــرية. بدايــة، ظهــرت الــذروة الصغــرى 
ــل تســعينيات  ــا يف أوائ ــي نالحظه )Small Peak( الت
القــرن العريــن، بســبب النــزاع الــذي نشــب يف 
والجهــات  الحكومــة  مارســت  حيــث  الســودان، 
الفاعلــة غــري التابعــة للــدول العنــَف مــن طــرف 
واحــد. إضافــة إىل ذلــك، شــّنت الحكومــة يف العــراق 
يف  واحــد  طــرف  مــن  شــديدة  عنــف  عمليــات 
ــذروة  ــا ال ــج. أم هــذه الفــرة املرتبطــة بحــرب الخلي
الحــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد  يف  املالحظــة 
والعريــن، فارتبطــت بالُجنــاة يف الســودان والعــراق 
فلســطن59. وخــالل هــذه  الثانيــة يف  واالنتفاضــة 
الفــرة، شــّكلت الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة للدول، 
ــن طــرف واحــد. ــف م ــي أعــامل العن ــة مرتكب أغلبي

https://bit.ly/3af0JFv
https://bit.ly/3jbjUIu
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ــذي متارســه  ــف ال ــغ العن ــام 2011، بل ــن ع ــدًءا م ب
بالنزاعــات  عموًمــا  وارتبــط  ذروتــه،  الحكومــات 
املختلفــة التــي اندلعــت مــع "الربيــع العــريب". وبعد 
عــام 2011، تواصــل مشــهد ارتفــاع مســتوى العنــف 
ــات يف  ــته الحكوم ــث مارس ــد، حي ــرف واح ــن ط م
البحريــن وليبيــا والصومــال والســودان وســورية 
واليمــن60. ويف حــن أن عــدد الُجنــاة بــدًءا مــن 
عــام 2011 ومــا بعــده، ليــس أدىن مــن مســتوى 
عــدد العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعريــن، 
ــري. فعــى  ــك بكث ــن ذل ــى أعــى م ــدد القت إاّل أن ع
ســبيل املثــال، تعــود معــّدالت الوفيــات املرتفعــة يف 
عامــي 2013 و2014 إىل العنــف مــن طــرف واحــد 
ــة اإلســالمية يف العــراق  ــم الدول ــذي مارســه تنظي ال
وســورية )الشــكل 21(، ومقارنــة باملســتوى العاملــي 

)الشــكل 23(، يتبــّن أن مســتوى العنــف الــذي 

60  مل يُحتسب العنف من طرف واحد يف جنوب السودان يف هذا االتجاه، بدًءا من عام 2011 ]تاريخ انفصال جنوب السودان[.

متارســه الحكومــة مــن طــرف واحــد مرتفــع جــًدا، 

ــذي  ــف مــن طــرف واحــد ال ــة مبســتوى العن مقارن

ــدول. ــة لل ــري التابع ــة غ ــات الفاعل ــه الجه مُتارس

ــا إىل انخفــاض  ــات نفســها أيًض تشــري مجموعــة البيان

ــذي ميارســه طــرف واحــد  ــف ال ــي العن ــري يف نوَع كب

التفــاؤل  ببعــض  يوحــي  قــد  مــا  2019؛  عــام  يف 

ــا  ــي أيًض ــد يعن ــه ق ــب، لكن ــتقبل القري ــأن املس بش

وقمعتهــا،  املعارضــة  عــى  قضــت  الحكومــات  أن 

ــر  ــة أك ــت ذات أنظم ــدان بات ــن البل ــد م وأن العدي

ــرى  ــي ج ــياقات الت ــي الس ــتبداًدا؛ فف ــلطوية واس س

فيهــا القضــاء عــى فرصــة التعبــري عــن االحتجــاج 

ــن خــالل الســيطرة االســتبدادية  ــان املــدين م والعصي

ــي  ــف حكوم ــاك حاجــة إىل عن ــود هن ــة، ال يع الفعال

ــد. ــرف واح ــن ط م

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

الضحايا املدني� -الجهات الفاعلة غ� التابعة للدولالجهات الفاعلة غ� التابعة للدول

الضحايا املدني� - الحكومات

ــامل  ــى أع ــالت قت ــر يف تفصي ــالل النظ ــن خ ــّن م يتب
العنــف مــن طــرف واحــد يف عامــي 2018 و2019، 
ــودان  ــال والس ــب )الصوم ــة فحس ــالث دول عربي أن ث

ــالل  ــف خ ــن العن ــوع م ــذا الن ــهدت ه ــورية( ش وس
هذيــن العامــن، مبتوســط وفيــات منخفــض نســبيًا 

ــكل 22(. ــات )الش ــدة مئ ــاوز ع ال يتج
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الشكل )22(: وفيات العامل العريب نتيجة أعامل العنف من طرف واحد بحسب البلد )2018 و2019(
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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

مــن خــالل النظــر أيًضا إىل كيفيــة حســاب برنامج جامعة 
أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات عمليــات القتــل يف 
أحــداث العنــف مــن طــرف واحــد )ينظــر أعــاله(، جــرى 
تحليــل العديــد مــن األمثلــة املحتملــة ألعــامل العنــف 
ــز  ــي مل تُرّم ــة، الت ــة العربي ــد يف املنطق ــرف واح ــن ط م
ــا. فقــد شــهد العــامل  ــات الخاصــة به يف مجموعــة البيان
العــريب بعــض األمثلــة عــن أعــامل العنــف التــي ميارســها 
ــر  ــنوات الع ــيام يف الس ــب، وال س ــد فحس ــرف واح ط
املاضيــة، ومل يتــم احتســابها يف برنامــج جامعــة أوبســاال 
ــك فــض  ــال عــى ذل ــات الخاصــة بالنزاعــات، كمث للبيان
ــا  ــام 2013، عندم ــة يف مــر يف ع ــدان رابع اعتصــام مي
ــا ســلميًا. وأعلنــت  ــة احتجاًج فّضــت قــوات أمــن الدول
ــفر  ــادث أس ــش أن الح ــس ووت ــن رايت ــة[ هيوم ]منظم
ــج  ــخًصا61، إاّل أن برنام ــن 1150 ش ــر م ــل أك ــن مقت ع
ــك العــام. جامعــة أوبســاال مل يحســب أي حــدث يف ذل

يُقــّدم العــراق حالــة أخــرى مثــرية لالهتامم؛ إذ شــهدت 
ــف  ــات عن ــن عملي ــًدا م ــة ج ــتويات عالي ــالد مس الب

