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شكر وتقدير

نــود أن نشــكر مونيــكا مقــار وديفيــن كويــك علــى دعمهمــا التحريــري، كمــا نــود أن نشــكر التالــي ذكرهــن علــى 
قيامهــن بالمراجعــة وعلــي مســاهماتهن فــي التقريــر النهائــي والتوصيــات: همســاتو األميــن مــن اتحــاد رابطــات 
المــرأة المســلمة فــي نيجيريــا، والدكتــورة راديــكا باالكريشــنان مــن مركــز القيــادة النســائية العالميــة براتجــرز، 
جامعــة واليــة نيوجيرســي، وكل مــن فرانســيس جــاي وماليــن هيرويــج  ونيــكا ســعيدي وإنــدري ستيانســن مــن 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ورشــا جرهــوم الناشــطة اليمنيــة فــي مجــال بنــاء الســالم، وكاســاندرا واتــرز 

مــن اتحــاد العمــال األمريكــي - مؤتمــر المنظمــات الصناعيــة )AFL-CIO(، وســايرا زبيــري. 

 )WASL(كمــا نــود أيضــا أن نعبــر عــن تقديرنــا للعديــد مــن عضــوات التحالف النســائي مــن أجل القيــادة األمنية
ــا  ــى تقديرن ــر  الموجــز، عــالوة عل ــي تشــكيل هــذا التقري ــي ســاعدت ف ــاءة الت ــى رؤاهــن وإســهاماتهن البن عل
ــى مــن اجتماعــات مجموعــة العمــل  ــي السلســلة األول ــل المشــاركات ف ــن قب ــج م ــي هــذه النتائ للمســاهمات ف

 )GSX( الخاصــة بالمنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول

ونشــكر أيضــا المؤسســات التاليــة علــى تعاونهــا معنــا ودعمهــا الســخي لعملنــا: برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
)UNDP(، ووزارة الخارجيــة والكومنولــث بالمملكــة المتحــدة، ووزارة الخارجيــة النرويجيــة، والــوزارة االتحاديــة 

السويســرية للشــئون الخارجية. 

ونشــكر زمالئنــا مــن منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة، ومشــروع الوقايــة، والمركــز العالمــي لألمــن 
ــف لسياســات األمــن  ــز جني ــاع واألمــن، ومرك ــد الملكــي للخدمــات المتحــدة لدراســات الدف ــي، والمعه التعاون
علــي مشــاركتهم فــي المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول )GSX(، كمــا نشــكر مركــز القيــادة النســائية العالميــة 
)CWGL( براتجــرز، جامعــة واليــة نيوجيرســي إلتاحــة الفرصــة لعقــد اجتمــاع الخبــراء األولــي فــي حرمهــا، 

ــر.  ــذي ســاهم فــي إعــداد هــذا التقري ــي التواصــل المثمــر ال وعل
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الملخص التنفيذي
فــي عــام 2٠16 بــدأت الشــبكة الدوليــة ألنشــطة المجتمــع المدنــي )ICAN( فــي استكشــاف الصلــة بيــن 
اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  والتطــرف  االجتماعــي  والنــوع  االقتصاديــة  السياســات 
)UNDP( ومركــز القيــادة العالميــة للمــرأة بجامعــة راتجــرز، جامعــة واليــة نيوجيرســي. لطالمــا شــعرت النســاء 
العامــالت فــي مجــال الســالم وناشــطو حقــوق اإلنســان بالقلــق حيــال القــرارات المتخــذة علــى المســتويين 
العالمــي والوطنــي والتــي تؤثــر فــي  المســتوي المحلــي علــى ديناميــات اإلقصــاء االقتصــادي وتهــدد التماســك 
االجتماعــي، كمــا تــؤدي إلــى تفاقــم العجــز تجــاه التطــرف. إن التطــرف العنيــف واســتجابات الدولــة لــه يضعــان 
عبئــا اقتصاديــا كبيــرا  علــي المجتمعــات، فقــد قــدرت باكســتان، علــى ســبيل المثــال التكلفــة المباشــرة وغيــر 
ــار دوالر. وقــد دأبــت عضــوات  ــغ  118 ملي ــي اإلرهــاب« بيــن عامــي 2٠٠2 و2٠16 بمبل المباشــرة »للحــرب عل
التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة)WASL( علــى لفــت االنتبــاه إلــى هــذه الفجــوة بيــن نوايــا السياســة 
ــة  ــن الحياتي ــر بخبراته ــة أخــرى. استرشــد هــذا التقري ــن ناحي ــع م ــى أرض الواق ــا يحــدث عل ــة، وم ــن ناحي م
بديناميــات االقتصــاد فــي الســياقات المتأثــرة بالتطــرف العنيــف، مقترنــة باألبحــاث المكتبيــة بشــأن السياســات 
والممارســات الحاليــة للــدول، واالجتمــاع متعــدد األطــراف الــذي عقدتــه المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول 

)GSX( بشــأن هــذه المســائل فــي مقــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي نيويــورك فــي مــارس 2٠1٧.   

“لقــد علمتنــا التجربــة أن ]التطــرف والعســكرة[ تتفاقمــان أيضــا بســبب عقــود مــن برامج التقشــف 
االقتصــادي التــي  تمــزق برامــج الرعايــة االجتماعيــة الخاصــة باألغلبيــة بينمــا تســتفيد أقلية 

صغيــرة العدد.«

)التحالــف النســائي مــن أجــل القيادة األمنية(
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للتحالــف  قيادتهــا  فــي   ،)ICAN( المدنــي  المجتمــع  ألنشــطة  الدوليــة  الشــبكة  تلتــزم 
النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة )WASL(، بضمــان أن يتــم االســتماع إلــي منظــورات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تقودهــا النســاء، وخبراتهــا وعملهــا الرائــد فــي 
ــار  ــة، وأخذهــا فــي االعتب ــز الســالم والتعددي ــع التطــرف العنيــف مــن خــالل تعزي مجــال من
 )GSX( ــول ــادل الحل ــة لتب ــا أحــد مؤسســي المنصــة العالمي ــة. وبصفتن ــات العالمي فــي البيئ
النســاء  بيــن  القطاعــات  متعــددة   المنهجيــة  التبــادالت  بتمكيــن  أيضــا  ملتزمــون  فإننــا 
الضــوء  لتســليط  البلــدان  عبــر  السياســات  وصانعــي  والباحثيــن  الشــباب  والممارســين 
ــه. وفــي بعــض  ــف ومكافحت ــع التطــرف العني ــب من ــة حــول جوان ــات النظــر البديل ــى وجه عل
األحيــان تكــون هــذه التبــادالت مثيــرة، حيــث يتــم تحــدي المألــوف والحكمــة التقليديــة. 
ــى تحســين  ــا الجماعــي للعنــف المتطــرف وتعمــل عل ــم فهمن وهــي دائمــا مثمــرة، إذ أنهــا تعل

والممارســات. للسياســات  اســتجاباتنا 
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النتائج الرئيسية:

تقــر السياســات القائمــة المعنيــة بالتطــرف العنيــف )PVE( الحاجــة إلــى تنــاول العوامــل . 1
االقتصاديــة، إال أن اإلهتمــام محــدود  فيمــا يتعلــق بالسياســات االقتصاديــة الهيكليــة 
ــى تنامــي التطــرف.  ــة إل ــر مــن األوضــاع المؤدي ــق الكثي ــي ســاهمت فــي خل ــة الت الضمني

فــي حيــن تتجــه أقليــة مــن األشــخاص نحــو العنــف، ُتعتبــر األوضــاع االقتصاديــة المتعلقــة . 2
باإلقصــاء اإلجتماعــي والطموحــات المحبطــة مــن العوامــل المســاهمة فــي تشــدد هــؤالء 

األشــخاص.      

ــة، . 3 ــود الماضي ــرة«. خــالل الخمســة عق ــة الصغي ــج »الحكوم ــدة نه ــة الجدي ــي الليبرالي تتبن
نتيجــة لهيمنــة هــذه الفلســفة اإلقتصاديــة، تعرضــت حكومــات الكثيــر مــن الــدول لضغــوط 
للحــد مــن اإلنفــاق علــى العديــد مــن الخدمــات اإلجتماعيــة التــي كانــت فــي الســابق تعتبــر 

مســئولية الدولــة، أو رفــع الضوابــط التنظيميــة عنهــا أو خصخصتهــا. 

خلــق غيــاب االســتثمار فــي القطاعــات الرئيســية مثــل التعليــم والصحــة واألمــن المجتمعــي . 4
حــاالت مــن الفــراغ لــم تســتطع تغطيتهــا األطــراف الفاعلــة غيــر التابعــة للدولــة. 

مــن خــالل توفيــر الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة تكتســب أيًضــا األطــراف الفاعلــة غيــر . 5
التابعــة للدولــة ثقــة المجتمعــات المحليــة، األمــر الــذي مــن الممكــن اســتخدامه فــي نشــر 

أيديولوجيــات التعصــب، والتشــدد، والتمييــز والعنــف.

أدى تنامــي عــدم األمــان الناتــج عــن التطــرف العنيــف والزيــادة فــي تخصيــص المــوارد . 6
ــة، وتقليــص الدخــل،  ــى اإلضــرار باالقتصــادات المحلي ــة إل لالســتجابات العســكرية للدول
واإلجبــار علــى النــزوح، بينمــا يتقلــص االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والخدمــات فــي 

المجتمعــات األكثــر ُعرضــة للخطــر.
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اســتفاد القطــاع المالــي مــن إلغــاء الضوابــط التنظيميــة حيــث تمكــن القطــاع من االســتحواذ . ٧
علــى شــركات التصنيــع وتجريدهــا مــن األصــول لتحقيــق أربــاح ســريعة بــدال مــن االســتثمار 
ــور عــدم المســاواة  ــي ظه ــك ف ــد ســاهم ذل ــة. وق ــة التحتي ــاج أو البني ــة أو االنت ــي العمال ف

والبطالــة، وإضعــاف النســيج االجتماعــي للمجتمعــات. 

اقتــرن التقشــف االقتصــادي بالهجــرة الجماعيــة للعمالــة متســببا فــي ظهــور أنمــاط جديــدة . 8
مــن العنصريــة وكراهيــة األجانــب. تتخــذ هــذه األثــار طابًعــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي، 
فعلــى ســبيل المثــال يســتغل المتطرفــون عزلــة المهاجــرات العامــالت وضعفهــن، وإحســاس 

الشــباب الــذي لــم يهاجــر باإلقصــاء.    

يقــوم عــدد مــن االقتصادييــن بعــرض نهــج حقوقــي تجــاه السياســات االقتصاديــة مــع . 9
ــم هــذه السياســات وتقييمهــا حســب اســهاماتها فــي إعمــال الحقــوق  ــة تصمي ــراز أهمي إب

االقتصاديــة واالجتماعيــة لــكل شــخص.

وذلــك حتــى . 1٠ األيديولوجيــة  وليســت  الدافعــة  القــوة  البراجماتيــة هــي  تكــون  أن  ينبغــي 
يتســنى للدولــة والقطــاع الخــاص التعــاون لتوفيــر الخدمــات الضروريــة لعمــوم الجمهــور، 
فضــال عــن خضوعهــم للمســاءلة فيمــا يتعلــق بالمســاواة فــي الوصــول إلــى هــذه الخدمــات 

ومســتوى جودتهــا وتكلفتهــا.

ــث . 11 ــة حي ــد مــن األطــراف المعني ــي تشــمل العدي ــام الحــوارات الت ــر مــن الضــروري قي يعتب
يجتمــع الممارســون المعنيــون بالســالم والتطــرف العنيــف الذيــن يعملــون علــى مســتوى 
للوصــول  وذلــك  الدوليــة  السياســة  وصانعــي  االقتصادييــن  مــع  المحليــة  المجتمعــات 
ــع  ــى المجتم ــر ســلًبا عل ــة تؤث ــت السياســات االقتصادي ــا إذا كان ــم أفضــل حــول م ــى فه إل
بالشــكل الــذي يفاقــم مــن األوضــاع المؤديــة إلــى التطــرف العنيــف وكيفيــة تأثيــر مثــل هــذه 

السياســات.   
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توجيه إرشادي لصانعي السياسة 
واالستراتيجيات الوطنية وبرامج التنمية والبحث

يأتــي هــذا التوجيــه االرشــادي مــن عمليــات التحليــل واالستشــارات المســتفيضة الجاريــة مــع الممارســين 
الفاعليــن فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف وصناعــة الســالم، واالقتصادييــن وخبــراء السياســات العامــة. 
وينقســمون إلــى ثالثــة مجــاالت تنفيذيــة ذات صلــة بهــدف توجيــه السياســات وخطــط العمــل واالســتراتيجيات 
الوطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف، مــن خــالل تعزيــز الســالم المســتدام عبــر أولويــات السياســات، واإلجــراءات 
الفنيــة واالعتبــارات البحثيــة. تقــوم االعتبــارات الموضحــة أدنــاه مقــام وســيلة اإلرشــاد لكافــة األطــراف المعنيــة 
المشــتركة والمهتمــة بتنــاول دور السياســات االقتصاديــة وارتباطهــا بتمكيــن التطــرف العنيــف ومنعــه، وتعزيــز 

الســالم المســتدام، والمســاواة، والتعدديــة، وُســبل العيــش الكريمــة للجميــع.    
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اعتبارات السياسات

ــا فــي . 1 ــة المنصــوص عليه ــة واالقتصادي ــزام بالحقــوق االجتماعي ــى االلت ــد عل إعــادة التأكي
ــة المســتدامة. ــة واهــداف التنمي ــة القائم ــات الدولي االتفاقي

التشــجيع علــى المزيــد مــن التفاعــالت بيــن األطــراف المعنيــة المتعــددة ودعمهــا فيمــا . 2
يخــص الروابــط بيــن السياســات االقتصاديــة، والتطــرف العنيــف، وديناميكيــات النــوع 

االجتماعــي فــي الســياقات الدوليــة والوطنيــة. 

اطــالق العمليــات ذات الصلــة فــي البرلمــان ووســائل االعــالم والمجــال السياســي للتشــجيع . 3
ــى المناقشــات الوطنيــة وعمليــة صناعــة القــرار فيمــا  ــع الديمقراطيعل علــى اضفــاء الطاب
التشــاركية  العمليــات  مــن خــالل  المثــال  بالسياســات االقتصاديــة، علــى ســبيل  يتعلــق 

ــوع االجتماعــي. ــة للن ــص الميزاني وتخصي

المشــاركة مــع الحــركات المعنيــة بعدالــة الضرائــب، والحــد األقصــى لألجــور، والدخــل . 4
األساســي الشــامل وغيرهــا مــن مبــادرات السياســة االقتصاديــة التحوليــة مــن أجــل تقييــم 

الخيــارات المتاحــة لــكل دولــة علــى النحــو األفضــل.

عنــد تطويــر االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف، يجــب . 5
اجــراء تحليــالت تفصيليــة لألوضــاع االقتصاديــة الهيكليــة التــي ســاهمت فــي غيــاب فــرص 
العمــل وُســبل العيــش ألجــل المســاعدة فــي تحديــد الفجــوات والحلــول الممكنــة مــن خــالل 

عمليــة صناعــة السياســات البديلــة.
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االعتبارات الفنية والبرامجية

تضميــن االقتصادييــن الدولييــن والوطنييــن ممــن لديهــم خبــرة فــي مجــال النــوع االجتماعــي . 1
وحقــوق االنســان فــي العمليــات الخاصــة بخطــة العمــل واالســتراتيجية المرتبطــة بمنــع 

التطــرف العنيــف.

ــم . 2 ــة المســئولة عــن تقدي ــة مؤسســات الدول ــة وتقوي ــم احتياجــات الرفاهــة االجتماعي تقيي
ــة  ــة التحتي ــاء المهــارات واالســتثمار فــي البني ــادة األجــور وبن ــي تتضمــن زي الخدمــات والت

ــر ُعرضــة للضــرر. ــى الخدمــات فــي المجتمعــات األكث لتيســير الوصــول إل

الحــد مــن الفســاد ونســبة الغيــاب )واألســباب المحتملــة األخــرى الفتقــار الخدمــات إلــى . 3
ــم الحوافــز للخدمــات  ــة األجــور وأوضــاع العمــل، وتقدي الجــودة( مــن خــالل ضمــان عدال
عاليــة الجــودة، وإظهــار االحتــرام للخدمــة العامــة، وترســيخ تدابيــر قويــة للمســاءلة للتعامــل 

مــع حــاالت التعديــات.

اجــراء مراجعــات اقتصاديــة ومــن أجــل الميزانيــة إللقــاء الضــوء علــى مجــاالت تخصيــص . 4
المــوارد وتواجــد الفجــوات، خصوًصــا فيمــا يتعلــق باإلنفــاق العســكري مقابــل التعليــم، 

ــات األمــن البشــري. والصحــة وغيرهــا مــن أولوي

االعتــراف بــدور منظمــات المجتمــع المدنــي القائمــة ودعمهــا )بمــا فــي ذلــك مــن خــالل . 5
التجمعــات الوطنيــة أو المحليــة(، ال ســيما الكيانــات الخاصــة بالمــرأة والشــباب التــي توفــر 
الخدمــات ولديهــا خبــرة فــي المجــاالت المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف، مــع التأكــد مــن 
أنهــا لديهــا الدعــم المالــي والفنــي المالئــم لالســتمرار فــي مجهوداتهــا وعلــى األخــص فــي 

المجــاالت التــي يكــون للدولــة وصــول محــدود إليهــا.

اطــالق برامــج تثقيــف عامــة لرفــع الوعــي حــول التزامــات الدولــة تجــاه الحقــوق االجتماعيــة . 6
واالقتصاديــة كمــا ينــص عليهــا إطــار حقــوق االنســان الدولــي وأهــداف التنميــة المســتدامة 

وتمكين الشــفافية والمســاءلة. 
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االعتبارات البحثية:

دعــم البحــوث الكميــة والنوعيــة التــي تركــز علــي بلــدان متعــددة بشــأن دور األوضــاع . 1
النــوع االجتماعــي. أبعــاد  بالعنــف مــع مراعــاة  االقتصاديــة وعالقتهــا 

دعــم البحــث والتحليــل لتكلفــة التدخــالت العســكرية واألمنيــة لمكافحــة التطــرف العنيــف، . 2
وأثــر ذلــك علــى إجمالــي الناتــج المحلــي، ورأس المــال االجتماعــي والفــرص االقتصاديــة 

والحلــول البديلــة للتخفيــف مــن األضــرار الناتجــة عــن تلــك التدخــالت.

دعــم عمليــات المحــاكاة أو الوســائل األخــرى لتحديــد الســيناريوهات المحتملــة فــي حالــة . 3
ُوضــع إطــار للسياســة االقتصاديــة قائــم علــى حقــوق االنســان فــي ســياقات مختلفــة.