ــام 2003، وخــالل  ــزو ع ــاب غ ــزاع يف أعق ــد الن ــا بع م
الســنوات الخمــس التاليــة بوجــه خــاص؛ فبلــغ العــدد 
أوبســاال  جامعــة  برنامــج  وفــق  للقتــى  اإلجــاميل 
أنــواع  بالنزاعــات، مــن ضحايــا  الخاصــة  للبيانــات 
العنــف الثالثــة مًعــا، خــالل تلــك الفــرة، نحــو 122000 
شــخص، لكــن أقــل مــن 24 حالــة وفــاة منهــا مصنفــة 
أنهــا نتيجــة أعــامل عنــف مارســه طــرف واحــد، ومل يتم 
ربــط أي منهــا يف مجموعــة البيانــات بحكومــة الواليات 
ــدد  ــذا الع ــارض ه ــف. ويتع ــوات التحال املتحــدة أو ق
ــم نتيجــة  ــوا حتفه ــن الق ــى الذي ــًدا للقت املنخفــض ج
ــا طــرف واحــد، مــع التقاريــر  أعــامل عنــف ارتكبه
اإلعالميــة العديــدة الصــادرة يف تلــك الفــرة، التــي 
ــت الهجــامت عــى املــدارس واملســاجد واألســواق  غطّ

ــة األخــرى. ــن األهــداف املدني ــد م والعدي

ــن  ــف م ــامل عن ــة أع ــات نتيج ــدد الوفي ــديّن ع ــع ت ينب
طــرف واحــد، يف بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال، مــن 
رشط "تحديــد املجموعــة املســؤولة عــن الوفيات بشــكل 

https://bit.ly/3qxKa1C
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موثــوق". ففــي العــراق خــالل هــذه الفــرة، كان هنــاك 
ــركات  ــن ح ــد م ــي والعدي ــف الطائف ــن العن ــري م الكث
التمــرّد التــي نفّذتهــا مجموعات مســلّحة شــبه عســكرية 
ويف  مختلفــة.  سياســية  بفصائــل  ومرتبطــة  غامضــة 
العديــد مــن هــذه الهجــامت، مل يكــن هنــاك أّي إعــالن 
عــن املســؤولية، وبســبب االنهيــار العــام لحكــم القانــون 
حينئــذ، مل يتــم التعــرّف إىل الُجنــاة، باســتثناء عــدد قليــل 
جــًدا منهــم، فضــاًل عن إمــكان تقدميهــم للعدالة. يســلّط 
ــع  ــاه األوس ــة أن االتج ــى حقيق ــوء ع ــال الض ــذا املث ه
النتشــار الجامعــات املســلحة غــري التابعــة للــدول وشــبه 
الــدول، الــذي يســود غالبًــا يف ســياق حــروب إمــا جــرى 
تدويلهــا وإمــا بالوكالــة، يــؤدي إىل توفــري ظــروف تجعــل 
ــزداد هــذا  ــا. وي ــرًا صعبً ــاة أم ــد الُجن ــة تحدي مــن عملي
ــديدة  ــة ش ــات اإلعالمي ــبب الردي ــًدا بس ــع تعقي الوض
ــام  ــريب"، ك ــع الع ــد "الربي ــا بع التســييس يف ســياقات م
تثــري املزاعــم املضــادة "لألخبــار الكاذبة" الشــكوك بشــأن 

اّدعــاءات مختلفــة لتحديــد الُجنــاة.

األكــر إثــارة للجــدل أن هنــاك تصــورًا ســائًدا عــى نطــاق 
ــف  ــأن بعــض مــا يُصّن واســع يف العــامل العــريب يقــي ب
"عنًفــا عشــوائيًا" يف العمليــات العســكرية هــو، يف الواقع، 
أقــرب إىل العنــف الــذي ميارســه طــرف واحد ويســتهدف 
املدنيــن عــى نحــو متعمــد. وتنامــى هــذا التصــّور منــذ 
انطــالق "الحــرب عــى اإلرهــاب"، عندمــا فــّرت العديد 
مــن املجتمعــات املتــّررة يف املنطقــة مصطلــح "األرضار 
الجانبيــة" الــذي تســتخدمه الواليــات املتحــدة وغريهــا، 
باعتبــاره هجــامت مبــارشة عــى الســكان املدنيــن. ونرى 
ــف  ــؤر العن ــن ب ــد م ــها يف العدي ــة نفس ــذه الدينامي ه
الســيايس يف العــامل العــريب، مثــل الصومــال، حيــث 
تســبّبت حملــة قصــف رّسيــة شــّنتها الواليــات املتحــدة، 
يف الســنوات األخــرية، بوقــوع ضحايــا مدنيــة غــري معرف 
بهــا. صحيــح أن بيانــات برنامــج جامعــة أوبســاال تتضّمن 
بعــض أعــامل العنــف التــي ميارســها طــرف واحــد 
واملرتبطــة باإلرهــاب بصــورة أو بأخــرى، إاّل أنــه ال يتــم 
ــن  ــن اآلخري ــى املدني ــدد القت ــن ع ــري م ــاب الكث احتس

 62  "غــارات جويــة إرسائيليــة غــري مروعــة تقتــل مدنيــن"، هيومــن رايتــس ووتــش، 2014/7/16، شــوهد يف 2021/6/25، يف:
https://bit.ly/35Qn7p1 

https://bit.ly/2RU7CZQ :63  "رفع دعوى فلسطينية ضد إرسائيل بالجنائية الدولية"، الجزيرة، 2014/7/25، يف
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(.

الــذي يعــزى إىل مــا يســمى "الحــرب عــى اإلرهــاب".

ميكــن توضيــح هــذه الديناميــة عــى نحــو أكر يف ســياق 
النــزاع غــري املتكافــئ نهائيًــا يف قطــاع غــزة الــذي تعــرض 
ألربــع حــروب منــذ عــام 2008، اســتهدفت املبــاين 
ــا. ومل  ــة، مــا تســبّب بقتــل أكــر مــن 1650 مدنيً املدني
تســفر هــذه الحــروب عــن مكاســب عســكرية تتناســب 
مــع مســتوى الخســائر62. وكــام نــرى، فقــد وقــع العديــد 
ــا  ــوايئ" ارتكبته ــف عش ــامل "عن ــن أع ــات ع ــن الوفي م
قــوة إقليميــة تتمتــع بتقنيــات عســكرية متقّدمــة جــًدا، 
تتيــح لهــا االســتهداف بدقّــة63، يف حــن يّدعــي الطــرف 
اإلرسائيــي أن وفيــات املدنيــن هــي أرضار جانبيــة، وأن 
ــاًء عــى األهــداف  ــم اختيارهــا بن ــة يت ــات الجوي الرب
ــى  ــات ع ــف الوفي ــب تصني ــم يج ــن ث ــكرية، وم العس

أنهــا وفيــات مرتبطــة باملعركــة.