التأكــد مــن اســتمرارية الحــوارات الجاريــة بيــن الممارســين الشــعبيين وصانعــي السياســات . 4
الدوليــة والباحثيــن، الســيما االقتصادييــن وعلمــاء االجتمــاع األخريــن فــي توجيــه البحــوث 

والوثائــق المســتقبلية.  
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مقدمة
ــم خطــر”، هكــذا صــرح األميــن العــام لألمــم المتحــدة جوتيريــس فــي اجتمــاع مجلــس  “نحــن نعيــش فــي عال
األمــن بميونيــخ فــي فبرايــر 2٠1٧ حيــث دعــا إلــى طفــرة فــي “الدبلوماســية مــن أجــل الســالم” فــي وقــت تــزداد 
فيــه الصراعــات تعقيــًدا، وينتشــر االســتبداد ويتصاعــد التطــرف العنيــف القائــم علــي الهويــة1 واالرهــاب2. 
ــرة  ــى نحــو مطــرد حيــث تصاعــدت بصــورة كبي ــرة ســادت هــذه األشــكال مــن العنــف عل خــالل األعــوام األخي
منــذ 32٠11. فــي عــام 2٠15 تأثــرت حوالــي 12٠ دولــة بشــكل مباشــر بالتطــرف العنيــف4 وبينمــا انصــب تركيــز 
الكثيــر مــن وســائل اإلعــالم الدوليــة علــى المجموعــات التــي تزعــم ارتدائهــا لعبــاءة اإلســالم مثــل الشــباب فــي 
الصومــال، وبوكــو حــرام فــي نيجيريــا وداعــش فــي ســوريا والعــراق، نشــأت حــركات أخــرى قائمــة علــى الهويــة 
ذات أيديولوجيــات إقصائيــة ومتطرفــة فــي العديــد مــن الســياقات. تشــير الدراســات فــي كنــدا والواليــات 
المتحــدة إلــى أن مليشــيات العنصرييــن البيــض تمثــل أبلــغ التهديــدات األمنيــة. ففــي الواليــات المتحــدة وحدهــا 
تزايــدت تلــك المليشــيات مــن 42 فــي 2٠٠8 إلــى 822 فــي 2٠15 حتــى بلــغ عددهــا 91٧ بحلــول 2٠16 
وذلــك وفًقــا للمركــز القانونــي للفقــر فــي جنــوب الواليــات المتحــدة5 وفــي نفــس الوقــت فــإن الحــركات البوذيــة 
المقاتلــة آخــذة فــي االنتشــار فــي كل مــن ميانمــار وســريالنكا وتايالنــد، بينمــا تظهــر حــركات اليميــن المتطــرف 

الهندوســية فــي الهنــد علــى الســاحتين العامــة والسياســية6.

1. األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، »مالحظات حول مؤتمر األمن في ميونيخ«، 18 فبراير 2٠1٧، ىيمكن االطالع عليه هنا:

www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-02-18/secretary-general%E2%80%99s-munich-remarks

2. معهد االقتصاد والسالم، مؤشر االرهاب العالمي، 2٠16،يمكن االطالع عليه هنا:

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf

3. ماكس روزر ومحمد ناجي، »االرهاب«، منشور على شبكة االنترنت OurWorldInData.org يمكن االطالع عليه هنا:

 https://ourworldindata.org/terrorism/

4. مجموعة عمل المجتمع المدني األمريكية بشأن المرأة والسالم واألمن، التطرف العنيف والمرأة والسالم وأجندة األمن: توصيات إلدارة ترامب، 5 يناير 2٠1٧، يمكن االطالع 

عليه هنا:

https://www.usip.org/sites/default/files/US-CSWG-Policy-Brief-Violent-Extremism-and-WPS-Agenda-Recommendations-for-

Trump-Administration.pdf

5. مارك بوتوك، »عام من الكراهية والتطرف« “The Year in Hate and Extremism”، تقرير استخباراتي، المركز القانوني للفقر في جنوب الواليات المتحدة، 15 فبراير 

2٠1٧، يمكن االطالع عليه هنا:

http://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2017/year-hate-and-extremism

 Christians and Muslims Face More“ ،»6. كولين كاري، »تصرح المجموعات بمواجهة المسيحين والمسلمين للمزيد من االضطهاد على يد المتطرفين الهندوس في الهند

Persecution by Hindu Extremists in India“ Vice.com،1٧ مارس 2٠16، يمكن االطالع عليه هنا: 

https://news.vice.com/article/christian-and-muslims-are-facing-more-and-more-persecution-by-hindu-extremists-in-india
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قــد تبــدو هــذه الحــركات مختلفــة لكــن أيديولوجياتهــا تعكــس بعضهــا البعــض، فهــي تقــوم علــى األفــكار 
ــة أو  ــى اإلثني ــن عل ــل الدي ــى غيرهــا مث ــة عل ــار هوي ــاس الختي ــى الن ــة، وتضغــط عل ــة المتعلقــة بالهوي اإلقصائي
الِعــرق٧. كذلــك تقــوم بوصــف مفهــوم الذكــورة واألنوثــة، حيــث ينعكــس ذلــك علــى كيفيــة تصــور الرجــال والنســاء 
ــى »اآلخــر« وتحمــل  ــوم عل ــا مــا تلقــي بالل ــة. وغالًب ومعاملتهــم وتوقــع تصرفاتهــم فــي أداء أدوارهــم االجتماعي
الضغائــن تجاهــه ســواء علــى المســتوى المجتمعــي أو الشــخصي. علــى ســبيل المثــال، قــد ُيضخــم المتعصبــون 
البيــض فكــرة أن إقصائهــم االقتصــادي واالجتماعــي ناتــج عــن تدفــق المهاجريــن، بينمــا قــد يربــط المتطرفــون 
اإلســالميون إقصائهــم وشــعورهم بالمعانــاة مــن التمييــز فــي أوروبــا بمأســاة ســوريا أو دول أخــرى يرونهــا واقعــة 
تحــت وطــأة الهجــوم مــن غالبيــة الــدول »الغربيــة« غيــر المســلمة. وفــي العديــد مــن األمثلــة يتــم التعامــل مــع 
وضــع الضحيــة، أو فقــدان المكانــة، أو اإلهانــة مــن خــالل منطــق األحقيــة والصــالح الــذي يتغاضــى عــن أفعــال 
العنــف تجــاه اآلخــر، بــل ومــن الممكــن لــه أن يقــر مثــل هــذه األفعــال. تقــوم كافــة الحــركات المتطرفــة بإقصــاء 
كل مــن ال يتبنــى نفــس قيمهــا ومعتقداتهــا، مــع االرتقــاء بنفســها إلــى مرتبــة أعلــى مــن اآلخريــن. وبفعلهــا ذلــك 
فإنهــا تقــوم بتجريــد هــؤالء الذيــن تســعى إلــى تهميشــهم مــن انســانيتهم ممــا يســاعد علــى تقبــل العنــف ضدهــم 

كوضــع طبيعــي.     

كمــا يتضــح مــن األبحــاث والتحليــالت المتزايــدة أنــه مــا مــن أســباب منفــردة للتطــرف العنيــف. ففــي كل ســياق 
غالًبــا مــا تتغيــر المتغيــرات المختلفــة المتعلقــة بالحوكمــة واألمــن والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة وتمتــزج 

مــع مــرور الوقــت لتصبــح عناصــر دافعــة للتطــرف.

فيمــا يتعلــق باالســتجابة للتطــرف العنيــف أو منــع حدوثــه، لطالمــا تــم إيــالء اهتمــام ملحــوظ بمســائل األمــن 
والحوكمــة، إلــى جانــب المســائل الثقافيــة االجتماعيــة المرتبطــة باأليديولوجيــات الدينيــة واإللمــام بهــا. وكان 
هنــاك تركيــز أقــل علــى العالقــة بيــن االقتصــاد والتطــرف المتنامــي. مــا مــن عمــل قائــم يقتــرح بشــكل قاطــع 
أن األبعــاد االقتصاديــة وحدهــا تمثــل دافــع إلــى التطــرف العنيــف. إال أنــه توجــد عوامــل اقتصاديــة واضحــة 
ــف مــن  ــع التطــرف العني ــي من ــر برنامــج األمــم المتحــدة االنمائ ــك يوضــح تقري ــى ذل ــال عل ــى الســاحة. مث عل
خــالل تعزيــز التنميــة الشــاملة والتســامح واحتــرام التنــوع8 محدوديــة فــرص االرتقــاء الوظيفــي وعــدم المســاواة 
باعتبارهمــا عنصريــن مــن العناصــر الدافعــة التــي مــن الممكــن لهــا أن تــؤدي إلــى ســلوك راديكالــي والتســبب 
فــي أفعــال متطرفــة عنيفــة. يشــير إلــى ذلــك أيًضــا مــا جــاء فــي تقريــر كوريــن جــراف الفقــر والتنميــة والتطــرف 
العنيــف فــي الــدول الضعيفــة الصــادر عــن مؤسســة بروكينجــز )Brookings Institution( فــي 2٠1٠ 
والــذي يوثــق مســتويات التعليــم والتوظيــف لمرتكبــي أعمــال العنــف المتطــرف ويوضــح أنــه »ســيكون غايــة فــي 
الصعوبــة تحديــد حالــة فرديــة لهجــوم رئيســي أخيــر فــي العالــم النامــي دون أن يكــون لفقــر األســرة المعيشــية 

أو االفتقــار إلــى فــرص العمــل أو نقــص فــي قــدرة الدولــة دورًا فيهــا9.«

٧. يقوم النهج الذي تتبعه الشبكة الدولية للمجتمع المدني )ICAN( بالنسبة لمثل هذه المسائل على التجربة المباشرة للنشطاء والممارسين، ال سيما النساء منهم، في السياقات 

المتأثرة بالصراع والتطرف العنيف مع التأكيد باستمرار على مواجهة التطرف القائم على اساس الهوية في المجتمع، باعتبارها بيئة مواتية للراديكالية المؤدية للعنف. لهذا يعتبر 

من الضروري إضفاء طابع المشكلة على تعريفاتنا للعنف وتناول العنف الشخصي )خصوًصا الجنسي والقائم على النوع( والهيكلي بحسب ارتباطه بفهمنا للتطرف العنيف وتدخالتنا 

لمنع وقوعه. من أجل نقاش شامل للمفاهيم وعالقتها ببعضها البعض: الحكومة األسترالية: منع التطرف العنيف والراديكالية في استراليا، 2٠15،يمكن االطالع عليه هنا: 

http://www.livingsafetogether.gov.au/informationadvice/Documents/preventing-violent-extremism-and-radicalisation-in-

australia.pdf

8. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منع التطرف العنيف من خالل تعزيز التنمية الشاملة والتسامح واحترام التنوع، 2٠16،يمكن االطالع عليه هنا:

http://www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/Discussion%20Paper%20-%20Preventing%20Violent%20

Extremism%20by%20Promoting%20Inclusive%20%20Development.pdf

9. كورين جراف، الفقر والتنمية والتطرف العنيف في الدول الضعيفة، Institution Brookings، 2٠1٠،يمكن االطالع عليه هنا:

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/2010_confronting_poverty.pdf.
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وبالمثــل، يــرى الممارســون والنشــطاء المشــاركون فــي المجهــودات المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف فــي البلــدان 
األكثــر تضــررا األثــر الواقــع علــى المســتوى المحلــي للسياســات االقتصاديــة والماليــة باعتبــاره مــن العناصــر 
المســاهمة فــي زيــادة التطــرف العنيف1٠.كمــا أكــد أعضــاء التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة 

ــة المؤسســة للشــبكة فــي 2٠15: )WASL( فــي الوثيق

“مــن خــالل التجربــة نعــرف أيًضــا أن هــذه المشــكالت تتفاقــم بفعــل عقــود مــن برامــج التقشــف االقتصــادي 
التــي مزقــت برامــج الرفاهــة للغالبيــة مــع اســتفادة قلــة قليلــة فقــط ... فــإن السياســات الدوليــة القائمــة ليســت 
ــاة الكثيريــن،  ــع التطــرف العنيــف. كذلــك تزيــد العقوبــات االقتصاديــة ومبيعــات األســلحة مــن معان كافيــة لمن
بينمــا تفيــد هــؤالء الذيــن يدعمــون التطــرف. تنفــق الحكومــات مليــارات علــى القنابــل والطائــرات اآلليــة وهــي 
تعــرف أناألعمــال العســكرية وحدهــا ال تمثــل حــال. ومــع ذلــك، عندمــا يســعى المواطنــون للحصــول علــى 
امــوال مــن أجــل المــدارس أو التنميــة االقتصاديــة أو المســاعدات االنســانية يزعــم القــادة عــدم توفــر األمــوال 

لذلــك11.«

السياق السياسي

إن الكثيــر مــن هــذه المســائل، الســيما بمــا أنهــا ترتبــط بالســياقات المحليــة المتعلقــة بســُبل العيــش وتوظيــف 
الشــباب، تنعكــس فــي التوجيهــات السياســية لألمــم المتحــدة واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي تتنــاول منــع 
التطــرف العنيــف. إال أن األطــر السياســية الحاليــة والمناقشــات الجاريــة لــم تنتبــه إلــى الفلســفيات االقتصاديــة 
الضمنيــة التــي قامــت بتشــكيل السياســات االقتصاديــة الدوليــة والوطنيــة وعالقتهــا المحتملــة بظهــور التطــرف 
العنيــف. كمــا غــاب أيًضــا عــن قــرارات أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن وضــع إطــار للنــوع االجتماعــي والــذي 
يعتبــر ضروريــا للكشــف عــن العالقــة مــا بيــن السياســات االقتصاديــة وآثارهــا المختلفــة علــى الرجــل والمــرأة 

ومــا ينتــج عنهــا مــن الوقــوع ُعرضــة لأليديولجيــة المتطرفــة والراديكاليــة وفهــم هــذه العالقــة.   

1٠. المرجع المشار إليه سابًقا.

11. الشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني )ICAN(، اإلعالن عن تكوين تحالف عالمي للمرأة لمكافحة التطرف وتعزيز السالم والحقوق والتعددية«، 29 سبتمبر 2٠15، يمكن 

االطالع عليه هنا:

http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2015/10/Alliance-Statement-10-2-15-1.pdf
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نتيجــة لذلــك فــإن الكثيــر مــن االســتجابات المقترحــة حتــى اآلن )أنظــر المربــع( قائمــة إلــى حــد كبيــر علــى 
أســاس المشــروعات بــدال مــن الشــكل المؤسســي أو الهيكلــي، أو تلقــي بالضــوء علــى مشــكالت التهميــش 
ــة بمشــروعات  ــم التوصي ــال ت ــى ســبيل المث ــول ملموســة. عل ــة حل ــر بضع ــا توف ــام ولكنه االقتصــادي بوجــه ع
ريــادة األعمــال االجتماعيــة الشــبابية والتدريبــات المهنيــة والتكنولوجيــة الرقميــة باعتبارهــا برامــج معنيــة 
ــر  ــة الدافعــة لذلــك. ينبغــي عــدم تجاهــل األث ــاول العناصــر االقتصادي بمســألة التطــرف العنيــف مــن أجــل تن
ــى المجتمعــات واألفــراد يعتبــر غيــر كافــي مــع  االيجابــي لهــذه المبــادرات ولكــن أيًضــا التركيــز الحصــري عل
ــن  ــن ضم ــن ســيظل ُمســالًما م ــف وم ــى العن ــن ســوف يتحــول إل ــة م ــن المســتحيل معرف ــا م ــاة أن تقريًب مراع
هــؤالء الخاضعيــن لنفــس أوضــاع الضعــف12. عــالوة علــى ذلــك فــي أي مجتمــع إذا مــا ظلــت العوامــل الهيكليــة 
الضمينــة بــدون تنــاول ســوف تتزايــد مجموعــة المجنديــن المحتمليــن بغــض النظــر عــن كــم األفــراد المشــتركة 
ــم  ــى تاريخــه ل ــى الوظائــف. وحت ــم عل ــل القائ ــى الصمــود أو إعــادة التأهي فــي برامــج المهــارات أو القــدرة عل
تخضــع سياســة االقتصــاد الكلــي إلــى الفحــص مــن خــالل الخبــراء المعنييــن بمســألة التطــرف العنيــف باعتبــار 
ذلــك مــن العناصــر المحتملــة المســاهمة فــي األوضــاع المؤديــة إلــى التطــرف العنيــف واالرهــاب أو كأداة 
لتطويــر الحلــول. وفــي عملهــم لجمــع االقتصادييــن ومناصــري حقــوق االنســان شــرحت عالمــة االقتصــاد راديــكا 

ــا:   باالكريشــنان وزمالئه

“ مفهــوم االقتصــاد الكلــي هــو اســلوب للحديــث عــن كافــة اعمــال االقتصــاد الوطنــي. تؤثــر سياســات االقتصــاد 
الكلــي علــى االقتصــاد ككل مــع تشــكيل لمــدى وفــرة المــوارد وتوزيعهــا.”13

لهــذا يعتبــر مــن الضــروري مالحظــة االرتبــاط مــا بيــن سياســات االقتصــاد الكلــي والتطــرف العنيــف وأثــر هــذه 
السياسات.

12. أنظر كمثال ميلندا هولمز، »منع التطرف العنيف من خالل بناء السالم: رؤى حالية من ميدان العمل«، جريدة بناء السالم والتنمية 12.2 )2٠1٧(: 85-89؛ فايزة باتيل، إعادة 

التفكير في الراديكالية، مركز برينان للعدالة، 2٠11، يمكن االطالع عليه هنا: 

https://www.brennancenter.org/sites/default/files/legacy/RethinkingRadicalization.pdf

13. راديكا باالكرشنان، إعادة التفكير في استراتيجيات االقتصاد الكلي من منظور حقوقي )ما اهمية استراتيجيات االقتصاد الكلي مع حقوق االنسان 2(، 2٠٠8 )ص 11(، يمكن 

االطالع عليه هنا:

http://cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-rights-publications/20-whymeswithhumanrights2-pdf/file
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من أسفل إلى أعلى

تحديد عناصر االقتصاد ضمن إطار السياسة 
المتعلقة بالتطرف العنيف

التحليلمقتطفات الوثيقة 

خطط العمل الوطنية 
من أجل منع التطرف 

العنيف1 )2016( 14

االقتصاديــة  األوضــاع  “تــؤدي 
االجتماعيــة الســلبية إلــى مســتويات 
وإحســاس  اإلحبــاط  مــن  عاليــة 
المثاليــة  األوضــاع  وهــي  بالعجــز، 
القنــاع المجموعــات واألفــراد باعتنــاق 
التطــرف العنيــف ومعارضــة الوضــع 
واالجتماعــي  السياســي  الراهــن 
والقانونــي.” )خطــة العمــل الوطنيــة، 

)23 ص  كينيــا، 
“تعــزز عناصــر التعليــم والتوظيــف مــن 
المواطنــة وتوفــر أفضــل حمايــة مــن 
اغــواء الشــباب برســائل المتطرفيــن.” 
الدنمــارك،  الوطنيــة،  العمــل  )خطــة 

ص 3(
ــد مــن  ــذل المزي ــى ب “نحــن بحاجــة إل
األعمــال  مجتمــع  إلشــراك  الجهــود 
وغيرهــم فــي القطــاع الخــاص بشــكل 
ــك ليــس فقــط مــن  ــة، وذل ــر فاعلي أكث
أيًضــا  ولكــن  الماليــة  المــوارد  أجــل 
والمهــارات،  والمواهــب،  لالبتــكار، 
والكفــاءات التــي بإمكانهــا مســاعدتنا 
فــي توليــد التجــارة المشــروعة التــي 
ومســتقبل  اقتصاديــة  فــرص  توفــر 
الوطنيــة،  العمــل  )خطــة  مزدهــر.” 

 )14 الصومــال،  ص 

ُيشــار إلــى المفاهيــم االقتصاديــة فــي 
ــب  ــى األغل ــة عل خطــط العمــل الوطني
ضمــن ســياق النقــاش المتعلــق بدوافــع 
الجزئــي.  المســتوى  علــى  التطــرف 
المتعلقــة  الحلــول  تتمركــز  كذلــك 
زيــادة  حــول  االقتصاديــة  بالمســائل 
نطــاق الحوافــز االقتصاديــة المتوفــرة 

للشــباب. 
ُيشــار إلــى مفاهيــم النــوع االجتماعــي 
والمســاواة مــا بيــن الجنســين بشــكل 
متناثــر، حيــث أن مــن ضمــن خطــط 
العمــل الوطنيــة الثمانــي التــي خضعــت 
للمراجعــة ثــالث فقــط اشــارت إلــى 
النــوع االجتماعــي وواحــدة )سويســرا( 
أوصــت بإجــراءات محــددة للتشــجيع 
علــى تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي 
واالشــارة إلــى اإلطــار الخــاص بالمــرأة 

والســالم واألمــن.

14. الشبكة الدولية للمجتمع المدني )ICAN(، خطط العمل الوطنية من أجل منع التطرف العنيف: تحليل المحتوى القائم على النوع االجتماعي، خريف 2٠1٧،  يمكن االطالع 

  www.icanpeacework.org :عليه هنا
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حوار تمهيدي حول االرتباط بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي والتطرف العنيف

التحليلمقتطفات الوثيقة 

خطة عمل أمين عام 
األمم المتحدة من أجل 

منع التطرف العنيف 
15)2015(

تــرك  علــى  األفــراد  “تشــجيع 
العنيفــة  المتطرفــة  المجموعــات 
تركــز  برامــج  تطويــر  خــالل  مــن 
تعليميــة  بفــرص  تزويدهــم  علــى 

)4 )ص  واقتصاديــة.” 
المحليــة  الســلطات  مــن  “التعــاون 
لتوفيــر فــرص اجتماعيــة واقتصاديــة” 

)6 )ص 
دائــم  تغيــر  إلــى  التزامنــا  “لتحويــل 
األمــوال  اســتخدام  إلــى  نحتــاج 
القائمــة بشــكل أكثــر كفــاءة واألخــذ 
فــي االعتبــار كيفيــة  تحقيقنــا للتوافــق 
اســتناًدا  المــوارد  تخصيــص  فــي 
االقتصاديــة  الدوافــع  ارتبــاط  إلــى 
للتطــرف  والسياســية  واالجتماعيــة 

  )8 )ص  العنيــف.” 

تركــز كل مــن خطــة عمــل األميــن العــام 
وقــرار  العنيــف  بالتطــرف  المتعلقــة 
ــا فــي  ــة العامــة المصاحــب له الجمعي
النقــاش االقتصــادي بشــكل كبيــر علــى 
المســتوى الجزئــي مــع اقتــراح تطويــر 
برامــج توفــر فــرص اقتصاديــة فرديــة. 
إلــى  الحاجــة  العمــل  خطــة  تقــر 
تحقــق  التــي  المــوارد  تخصيــص 
المعقــد  االرتبــاط  وتراعــي  التوافــق 
االقتصاديــة  العوامــل  بيــن  مــا 
ــا ال  ــة والسياســية. إال أنه واالجتماعي
تقتــرح نهًجــا محــدًدا لتحقيــق التوافــق 
ــم  ــل القائ ــد التموي ــدى تحدي ــا يتع فيم
ليضمــن  تهيئتــه  الممكــن  مــن  الــذي 

التطــرف. مســألة  مــع  التعامــل 

قرار مجلس األمن 2241 
16)2015(

“يطالب الدول األعضاء بأن )...(
للصــراع  الخــاص  األثــر  تراعــي 
أمــن  علــى  الصــراع  بعــد  مــا  وبيئــة 
النســاء والفتيــات، وتنقلهــا، وتعليمهــا، 
وفرصهــا  االقتصــادي  ونشــاطها 
مــن  للتخفيــف  وذلــك  االقتصاديــة، 
خطــر أن تصبــح المــرأة طرًفــا فاعــال 
فــي النقــل غيــر المشــروع لألســلحة 
»)15 )الفقــرة  والخفيفــة«  الصغيــرة 
ويطالــب  األعضــاء  الــدول  “يحــث 
لألمــم  التابعــة  المعنيــة  الكيانــات 
المتحــدة بمــا فيها المديريــة التنفيذية 
لمكافحــة االرهــاب )CTED( ضمــن 
ــم وبالتعــاون  ــا القائ نطــاق اختصاصه
للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  هيئــة  مــع 
النــوع  منظــور  يراعــي  بحــث  اجــراء 
حــول  البيانــات  وجمــع  االجتماعــي 
دوافــع راديكاليــة المــرأة” )الفقــرة 12( 

 2241 األمــن  مجلــس  قــرار  يعتبــر 
المتفــاوت  باألثــر  تقــر  رئيســية  أداة 
المــرأة  علــى  العنيــف  للتطــرف 
والرجــل. إنــه يدعــو كافــة المجهــودات 
المعنيــة بالتطــرف العنيــف أن تقــوم 
وقيادتهــا  المــرأة  مشــاركة  بدمــج 

  . تمكينهــا و
عوامــل  يتنــاول  ال  القــرار  أن  إال 
المعنــي  وأثرهــا  الكلــي  االقتصــاد 
بــدال  والتركيــز  االجتماعــي،  بالنــوع 
مــن ذلــك علــى تمكيــن المــرأة والعنــف 
الجنســي القائــم علــى اســاس النــوع 
نقــل  فــي  المــرأة  ودور  االجتماعــي 
لــم  والخفيفــة.  الصغيــرة  األســلحة 
المــرأة  توظيــف  إلــى  باإلشــارة  يقــم 
باعتبــاره مــن المســائل ذات االهتمــام. 

15. الجمعية العامة لألمم المتحدة، خطة العمل من أجل منع التطرف العنيف: تقرير لألمين العام )A/6٧4/٧٠(،يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70674/

16. مجلس األمن، القرار 2242 )2٠15(،يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242)2015(



20

من أسفل إلى أعلى

التحليلمقتطفات الوثيقة 

قرار مجلس األمن 2250 
المعني بالشباب والسالم 

واألمن )2015(1٧

الصــدد  هــذا  فــي  الضــوء  “إلقــاء 
علــى اهميــة تحديــد وتنــاول اإلقصــاء 
والسياســي  والثقافــي  الدينــي 
واالقتصــادي واالجتماعــي، والتعصب، 
والتطــرف العنيــف والــذي مــن الممكــن 
أن يحــض علــى االرهــاب، باعتبارهــا 
  )PPs( ”جميًعــا مــن دوافــع الصــراع
“التأكيــد علــى اهميــة وضــع سياســات 
بشــكل  تســاهم  قــد  والتــي  للشــباب 
ايجابــي فــي مجهــودات بنــاء الســالم، 
االقتصاديــة  التنميــة  ذلــك  فــي  بمــا 
المشــروعات  ودعــم  واالجتماعيــة، 
االقتصــادات  لنمــو  المصممــة 
لتوظيــف  فــرص  وتوفيــر  المحليــة، 
الشــباب والتدريــب المهنــي، وتعزيــز 
تعليمهــم، ودعــم ريــادة اعمــال الشــباب 
البّنــاءة”  السياســية  ومشــاركتهم 

 )11 )الفقــرة 

يســتخدم قــرار مجلــس األمــن 225٠ 
“االقصــاء االقتصــادي” ليصــف دوافــع 

التطــرف والصــراع.
إلــى  الحاجــة  علــى  القــرار  يؤكــد 
وضــع سياســات للشــباب والتــي قــد 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  تســاهم 
يحــدد  ال  ولكــن  واالجتماعيــة، 
السياســات  هــذه  لمحتــوى  تفاصيــل 
ــى  ــة عل فيمــا يتعــدى األنشــطة الجاري
نمــو  أجــل  مــن  الجزئــي  المســتوى 
االقتصــادات المحليــة، وتوفيــر فــرص 
عمــل، وتعزيــز ريــادة األعمــال. إال أنــه 
يدعــو إلــى “سياســات عمــل شــاملة” 

)1٧ )الفقــرة 
وفًقــا  التفاوتــات  إلــى  القــرار  يشــير 
للنــوع االجتماعــي ويدعــو إلــى “فــرص 
األدلــة  علــى  قائمــة  للشــباب  عمــل 
االجتماعــي”  النــوع  وتراعــي منظــور 

)1٧ )الفقــرة 

1٧. مجلس األمن، القرار 225٠ )2٠15(،يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274-E9C-8CD3-CF6E4FF96FF97%D/s_res_2250.pdf
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التحليلمقتطفات الوثيقة 

استراتيجية األمم 
المتحدة لمكافحة 

االرهاب )2006(
ومراجعة 2016 
18)826/70/A(

اعمــال  جــداول  أجــل  مــن  “للســعي 
والتنميــة  االجتماعــي  االدمــاج 
المســتويات  كافــة  علــى  وتعزيزهــا 
باعتبارهــا اهــداف فــي حــد ذاتهــا، مــع 
إدراك أن النجــاح فــي هــذا المجــال، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق ببطالــة الشــباب، 
مــن شــأنه أن يحــد مــن التهميــش ومــا 
يلحقــه مــن االحســاس بالتعــرض إلــى 
التطــرف  إلــى  يدفــع  الــذي  اإليــذاء 

   )2٠٠6( االرهابييــن.«  وتجنيــد 
“غالبيــة المجنديــن الجــدد هــم ضمــن 
الشــريحة العمريــة 1٧ إلــى 2٧ عــام 
وخلفيــات  تعليميــة  مســتويات  مــن 
اقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة. أدى 
ذلــك إلــى جعــل مهمــة فهــم االنجــذاب 
إلــى االرهــاب ومكافحتــه أمــًرا صعًبــا، 
وهــو مــا جعــل المجتمــع الدولــي يجــد 
األمــر  مــع  االســتجابة  الصعــب  مــن 
العــام  األميــن  )مراجعــة  بفعاليــة” 

  )14 الفقــرة   ،2٠16
التحديــات  مواجهــة  فــي  “الفشــل 
فــي  البطــئ  بالحوكمــة؛  المتعلقــة 
االقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة 
فــي  واإلقصــاء  التهميــش  وترســيخ 
بعــض المجتمعــات؛ وارتفــاع مســتوى 
عــدم المســاواة بيــن الــدول وداخلهــا” 
)مراجعــة األميــن العــام 2٠16، الفقــرة 

)5

المتحــدة  األمــم  اســتراتيجية  إن 
وهــي  الفســاد،  لمكافحــة  العالميــة 
صياغــة مبكــرة الســتراتيجية الــدول 
التطــرف،  لمكافحــة  األعضــاء 
االجتماعــي  “التهميــش  إلــى  تشــير 
االقتصــادي” باعتبــاره مــن األوضــاع 
المؤديــة إلــى االرهــاب. تلقــي الوثيقــة 
االقتصــادي  النمــو  علــى  بالضــوء 
االجتماعيــة،  والتنميــة  المســتدام، 
الشــباب  بطالــة  نســبة  مــن  والحــد 
باعتبارهــا تدابيــر عالجيــة محتملــة 
ولكــن ال تقتــرح اســتراتيجية محــددة 

األهــداف. هــذه  لتحقيــق 
لمراجعــة  االســتراتيجية  تخضــع 
الجمعيــة العامــة كل خمــس ســنوات. 
أوضحــت مراجعــة 2٠16 صعوبــة فهــم 
االرهــاب واالســتجابه معــه ورفضــت 
أن يكــون تدنــي التنميــة االقتصاديــة 
الوحيــد  الدافــع  هــو  االجتماعيــة 

الشــباب.   لراديكاليــة 
المســاواة  عــدم  تزايــد  أن  وأدركــت 
بيــن الــدول وداخلهــا هــو ســبب جــذري 

للتطــرف.
تســتمر  المقترحــة  الحلــول  أن  إال 
البرامــج  وضــع  حــول  التمركــز  فــي 
مــع  والعمــل  المهنــي،  التدريــب  مثــل 
ولجــان  المحليــة  الدينيــة  القيــادات 
مــن  بــدال  إلــخ   ... المحليــة  الســالم 

والهيكليــة. السياســية  التغييــرات 
تدعــو المراجعــة أيًضــا بشــكل خــاص 
“اهميــة  إلقــرار  األعضــاء  الــدول 
والفتيــات”  النســاء  واحتياجــات  دور 
ــم تحــدد هــذه  )الفقــرة 31(، ولكنهــا ل
األدوار أو االحتياجــات بمــا فــي ذلــك 
والوطنيــة،  المجتمعيــة  االقتصــادات 
أو ُســبل عيــش األســر المعيشــية، أو 
الطموحــات الوظيفيــة أو االقتصاديــة 

لألفــراد.

18. األمين العام لألمم المتحدة، أنشطة نظام األمم المتحدة لتنفيذ استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة االرهاب، 2٠16،يمكن االطالع عليه هنا:

 https://digitallibrary.un.org/record/827407/files/A_70_826-EN.pdf
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فــي عــام 2٠15، بــدأت إيــكان وشــركاؤها فــي التحالــف النســائي للقيــادة األمنيــة  )WASL( الحــوارات األوليــة 
ــاع  ــرة وصن ــب مــع الممارســين ذوي الخب ــى جن ــا إل ــس جنب ــي واألمــن وعلمــاء الجن ــن علمــاء االقتصــاد الكل بي
السياســات الستكشــاف العالقــة بيــن االقتصــاد والجنــس والتطــرف العنيــف. وكان نهجنــا هــو العمــل مــن أســفل 
ــرة فــي  ــا  كممارســين ذوي خب ــا نشــهد، بســبب عملن ــر. كن ــوان التقري ــن فــي عن ــى النحــو المبي ــى، عل ــى أعل إل
القانــون واألنثروبولوجيــا والقضايــا األمنيــة، تأثيــر السياســات االقتصاديــة طويلــة األمــد وتواصلنــا  مــع خبــراء 
اقتصادييــن مدربيــن للمســاعدة فــي توجيــه هــذه المناقشــات. واعترفــوا بدورهــم بــأن التجــارب المتعــددة 
ــي طرحــت تقــدم طرقــا  ــة الت ــة التجريبي ــم واألدل ــن األقالي التخصصــات والمتعــددة القطاعــات والمشــتركة بي

جديــدة لفهــم آثــار السياســات االقتصاديــة علــى حيــاة النــاس.

ــي  ــر الحال ــر التفكي ــل المناقشــين لتشــجيع إعــادة تأطي ــة وتحلي ــة الجماعي ــى المعرف ــر إل ويســتند هــذا التقري
بشــأن هــذه القضايــا، ال ســيما فــي ســياق وضــع السياســات والبرمجــة. وتســعى أيضــا إلــى توجيــه مزيــد مــن 
االهتمــام إلــى النهــج االقتصاديــة البديلــة لمعالجــة المشــاكل المرتبطــة باالســتبعاد االجتماعــي - االقتصــادي 

التــي هــي مــن بيــن القــوى الدافعــة للتطــرف المتزايــد.

وينقســم هــذا التقريــر إلــى قســمين رئيســيين وسلســلة مــن اإلجــراءات الموصــى بهــا لكــي ينظــر فيهــا صانعــو 
السياســات والممارســون:

يقــدم الجــزء األول تحليــل لعالقــة اإلقتصــاد بالتطــرف، ويقــدم نظــرة ثاقبــة، باســتخدام التحليــل 	 
ــة  ــي تســودها الفلســفة ااإلقتصادي ــل القطاعــي، حــول الســبل الت ــة والتحلي ــة الحال ــي أمثل الجنســاني ف
الســائدة عالميــا )ال ســيما النيوليبراليــة( والسياســات الماليــة وااإلقتصاديــة ذات الصلــة )مثــل سياســات 
التقشــف( فــي تهيئــة الظــروف التــي تزيــد مــن تعــرض النــاس للتطــرف، مــع االهتمــام بثالثــة قطاعــات 

ــم والصحــة واألمــن. ــة: التعلي حيوي

يعــرض الجــزء الثانــي نهجــا بديــال لسياســة االقتصــاد الكلــي التــي يمكــن أن تسترشــد بهــا مجتمعــات 	 
السياســات والممارســين عنــد وضــع اســتراتيجيات وطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف مــن خــالل تمكينهــا مــن 
إعــادة صياغــة المناقشــة بشــأن السياســات االقتصاديــة والماليــة لدعــم صالبــة المجتمــع ضــد التطــرف 

وتقليــل المظالــم المســتغلة مــن قبــل المجنديــن والحــركات المتطرفــة.

المنهجية

بنــاء علــى البحــوث المكتبيــة وعلــي مســح أولــي للمصــادر الرئيســية بشــأن وضــع السياســات والممارســات 
الحاليــة فيمــا يتعلــق بالتطــرف واالقتصــاد والنــوع االجتماعــي، عقــدت شــبكة آيــكان سلســلة مــن االجتماعــات 
ــد مــن المقابــالت مــع المصــادر والمناقشــات  ــة تمــت خاللهــا المزي ــراء ذوي الصل التشــاورية للباحثيــن والخب
الجماعيــة المركــزة لتســليط الضــوء علــى االتجاهــات والممارســات الجيــدة باســتخدام التحليــالت المقارنــة.