لكــّن العديــد مــن الهجــامت، مثــل الهجــوم عــى مدرســة 
ــة األوىل  ــا يف عــام 2014، هــي حــاالت تبــدو للوهل جبالي
ــد،  ــرف واح ــه ط ــف ميارس ــامل عن ــن أع ــاالت م ــا ح أنه
واســتهدفت عمــًدا حياة الشــباب الفلســطينين يف مناطق 
ســكنية مدنيــة. ويف اآلونــة األخــرية، شــهدت حــرب 2021 
ــزًا عــى املجتمــع املــدين واألهــداف  ــر تركي اســتهدافًا أك
املدنيــة، مبــا يف ذلــك املــدارس والجمعيــات الخرييــة 
ــج  ــز برنام ــتقلة64. ويُرّم ــالم املس ــائل اإلع ــاجد ووس واملس
جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات مقتــل 
متظاهريــن مدنيــن برصــاص قناصــة إرسائيلين يف مســرية 
ــه عنــف ميارســه  العــودة الكــرى يف عــام 2018، عــى أن
طــرف واحــد، لكــن األمــر نفســه ال ينطبــق عــى الهجامت 
املميتــة التــي اســتهدفت املدنيــن خــالل الحــروب األربــع. 
ــاال  ــة أوبس ــج جامع ــات برنام ــدُّ بيان ــك، تُع ــة لذل ونتيج
للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات دقيقــة يف ما يتعلــق بالعنف 
مــن طــرف واحــد عندمــا تتوافــر معلومــات موثوقــة. لكن 
يف حــاالت النــزاع غــري املتكافــئ، تكــون هــذه اإلحصــاءات 
ــن  ــري املدني ــه تأط ــوى ميكن ــرف األق ــة، ألن الط ــل دق أق

ــا عســكرية محتملــة. باســتمرار بوصفهــم أهدافً

https://bit.ly/35Qn7p1
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لمحة عامة على النطاق  4-2
العالمي

عنــد النظــر إىل عــدد الجامعــات عــى مســتوى العــامل 

التــي مارســت عنًفــا مــن طــرف واحــد تجــاه املدنيــن، 

مســفرًة عــن أكــر مــن 25 قتيــَل معركــٍة يف الســنة، نرى 

ــرن الحــادي  ــن الق ــد األول م ــذ منتصــف العق ــه من أن

والعريــن، وبوجــه عــام، كان هنــاك انخفــاض يف عــدد 

الجامعــات التــي نّفــذت هــذا النــوع مــن العنــف، وهو 

مــا ينطبــق أيًضــا عــى العــامل العــريب. ويشــري الشــكل 

)23( إىل أن الحصــة األكــر مــن العنــف الــذي ميارســه 

طــرف واحــد - عــى مســتوى العــامل - ترتكبــه جهــات 

ــا  ــا طفيًف ــظ انخفاًض ــام نالح ــدول، ك ــة لل ــة تابع فاعل

يف عــدد الحكومــات التــي متــارس العنــف مــن طــرف 

واحــد، مقارنــة مبــا كانــت عليــه قبــل 30 عاًمــا؛ إاّل أن 

هــذا االنخفــاض يف املنطقــة العربيــة غائــب متاًمــا.

مــن الصعــب تحديــد اتجــاه مــا ضمــن عــدد الذيــن قُتلــوا 
ــراوح  يف أعــامل عنــف مــن طــرف واحــد، إاّل أن األرقــام تُ
ــة  ــرات عرضيّ ــع طف ــنويًا م ــخص س ــن 4000 و8000 ش ب
تتعلـّـق بجامعــات وحــوادث معيّنــة، مثــل التطهــري العرقي 
يف رسبرنيتســا يف البوســنة والهرســك يف عــام 1995، ويف 
أفغانســتان يف ظــل حكــم طالبــان يف عــام 1998، والعديــد 
مــن الجهــات الفاعلــة غــري التابعــة للــدول يف جمهوريــة 
الكونغــو الدميقراطيــة يف عــام 2002، وتنظيــم الدولــة 

ــكل 23(. ــي 2014 و2015 )الش ــالمية يف عام اإلس

الشكل )23(: حوادث العنف من طرف واحد بحسب الجاين )2019-1989(*
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الحكومات

الضحايا املدني	 -الجهات الفاعلة غ� التابعة للدولالجهات الفاعلة غ� التابعة للدول

 الضحايا املدني	 -الحكومات

يف هــذا الشــكل، اســتُبعدت اإلبــادة الجامعيــة يف روانــدا يف عــام 1994، بســبب حجــم العنــف الــذي ميارســه   *
طــرف واحــد. ويذكــر أن برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات، ســّجل مقتــل 522600 شــخص 

عــى يــد الحكومــة الروانديــة يف تلــك اإلبــادة.
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يقــّدم الشــكل )24( ســياقًا عامليًــا، حيــث يعــرض 
ــن  ــف م ــامل عن ــذت أع ــي نّف ــات الت ــدد الجامع ع
طــرف واحــد بــن عامــي 1989 و2019 بحســب 
املنطقــة. ومُيكننــا أن نــرى مــن خاللــه أن لــدى 
أفريقيــا غــري العربيــة أكــر عــدد مــن حــوادث 

ــيا،  ــا آس ــد، تليه ــرف واح ــه ط ــذي ميارس ــف ال العن
ــة  ــري العربي ــا غ ــى أفريقي ــريب. وتبق ــامل الع ــم الع ث
املنطقــة الوحيــدة يف العقــد األخــري التــي نشــهد 
فيهــا ارتفاًعــا يف عــدد أعــامل العنــف التــي ميارســها 

ــد. ــرف واح ط

الشكل )24(: حوادث العنف من طرف واحد بحسب املنطقة )2019-1989(*
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أوروبا آسيا أفريقيا غ� العربية العا� العر�األم�كتان

* مالحظة: يف هذا الشكل، جرى ترميز إيران وتركيا عى أنهام آسيا وأوروبا، عى التوايل.