فــي ســبتمبر 2٠16، عقــدت آيــكان اجتمــاع أولــي لتبــادل األفــكار يجمــع خبــراء فــي االقتصــاد واالقتصــاد . 1
السياســي واألمــن الدولــي وحقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي مــع عضــوات مــن التحالــف النســائي 
للقيــادة األمنيــة الســتعراض نهــج آيــكان المفاهيمــي تجــاه الموضــوع وتحليــل أمثلــة لحــاالت بشــأن الصلــة 

الديناميكيــة بيــن التطــرف العنيــف واالقتصــاد بعدســة النــوع االجتماعــي.
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وفــي مــارس 2٠1٧، تــم توزيــع المســودة األولــى مــن هــذا التقريــر وقامــت عضــوات WASL مــع أطــراف . 2
ــة أخــرى بالمجتمــع المدنــي وخبــراء اقتصادييــن وخبــراء فــي السياســات وصانعــي سياســات فــي  فاعل
األمــم المتحــدة والحكومــات باستكشــاف القضايــا أثنــاء االجتمــاع األول لخبــراء للمنصــة العالميــة لتبــادل 
الحلولGSXحــول العالقــة بيــن السياســات االقتصاديــة والنــوع االجتماعــي والتطــرف التــي تــم عقدهــا 
بالمقــر الرئيســي لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بنيويــورك. وتــم توســيع نطــاق المناقشــات لتشــمل 
مســئولين منتخبيــن فــي فريــق شــارك فــي اســتضافته االتحــاد البرلمانــي الدولــي IPU، وبعثــة الدانمــارك 
ــة األمــم المتحــدة  ــة والســتين للجن ــدورة الحادي ــكان بال ــي وآي الدائمــة، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ

المعنية بوضع المرأة.  

وتمشــيا مــع هــدف المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول GSX، تــم تصميــم هــذه االجتماعــات االستشــارية لتيســير 
التبــادل المفتــوح واألفقــي للتحليــالت والمنظــورات والخبــرة بيــن األطــراف المعنيــة المتنوعــة مــن مختلــف 
القطاعــات والســياقات الجغرافيــة. وتســعى منصــة GSX إلــى بنــاء الثقــة والتوصــل إلــى حلــول مســتدامة 
ــة فــي المجتمــع المدنــي والحكومــات بشــأن الوقايــة  مــن خــالل تصميــم وتيســير الحــوار بيــن الجهــات الفاعل
مــن التطــرف العنيــف ومكافحتــه P/CVE. وتهــدف آيــكان إلــى إبــراز منظــورات وخبــرات منظمــات المجتمــع 
المدنــي المســتقلة التــي تقودهــا النســاء والنشــطة فــي مجــال الســالم واألمــن والجهــود ذات الصلــة بمنــع 
ــة  ــا والســياقات المتداول ــوع االجتماعــي للقضاي ــي تراعــي الن ــالت الت ــة التحلي ــان دق ــف، وضم التطــرف العني

بهــدف إعــالم السياســات والبرامــج الالحقــة.

وشــملت المشــاورات التــي نتــج عنهــا هــذا التقريــر أربعــة وثالثيــن مشــاركا يعملــون فــي أربعــة عشــر بلــدا 
فــي جميــع أنحــاء أفريقيــا وآســيا وأوروبــا والشــرق األوســط وأمريــكا الشــمالية، منهــم ســبع وعشــرين امــرأة 
وســبعة رجــال، وتضمــن ذلــك ثمانيــة صنــاع سياســات يمثلــون خمــس حكومــات وبرنامــج األمــم المتحــدة 
ــة  ــن( وثماني ــات ومنظمتي ــة )مــن ســت جامع ــي السياســات االقتصادي ــراء ف ــن وخب ــة أكاديميي ــي وثماني اإلنمائ
عشــرة مــن الممارســين فــي مجــال الســالم والحقــوق يمثلــون أكثــر مــن ثمانيــة عشــر منظمــة وجمعيــة وشــبكة 
ومبــادرة مســتقلة مختلفــة. وتعمــل الغالبيــة العظمــى مــن الممارســين علــى المســتويين المحلــي والوطنــي فــي 
ــر  ــدان األكث ــدان متضــررة مــن النزاعــات العنيفــة وانعــدام األمــن و/أو القمــع السياســي، بمــا فــي ذلــك البل بل
تضــررا بالتطــرف العنيــف و/أو اإلرهــاب. وقــد تــم توزيــع التقريــر التجميعــي علــى نطــاق واســع للحصــول علــى 
مدخــالت ومســاهمات مــن الممارســين واألكاديمييــن فــي مجــاالت األمــن ومنــع التطــرف العنيــف والتنميــة علــى 

ــي.  المســتويين العالمــي والوطن

ولحمايــة األمــن الشــخصي للمشــاركين وتعزيــز التبــادل الصــادق، أجريــت المشــاورات بموجــب قاعــدة تشــاتام 
هــاوس وبالتالــي فــإن أي إســناد لشــخص أو منظمــة فــي هــذا التقريــر تــم بعــد الحصــول علــى موافقــة خاصــة. 
ــة مــن خــالل الترجمــة  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــراء باللغتي ــن الخب ــادل األفــكار بي ــم عقــد أول اجتمــاع لتب وقــد ت
الفوريــة، وتــم توثيقــه باللغــة اإلنجليزيــة. وأجريــت الجولــة الثانيــة مــن المشــاورات باللغــة اإلنجليزيــة فقــط أثنــاء 

عقــد اجتمــاع خبــراء GSX، ولــم يحصــل أي مــن المشــاركين علــى أي مقابــل.
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من أسفل إلى أعلى

الجزء األول: االقتصاد والتطرف
كيف تضفي البحوث والبيانات الحالية المزيد من 

المشاكل على االرتباط القائم؟ 
ليــس خفيــا أن عــدم المســاواة فــي توزيــع المــوارد قــد وصــل إلــى مســتويات حــادة، حيــث قــدرت أوكســفام فــي 
ينايــر 2٠1٧ أن ثمانيــة رجــال فقــط علــى مســتوى العالــم يمتلكــون ثــروة تبلــغ اجمالــي 3.6 مليــار شــخص مــن 
ــروة ُتقــدر  ــة فــي ٠.٠1% مــن الســكان ث ــا المتمثل ــات المتحــدة تملــك الطبقــة العلي األفقــر حــاال 19. فــي الوالي
بنســبة الطبقــة الُدنيــا البالغــة 9٠% مــن اجمالــي نســبة الســكان ُمجمعــة. ترفــض األبحــاث الحاليــة وجــود 
عالقــة خطيــة بيــن الديناميكيــات االقتصاديــة الجزئيــة المحــددة مثــل البطالــة والتطــرف أو الراديكاليــة. 
 فلــم تجــد الدراســات األكاديميــة أي روابــط قاطعــة بيــن الوظيفــة والدخــل ودعــم المجموعــات المقاتلــة 2٠

، كما أنه ما من اجماع على وجود عالقة بين التحصيل العلمي والتطرف العنيف. 21

التغيــر.  ســريع  المعقــد  المجــال  هــذا  وهــو  وجيًهــا  ســبًبا  الغمــوض  هــذا  وراء  الســبب  يعتبــر 
مســتويات  تدنــي  أن   Brookings Institution دراســة  وجــدت  أعــاله  إليــه  مشــار  هــو  كمــا 
.22 النامــي  بالعالــم  الواقعــة  الهجمــات  غالبيــة  فــي  ســائدة  عوامــل  بمثابــة  كانــت  والتعليــم   الدخــل 
 لكــن هــذا ال ينطــوي علــى اعتبــار غالبيــة األشــخاص، بمــا فيهــم الشــباب، مــن الفقــراء أو بــال تعليــم مــن ضمــن 
ــات  ــات 11 ســبتمبر 2٠٠1 بالوالي ــة هجم ــي حال ــى ف ــق حت ــس المنطل ــن نف ــف. وم المرشــحين للتطــرف العني
المتحــدة األمريكيــة ال يوجــد توصيــف للرجــال المشــتركين فــي ذلــك بالفقــر المدقــع. فالكثيــر منهــم كانــوا مــن 
الحاصليــن علــى تعليــم عــال ومــن أســر متوســطة المســتوى. ينطبــق ذلــك أيًضــا علــى البنجالديشــيين الشــباب 

الذيــن هاجمــوا مقهــى فــي داكار فــي 2٠16، حيــث كانــوا مــن أســر »ميســورة الحــال«. 23

المســاواة  عــدم  بيــن  مــا  االرتبــاط   علــى  ثــراًءا  األكثــر  البلــدان  فــي  متزايــدة  أدلــة  هنــاك  أنــه  إال 
إثــارة  إلــى  خطابهــا  يوجــه  والتــي  المتزايــدة  اإلثنيــة  الوطنيــة  الشــعبية  والحــركات  المتناميــة 
24 األجانــب.  وكراهيــة  للحمايــة  رســائل  ونشــر  الســكان  مــن  األقليــة  ضــد  العــام   الغضــب 

 عــالوة علــى ذلــك منــذ األزمــة الماليــة فــي عــام 2٠٠8 خضــع تأثيــر عقــود مــن السياســة االقتصاديــة الليبراليــة 
الجديــدة  للمزيــد مــن الفحــص، ال ســيما وعودهــا غيــر المســتوفاة المتعلقــة بتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة 
للجميــع مــن خــالل رفــع الضوابــط التنظيميــة للســوق والتجــارة الحــرة. حتــى صنــدوق النقــد الدولــي، وهــو مــن 

رواد الفلســفة االقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة، هــو األخــر يــردد هــذه االنتقــادات. 25
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حوار تمهيدي حول االرتباط بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي والتطرف العنيف

فــي الوقــت الراهــن يوجــد فــي البلــدان الناميــة المتأثــرة فعليــا بالضعــف واألزمــات دليــل متزايــد علــى أنــه مــع 
عــدم وجــود وضــع اقتصــادي أوحــد يتســبب فــي الوقــوع ُعرضــة للراديكاليــة، هنــاك شــبكة معقــدة ومتداخلــة 
وديناميكيــة مــن العوامــل، والكثيــر منهــا يتعلــق باألثــر المتأصــل لليبراليــة الجديــدة والسياســات الماليــة 
واالقتصاديــة ذات الصلــة. فــي دراســة نشــرتها Brooking Institution فــي 2٠1٧ اتضــح أن الشــباب 
 العربــي المتعلــم الــذي يجــد نفســه بــدون عمــل أو بمســتوى متدنــي مــن العمــل هــو األكثــر ُعرضــة للراديكاليــة. 26

 مع الدعوة إلى مراعاة سياسات وديناميكيات اقتصادية أوسع نطاًقا انتهت الدراسة إلى أن:

ــق بسياســات  ــل. فتوجــد مشــكلة حــادة تتعل ــرض الخــاص بالعم ــم أو الع ــي التعلي ــط ف ــن فق “المشــكلة ال تكم
الطلــب علــى العمــل )...(  فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة والتــي حددتهــا بعــض مــن الهيئــات المرتبطــة 
بالسياســة. مــن ثــم فإنهــا توفــر مزايــا عوًضــا عــن بيئــة عمــل تتســم باالنفتــاح والشــفافية والتــي تشــجع علــى نمــو 

القطــاع الخــاص وتوفيــر فــرص عمــل.” 2٧

وعلــى نحــو مماثــل وجــد تقريــر الحــق صــدر عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بشــأن الخصائــص الذكوريــة 
والعنــف فــي ســياق األزمــات تكــرار انتقــال الرجــال، الســيما الشــباب، إلــى العنــف فــي ســياق األزمــات نتيجــة 
لمجموعــة معقــدة ومتداخلــة مــن العوامــل ومنهــا التهميــش، والحرمــان مــن المشــاركة ،وعــدم األمــان، والهويــة 

الجماعيــة.   

أوضــح التقريــر أيًضــا أن الكثيــر مــن مناهــج التنميــة االقتصاديــة خــالل العقــود األخيــرة والتــي كانــت مــن 
حيــث المبــدأ مقــدر لهــا أن تعــود بالفائــدة علــى الفقــراء والضعفــاء لــم تصــل إلــى الكثيــر مــن الرجــال أو 
ــاة ُمنِتجــة بغــض النظــر  ــى حي ــة األشــخاص للحصــول عل ــات. وبينمــا يكافــح غالبي النســاء فــي هــذه المجتمع
عــن العقبــات التــي يواجهونهــا وغيــاب دعــم الدولــة، توجــد دوًمــا أقليــة تظــل ُمعرضــة لخطــر التجنيــد ضمــن 
المجموعــات الراديكاليــة، والمليشــيات، والعصابــات وغيرهــا مــن الحــركات العنيفــة األخــرى التــي توفــر لهــم 
الدخــل، واالنتمــاء، والحمايــة، واالحســاس بمعنــى للحيــاة. بعبــارة أخــرى إنهــم يتناولــوا االحتياجــات األساســية، 

ــم ويســتفيدوا مــن الطموحــات المحبطــة. ويقــروا المظال

ــة للخدمــات  ــئ الحــركات العنيفــة الفــراغ األمنــي واالجتماعــي الناتــج عــن تقليــص الدول ــا مــا تمل كذلــك غالًب
االجتماعيــة، والتــي كمــا ســوف يجــري تناولهــا فيمــا يلــي تتعلــق بالتأثيــر المهيمــن للفلســفة االقتصاديــة 

الليبراليــة الجديــدة علــى السياســات االقتصاديــة الدوليــة والوطنيــة والمحليــة. 

26. كارتيكا بهاتيا وحافظ غانم، كيف أثر التعليم والبطالة على دعم التطرف العنيف؟ أدلة من ثمانية بلدان عربية، االقتصاد العالمي والتنمية في Brookings، مارس 2017، 

global_20170322_violent-extremism.pdf/03/https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017 :يمكن االطالع عليه هنا

2٧. المرجع المشار إليه سابًقا.
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دور السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة واهميتها: نظرة عامة موجزة

منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي هيمنــت الليبراليــة الجديــدة علــى ســاحة سياســات االقتصــاد الكلــي العالميــة 
المطبقــة بــكل مــن ســياقات البلــدان الصناعيــة والناميــة. ومــع صياغتهــا بشــكل مبدئــي فــي 1938 واحتضانهــا 
بشــكل صامــت ولكــن متعمــد خــالل العقــود الالحقــة، ظهــرت فــي الســبعينات لالســتجابة للتدهــور االقتصــادي 

المصاحــب لتالشــي ازدهــار مــا بعــد الحــرب. 28

تتمثــل المبــادئ األساســية للفلســفة االقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة فــي رفــع الضوابــط التنظيميــة، أو مــا 
يشــير إليــه بعــض االقتصادييــن بوصفــه »التنظيــم الــذي توجهــه األربــاح«، وتحريــر األســواق مــع تفضيــل القطــاع 
الخــاص، والتركيــز علــى زيــادة التجــارة الدوليــة وتقليــص دور الدولــة فــي توفيــر الخدمــات أو فــرص العمــل. 29

تســتند الليبراليــة الجديــدة إلــى مفهــوم »الحكومــة الصغيــرة« خصوًصــا فيمــا يتعلــق بــدور الدولــة فــي الرفاهــة 
ــة أن  ــى فرضي ــاء عل ــة. بالبن ــر المــوارد االجتماعي ــدول لدورهــا فــي توفي ــى فكــرة خفــض ال ــة وتتبن االجتماعي
القطــاع الخــاص أكثــر كفــاءة مــن القطــاع العــام تعرضــت الكثيــر مــن حكومــات البلــدان إلــى الضغــط لخفــض 
التمويــل أو رفــع الضوابــط التنظيميــة أو خصخصــة الكثيــر مــن الخدمــات التــي كانــت تعتبــر فــي الســابق ضمــن 
مســئولية الدولــة. إال أن عالمــة االقتصــاد راديــكا باالكريشــنان صرحــت بــأن »رفــع الضوابــط التنظيميــة هــو فــي 
الحقيقــة بمثابــة إعــادة للتنظيــم.« مــن خــالل رفــع الضوابــط التنظيميــة تتغيــر القواعــد لفائــدة بعــض الفاعليــن 
ــًدا مــن أجــل مصالــح أصحــاب األعمــال والمســتثمرين علــى حســاب  عــن غيرهــم والتنظيــم لصالحهــم، تحدي

مصالــح العامليــن والمجتمعــات. 

لقــد أفــاد تفكيــك الضوابــط التنظيميــة القطــاع المالــي إلــى حــد ملحــوظ حيــث ســمح لــه بالتوســع والهيمنــة 
ــز 3٠ ــل مايــك كولين ــدة. بالتفكــر فــي حــال االقتصــاد األمريكــي فــي 2٠15 أوضــح المحل ــى مســتويات جدي  عل

 أنه بين 19٧٠ و2٠1٠ زادت نسبة التوظيف والمبيعات في قطاع التمويل من 1٠% لتمثل 2٠% من إجمالي الناتج 
المحلي، بينما انخفضت نسبة مساهمة التصنيع من 3٠% من إجمالي الناتج المحلي في 195٠ إلى 1٠% فقط 
 في 2٠1٠.  كتب كولينز قائال أن »التركيز« »لم يعد على صناعة األشياء وإنما على توليد المال من المال.« 31

 ويظهــر ذلــك بشــكل جلــي فــي التغيــر الملحــوظ فــي دور شــركات وول ســتريت فــي االقتصــاد، ففــي عــام 1982 
مثلــت أربــاح وول ســتريت أقــل مــن 1٠% مــن أربــاح الشــركات، وبحلــول 2٠٠3 كانــت قــد وصلــت إلــى 4٠% مــن 

كل أربــاح الشــركات.

https://www.theguardian. :28. جورج مونبيوت، »الليبرالية الجديدة األيديولوجية الكامنة في جذور كل المشاكل،« الجاردين، 2016، 15.04،يمكن االطالع عليه هنا

com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot

29. راديكا باالكرشنان، إعادة التفكير في استراتيجيات االقتصاد الكلي من منظور حقوقي )ما اهمية استراتيجيات االقتصاد الكلي مع حقوق االنسان 2(، 2008 )ص 14(، يمكن 

http://cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-rights-publications/20-whymeswithhumanrights2-pdf/file :االطالع عليه هنا

https://www.forbes.com/sites/ :3٠. مايك كولينز، »وول ستريت وإضفاء الطابع المالي على االقتصاد«، مجلة فوربس، 4 فبراير، 2005، يمكن االطالع عليه هنا

wall-street-and-the-financialization-of-the-economy/3/#7d3edd0665dc/04/02/mikecollins/2015

31. المرجع المشار إليه سابًقا.
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حوار تمهيدي حول االرتباط بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي والتطرف العنيف

تعــد »أمولــة« االقتصــاد مــن العناصــر الرئيســية المســاهمة فــي تزايــد عــدم المســاواة، حيــث يســعى القطــاع 
الماليإلــى تحقيــق أربــاح ســريعة مــن المنتجــات الماليــة بــدال مــن االســتثمار فــي اإلنتــاج والبنيــة التحتيــة. ولقــد 
بــدأت عمليــة تجريــد قطــاع التصنيــع مــن أصولــه فــي ثمانينــات القــرن الماضــي مــع ظهــور الشــركات. كتــب 

كولينــز فــي ذلــك قائــال:

“ســاهم غــزاة الشــركات فــي عــدم المســاواة حيــث أنهــم قامــوا بتقطيــع أوصــال الشــركات، وتســريح العمالــة، 
وبيــع األصــول فــي المــزادات وتدميــر مجتمعــات برمتهــا لتحقيــق مكاســب كبــرى لعــدد قليــل مــن المســاهمين. 
وإذا مــا تســنت الفرصــة للشــركة لكــي تســتمر، يطلــب غــزاة الشــركات تنــازالت تتعلــق باألجــور، ويقومــون بإلغــاء 
اتفاقــات التفــاوض الجماعــي، وحــل اتفاقــات المعاشــات، وأحياًنــا مــا تنزلــق الشــركة إلــى االفــالس بالرغــم مــن 

تلــك التنــازالت.