ــة  ــات املرتبط ــدد الوفي ــّن ع ــكل )25(، فيُب ــا الش أم

بالعنــف مــن طــرف واحــد بحســب املناطــق. وجــرى 

فئــة  بوصفــه  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  تضمــن 

منفصلــة، ألن الكثــري مــن العنــف مــن طــرف واحــد 

الــذي متارســه هــذه املنظمــة منتــٌر يف العديــد 

ــا  ــه أيًض ــكل نفس ــن الش ــظ م ــق. ونالح ــن املناط م

ــى املرتبطــن  ــا تضــّم أكــر عــدد مــن القت أن أفريقي

عامــي  باســتثناء  واحــد  طــرف  مــن  بالعنــف 

2011 و2012 - بدايــات الربيــع العــريب - عندمــا 

ســجل العــامل العــريب األرقــام األعــى.

عنــد مقارنــة عــدد قتــى العنــف مــن طــرف واحــد 

املناطــق  مختلــف  يف  و2019   2018 عامــي  يف 

- مبــا يف ذلــك فئــة خاصــة عابــرة للحــدود الوطنيــة 

)تنظيــم الدولــة( - يالحــظ أن املناطــق الواقعــة 

تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية متتــد عــر 

كل مــن أفريقيــا )غــري العربيــة( والعــامل العــريب 

وآســيا. لكــن هنــا، مــرة أخــرى، متثــل أفريقيــا غــري 

ــم  ــا تنظي ــات، يليه ــن الوفي ــدد م ــر ع ــة أك العربي

الدولــة اإلســالمية وآســيا والعــامل العــريب. وكــام 

يظهــر، ففــي حــن زاد عــدد قتــى العنــف مــن 

ــض  ــا، انخف ــالث كله ــق الث ــد يف املناط ــرف واح ط

ــذي ميارســه  عــدد هــؤالء القتــى نتيجــة العنــف ال

التنظيــم )الشــكل 26(.
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الشكل )25(: وفيات العنف من طرف واحد بحسب املنطقة )2019-1989(*
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* مالحظة: يف هذا الشكل، جرى ترميز إيران وتركيا عى أنهام آسيا وأوروبا، عى التوايل.

الشكل )26(: قتىل العنف من طرف واحد بحسب املنطقة وتنظيم الدولة اإلسامية )2018 و2019(*

334 413
281 333

1793
1057

2271

3112

العا� العر� آسيا تنظيم الدولة أفريقيا غ� العربية

2 0 1 92 0 1 8

* مالحظة: يف هذا الرسم البياين، جرى ترميز إيران وتركيا عى أنهام آسيا وأوروبا، عى التوايل.
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االنتشار الجغرافي للنزاعات في . 5
عام 2019

عــى مســتوى البلــدان، مــن الواضــح أن النزاعــات 

ــن  ــا - يف أماك ــا – تقريبً ــة كله ــر يف األرايض الوطني تؤث

مثــل ســورية وأفغانســتان. ويف املقابــل، يقتــر النــزاع 

يف بعــض األماكــن عــى مناطــق صغــرية فحســب مــن 

الدولــة، كــام هــي الحــال يف ليبيــا )طرابلــس(. ويف 

حــاالت أخــرى، ينتقــل املوقــع الجغــرايف للنــزاع داخــل 

البلــد. وبنــاء عليــه، لفهــم أفضــل لديناميــات النزاعــات 

واتجاهاتهــا، مــن الــروري تحديــد تواريــخ يف املواقــع 

التــي تحــدث فيهــا النزاعــات بالفعــل. تُرّمــز مجموعــة 

املســلحة  النزاعــات  ألحــداث  الجغرافيــة  البيانــات 

)UCDP GED( الخاصــة برنامــج جامعــة أوبســاال 

ــا  ــات الخاصــة بالنزاعــات أحــداث النزاعــات كله للبيان

مــع موقــع جغــرايف ]محــّدد[، مــا يتيــح لنــا رؤيــة 

ــرّف  ــا. ويع ــد م ــط يف بل ــدث بالضب ــوع الح ــكان وق م

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 

ــات  ــن جه ــف ب ــدول، والعن املــامرس عــى مســتوى ال

فاعلــة مــن غــري الــدول، والعنــف الــذي ميارســه طــرف 

واحــد(، لكــن يتــم تطبيقهــا عــى مســتوى حــدث 

ــي  ــدة ال تعن ــع واح ــة موق ــي أن نقط ــا يعن ــزاع، م الن

بالــرورة أن هــذا املــكان املحــّدد شــهد نزاًعــا، ســّجله 

برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات، 

ــوع "حــدث" فحســب. ــي وق ــد تعن ــل ق ب

االنتشار الجغرافي للنزاعات  5-1
في العالم العربي

نــرى تبايًنــا كبــريًا داخــل البلــد الواحــد، ضمــن 

65  H. Stina, "UCDP Georeferenced Event Dataset Codebook Version 20.1," p. 4, accessed on 15/4/2020, at: 
https://bit.ly/3r0qTGj

البلــدان التــي شــهدت نزاعــات، مبــا يف ذلــك العــامل 

العــريب )الشــكل 27(. ففــي عــام 2019، يف العــراق، 

عــى ســبيل املثــال، مل تتــّرر املناطــق الجنوبيــة 

ــه املناطــق الشــاملية؛ ويف  ــّررت ب ــذي ت ــدر ال بالق

اليمــن يركــز القتــال يف املحافظــات الغربيــة. وحتــى 

يف ســورية، حيــث ينتــر النــزاع عــى نطــاق أوســع 

يف أنحــاء البــالد كلهــا، تبقــى منطقــة إدلــب واملناطق 

املحيطــة بدمشــق هــي األكــر تــّرًرا مــن املناطــق 

األخــرى. ويف الصومــال، تركــز أحــداث النزاعــات 

عــى نحــو أكــر يف الجنــوب. ويوضــح الشــكل )27( 

ــع يف  ــات تق ــة بنزاع ــا مرتبط ــاك أحداثً ــا أن هن أيًض

ــات )دول  ــاين نزاع ــا دواًل تع ــم اعتباره ــدان مل يت بل

ــر،  ــودان والجزائ ــل الس ــام 2019، مث ــات( يف ع نزاع

ــة  ــت منخفض ــات كان ــذه النزاع ــري إىل أن ه ــا يش م

ــارك  ــة املع ــاة نتيج ــة وف ــن 25 حال ــل م ــّدة )أق الش

يف الســنة(. ومــع هــذا، يعنــي ذلــك أنــه يجــب 

متابعــة هــذه الــدول عــن كثــب لرصــد املزيــد مــن 

ــة  ــان مرحل ــن يعيش ــا أن البلدي ــورات، خصوًص التط

ــة. انتقالي

برنامــج  الخاصــة  الجغرافيــة  البيانــات  تشــري 

جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات إىل 

مواقــع تشــهد أنواًعــا مختلفــة مــن أعــامل العنــف؛ 

أحــداث   )28( الشــكل  يف  الخريطــة  تُبــّن  إذ 

النزاعــات ُمصنفــًة بحســب النزاعــات القامئــة عــى 

مســتوى الــدول، والنزاعــات بــن الجهــات الفاعلــة 

غــري التابعــة للــدول، والعنــف مــن طــرف واحــد. 

ــدان  ــن بل ــد م ــرى أن العدي ــذي ن ــت ال ويف الوق

ــا، فــإن  النزاعــات تعــاين أنــواع العنــف الثالثــة مًع

هنــاك أنواًعــا مــن النزاعــات تســود يف بلــد مــا أو 

ــريًا عــى  ــزًا كب ــي ســورية، نشــهد تركي ــة. فف منطق

ــة غــري تابعــة  أحــداث عنــف متارســه جهــات فاعل

للــدول يف املناطــق الشــاملية عــى طــول الحــدود 

الركيــة. وتشــّكل أغلبيــة هــذه األحــداث نزاعــات 

https://bit.ly/3r0qTGj
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بــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة والجيــش الوطنــي 

ــا  ــالمية. أم ــة اإلس ــم الدول ــع تنظي ــوري، أو م الس

يف اليمــن، فتركــز النزاعــات غــري الحكوميــة يف 

املناطــق الجنوبيــة الغربيــة، وغالبًــا مــا ترتبــط 

وتنظيــم  العــرب  جزيــرة  يف  القاعــدة  بتنظيــم 

الجنــويب  االنتقــايل  واملجلــس  اإلســالمية  الدولــة 

ربــه منصــور[ هــادي.  ]الرئيــس عبــد  وقــوات 

ــن  ــدوًدا م ــدًدا مح ــودان، ع ــرى يف الس ــن ن يف ح

الــدول  مســتوى  عــى  قامئــة  نزاعــات  أحــداث 

يف  للــدول،  تابعــة  غــري  جهــات  بــن  ونزاعــات 

واضحــة  وبصــورة  ملموســة  مســتويات  مقابــل 

واحــد.  طــرف  ميارســها  التــي  العنــف  ألعــامل 

ــا  ــرية عنًف ــداث األخ ــذه األح ــة ه ــت أغلبي وتضّمن

ــو  ــن؛ وه ــاه املدني ــودان تج ــة الس ــه حكوم متارس

االنتقــال  عمليــة  إىل  بالنســبة  مقلــق  اتجــاه 

البــالد. يف  الدميقراطــي 

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

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

نوع العنف

      عنف عىل مستوى الدول
      عنف �ارسه جهات فاعلة غ	 تابعة للدول

      عنف من طرف واحد

لمحة عامة على النطاق  5-2
العالمي

ــدان  ــي أن البل ــاق العامل ــى النط ــة ع ــة عام ــّن ملح تُب
ــريًا مــن ســطح  ــي تعــاين نزاعــات تغطــي جــزًءا كب الت
األرض، إاّل أن املوقــع الجغــرايف للقتــال محــدود ومحّدد 
جــًدا. فــرنى بعــض النقــاط الســاخنة الجليّــة يف ســورية 
ومــايل  وأفغانســتان  واليمــن  والصومــال  والعــراق 
والفلبــن )أربــع دول منهــا عربيــة(. ويف نيجرييــا، عــى 
ســبيل املثــال، نــرى النــزاع يركّــز يف املناطــق الشــاملية 
ــال املجــاور  ــة حــول بحــرية تشــاد. ويشــري القت الرقي
يف الكامــريون وتشــاد والنيجــر إىل احتــامل انتشــار 
ــكل 29(. ــدود )الش ــر الح ــا ع ــات يف نيجريي االضطراب

يوّضــح الشــكل )30( أن العديــد مــن البلــدان التــي 
تشــهد نزاعــات قامئــة عــى مســتوى الــدول تعــاين كذلك 
العنــف مــن طــرف واحــد والعنــف بــن الجهــات غــري 

التابعــة للــدول. وتُبــّن هــذه الخريطــة أيًضــا أن إجــاميل 
املواقــع التــي تعــاين أحــداث عنــف -من نوعــي النزاعات 
ومــن طــرف واحــد- أوســع انتشــارًا بكثــري مــن مواقــع 
أحــداث العنــف املـُـامرَس عــى مســتوى الدول فحســب. 
فعــى ســبيل املثــال، تعــاين نيجرييــا العنف الذي متارســه 
ــط  ــن يرتب ــا، يف ح ــا متاًم ــز جغرافيً ــو ُمركّ ــة، وه الدول
العنــف الــذي متارســه جهــات فاعلــة مــن غــري الــدول، 
أساًســا يف هــذا الســياق، بالجامعــات العرقيــة املتنافســة، 
لذلــك يتــوزع يف أنحــاء البــالد كلهــا. ويف مالحظــة 
أخــرى، نــرى أنــه يف حــن ال تعــرف املكســيك عنًفــا مــن 
ــاين أعــى مســتويات  ــة، تع طــرف واحــد متارســه الدول
النزاعــات التــي تنشــب بــن جهــات غــري تابعــة للــدول 
يف العــامل، وذلــك يعــود أساًســا إىل العنــف بــن عصابــات 
ــزًا كبــريًا للعنــف الــذي  ــا تركي املخــدرات. ونالحــظ أيًض

متارســه جهــات مــن غــري الــدول يف الرازيــل.
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 الشكل )29(: خريطة العامل للنزاعات القامئة عىل مستوى الدول وأحداث النزاعات القامئة
عىل مستوى الدول )2019(