كان نهــج غــزاة الشــركات لتحقيــق عوائــد ضخمــة فــي فتــرة قصيــرة أمــر شــائع للغايــة بيــن األثريــاء وكان يُنظــر 
إليــه باعتبــاره جــزء ضــروري مــن رأســمالية الســوق الحــر )إزاحــة الضعيــف(. إال أن بعــض االقتصادييــن 
يعتقــدون بــأن كل نقطــة مكتســبة مــن جــراء األمولــة  تــؤدي إلــى المزيــد مــن التعمــق فــي عــدم المســاواة، وإبطــاء 

النمــو وارتفــاع  نســبة البطالــة.« 32

عــالوة علــى ذلــك، بمــا أن الجهــات الفاعلــة الخاصــة - علــى خــالف الحكومــات - ليســت مســئولة مباشــرة أمــام 
الجمهــور، فــإن لديهــا حوافــز أقــل ألخــذ القيمــة االجتماعيــة التــي تنشــأ عــن التنميــة البشــرية وتحســين جــودة 
الحيــاة فــي االعتبــار. وهنــا أيضــا، يظهــر تأثيــر هيمنــة القطــاع المالــي علــى اقتصــادات الــدول الغربيــة والنامية، 
حيــث أن هنــاك أمــواال أقــل متاحــة للحكومــات لالســتثمار في البنية التحتيــة والوظائف ذات الصلة. كما تالحظ 
كولينــز، فــإن هنــاك حاجــة إلــى مــا يقــرب مــن 3.6 تريليون دوالر في الواليات المتحدة إلصــالح الطرق والكباري 
والميــاه والكهربــاء وشــبكات الصــرف الصحــي، ناهيــك عــن البنيــة األساســية للتعليــم والصحــة لكــن االســتثمار 
فــي تلــك القطاعــات ال يوفــر مكاســب قصيــرة األجــل. وبالمثــل، فقــد انخفــض االســتثمار الحكومــي فــي مجــال 
 البحــث والتطويــر ألدنــى مســتوى لــه فــي ســبعين عامــا، والقطــاع الخــاص غيــر قــادر علــى ســد هــذه الفجــوة 33

 وغير راغب في القيام بذلك.

بنــاء علــى نظــرة عامــة علــى القطاعــات األربــع الرئيســية المتمثلــة فــي التعليــم والصحــة واألمــن والعمــل، تعكــس 
المناقشــة أدنــاه كيــف أن  انســحاب الحكومــات مــن مجــال توفيــر الرعايــة االجتماعيــة -وخاصــة فــي البلــدان 
الناميــة، ولكــن أيضــا فــي البلــدان الغنيــة-  قــد ســاهم دون قصــد فــي خلــق بيئــات تشــجع علــى نشــوء حــركات 
قائمــة علــى الهويــة تثيــر التشــرذم )التجــزؤ( االجتماعــي وتخلــق مداخــل للتطــرف العنيــف. وفــي هــذا الصــدد، 
يفتــرض الموجــز أن السياســات االقتصاديــة القائمــة ليســت »محايــدة تجــاه الصــراع«، وأنــه ينبغــي بالتالــي علــى 
الحكومــات والمؤسســات متعــددة األطــراف تقييــم مــا إذا كانــت أطــر السياســات تقــوض التماســك واإلدمــاج 

االجتماعييــن والمســاواة والتعدديــة أو تشــجعهم، وكيــف تقــوم بذلــك.؟

32. المرجع المشار إليه سابًقا.

33. المرجع المشار إليه سابقا.
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اآلثار المترتبة على قطاع التعليم

ــدة للظــروف التــي ازدهــرت فيهــا  ــة الجدي ــر السياســات الليبرالي ــى توفي ــاال رئيســيا عل يعــد قطــاع التعليــم مث
الحــركات األيديولوجيــة القائمــة علــى الهويــة، بمــا فــي ذلــك المتطرفيــن، علــى حســاب التماســك االجتماعــي 
الوطنــي. ففــي البلــدان الصناعيــة، اختــارت الكثيــر مــن الحكومــات تبنــي سياســات اقتصاديــة ليبراليــة جديــدة، 
وفــي البلــدان الناميــة، منــذ عقــد الثمانينــات فصاعــدا، فــرض صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي سياســات 
ــام وفــرض الرســوم المدرســية 34 ــم الع ــى التعلي ــى خفــض اإلنفــاق عل ــدول عل ــر ال ــي تجب ــي الت  التكيــف الهيكل

. ويخلص تقرير رصد أوضاع التعليم على مستوى العالم الصادر عن اليونسكو عام 2٠16 إلى أن 51 بلدا من 
 أصل 138 بلدا أنفقت في 2٠14 أقل من نسبة ال4% من إجمالي الناتج المحلي الموصى بإنفاقها على التعليم 35

. وال تــزال الــدول التــي يقــع إنفاقهــا ضمــن النطــاق الموصــى بــه تواجــه المشــاكل بشــأن التوزيــع العــادل 
ــم بشــكل منهجــي.  ــي التعلي ــان ف ــاج سياســات معالجــة أوجــه الحرم ــي  إدم ــع فشــلها ف ــوارد، خصوصــا م للم
 وكمــا ورد فــي التقريــر القــادم الصــادر عــن آيــكان ووصــل بخصــوص الصلــة بيــن التعليــم والهويــة والتطــرف 36

، فإن العواقب غير المقصودة لخفض اإلنفاق على التعليم معقدة ولها جذور عميقة:

تحــول عــبء تكلفــة التعليــم مــن الحكومــة إلــى الفــرد واألســرة مــن خــالل فــرض الرســوم. ويعنــي هــذا أن 	 
األســر األفقــر غالبــا مــا تضطــر إلــى اختيــار أي مــن أطفالهــا يذهــب إلــى المدرســة ومتــى يتوقــف عــن 
التعليــم، ويحتــم هــذا خلــق الفــوارق الجندريــة أو تعميقهــا، كمــا يحــد مــن فــرص األطفــال ومــن تعلمهــم 
القــراءة والكتابــة، ومــن مــوارد رزقهــم، ومهــارات التفكيــر النقــدي التــي تعــد مفتــاح القــدرة علــى الصمــود 

فــي وجــه التطــرف. 3٧

وقــد أدى تخفيــض الميزانيــات، ســواء بســبب التقشــف فــي الشــمال العالمــي، أو بســبب إعــادة الهيكلــة 	 
فــي الجنــوب العالمــي، إلــى ضعــف قطــاع التعليــم واحتياجــه لمســاعدات القطــاع الخــاص وتمويلــه. وفــي 
حيــن يبــدو أن مفهــوم الشــراكات بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام يحقــق األفضــل، إال أنــه عمليــا يجعــل 

التعليــم مرهونــا بالمصالــح الخاصــة ومضطــر إلــى مراعاتهــا.

كمــا أن خفــض ميزانيــة اإلنفــاق العــام علــى التعليــم يعنــي أيضــا توفــر مــوارد محــدودة لبنــاء المــدارس 	 
الجديــدة أو الحفــاظ علــى مســتويات أعلــى للتعليــم وتطويــر المناهــج لمواجهــة تحديــات العالــم المتغيــر. 
وقــد أدى التقشــف إلــى تقليــص تعليــم الفنــون والثقافــة والفلســفة والتربيــة المدنيــة - التــي يعــد كل منهــا 

حيويــا لتعزيــز مفاهيــم التعدديــة فــي المجتمــع المعاصــر.

ــة. لقــد 	  ــة نتيجــة إضافي ــدروس الخصوصي ــن وانتشــار ال ــي الفعــال للمعلمي ــب التكوين ــاب التدري يعــد غي
أصبحــت الفجــوة فــي أجــور المعلميــن - الفجــوة بيــن رواتــب المعلميــن مقارنــة بأجــور غيرهــم مــن 
الموظفيــن - أكبــر مــن أي وقــت مضــى، وهــي تؤثــر علــى جــودة التعليــم، وتفانــي المعلــم فــي عملــه، 
واعتمــاده علــى مصــادر خارجيــة للمــال مثــل الــدروس الخصوصيــة، عــالوة علــي تركــه عرضــة للفســاد 

والتالعــب. 38

http://www.globalissues.org/article/3/structural- :34. قضايا عالمية، التكيف الهيكلي أحد األسباب الرئيسية للفقر، 2٠13، يمكن االطالع عليه هنا
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http://unesdoc.unesco.org/ :35. منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، التقرير العالمي لرصد التعليم، 2٠16 )ص. 346(،يمكن االطالع عليه هنا
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36. سانام ناراغي-أندرليني وآخرون، التعليم والهوية والتطرف المتنامي: من منع التطرف العنيف إلي تعزيز السالم والصمود والحقوق المتساوية والتعددية )PREP(، آيكان: 

www.icanpeacework.org :واشنطن العاصمة، خريف 2٠1٧، يمكن االطالع عليه هنا
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http://www.huffingtonpost.com/entry/charter-schools-funding_us_5750548ae4b0eb20fa0cfb08 :يونيو 2٠16، يمكن االطالع عليه هنا

http://www.epi.org/publication/the-teacher-   :3٧. معهد السياسات االقتصادية، الفجوة في أجور المعلمين تتسع أكثر من أي وقت مضى، 2٠16، متوفر على

/pay-gap-is-wider-than-ever-teachers-pay-continues-to-fall-further-behind-pay-of-comparable-workers



29

حوار تمهيدي حول االرتباط بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي والتطرف العنيف

بــدون التدريــب والرصــد الفعاليــن، يمكــن للمعلــم أن يضــخ معتقداتــه الشــخصية وأيديولوجياتــه فــي 	 
المناهــج والفصــول. هــذا أمــر يبعــث علــى القلــق بوجــه خــاص فــي األماكــن التــي يتــم فيهــا تعليــم الديــن 
فــي المــدارس، مــع أن التاريــخ وعلــم األحيــاء والجغرافيــا أيضــا يمكــن أن تكــون عرضــة للتالعــب لدعــم 
ــج  ــة التروي ــن حري ــال، كان للمعلمي ــى ســبيل المث ــات المتطرفــة. ففــي اليمــن، عل ــات واأليديولوجي الرواي
لتفســيراتهم الدينيــة الشــخصية أثنــاء قيامهــم بتعليــم األطفــال علــى الرغــم مــن عــدم حصولهــم علــى أي 

تدريــب دينــي أو ســلطة دينيــة خاصــة.

عــالوة علــى ذلــك، فــإن تــآكل حقــوق العمــال يعنــي عــدم قــدرة المعلميــن علــى التنظيــم والدعــوة مــن أجــل 	 
الحصــول علــى أجــور ومعــدات وتدريــب أفضــل لكــي يحققــوا نتائــج أفضــل لطالبهــم ولكــي يحــدوا مــن 
تأثيــر المصالــح الخاصــة. فــي واليــة بورنــو فــي شــمال شــرق نيجيريــا، علــى ســبيل المثــال، تعــد أجــور 
المعلميــن مــن األقــل بيــن أجــور موظفــي الحكومــة حيــث يحصــل غيرهــم مــن الموظفيــن المدنييــن  الحــد 

األدنــى لألجــور منــذ عــام 2٠11،ولــم يتــم تضميــن المعلميــن بعــد فــي هــذا النظــام.

كمــا خلــق فشــل المناهــج الدراســية الرســمية فــي التعامــل مــع المظالــم التاريخيــة بصــورة أكثــر فعاليــة 	 
وفــي معالجــة الهويــات المعقــدة - ال ســيما فيمــا يتعلــق بالديــن - الطلــب علــى معلومــات ومعرفــة 
بديلــة، بمــا فــي ذلــك مصــادر اإلنترنــت. إال أن  »ديمقراطيــة المعلومــات« يصاحبهــا نقــص فــي التفكيــر 
النقــدي وغيــاب الوســائل الفعالــة للتحقــق والتمييــز بيــن الحقيقــة والخيــال وبيــن اآلراء المتطرفــة 
ــل هــذه المنظــورات الشــباب مــن وضــع االفتراضــات  ــار الرئيســي. فــي أفضــل حاالتهــا، تمكــن مث والتي
موضــع تســاؤل وفهــم األحــداث التاريخيــة مــن وجهــات نظــر متعــددة. ولكــن فــي أســوأ حاالتهــا، فــإن نمــو 
المصــادر غيــر المحققــة  والحــركات التــي تســعى إلــى تحقيــق أجنــدات سياســية محــددة لكســب جماهيــر 
ومنصــات عالميــة قــد ضاعــف تأثيــر  تلــك الحــركات أكثــر بكثيــر ممــا كان ممكنــا فــي أي وقــت مضــى. 

ــم، كان 	  ــى التعلي ــب عل ــم فــي الطل ــاع الدائ ــات التعصــب واإلقصــاء: مــع االرتف ــر مدخــل أليديولوجي توفي
»الســوق« مفتوحــا لمؤسســات التعليــم الخــاص التــي اســتغلته. فقــد مــألت الحــركات الدينيــة - مــن 
الكنيســة الكاثوليكيــة فــي أمريــكا الالتينيــة إلــى اإلخــوان المســلمين ومختلــف فــروع الوهابيــة - الفــراغ 
فــي الشــرق األوســط وآســيا وأفريقيــا. فــي كثيــر مــن الحــاالت يقومــون بتحييــد خطــاب حقــوق اإلنســان 
وأســلوب عرضهــا 39 عــن طريــق إبــراز قضايــا الظلــم االجتماعــي واالقتصــادي 4٠ والتعامــل معهــا. ولكــن 
جنبــا إلــى جنــب مــع هــذه الخدمــات، فإنهــم يقومــون بنشــر األيديولوجيــة والعقيــدة التــي تتســم بكونهــا 
إقصائيــة حيــث ترفــع مجموعــة دينيــة واحــدة ومجموعــة مــن القيــم والممارســات علــى حســاب اآلخريــن. 
ــار نظــام المــدارس العامــة أو عــدم إمكانيــة  وفــي الوقــت نفســه، مــن أوغنــدا إلــى باكســتان، أجبــر انهي
الوصــول إليهــا الوالديــن علــى إرســال أطفالهــم إلــى المــدارس الدينيــة غيــر الرســمية ألنهــا ببســاطة توفــر 

الخيــار الوحيــد الممكــن.  

انعــدام األمــن يعيــق التعليــم: فــي المناطــق التــي تعانــي مــن انعــدام مســتمر لألمــن بســبب العنــف 	 
المتطــرف، مثــل شــمال شــرق نيجيريــا، يضطــر األفــراد فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى التخلــي عــن التعليــم 
أو الوظيفــة لفتــرات طويلــة مــن الوقــت وقــد ال يعــودون أبــدا أو يســتعيدون مناصبهــم الســابقة، ممــا يغــذي 

حلقــة التهميــش واإلقصــاء التــي يســتغلها المتطرفــون.

http://politicalviolenceataglance. :38. باربرة ف. والترز، »لماذا يزدهر المتطرفون أثناء الحروب األهلية،« العنف السياسي في لمحة، 2٠13، يمكن االطالع عليه هنا

./why-extremists-thrive-during-civil-wars/16/08/org/2013

https://www. :39.  أدريان إستيفيز، »األسطورة. والواقع، الكنيسة الكاثوليكية وحقوق اإلنسان في أمريكا الالتينية.« الديمقراطية المفتوحة. سبتمبر 2٠14، يمكن االطالع عليه هنا

.opendemocracy.net/openglobalrights/ariadna-estévez/myth-and-reality-catholic-church-and-human-rights-in-latin-america

https://www.brookings.edu/blog/ :4٠. مؤسسة بروكينجز، الحقيقة غير المريحة بخصوص الرعاية الصحية العامة والخاصة، 2٠15، يمكن االطالع عليه هنا

./the-inconvenient-truth-about-public-and-private-health-care/24/07/future-development/2015
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من أسفل إلى أعلى

باكستان: مخاطر تعليم المدارس الدينية 
وإمكانياتها

انتشــار المــدارس الدينيةفــي باكســتان داللــة علــى مخاطــر الســماح للمجموعــات األيديولوجيــة 
بوضــع يدهــا علــى التعليــم العــام. وعلــي عكــس المــدارس الباكســتانية التــي تمولهــا الدولــة، تقــوم 
المــدارس الدينيــة بتوفيــر الغــذاء والملبــس والتعليــم مجانــا لألطفــال، وهــي بالتالــي تمثــل  خيــارا 

جذابــا للكثيــر مــن األســر.

علــي الرغــم مــن وجــود تقديــرات مختلفــة لعــدد المــدارس الدينيــة وتأثيرهــا ونموهــا، فــإن تلــك 
المــدارس تنشــر أيديولوجيــة محــددة، كمــا تركــز غالبــا علــى حفــظ النصــوص الدينيــة عــن 
ظهــر قلــب وتعليــم التفســيرات الدينيــة المتعســفة .دون أي مجــال للتســاؤل أو التفكيــر النقــدي. 
المــدارس عــادة مــا توفــر القليــل مــن تعليــم العلــوم أو غيرهــا مــن العلــوم اإلنســانية، إن وجــد هــذا 
التعليــم، كمــا أن القيــم االجتماعيــة التــي يتبنونهــا تعكــس أعــراف اجتماعيــة محافظــة، الســيما 

فيمــا يتعلــق بالعالقــات بيــن الجنســين.

وإدراكا لقــدرة المــرأة علــى نقــل القيــم إلــى أطفالهــا، يســتخدم المتطرفــون مــدارس كلهــا إنــاث  
كآليــة لنشــر األيديولوجيــة األصوليــة. ويتزايــد عــدد النســاء اللواتــي يلتحقــن بهــذه المــدارس مــع 
توفــر المزيــد مــن المرافــق والحوافــز. فــي الســبعينات كانــت تلــك المــدارس نــادرة، لكــن بحلــول 
عــام 2٠٠9 علــى ســبيل المثــال، كانــت هنــاك 1،9٠٠ مدرســة مســجلة كلهــا إنــاث، أي 15% مــن 
ــد. وعنــد التخــرج يمكــن للنســاء إنشــاء مدارســهن الخاصــة التــي توفــر لهــن  المــدارس فــي البل

ســبل مســتدامة للعيــش، باإلضافــة إلــى جاذبيــة هــذا النــوع مــن التعليــم.