أحداث النزاعات

بلدان النزاعات

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

نوع العنف
     عنف عىل مستوى الدول

      عنف �ارسه جهات فاعلة غ	 تابعة للدول
      عنف من طرف واحد
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انتهاء النزاعات )2013-1946(. 6
مــن املهــم أن نفهــم كيــف تنتهــي النزاعــات، أو يوضــع 
لهــا حــّد، مــن أجــل مســاعدتنا يف التنبــؤ بإمــكان تجّدد 
النزاعــات يف املســتقبل يف بيئــات مــا بعــد النــزاع، 
واســتخالص الــدروس للوصــول إىل حلــول أكــر فاعليــة 
ــة،  ــزال مندلع ــي ال ت ــة الت ــتعرة املامثل ــات املس للنزاع
ُمشــّكلًة االتجاهــات الحاليــة. كــام ترســم الطريقــة 
التــي ينتهــي بهــا النــزاع أيًضــا أهــداف واســراتيجيات 

ــا بعــد النزاعــات. ــة م إعــادة اإلعــامر يف مرحل

ــل انتهــاء النزاعــات مــن خــالل  يف هــذا املبحــث، نُحلّ
اعتــامد مجموعــة بيانــات انتهــاء النزاعــات ضمــن 
برنامــج جامعــة أوبســاال للبيانــات الخاصــة بالنزاعــات، 
ــك(.  ــد ذل ــت بع ــام 2013 )توقف ــت يف ع ــي اكتمل الت
ــات هــذه، مــن وجهــة نظــر  وتجيــب مجموعــة البيان
ــف وملــاذا ينخفــض عــدد القتــى  إجرائيــة، عــن كي
الذيــن يالقــون حتفهــم يف أثنــاء النزاعــات إىل مــا 
ــن ســنة  ــارك م ــا باملع ــاًل مرتبطً ــة الـــ 25 قتي دون عتب
إىل أخــرى66. بعبــارة أخــرى، "ينصــّب تركيزهــا تحديــًدا 
عــى النتائــج التــي تدفــع األطــراف إىل إلقاء الســالح"67. 
وتتكــّون مجموعــة البيانــات هــذه مــن ســت فئــات: 1. 
اتفاقيــات الســالم، 2. اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار، 3. 
ــن  ــار املتمردي ــرف أ(، 4. انتص ــة )الط ــار الحكوم انتص
)الطــرف ب(، 5. النزاعــات منخفضــة النشــاط، 6. زوال 
أحــد األطــراف )مل يعــد موجــوًدا(. ويتــم تعريــف 
املصطلحــات األساســية ملجموعــة البيانــات هــذه عــى 

ــو اآليت68: النح

ــزاع مســلح  ــزم أحــد األطــراف يف ن النــر: "عندمــا يُه
أو يُقــى عليــه، أو يستســلم بطريقــة أخــرى مــن 
خــالل اإلذعــان أو االنصيــاع، أو مــن خــالل إعــالن عــام 
ــد االنتصــار  ــة، ميكــن تحدي ــل. يف الحــاالت املثالي مامث

66  يعتمــد ترميــز مجموعــة البيانــات لنتائــج النزاعــات "عــى الســنة األخــرية مــن النشــاط والســنة األوىل مــن عــدم النشــاط"، وال يعتمــد 
ــو  ــى ل ــة، حت ــل تطــورات األطــراف املتنازع ــك النقطــة، مث ــد تل ــات التطــّورات األخــرى بع ــدى. وال ترصــد البيان ــة امل ــج الطويل عــى النتائ
انضمــت جامعــة مســلحة، عــى ســبيل املثــال، فعليًــا إىل مجموعــة أخــرى وقاتلــت معهــا. وال ترصــد البيانــات تطبيــق االتفاقــات بالكامــل، وال 
تتابــع إْن كانــت قــد تركــت تأثــريًا ُمســتداًما. ومــن املمكــن أيًضــا أن يتجــّدد النــزاع 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.

ــع  ــكرية م ــورات العس ــن التط ــث تتزام ــهولة، حي بس
مزاعــم انتصــار طــرف، يف حن يعــرف اآلخــر بالهزمية".

اتفاقيــة الســام: "اتفاقيــة معنيــة بحــل عــدم التوافــق،  	

ــراف  ــع األط ــن جمي ــا م ــة علًن ــة و/ أو مقبول ــون موقّع تك

أو الجهــات الفاعلــة الرئيســة يف النــزاع. ويجــب أن تتنــاول 

ــا". يف  ــة منه ــا أو املركزي ــة كله ــا الخالفي ــة القضاي االتفاقي

مجموعــة البيانــات هــذه، تتضّمن اتفاقــات الســالم املُدرَجة 

هنــا االتفاقــات الوحيــدة التــي أّدت إىل إنهــاء الســلوك 

ــع  ــم توقي ــث "ت ــات، حي ــراف النزاع ــدى أط ــكري ل العس

ــزاع املســتعر، أو خــالل  االتفاقــات خــالل العــام األخــري للن

ــًدا". ــزاع راك ــه الن ــه، ويكــون في ــذي يلي العــام األول ال

وقــف إطــاق النــار: "اتفــاق بــن جميــع األطــراف  	

الرئيســة الفاعلــة يف نــزاع، يُنهــي العمليــات العســكرية"، 

مــا يعنــي أنــه ال يتعامل مع تناقضــات النــزاع أو قضاياه، 

لكنــه ينظـّـم وقــف األعــامل العدائيــة املتبادلــة.

بالنســبة إىل فئــات النتائــج الباقيــة )5 و6(، تنتهــي 

النزاعــات مــن دون اتفاقــات أو انتصــار يحققــه أي 

طــرف. عــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يكــون عــدد 

القتــى يف املعركــة أقــل مــن 25 قتيــاًل يف الســنة، أو قــد 

ــة،  ــة ألســباب مختلف ينســحب أحــد األطــراف املتنازع

ــارة. ــة بالخس ــة أو متعلق ــراتيجية أو تكتيكي ــا اس رمب

انتهاء النزاعات في العالم  6-1
العربي

يف الــدول العربيــة، ينتهــي نــزاع أو نزاعــان يف كل عــام 
ــة  ــت غالبي ــرة 1946-2013، انته ــكل 31(. يف الف )الش
هــذه النزاعــات بانتصــار الحكومــة أو الطــرف )أ(، 

https://bit.ly/3k0TVEe
https://bit.ly/3k3cDLh
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 وإن كان بعضهــا قــد انتهــى بانتصــار الطــرف )ب( 
)أو الجامعــات املتمــرّدة/ املنتفضــة؛ أو يف حالــة النــزاع 
بــن الــدول: انتصــار دولــة عــى أخــرى(. تــم تســجيل 
 ،1948 عــام  يف  اليمــن  يف  )ب(  الطــرف  انتصــارات 
ويف جــزر القمــر يف عامــي 1989 و1997، وتحالُــف 
الكويــت الــذي حصــل يف حــرب الخليــج يف عــام 1991. 

ويشــار إىل أنــه يف الفــرة الزمنيــة املغطــاة يف البيانــات، 
انتهــى نحــو 38 يف املئــة مــن النزاعــات )26 نزاًعــا( عــر 
التســوية، مــن خــالل إمــا اتفاقيــة ســالم، وإمــا وقــف 
إلطــالق نــار )الشــكل 32(. ومــع ذلــك، يرجــى مالحظــة 
أن هــذا ال يعنــي بالــرورة أن تلــك التســويات كانــت 
ناجحــة بعــد عــام واحــد مــن تســجيل انتهــاء النــزاع.

الشكل )31(: انتهاء النزاعات يف العامل العريب )2013-1946(
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يقــّدم الشــكالن )33( و)34( تفصيــالت بأنــواع انتهــاء 
عــدم  وبحســب  النــزاع،  نــوع  بحســب  النزاعــات 
ــوع  ــوايل. يف الن ــزاع، عــى الت ــذي تســبّب بالن ــق ال التواف
األول، ال نــرى أي انتصــارات للطــرف )ب( أو اتفاقــات 
املُدّولــة  األهليــة  النزاعــات  يف  النــار  إطــالق   وقــف 
ــق،  ــدم التواف ــة ع ــبة إىل حال ــن بالنس ــكل 33(، لك )الش
ال تظهــر أمنــاط واضحــة )الشــكل 34(. عــالوة 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 
ــات  ــي النزاع ــة. هــذا، وتنته ــة املدّول إىل الحــروب األهلي
الحكوميــة عــى األرجــح )الشــكل 34( بانتصــار الحكومة، 
بينــام يرُّجــح أن تنتهــي النزاعــات اإلقليميــة بالتســويات.

مــن خــالل الشــكل )33(، ميكننــا أن نــرى أيًضــا أن 
ــت يف  ــة ُحلّ ــة العربي ــدول يف املنطق ــن ال ــات ب النزاع

ــار،  ــان مــن خــالل وقــف إطــالق الن الكثــري مــن األحي
أكــر مــن حلّهــا باتفاقــات الســالم، يف حــن ُحلّــت 
ــان مــن خــالل  ــري مــن األحي ــة يف الكث الحــروب األهلي
ــار. ويعــود  اتفــاق ســالم، ال اتفاقيــة وقــف إطــالق الن
العــدد الكبــري مــن عمليــات وقــف إطــالق النــار التــي 
وضعــت حــالًّ للحــروب بــن الــدول - جزئيًــا - إىل 
النزاعــات العربيــة - اإلرسائيليــة التــي شــملت اتفاقــات 
وقــف إطــالق نــار لغالبيــة املتحاربــن، واتفاقــات ســالم 
ــبة  ــا بالنس ــر واألردن. أم ــن م ــل وكل م ــن إرسائي ب
ــاك  ــة، فهن إىل الحــروب االســتعامرية والحــروب األهلي
حــاالت مــن النزاعــات التــي مــا عــادت موجــودة 
)زالــت(. لكــن هــذا النــوع مــن الحــل/ انتهــاء النــزاع 
ــروب  ــدول والح ــن ال ــروب ب ــة الح ــدث يف حال مل يح

ــة. ــة املدّول األهلي

الشكل )33(: انتهاء النزاعات يف العامل العريب بحسب نوع النزاع )2013-1946(
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الشكل )34(: انتهاء النزاعات يف العامل العريب بحسب عدم التوافق )2013-1946(
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69  Pathways for Peace, pp. 35-36.
70  Ibid., pp. 36-37.

لمحة عامة على النطاق  6-2
العالمي

ــو  ــديّن ه ــاط املت ــرى أن النش ــي، ن ــتوى العامل ــى املس ع
ــه  ــه، يلي ــزاع أو توقّف ــاء الن ــيوًعا النته ــر ش ــبب األك الس
انتصــار الحكومــة. وتشــّكل هاتان الفئتان نحــو 60 يف املئة 
مــن النتائــج املســّجلة كلهــا. وانتهــى نحــو 29 يف املئــة من 
النزاعــات بــن عامــي 1946 و2013 )128 نزاًعــا( بتســوية، 
إمــا باتفــاق ســالم وإما بوقــف إلطالق النــار )الشــكل 36(. 
ولــدى مراجعــة الخــط الزمنــي، نــرى بوضــوح أن العــدد 
الكبــري مــن النزاعــات )والعــدد القليل نســبيًا مــن عمليات 
إنهــاء النزاعــات( يف الفــرة حــول عــام 1990 تقريبًــا، 
تزامنــت مــع تفــكك االتحــاد الســوفيايت. ويف العقــود 
ــات انتهــاء النزاعــات  ــة، نالحــظ ارتفــاع عــدد عملي التالي
مــرة أخــرى، وذلــك بصــورة أساســية عــر اتفاقــات ســالم 
وعمليــات وقــف إطــالق النــار )الشــكل 35(. قــد تكــون 
عمليــات انتهــاء النزاعــات هــذه مرتبطــة بشــكل معقــول 
بنهايــة الحــرب البــاردة، عندمــا بــدأ عهــد جديــد للتعــاون 

بــن القــوى الدوليــة لحــل النزاعــات ســلميًا69.

نالحــظ أيًضــا أنــه طــوال العريــن عاًمــا األخــرية مــن 
الفــرة املدروســة، كانــت الحصــة األكــر مــن النزاعــات 
ــري  ــا يش ــديّن، م ــاط املت ــبب النش ــي بس ــامل تنته يف الع
ــي  ــتوى الت ــة املس ــات منخفض ــدد النزاع ــاع ع إىل ارتف
ــتعار  ــل االس ــن، قب ــام أو عام ــدة ع ــدأ م ــن أن ته ميك
ترتبــط  )ديناميــة  قتيــاًل   25 عتبــة  لبلــوغ  مجــّدًدا 
بالنتائــج الســابقة الــواردة يف هــذا التقريــر(. ونالحــظ 
ــة  ــلّحة الداخلي ــات املس ــن النزاع ــد م ــا أن العدي أيًض
تتّســم، منــذ عــام 2007 )التــي تشــّكل جــزًءا كبــريًا مــن 
ــن  ــص مشــركة، تجعــل م ــامل( بخصائ ــات يف الع النزاع
الصعــب التوّصــل إىل تســويات تفاوضيــة، وال ســيام يف 
الحــاالت التــي تُعــوق فيهــا العديــد مــن املجموعــات 
ــذرة،  ــة املتج ــامات املجتمعي ــة واالنقس ــري الحكومي غ
أن  والالفــت  النزاعــات70.  لحــل  الدوليــة  اآلليــات 
اســتخدام التســويات املبنيــة عــى التفــاوض يف العقــد 
ــى  ــزال أع ــن ال ي ــادي والعري ــرن الح ــن الق األول م
مــام كان عليــه خــالل الحــرب البــاردة ومــا قبلهــا، لكــن 
هــذا قــد يعــّر عــن العــدد املختلــف مــن النزاعــات يف 