عندمــا تشــارك بصــورة بنــاءة، يمكــن للمــدارس أيضــا آن تمثــل ســبيال نحــو التعايــش الســلمي 
االســتئماني  بايمــان  مثــل صنــدوق خريجــي  المبــادرات  وقــد عملــت  االجتماعــي.  والتماســك 
PAIMAN Alumni Trust داخــل المــدارس للحــد مــن تعــرض الشــباب لتجنيــد المتطرفيــن 
مــن خــالل إعــداد البرامــج المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والتفكيــر النقــدي والتســامح الدينــي والتعاون. 

المصادر: نور، أحمد-نور أ. المدرسة في آسيا: النشاط السياسي والروابط عبر الوطنية. المجلد 2. مطبعة جامعة أمستردام، 2٠٠8. تافرنز، سابرينا )3 

مايو 2٠٠9(. »مدارس باكستان اإلسالمية تمأل الفراغ، لكنها تشعل العنف المسلح.« نيويورك تايمز. يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.nytimes.com/200904/05//world/asia/04schools.html?pagewanted=all&_r=0

مجلة وقائع األمم المتحدة، 2٠16. مشاركة النساء في تحويل العنف والتطرف العنيف. يمكن االطالع عليها هنا:

 https://unchronicle.un.org/article/womens-participation-transforming-conflict-and-violent-extremism

آيكان، »بطالت السالم: بشرى قديم حيدرتتحدث عن مكافحة التطرف باستخدام التعليم في باكستان.« مدونة مجلة مز Ms. 1٧ يوليو 2٠1٧. يمكن االطالع 

عليه هنا:

 http://msmagazine.com/blog/201717/07//peace-heroes-bushra-qadeem-hyder-fighting-extremism-education-

pakistan/.
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اآلثار المترتبة على قطاع الصحة 

امتــد االندفــاع نحــو الخصخصــة إلــى مجــال توفيــر الرعايــة الصحيــة أيضــا. فــي البلــدان منخفضــة الدخــل 
ال يــزال القطــاع الخــاص يوفــر أغلبيــة الرعايــة الصحيــة - ففــي الهنــد، علــى ســبيل المثــال، تمــت خصخصــة 
8٠% مــن الرعايــة الصحيــة 41. وقــد وصفــت منظمــة أوكســفام الخصخصــة بأنهــا »مــن المســتبعد جــدا أن توفــر 
الصحــة للفقــراء.« 42 وفــي الوقــت نفســه، كان للرعايــة الصحيــة المملوكــة للقطــاع الخــاص تأثيــرا عميقــا فــي 

البلــدان الغنيــة ذات البرامــج الصحيــة الوطنيــة المحــدودة.

ــة مــع التفــاوت فــي 	  ــدة ســلعة رفاهي ــة الجي ــة الصحي مــع تحمــل األفــراد لعــبء التكلفــة، أصبحــت الرعاي
الرعايــة علــى أســاس قــدرة الشــخص علــى الدفــع، بــدال مــن كونهــا مســئولية الدولــة تجــاه ســكانها. ويعنــي 
تــآكل حقــوق العمــل أنــه حتــى العامليــن فــي مجــال الرعاية الصحية الملتزمين لن يســتطيعوا تنظيم أنفســهم 

للدفــاع عــن حقهــم فــي أجــور أفضــل، ومعــدات، وتدريــب لتحقيــق نتائــج أفضــل فــي جميــع المجــاالت.

ويزيــد العــبء علــى النســاء اللواتــي غالبــا مــا يكــون عملهــن غيــر مدفــوع األجــر وليــس محــل تقديــر لكنهــن يقمــن 
ــا و/أو  ــر متاحــة، ال يمكــن الوصــول إليه ــار الســن عندمــا تكــون أي خدمــات أخــرى غي ــة المرضــى وكب برعاي
متوفــرة بأســعار فــي متنــاول اليــد. كمــا تواجــه النســاء أيضــا تكاليــف أكثــر ارتفاعــا للرعايــة الصحيــة بســبب 
احتياجاتهــن اإلنجابيــة وذات الصلــة باألمومــة، فضــال عــن ارتفــاع المخاطــر بســبب رعايــة األطفــال وتعرضهــن 
لألمــراض المعديــة بصفتهــن مقدمــات الرعايــة األوليــة. فخــالل تفشــي فيــروس اإليبــوال، علــى ســبيل المثــال، 

أدت هــذه العوامــل إلــى ارتفــاع معــدالت وفيــات النســاء. 43

ــة. فــي 	  ــة الصحي ــز الرعاي ــة - حي ــات الديني ــة - وال ســيما الكيان ــر الحكومي ــت المنظمــات غي وقــد دخل
أفضــل األحــوال، يتعلــق األمــر بالعدالــة االجتماعيــة، ويتــم تأطيــر مســألة توفيــر الرعايــة كواجــب دينــي 
أو أخالقــي وفــي العديــد مــن الســياقات، وخاصــة فــي أوضــاع مــا بعــد الصراعــات وغيــاب األمــان، توفــر 
المنظمــات الدينيــة خدمــات العيــادات مجانــا للمجتمــع فــي الوقــت الــذي تغيــب فيــه عيــادات الحكومــة 
أو تفــرض رســوما علــى الخدمــة. فــي 2٠11 فــي مصــر وتونــس كان تاريــخ توفيــر الخدمــة يعنــي أن 
ــى ثقــة المجتمعــات المحليــة التــي  ــى التوالــي، قــد حصلــت عل اإلخــوان المســلمين وحركــة النهضــة، عل
ــه  ــر حــزب الل ــان يوف ــي لبن ــل، ف ــورة. وبالمث ــد الث ــا بع ــي ســياق م ــة سياســية ف ــن اســتخدامها كعمل يمك
إمكانيــة الوصــول إلــى بعــض مــن أفضــل الخدمــات الصحيــة فــي البلــد، بينمــا فــي األمريكتيــن الكنيســة 
الكاثوليكيــة هــي التــي مــألت الفجــوة الناجمــة عــن تخفيــض خدمــات الصحــة العامــة إلــي حــد كبيــر. 

https://www.oxfam.org/en/ :41. أوكسفام، التفاؤل األعمى: تحدي األساطير المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة في البلدان الفقيرة، 2٠٠9، يمكن االطالع عليه هنا

research/blind-optimism

http://www.thelancet.com/ :42. كالرا مينينديز وآخرون، »أزمة اإليبوال: األثر غير المتكافئ على صحة النساء واألطفال،« ذا النسيت، 2٠15، يمكن االطالع عليه هنا

.fulltext?rss=yes/4-109X)15(70009-journals/langlo/article/PIIS2214

 43. ماريز تادرس، المنظمات الدينية وتوفير الخدمات: األلغاز الجنسانية، معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، 25 أكتوبر 2٠1٠، يمكن االطالع عليه هنا:

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/592137C50475F6A8C12577BD004FB5A0 
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القــرار الــذي اتخذتــه المنظمــات غيــر الحكوميــة بتوفيــر الرعايــة الصحيــة، والــذي اتخــذه األفــراد باالســتفادة 
مــن هــذه الرعايــة، ليــس بالضــرورة قــرارا سياســيا. ومــع ذلــك، فأنــه يســاهم فــي تفســير ســبب وكيفيــة نمــو 
شــعور النــاس بالــوالء تجــاه الحــركات األيديولوجيــة التــي كان يمكــن أن يرفضونهــا فــي ظــروف مختلفــة. فــي 
كثيــر مــن الحــاالت، تكــون الرعايــة الصحيــة التــي توفرهــا المجموعــات الخاصــة أو الخيريــة مصحوبــة بروابــط 
ــة  ــى خدمــات الصحــة اإلنجابي ــود شــديدة عل ــي هــذا فــرض قي ــة يعن ــة. ففــي الســياقات الكاثوليكي ــر مرئي غي
للمــرأة. وتنشــأ نفــس القيــود عــن انتشــار المنظمــات الدينيــة التــي توفــر خدمــات اإلغاثــة فــي أفريقيــا وفــي 

أماكــن أخــرى. 44

وألن الحــركات المتطرفــة تشــوه ســمعة »اآلخــر« وتحــط مــن قــدره وتــزرع الخــوف والتضليــل عــن طريــق االدعــاء 
بــأن الخدمــات الصحيــة مثــل اللقاحــات الروتينيــة هــي وســائل للســيطرة علــى بعــض المجتمعــات أو تدميرهــا 
عــن طريــق نشــر المــرض والعقــم، فإنهــا تخلــق ســردا يبــرر العنــف ضــد مقدمــي الرعايــة والمراكــز الصحيــة. 
ــة  ــق تغذي ــة عــن طري ــم هــذه الديناميكي ــى تفاق ــؤدي دون قصــد إل ــا ي ــا م ــة غالب إن وجــود المســاعدات الدولي
نظريــات المؤامــرة بشــأن الخطــط األجنبيــة. وقــد اســتهدفت الجماعــات المتطرفــة، علــى ســبيل المثــال، البنيــة 
التحتيــة للصحــة فــي شــمال شــرق نيجيريــا وموظفــي الصحــة المحلييــن الذيــن يوفــرون لقاحــات شــلل األطفــال 

فــي باكســتان.

ومــن خــالل ســد الثغــرات فــي الخدمــات الصحيــة التــي توفرهــا الحكومــة، وعــن طريــق مهاجمــة تلــك الخدمــات 
مباشــرة بالدعايــة الســلبية و/أو العنــف، تســتطيع الحــركات المتطرفــة أن تضعــف ثقــة المجتمــع المحلــي فــي 

فــي الدولــة. 

 ،SIPRI 44. ارتفع اإلنفاق الدفاعي في الواليات المتحدة بنسبة 5٠% منذ 11 سبتمبر مقارنة بنسبة 13% في غيره من القطاعات. أنظر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم

اإلنفاق العسكري العالمي: زيادات في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا، وانخفاض في الدول المصدرة للنفط، أبريل 2٠1٧، يمكن االطالع عليه في:

 https://www.sipri.org/media/press-release/2017/world-military-spending-increases-usa-and-europe.
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تونس ومصر: بناء الثقة من خالل توفير 
الرعاية الصحية

علــى مــدى عقــود، تدخلــت جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة لمــلء الفــراغ الذي تتركــه الدولة 
فــي الخدمــات االجتماعيــة، ففــي حيــن كانــت عيــادات الدولــة تفــرض رســوما أو غيــر موجــودة، 
كانــت جماعــة اإلخــوان توفــر خدمــات عيــادات مجانيــة، متاحــة لجميــع المواطنيــن بصــرف النظــر 
عــن انتماءاتهــم السياســية أو الدينيــة. وفــي حيــن كان يعمــل فــي عيــادات الدولــة طبيــب أو اثنــان، 
ــادات جماعــة اإلخــوان  ــت عي ــة األساســية، كان ــى اإلمــدادات الطبي ــر إل ــادات تفتق ــت العي أو كان
ــة المشــتراة مــن أمــوال  ــدات الطبي ــزة بأحــدث المع ــت مجه ــن، كمــا كان ــاء متطوعي مــزودة بأطب

التبرعــات الخيريــة.

ــة  ــه مســألة عدال ــي أو األخالقــي، وبصفت ــا مغلفــا بغــالف الواجــب الدين ــة هن ــر الرعاي كان توفي
اجتماعيــة. مــن خــالل توفيــر الرعايــة بجــودة أعلــى وتكلفــة أقــل مــن تلــك التــي يقدمهــا النظــام 
ــي كان  ــدى الشــعب المصــري الت ــن الدعــم ل ــل بقاعــدة م ــت جماعــة اإلخــوان بالفع ــام، تمتع الع

يمكــن البنــاء عليهــا فــي ســياق مــا بعــد الثــورة المضطــرب.

والدعــم   الثقــة  أنشــأت  مســلحة،  ســلفية  جماعــة  وهــي  الشــريعة،  أنصــار  جماعــة  أن  كمــا 
ــث ذهــب  ــة، حي ــم نفســها كمجموعــة للخدمــات االجتماعي ــق تقدي ــن أيضــا عــن طري االجتماعيي
أعضاؤهــا األوائــل إلــى األحيــاء المهمشــة وقامــوا بتوفيــر الرعايــة الصحيــة مقترنــة بالتعليــم 
الدينــي. وفــي الوقــت نفســه، كانــوا يدفعــون أجندتهــم األيديولوجيــة، حيــث يعظــون النســاء 
بالعفــة ويوجهوهــن نحــو الجهــاد. ومنــذ ذلــك الوقــت، ارتبــط اســم الجماعــة بالهجمــات العنيفــة 
واالغتيــاالت وغيرهــا مــن الحــوادث العنيفــة، وأدرجتهــا الحكومــة التونســية واألمــم المتحــدة 

كمجموعــة إرهابيــة. 

المصادر: نادين فرج، »بين العفة والسياسة: الخدمات االجتماعية واإلخوان المسلمين«، 22 فبراير 2٠11. يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/revolution-in-cairo/inside-muslim-brotherhood/piety-and-politics.html

باكر، جورج. تصدير الجهاد )مارس 2٠16(. مجلة النيويوركر. يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.newyorker.com/magazine/201628/03//tunisia-and-the-fall-after-the-arab-spring.
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أمريكا الالتينية: تعزيز األيديولوجيات 
المتطرفة من خالل توفير الرعاية الصحية

ــة  ــز خطــاب حقــوق اإلنســان مــن العدال ــة فــي التســعينات، مــع تحــول تركي ــكا الالتيني فــي أمري
االقتصاديــة والرعايــة االجتماعيــة إلــى القضايــا السياســية مثــل حريــة التعبيــر والديمقراطيــة، 

ــة. ــح المقــدم الرئيســي للرعاي ــة لســد الفجــوة لتصب ــت الكنيســة الكاثوليكي تدخل

ووفقــا ألدريــان إســتيفيز، يعمــل المجتمــع المدنــي فــي كونيــن متوازييــن فــي أمريــكا الالتينيــة: فــي 
أحدهمــا تركــز المنظمــات العلمانيــة علــى الضغــط السياســي وجمــع المعلومــات والمؤشــرات ذات 
الصلــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ولكنهــا ال توفــر خدمــات مباشــرة للضحايــا، وفــي الكــون اآلخــر، 
توفــر المنظمــات الدينيــة الدعــم للمجتمعــات والضحايــا - بمــا فــي ذلــك توفيــر الخدمــات الصحيــة 
األساســية التــي ال تســتطيع الدولــة توفيرهــا - ومــن خــالل ذلــك تنشــر تعاليــم الكنيســة الكاثوليكية.

ويرتبــط توفيــر الكنيســة الكاثوليكيــة للرعايــة الصحيــة بروابــط أيديولوجيــة واضحــة تتمثــل فــي 
ــدان فــي  ــدي بل ــم األســرة. ول ــة للمــرأة وخدمــات تنظي ــى  الصحــة اإلنجابي ــود المشــددة عل القي
أمريــكا الالتينيــة - تشــيلي ونيكاراجــوا والســلفادور وهونــدوراس والجمهوريــة الدومينيكيــة - 
بعــض قوانيــن اإلجهــاض األكثــر تقييــدا علــى مســتوى العالــم. وقــد كانــت الكنيســة الكاثوليكيــة 
طرفــا رئيســيا فــي تعزيــز الخطــاب المناهــض لإلجهــاض، علــي ســبيل المثــال مــن خــالل قيــادة 
الحمــالت المناهضــة لالختيــار )اختيــار المــرأة اإلجهــاض أو االحتفــاظ بالطفــل(، كمــا فعلــت فــي 

الســلفادور فــي 1999 لدعــم تعديــل دســتوري يعتــرف بذاتيــة الجنيــن منــذ بدايــة الحمــل. 

ويكشــف التحليــل الجنســاني أن غيــاب احتــرام حقــوق المــرأة - بمــا فــي ذلــك حريــة اتخــاذ 
القــرارات بشــأن جســدها - يرتبــط بالمواقــف المتطرفــة التــي تــؤدي إلــى أشــكال متعــددة مــن 
العنــف، وترتبــط ثقافــة الســلطة الذكوريــة فــي المنطقــة بوجــود أعلــى معــدالت قتــل لإلنــاث 
فــي العالــم، فــي حيــن تواجــه أيضــا العنــف المتفشــي مــن قبــل الجماعــات المســلحة الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة علــي حــد ســواء. وفــي الوقــت نفســه، فــي الواليــات المتحــدة، ال تــزال الكنيســة 
الكاثوليكيــة أكبــر مقــدم للرعايــة الصحيــة حيــث يحصــل واحــد مــن كل ســتة مرضــى علــى الرعايــة 

فــي إحــدى المستشــفيات الكاثوليكيــة.

 .2٠16 .)AWID( المصادر: عايشة إمام: الشيطان في التفاصيل: الصلة بين التنمية وحقوق المرأة واألصوليات الدينية. رابطة حقوق المرأة في التنمية

https://www.awid.org/publications/devil-details :يمكن االطالع عليه في

هيئة األمم المتحدة للمرأة، »خذ استراحة: مكافحة قتل اإلناث في أمريكا الالتينية«، 15 فبراير 2٠1٧. يمكن االطالع عليه في: 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/20172//take-five-adriana-quinones-femicide-in-latin-america

أدريان إستيفيز، »األسطورة والواقع، الكنيسة الكاثوليكية وحقوق اإلنسان في أمريكا الالتينية«، الديمقراطية المفتوحة، سبتمبر 2٠14، يمكن االطالع عليه في: 

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/ariadna-estévez/myth-and-reality-catholic-church-and-

human-rights-in-latin-america

مؤسسة بروكينجز، الحقيقة غير المريحة بشأن الرعاية الصحية العامة والخاصة، 2٠15، يمكن االطالع عليه في:

 https://www.brookings.edu/blog/future-development/201524/07//the-inconvenient-truth-about-public-and-

private-health-care/
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اآلثار المترتبة على قطاع األمن

علــي الرغــم مــن أن قطــاع األمــن خضــع لنفــس تخفيــض الرواتــب واتجاهــات الخصخصــة التــي تمــت مناقشــتها 
فــي األقســام الســابقة. لــم يتقلــص دور الدولــة بالتــوازي كمــا هــو الحــال بالنســبة للخدمــات االجتماعيــة مثــل 
الرعايــة الصحيــة. فــي كثيــر مــن الحــاالت، فــي نفــس الوقــت الــذي انخفــض فيــه اإلنفــاق الحكومــي والدولــي 
ــة بقواتهــا، مــع قيامهــا بشــراء خدمــات  ــت المــوارد حيــث احتفظــت الدول ــي، تحول ــى أمــن المجتمــع المحل عل

الشــركات الخاصــة، ممــا نتــج عنــه توســع القطــاع. 45

اإلنفــاق  ارتفــاع  التقديــرات  تظهــر   ،SIPRI الســالم  لبحــوث  الدولــي  ســتوكهولم  لمعهــد  ووفقــا 
 46 عــام  فــي  دوالر  مليــار   1686 إلــى  ليصــل   - التوالــي  علــى  الثانيــة  للســنة   - العالمــي   العســكري 
2٠16، ويمثــل هــذا 2.2% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي. وقــد ظــل اإلنفــاق العســكري العالمــي مرتفعــا 
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة ويحمــل تكلفــة باهظــة للفرصــة: ويــري المعهــد أن إعــادة تخصيــص 1٠% حتــى 
 ،SDGs مــن اإلنفــاق العســكري العالمــي ســيكون كافيــا لتحقيــق تقــدم كبيــر فــي أهــداف التنميــة المســتدامة

بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تســتهدف التعليــم والصحــة والفقــر.

هناك العديد من المجاالت المترابطة التي تظهر فيها التحديات بجالء:

أدى خفــض الخدمــات االجتماعيــة إلــى إضعــاف فعاليــة الشــرطة المجتمعيــة: وقــد بــدأ المدنيــون 	 
يقتصــون مــن المجرميــن بأنفســهم لمــلء هــذا الفــراغ، كمــا تشــجعت الميليشــيات والكارتــالت )التكتــالت 
االحتكاريــة(  والعصابــات، ال ســيما فــي األحيــاء الفقيــرة، علــي توفيــر األمــن والعدالــة غيــر الرســمية التــي 
تكــون فــي كثيــر مــن األحيــان قاســية وغيــر قانونيــة مقابــل »فــرض الضرائــب« أو االبتــزاز، ممــا أدى إلــى 

المزيــد مــن تــآكل ســلطة الدولــة وشــرعيتها فــي المجتمعــات المحليــة المتضــررة.

عــالوة علــى ذلــك، حتــى عندمــا تكــون الشــرطة حاضــرة - ال ســيما فــي حــاالت مــا بعــد الصــراع أو 	 
فــي األوضــاع المتأثــرة باألزمــات - غالبــا مــا يكــون تدريبهــا ســئ، أو أجورهــا قليلــة و/أو تكــون جائــرة 
تجــاه المجتمعــات المحليــة. وتعــد األعمــال القمعيــة العنيفــة التــي يقــوم بهــا القطــاع األمنــي للدولــة تجــاه 
ســكانها مــن العوامــل الرئيســية التــي تدفــع إلــى التطــرف والتعاطــف مــع الميليشــيات والصحــوات التــي 

تدعــي أنهــا تمثــل العدالــة واألمــن، أو توفرهمــا. 4٧

45. المرجع المشار إليه سابقا.

46. سانام ناراجي-أندرليني وآخرون، الحقائق غير المريحة والحكمة غير التقليدية: وجهات نظر المرأة بشأن التطرف العنيف والتدخالت األمنية، الشبكة الدولية للمجتمع 

www.icanpeacework.org/wp-content/  :المدني وتحالف النساء من أجل قياد األمن: واشنطن العاصمة، مارس 2٠16، الملخص التنفيذي، يمكن االطالع عليه في

.pdf.2٠16-WASL-Security-Brief-Exec-Summary/٠3/2٠1٧/uploads

review-the-child-soldiers-new-job/18/٠3/2٠1٧/http://www.e-ir.info :4٧. مادس إلسو، وظيفة الطفل الجندي الجديدة، 2٠16، يمكن االطالع عليه في
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ومنــذ 11 ســبتمبر علــي وجــه الخصــوص، حــدث ارتفــاع كبيــر فــي المــوارد الدوليــة التــي تســتهدف قطــاع 	 
ــة تخصيــص هــذه  ــد كيفي ــوا بتحدي ــن قام ــر أن المانحي ــراق وأفغانســتان، غي ــل الع ــدان مث األمــن فــي بل
المــوارد  بــدال مــن قيــام حكومــات الــدول نفســها بذلــك. وقــد كان لهــذا القيــد، مصحوبــا بمشــاكل الفســاد 

علــى مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى المحلــي، آثــار عميقــة فيمــا يتعلــق بأمــن الدولــة والمجتمــع.

مــن يســتفيد مــن هــذا التخصيــص الكبيــر للمــوارد والعقــود الحكومية ذات الصلة؟ بتشــجيعها للخصخصة 	 
خلقــت السياســات الليبراليــة الجديــدة أيضــا فــرص لتوليــد إيــرادات كبيــرة بيــن شــركات األمــن الخاصــة 
ــكا الوســطى اكتســبت  ــا وأمري ــع أنحــاء آســيا وأفريقي ــي تعــرض خدماتهــا اآلن للحكومــات. فــي جمي الت

شــركات األمــن متعــددة الجنســيات -التــي يعــد الكثيــر مــن أفرادهــا مــن المرتزقــة - القــوة والنفــوذ.

وفــي ســعيها لتخفيــض تكاليفهــا للحصــول علــى ميــزة تنافســية، كان لــدى شــركات األمــن الخاصــة الحافــز 	 
لخفــض اإلنفــاق علــى إجــراءات فــرز المتقدميــن للوظائــف، األمــر الــذي أدى إلــي توظيفهــا للمجرميــن و 

-فــي بعــض األحيــان- جنــود أطفــال ســابقين. 48

وبالطبــع، فــإن هنــاك بعــد جنســاني قــوي للعســكرة، حيــث ترتبــط عســكرة المجتمــع، وبشــكل أكثــر 	 
49 ومحاربيــن  كحمــاة  للرجــال  النظــر  ذلــك  فــي  بمــا  الذكــورة،  بمفاهيــم  الســالح،  ثقافــة   تحديــدا 

. وعلى هذا النحو، تؤدي العسكرة بشكل غير متكافئ إلى انخفاض حاد في أمن المرأة.

ــس 	  ــى دعــم وتكري ــم 1325 أن: »العســكرة تعمــل عل ــس األمــن رق ــرار مجل ــة لق ــف الدراســة العالمي تضي
عــدم المســاواة الهيكليــة التــي تعمــل بدورهــا علــى حرمــان النســاء والفتيــات مــن المنافــع العامــة، وترســيخ 

اإلقصــاء والتهميــش  وخلــق مقومــات لتفــاوت أوســع يزيــد مــن احتمــاالت نشــوب نزاعــات عنيفــة.« 5٠

يناقــش التقريــر الصــادر عــن آيــكان ووصــل بعنــوان » الحقائــق غيــر المريحــة، والحكمــة غيــر التقليديــة: 
وجهــات نظــر المــرأة بشــأن التطــرف العنيــف والتدخــالت األمنيــة« أهميــة الشــرطة المجتمعيــة وأثــر العســكرة 

ــل. ــوق المــرأة بالتفصي ــى التطــرف والتشــدد وحق والميليشــيات عل

 readings/IPD 2٠15 kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD.http://www2 :48. راي أتشيسون، المال والخصائص الذكورية والعسكرة، 2٠14، يمكن االطالع عليه في

web.pdf-2٠14-Gender and Militarism May-Pack/9_2٠15

http://  :49. منظمة األمم المتحدة للمرأة، منع الصراع، تحويل العدالة، ضمان السالم: دراسة عالمية حول تطبيق قرار مجلس األمن رقم 1325، 2٠15، يمكن االطالع عليه في

reliefweb.int/report/world/preventing-conflict-transforming-justice-securing-peace-global-study-implementation

5٠. أنظر على سبيل المثال، جيرونيم كابالدو، »التجارة الخاسرة: البطالة وعدم المساواة والمخاطر األخرى التفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ«، ورقة عمل معهد التنمية 

٠1Capaldo-IzurietaTPP.pdf-16/http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp :الدولية والبيئة رقم 16-٠1، يناير 2٠16، يمكن االطالع عليها في
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أفغانستان: مخاطر الوفرة وسوء اإلدارة في 
قطاع األمن

لقــد حدثــت زيــادة كبيــرة فــي المــوارد الدوليــة الموجهــة لقطــاع األمــن فــي أفغانســتان، غيــر أن 
الجهــات المانحــة تضــع قيــودا علــى كيفيــة تخصيــص تلــك المــوارد. هــذه القيــود، مقترنــة بمشــاكل 
الفســاد علــى مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى المحلــي، لهــا آثــار عميقــة مــن حيــث أمــن الدولــة 

والمجتمــع.

كشــف التدقيــق والمراجعــة التــي أجرتهــا  الحكومــة األمريكيــة عــام 2٠15 للشــرطة المحليــة 
األفغانيــة )ALP(، وهــي كيــان شــكلته الواليــات المتحــدة بنفســها لتســريح آالف المنضميــن 
ــة مجتمعاتهــم ضــد  ــة وإعــادة دمجهــم فــي قــوة متماســكة مــن أجــل “حماي للميليشــيات األفغاني
المتمرديــن وغيرهــم مــن الجماعــات المســلحة غيــر المشــروعة،”  عــدم فعاليــة الشــرطة المحليــة 

ــة. األفغاني

وفقــا لهــذا التقييــم، وبمــا أن الشــرطة المحليــة األفغانيــة لــم تكــن مجهــزة بشــكل كاف، اســتخدم 
أفرادهــا ألغــراض بديلــة، مثــل العمــل كحــراس شــخصيين للمســئولين الحكومييــن، ولــم تكــن 
هنــاك رقابــة ومســاءلة كافييــن فيمــا يتعلــق بصــرف المرتبــات فتــم اختــالس األمــوال. كمــا كشــفت 
المجتمعــات المحليــة، خاصــة المنظمــات النســائية عــن الســلوك المســيئ ألفــراد الشــرطة 

المحليــة األفغانيــة فــي بعــض المجتمعــات المحليــة.

المصادر: منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومان رايتس واتش(. »فقط ال تطلق عليها ميليشيا«: اإلفالت من العقاب والميليشيات و«الشرطة المحلية 

األفغانية«. سبتمبر 2٠11. يمكن االطالع عليه في:

 https://www.hrw.org/report/201112/09//just-dont-call-it-militia/impunity-militias-and-afghan-local-police.
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من أسفل إلى أعلى

 منطقة البحيرات الكبرى وأوغندا:
أثر شركات األمن الخاص والشركات 

متعددة الجنسيات 

ــادة  ــذ التســعينات، ومــن اإلب ــا مــن العنــف من ــرات الكبــرى فــي أفريقي لقــد عانــت منطقــة البحي
الجماعيــة التــي ارتكبــت فــي روانــدا فــي عــام 1994. وقــد بــرزت أوغنــدا علــى وجــه الخصــوص 
بوصفهــا القائمــة علــى حفــظ الســالم فــي المنطقــة، مــع قيــام المجتمــع الدولــي بضــخ المــوارد 

للجيــش األوغنــدي دائــم التوســع لــدوره فــي قيــادة قــوات حفــظ الســالم فــي الصومــال.

ــم يحقــق  ــدان ل ــف البل ــر بالذكــر أن النمــو المشــهود فــي قطاعــات األمــن فــي مختل ومــن الجدي
المزيــد مــن األمــن للســكان المحلييــن، بــل غرقــت المنطقــة باألســلحة الرخيصــة والجرائــم ذات 
الصلــة. وقــد دفــع هــذا بــدوره الشــركات إلــى توظيــف شــركات خاصــة لحمايــة مواقعهــا وأصولهــا. 
ومــع ذلــك، تقــول امــرأة مــن بنــاة الســالم فــي المنطقــة أن الجنــود وحــراس األمــن ال يتقاضــون 
أجــورا كافيــة لتغطيــة نفقاتهــم، ونتيجــة لذلــك فإنهــم يســتخدمون أســلحتهم لســرقة المجتمعــات 

المحليــة وحتــى الشــركات المنوطيــن بحمايتهــا.

كمــا يشــعر الســكان المحليــون بالغضــب بســبب التصــور أن الشــركات الموجــودة في أوغنــدا ال تدفع 
ضرائــب كافيــة، وأن كثيــر منهــا يتمتــع بحمايــة الدولــة علــى الرغــم مــن أنهــا ضالعــة فــي االســتيالء 
علــى األراضــي المملوكــة جماعيــا. وقــد كان منطــق الدولــة أنــه بعــد أن قتلــت الحــرب الماشــية، 
أصبحــت األرض خاملــة وينبغــي اســتخدامها لزراعــة المحاصيــل مثــل قصــب الســكر. لكــن الدولــة 
لــم تستشــر المجتمعــات المحليــة التــي تملــك األراضــي عندمــا قامــت بتخصيص الحقول للشــركات 
الخاصــة. كمــا أن الممتلــكات التــي تمــت مصادرتهــا تخضــع لحمايــة مكثفــة مــن قبــل الجيــش، ممــا 

يولــد اســتياء أكبــر داخــل المجتمعــات، األمــر الــذي يهــيء البيئــة للصــراع والعنــف.

وقــد أدت خصخصــة األمــن فــي البحيــرات الكبــرى، إلــى جانــب حمايــة الحكومــة لمصالحهــا، إلــى 
توليــد العنــف والتطــرف وعــدم الثقــة تجــاه الدولــة فــي المنطقــة.

المصادر: ماركو جويل، »الملف القطري لحفظ السالم: أوغندا،« توفير المال من أجل حفظ السالم، فبراير 2٠14، يمكن االطالع عليه في الرابط:

 http://www.providingforpeacekeeping.org/201403/04//country-profile-uganda/

دافيد جوفي هيربرت، »أعلى صادرات أوغندا: المرتزقة،« مجلة بلومبرج بيزنس ويك، 1٠ مايو 2٠16، يمكن االطالع عليه في الرابط:

 https://www.bloomberg.com/features/2016-uganda-mercenaries/

صامويل ماتسيكو، »الشركات متعددة الجنسيات واالستيالء على األراضي في أوغندا: منظور حقوق اإلنسان في مجال األعمال،« أفريكلو، جامعة بريتوريا، 1 

مايو 2٠1٧، يمكن االطالع عليه في الرابط:

  https://africlaw.com/201308/05//multinationals-and-land-grabbing-in-uganda-a-business-human-rights-

perspective/
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اآلثار المترتبة بالنسبة للعمال وقوة العمل:

لقــد أدى تفكيــك اللوائــح المنظمــة لحركــة رأس المــال والتأكيــد علــى جــذب االســتثمارات الخاصــة عــن 
طريــق زيــادة العائــدات علــى رأس المــال إلــى آثــار متعــددة علــي نســيج المجتمعــات علــى مســتوى العالــم. فمــن 
ناحيــة، أدى إلــى دورات مــن النمــو واالنكمــاش معــا عبــر البلــدان أو داخلهــا، األمــر الــذي غالبــا مــا يكــون علــى 
حســاب األجــور وإيــرادات الضرائــب 51. وقــد أدى هــذا إلــى انخفــاض اســتثمارات الدولــة فــي شــبكات الضمــان 
االجتماعــي ممــا يضعــف العمــال والمجتمعــات المحليــة. ومــن الناحيــة األخــرى، تتبــع العمالــة المــال إلــى حيــث 
توجــد الوظائــف، ممــا يــؤدى بالتالــي إلــى الهجــرة الجماعيــة داخــل األمــم وعبرهــا، ويضطــر أنــاس لهــم تقاليــد 
وديانــات وقيــم مختلفــة إلــي العيــش قــرب بعضهــم البعــض، يســعى كل منهــم إلــى الحفــاظ علــي العناصــر 

الرئيســية مــن ثقافتــه وهويتــه الخاصــة.

ــة العمــال واحــدة مــن الدوافــع الحاســمة لجــذب االســتثمارات الخاصــة، ال ســيما  ــر حماي ــة تدابي ــل إزال وتمث
عــن طريــق التقليــص التدريجــي لحــق العمــال فــي حريــة التنظيــم والتفــاوض مــن أجــل تحســين ظــروف العمــل. 
ومــع إعطــاء الدولــة األولويــة للسياســات الراميــة إلــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن األربــاح الخاصــة وتقلــص مــن 
مســئوليتها تجــاه حمايــة حقــوق العمــال فــي التنظيــم والمفاوضــة، ال يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض أجــور األفــراد 
ومكاســبهم فحســب، بــل أن السياســات تتحــول عمومــا لصالــح األثريــاء مــع فقــدان القــوة التعويضيــة للعمالــة 

المنظمــة. وقــد نتــج عــن ذلــك زيــادة فــي العمــل غيــر المســتقر وغيــر الرســمي حــول العالــم.

وقــد وجــدت األبحــاث الحديثــة عالقــة متســقة وســلبية بيــن الحقــوق األساســية للعمــال -المفاوضــة الجماعيــة 
والحريــة النقابيــة )حريــة التنظيــم( وظــروف العمــل المقبولــة، وحظــر عمــل األطفــال والعمــل الجبــري - 
ومجــاالت السياســات العامــة المرتبطــة بالتحريــر 51. كمــا يرتبــط انخفــاض معــدالت النقابــات العماليــة فــي 

ــادة عــدم المســاواة. 53 ــم ارتباطــا مباشــرا بزي جميــع أنحــاء العال

وبــدون القــدرة علــى التنظيــم للمطالبــة بظــروف عمــل أفضــل يتحمــل العمــال مخاطــر هائلــة ويجــدون أنفســهم 
ــذي تســتغله الحــركات  ــأس ال ــة والعجــز والي ــا يســهم فــي شــعورهم بالعزل ــدة الخطــورة مم فــي أوضــاع متزاي

المتطرفــة القائمــة علــى الهويــة.

العنصريــة  مــن  جديــدة  أنماطــا  أيضــا  الجديــدة  الليبراليــة  االقتصاديــة  السياســات  ولــدت  لقــد 
54 الجنســين.  علــى  متباينــة  آثــار  لهــا  وكان  الماضيــة،  العقــود  مــدى  علــى  العمــل  أســواق   فــي 
 إن االســتعانة بمصــادر خارجيــة للعمالــة فــي أعمــال التصنيــع واســتيراد العمالــة المنزليــة والعمالــة المعنيــة 
ــة تبيــن بوضــوح تقاطــع العــرق والنــوع االجتماعــي، حيــث نجــد أن النســاء ذوات البشــرة الداكنــة هــن  بالرعاي

األكثــر تأثــرا، يليهــن مباشــرة الرجــال ذوي البشــرة الداكنــة مــن بيــن فقــراء العالــم والطبقــة العاملــة.

http:// :51. بالنتون، روبرت ودورسون بيكسن. التحرير االقتصادي ومؤسسات السوق وحقوق العمال )فبراير 2٠16(. المجلة األوروبية للبحوث السياسية. يمكن االطالع عليه هنا

full  https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf/6765.12137-1475/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111

http://cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-rights-publications/784-transforming-women-work-policies-for-an- 

inclusive-economic-agenda/file

http://sfonline.  :52. ناداسين، بريميال. العمل في المنازل والليبرالية الجديدة وتحويل العمالة )2٠13(. مركز بارنارد لألبحاث المتعلقة بالمرأة. يمكن االطالع عليه هنا

/barnard.edu/gender-justice-and-neoliberal-transformations/domestic-work-neoliberalism-and-transforming-labor

53. نافا نورانيها، »خادمات المنازل ومربيات األطفال المهاجرات للجهاد«، نيويورك تايمز، 18 يوليو 2٠1٧، يمكن االطالع عليه هنا:

 https://www.nytimes.com/201718/07//opinion/isis-jihad-indonesia-migrant-workers.html.