ــرة. كل ف
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الشكل )35(: انتهاء النزاعات عىل النطاق العاملي )2013-1946(
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عندمــا يتــم تقســيم عمليــات انتهــاء النزاعــات بحســب نوع 
النزاعــات )الشــكل 37(، وســبب عــدم التوافــق )الشــكل 38(، 
نــرى أنــه بالنســبة إىل الحــروب األهلية، عى وجــه الخصوص، 
ــدٍن، أو بانتصــار الحكومــة. وهــو  ــزاع بنشــاط مت ينتهــي الن
اتجــاه ينطبــق أيًضــا عــى العــامل العريب )حيــث تُعــّد اتفاقات 
الســالم الفئــة التاليــة األكر شــيوًعا لعمليــات انتهــاء النزاعات 
ــاين  ــوع الث ــو الن ــار ه ــالق الن ــف إط ــن أن وق ــه(، يف ح في
واألكــر شــيوًعا النتهــاء النزاعــات عــى مســتوى العــامل. أمــا 
بالنســبة إىل األنــواع األخــرى مــن النزاعــات، فتكــون عمليــات 
 االنتهــاء موزّعــة عــى نحــو متســاٍو إىل حــٍد مــا بــن األنــواع. 

71  Strand et al., p. 4.
72  Ibid., pp. 3-4.

تشــري األدبيــات إىل أن النزاعــات التــي جــرى تدويلهــا تكــون 

عــادة طويلــة األمــد، ويكــون احتــامل تســويتها أضعــف من 

خالل التســويات السياســية71. ويؤكــد الشــكالن )33( و)37( 

هــذا االّدعــاء. وقــد يُعــزى هــذا االتجــاه إىل تعقيــد النــزاع 

ــدد  ــادة يف ع ــبب الزي ــا بس ــون أيًض ــد يك ــه ق ــه، لكن نفس

ــوع،  ــذا الن ــن ه ــزاع م ــاركة يف الن ــة املش ــات الفاعل الجه

ــات  ــق يف اآلراء بشــأن صفق ــاء تواف ــات بن ــد عملي ــا يُعّق م

ــة  ــب الوخيم ــرى العواق ــا أن ن ــد، ميكنن ــوية. وبالتأكي التس

ــال72. ــزاع املُــدّول يف اليمــن، عــى ســبيل املث للن

الشكل )37(: انتهاء النزاعات بحسب نوعها عىل النطاق العاملي )2013-1946(
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أمــا يف مــا يتعلّق بأســباب عــدم التوافق )الشــكل 38(، 
ــى  ــة ع ــات اإلقليمي ــي النزاع ــح أن تنته ــن األرج فم
مســتوى العــامل، بســبب النشــاط املنخفــض )عــى 
انتصــار  يحتــل  إذ  العــريب؛  العــامل  اتجــاه  عكــس 
ــا  ــا مــن املحتمــل أيًض ــة األوىل(، لكنه الحكومــة املرتب

ــالم أو  ــات س ــويات )اتفاق ــالل تس ــن خ ــي م أن تنته
وقــف إطــالق نــار(. أمــا النزاعــات الحكوميــة، فمــن 
األرجــح أكــر أن تنتهــي بانتصــار الحكومــة والطــرف 
)ب(، مــا يشــري إىل أن حــّل النزاعــات الحكوميــة قــد 

ــة. ــر صعوب ــون أك يك
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الشكل )38(: انتهاء النزاع عن طريق عدم التوافق عىل النطاق العاملي )2013-1946(
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خاتمة. 7

ــات  ــات النزاع ــًعا التجاه ــا واس ــر عرًض ــذا التقري ــّدم ه ق

يف العــامل العــريب، وعــى النطــاق العاملــي، بــدًءا مــن عــام 

1946، وصــواًل إىل عــام 2019. ويتنــاول االتجاهــات العاملية 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــات القامئ ــة يف النزاع ــة الرئيس واإلقليمي

ــدول،  ــة لل ــري التابع ــات غ ــن الجه ــات ب ــدول، والنزاع ال

ــاء  ــة انته ــد، وعملي ــرف واح ــه ط ــذي ميارس ــف ال والعن

ــامل  ــات يف الع ــل أن النزاع ــن التحلي ــح م ــات. ويتّض النزاع

العــريب متثـّـل بصــورة متناميــة نســبة عاليــة مــن النزاعــات 

عــى املســتوى العاملــي، فضــاًل عــن أن النتائــج تُبــّن اندالع 

ــرة جــًدا يف املنطقــة. نزاعــات مدّم

ــل االتجاهــات الضــوء عــى الحاجــة امللحــة  يســلّط تحلي
إىل تركيــز جهــود األكادمييــن وصانعــي السياســات وغريهم 
مــن الخــراء عــى األســباب - واالســتجابات األكــر فاعليــة 
ــا إىل  ــر أيًض - للنزاعــات يف العــامل العــريب. ويهــدف التقري
ــامل  ــل الع ــري داخ ــالت والتفك ــن التحلي ــد م ــالق مزي إط
ــج  ــات والُنه ــة االتجاه ــى ترجم ــز ع ــع الركي ــريب، م الع
العامليــة للنزاعــات ووضــع الســياقات لهــا، والُنهــج العامليــة 
ــات  ــص والدينامي ــتقراء الخصائ ــات الس ــالت النزاع لتحلي
ــى  ــجع ع ــو ونش ــا، ندع ــن هن ــة. وم ــياقية اإلقليمي الس
ــاج  ــر ونتائجــه كجــزء مــن إنت ــاءة يف التقري املشــاركة البّن

ــاوين املتواصــل. ــة التع املعرف
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