 المصدر السابق.

54. جولييت لوش، »عملية السالم في الفلبين بين جبهتي PH-MILF من أجل منع التطرف العنيف وتحويله في مينداناو،« دورية بناء السالم والتنمية، 2٠1٧، 12:2، يمكن االطالع 

 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15423166.2017.1331747 :عليه هنا
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من أسفل إلى أعلى

عمــل  ظــروف  المتدنيــة  األجــور  ذات  التصنيــع  وظائــف  فــي  العامــالت  النســاء  تواجــه  مــا  عــادة 
بســبب  أنفســهن  تنظيــم  فــي  صعوبــات  تواجــه  كمــا  البــدالت.  أو  التأمينــات  إلــى  تفتقــر  ســيئة 
المقتــرن  العمــل  قيمــة  مــن  التقليــل  إلــي  والميــل  بلدانهــن،  فــي  النقابيــة  الحمايــة  انعــدام  مــن  مزيــج 
علــى  المنزليــة،  العمالــة  التقليديــة.  للنقابــات  الذكوريــة  الطبيعــة  علــى  عــالوة  بالمــرأة،  تقليديــا 
55 عمــل  مــن صاحــب  أكثــر  لــدى  وتعمــل  العــام  للمجــال  مرئيــة  غيــر  أماكــن  فــي  تعمــل  المثــال،   ســبيل 

. عنــد اقتــران هــذه الظــروف مــع حواجــز اللغــة والقيــود القانونيــة واالجتماعيــة، تصبــح العمالــة المنزليــة 
ــا. ــة وضعف ــر الســكان عزل ــن أكث ــة واحــدة م األجنبي

ــى أن  ــل سياســات النزاعــات )IPAC( إل ــد تحلي ــن أندونيســيا معه ــا م ــدة حصــل عليه ــة جدي ــا تشــير أدل وكم
المتطرفيــن يســتغلون عزلــة العامــالت المهاجــرات وضعفهــن وال مباالتهــن باألمــور الروحيــة مــن خــالل التواصل 

معهــن وتجنيدهــن 56 عبــر اإلنترنــت.

كتبــت الباحثــة نافــا نورانيهــا أنــه »بالنســبة لبعــض العامــالت المنزليــات يعــد االنضمــام إلــى الدولــة اإلســالمية 
شــكل مــن أشــكال التحــرر  - مــن الماضــي الــذي يبــدو أن بعضهــن نادمــات، ومــن مصاعــب الغربــة والتبعيــة 

للرجــال.« 5٧

وفــي الوقــت نفســه، فــي بلــدان مثــل الفلبيــن التــي كانــت تصــدر العامــالت المهاجــرات، كثيــرا مــا يجــد الشــباب 
فــرص عمــل قليلــة تســمح لهــم بالتقــدم االجتماعــي واالقتصــادي. إلــى جانــب التهميــش االجتماعــي والدينــي، 
يــؤدي هــذا إلــى زيــادة ضعفهــم أمــام االنضمــام إلــي الحــركات المتطرفــة وميلهــم لذلــك. فــي إقليــم ميندانــاو 
ذو األغلبيــة المســلمة الــذي ظــل لفتــرة طويلــة ســياق للنضــال مــن أجــل الحكــم الذاتــي، تعــد الحوافــز الماليــة 
ــا  ــون عليه ــي يحصل ــب الت ــد الروات ــم تع ــه بالنســبة لبعضه ــث أن ــد الشــباب، حي ــع الرئيســية لتجني ــن الدواف بي
مصــدر دخلهــم الوحيــد. كمــا كانــت الحوافــز الماليــة أيضــا دافعــا للخطــف وغيــره مــن األعمــال التــي تهــدف 

إلــى الحصــول علــى الفديــة. 58

التصنيــع،  وظائــف  مــن  التخلــص  فــي  لالقتصــاد  المتزايــدة  األمولــة  ســاهمت  فقــد  نفســه،  الوقــت  وفــي 
والحــد مــن التدريــب وبالتالــي الحــد مــن تنميــة المهــارات. وقــد اقتــرن ذلــك بازديــاد الميكنــة التــي حلــت 
محــل العديــد مــن الوظائــف، ونقــل الوظائــف إلــى البلــدان ذات الدخــل المنخفــض واألجــور المنخفضــة. 
وجــود  القطاعــات  هــذه  علــى  تعتمــد  كانــت  التــي  المحليــة  المجتمعــات  فــي  والنســاء  الرجــال  ويواجــه 
 بدائــل محــدودة لفــرص التوظيــف، التــي غالبــا مــا تكــون فــي قطاعــات ذات أجــور أقــل بمزايــا أقــل. 59

 ويصبــح الكثيــرون ضعافــا تجــاه خطابــات الحــركات القائمــة علــى الهويــة التــي تلــوم الــدول األخــرى علــى ســلب 
»وظائفهــم« مــن ناحيــة، بينمــا تهاجــم فــي الوقــت نفســه المهاجريــن الراغبيــن فــي قبــول األجــور المنخفضــة 
واألمــن المنخفــض، وهــي الوظائــف غيــر المرغــوب فيهــا المتاحــة بحكــم األمــر الواقــع. وتــؤدي المفاهيــم 
التبســيطية التــي تتحــدث عــن اســتعادة العظمــة الســابقة المرتبطــة ضمنيــا بالتجانــس العنصــري أو اإلثنــي أو 

الدينــي إلــي تأجيــج نيــران كراهيــة األجانــب والعنصريــة ممــا يقربنــا مــن العنــف.

55. ناعومي كالين: كلمة ال ليست كافية: مقاومة سياسات الصدمة الخاصة بترامب وكسب العالم الذي نحتاج، 2٠1٧.   ماركوس بروكنر وهانس ب. برونر، »آفاق نمو منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والتطرف السياسي، 16 مايو 2٠1٠.

56. راديكا باالكريشنان في حوار مع جوشوا كورتيس، النهوض بحقوق اإلنسان من خالل االقتصاد، سلسلة عن االقتصاد والقانون في حوارات، مختبر البحوث المتقدمة حول 

االقتصاد العالمي، مركز دراسة حقوق اإلنسان، كلية االقتصاد بلندن LSE، يناير 2٠16، يمكن االطالع عليه هنا:

 http://www.lse.ac.uk/humanRights/research/projects/theLab/Radhika-Balakrishnan-interview-final.pdf.

5٧. “االقتصاديون غير التقليديين« هم أولئك الذين يتبنون مواقف متنوعة تجاه النظرية االقتصادية. أنظر راديكا باالكريشنان وآخرون، إعادة النظر في استراتيجيات االقتصاد 

الكلي من منظور حقوق اإلنسان )لماذا الربط بين استراتيجيات االقتصاد الكلي وحقوق اإلنسان 2(، 2٠٠8 )ص 1٠(. 

58. جورج مونبيو، »الليبرالية الجديدة-األيديولوجية المسببة لكل المشاكل،« صحيفة الجارديان، 2٠16، 15.٠4، يمكن االطالع عليها هنا: 

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot

59. ناعومي كالين في حوار مع إيمي جودمان، الديمقراطية اآلن!، 13 يونيو 2٠1٧، يمكن االطالع عليه هنا:

 https://www.democracynow.org/201713/6//full_interview_naomi_klein_on_no.
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حوار تمهيدي حول االرتباط بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي والتطرف العنيف

 الجزء الثاني: ما هي الخطوة التالية؟
 طرح األسئلة الصحيحة وتطوير السياسات

التي تحقق الكرامة

ــة االفتراضــات األساســية المرتبطــة  ــار هــي مراجع ــي االعتب ــي يجــب أخذهــا ف مــن الخطــوات الرئيســية الت
بالليبراليــة الجديــدة. وكمــا تقــول الدكتــورة باالكريشــنان، فــإن االقتصــاد الكالســيكي الجديــد المشــتقة منــه 
الليبراليــة الجديــدة يفتــرض أنــه نظريــا “النتائــج األكثــر كفــاءة، مــن حيــث التخصيــص المجتمعــي للســلع 
والخدمــات، ســيتم الحصــول عليهــا إذا تفاعــل النــاس والشــركات فــي أســواق تنافســية حــرة مــع االســتفادة مــن 
حقــوق ملكيــة وتعاقديــة قويــة. االقتصــاد الكالســيكي الجديــد ال يدعــي أنــه ســيتم الحصــول علــى نتائــج عادلــة 
ــه  ــة فــي عــدم المســاواة، لكن ــادة أولي ــه حقــا عــادة مــا يتوقــع حــدوث زي ــا مــن عمــل األســواق الحــرة، إن تلقائي

يجــادل بــأن المكاســب ســتكون كافيــة لكــي يعــوض الفائــزون الخاســرين.” 6٠

 وبينمــا كانــت فلســفة االقتصــاد هــذه مهيمنــة بشــكل ســاحق، كان العديــد مــن االقتصادييــن غيــر التقليدييــن 61
 دائمــا متشــككين فــي االفتراضــات األساســية القائمــة عليهــا الفلســفة. وقــد »شــككوا كثيــرا فــي »قــدرة األســواق 
التنافســية علــي اســتخدام المــوارد بكفــاءة، وقــد قــدروا أن التنافــس »الحــر« غالبــا مــا يــؤدي إلــى الكثيــر 
ــة فــي نظــم الســوق مــن أجــل تصحيــح  ــون إلــى إعطــاء أهميــة أكثــر لتدخــل الدول ــوا[ يميل مــن اإلهدار….]وكان

إخفاقــات التوزيــع والنتائــج غيــر المنصفــة، أو اســتباق حدوثهــا«، كمــا تقــول باالكريشــنان.

فــي اآلونــة األخيــرة، وخاصــة بعــد األزمــة الماليــة عــام 2٠٠8، 62 بــدأت الحــركات الشــعبية فــي اســتيعاب مــا 
كان يقولــه االقتصاديــون غيــر التقليدييــن طــوال الوقــت: أن هنــاك طرقــا أخــرى للتعامــل مــع صنــع السياســات 

االقتصاديــة فــي إطــار النظــام الرأســمالي القائــم علــى الســوق. 63

ــا عندمــا نلقــي نظــرة نقديــة علــى سياســات االقتصــاد الكلــي الحاليــة؟ تــرد  مــا الــذي يمكــن أن يكــون معيارن
باالكريشــنان بطــرح الســؤال اإلضافــي: »لمــاذا نشــارك فــي االقتصــاد؟ ومــا هــو الغــرض مــن النمــو االقتصادي؟«

إن ردهــا بســيط ولــه إمكانــات تحويليــة عميقــة، إذ تقتــرح أنــه ينبغــي تصميــم السياســات االقتصاديــة والماليــة 
ــه فــي اإلعــالن  ــى النحــو المنصــوص علي ــكل شــخص عل ــة ل ــة واالجتماعي ــن إعمــال الحقــوق االقتصادي لتمكي
العالمــي لحقــوق اإلنســان )UDHR(  وكمــا تــم تفصيلــه فــي المعاهــدات التــي التزمــت بهــا دول كثيــرة بمــا فــي 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR( الــذي تــم التصديــق عليــه 

علــى نطــاق واســع. 64

6٠. يتضمن أيضا االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )CERD(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  )ICCPR( واتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW(، أنظر المناقشة الواردة في راديكا باالكريشنان وآخرون، إعادة النظر في استراتيجيات االقتصاد الكلي من منظور حقوق اإلنسان 

)لماذا نقرن استراتيجيات االقتصاد الكلي بحقوق اإلنسان 2(، 2٠٠8 )ص 6(.

61. راديكا باالكريشنان ودايان إلسون، »مراجعة السياسات االقتصادية في ضوء االلتزامات الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.« مجلة إسكس لحقوق اإلنسان 5.1، 2٠٠8، 

https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.econ/files/media_assets/spring11/Balakrishnan2.pdf. :ص 9(، يمكن االطالع عليه هنا(

“حقــوق اإلنســان ….توفــر عدســة معياريــة قويــة للغايــة لتقييــم عمل السياســات االقتصادية.”

)د. راديــكا باالكريشــنان، خبيــرة اقتصادية نســوية(
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وبعبــارة أخــرى، يجــب تصميــم ورصــد سياســات االقتصــاد الكلــي المتعلقــة بالضرائــب والضوابــط الماليــة 
الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  وضمــان  لتمكيــن  حياتنــا  تحكــم  التــي  العامــة  والنفقــات  والتجــارة  والنقديــة، 
والمجتمعــات اآلمنــة والتوظيــف وغيرهــا مــن حقــوق اإلنســان. وعلــى هــذا النحــو، فاألمــر ال يتعلــق بمــا »إذا كان 
القطــاع العــام أو الخــاص مــن يوفــر،« ولكــن كليهمــا. تكمــن مســئولية القطــاع العــام فــي ضمــان توفيــر الخدمــات، 
ــر الشــفافية  ــح واضحــة لضمــان معايي ــك بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، مــع وضــع لوائ ويجــب أن يقــوم بذل

ــة. واإلنصــاف والجــودة والتكلف

ســعيا لتطويــر طريقــة يمكنهــا أن توجــه مثــل هــذا النهــج تجــاه صناعــة السياســات االقتصاديــة، اقترحــت 
باالكريشــنان وزمالؤهــا تدقيــق السياســات االقتصاديــة بنــا علــى معاييــر حقــوق اإلنســان المقبولــة دوليــا كنهــج 
عملــي )أنظــر اإلطــار المنشــور بصفحــة 9(. وبــدال مــن تقييــم أثــر السياســات )مثــل التقييمــات التــي يتــم 
إجراؤهــا لتقييــم اآلثــار المحتملــة للسياســات والمشــاريع علــى البيئــة(، األمــر الــذي يتطلــب تحليــل الســببية، 

ــول باالكريشــنان موضحــة: ــع. وتق ــى أرض الواق ــج عل ــم النتائ ــق فقــط تقيي ــب التدقي يتطل

ــت تتألــف مــن  ــذ السياســات - ســواء كان ــم تنفي ــل فــي دراســة كيــف ت ــق هــدف أقــل  طموحــا يتمث “إن للتدقي
إجــراءات تــم حســابها بصــورة معقولــة إلعمــال حــق معيــن، أو اختيــار الحقــوق التــي يمكــن أن ينظــر إليهــا بصــورة 
معقولــة علــى أن ترتبــط بعالقــة قويــة بــأداة السياســات. ويمكــن لمثــل هــذا التدقيــق أن يســتخدم المؤشــرات 

الكميــة والفحــص النوعــي للتشــريعات وعمليــات السياســات ذات الصلــة.” 65

يمكــن أن تكــون البراجماتيــة قــوة دافعــة، فعلــى ســبيل المثــال، إذا لــم يكــن فــي اســتطاعة حكومــة إحــدى الــدول 
توفيــر ميــاه نظيفــة أو رعايــة صحيــة كافيــة للقــرى النائيــة، ينبغــي أن تتــاح للقطــاع الخــاص فرصــة التدخــل 
ولكــن ينبغــي أن تكــون للدولــة القــدرة علــى تطبيــق معاييــر واضحــة تتعلــق بجــودة الخدمــات المقدمــة، وضمــان 
التوزيــع العــادل اســتنادا إلــى احتياجــات الســكان. ويمكــن تحديــد هــذه االحتياجــات بدورهــا علــى نحــو أفضــل 
باســتخدام البيانــات المصنفــة التــي يمكنهــا أن تســلط الضــوء علــى االختالفــات الديموجرافيــة فــي المجتمعــات 
المحليــة، بنــاء علــى الســن والجنــس والعــرق إذا كان ذلــك مناســبا، واإلعاقــة البدنيــة أو الذهنيــة، ومــا إلــى ذلــك.

ومــن شــأن إعــادة صياغــة السياســات االقتصاديــة أن تعالــج العوامــل عميقــة الجــذور التــي تســاهم فــي زيــادة 
ــا ضمــن  ــة والسياســية وانتهاكه ــة واالجتماعي التطــرف، خاصــة وأن الحرمــان مــن حقــوق اإلنســان االقتصادي
األســباب الجذريــة للتطــرف والتشــدد. كمــا أنهــا تتفــق أيضــا مــع جــدول أعمــال 2٠3٠ ألهــداف التنميــة 
ــز  ــة. فضــال عــن تعزي ــق االســتدامة البيئي ــة االحتياجــات البشــرية وتحقي ــى تلبي ــدف إل ــذي يه المســتدامة ال

الســالم واألمــن.

وكمــا تقــول الخبيــرة االســتراتيجية فــي مجــال الســالم ســانام ناراجي-أندرلينــي فــإن نهــج باالكريشــنان فــي الواقع 
ــة  ــي المســتويات الدولي ــة عل ــة بالسياســات االقتصادي ــى المناقشــات المتعلق ــع الديمقراطــي عل ــي الطاب »يضف
والوطنيــة والمحليــة ألن تقســيمها إلــى عناصــر إطــار حقــوق اإلنســان يوفــر للجمهــور وســيلة تمكنــه مــن المشــاركة 
فــي تحديــد األولويــات والقيــاس ومســاءلة الدولــة.« وتؤكــد باالكريشــنان مبــادئ عــدم التراجــع )أي شــروط حقــوق 
اإلنســان التــي ينبغــي أال تتدهــور( وأن اإلعمــال التدريجــي )أن الــدول يجــب أن تطبــق أقصــى المــوارد المتاحــة 

لتحســين أوضــاع حقــوق اإلنســان( مفيــدة عنــد نقــد سياســات التقشــف وانحســار الخدمــات العامــة.

62.  جورج مونبيو، »الليبرالية الجديدة-األيديولوجية المسببة لكل المشاكل،« صحيفة الجارديان، 2٠16، 15.٠4، يمكن االطالع عليها هنا: 

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot

63.  ناعومي كالين في حوار مع إيمي جودمان، الديمقراطية اآلن!، 13 يونيو 2٠1٧، يمكن االطالع عليه هنا:

 https://www.democracynow.org/201713/6//full_interview_naomi_klein_on_no.

64. يتضمن أيضا االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )CERD(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  )ICCPR( واتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW(، أنظر المناقشة الواردة في راديكا باالكريشنان وآخرون، إعادة النظر في استراتيجيات االقتصاد الكلي من منظور حقوق اإلنسان 

)لماذا نقرن استراتيجيات االقتصاد الكلي بحقوق اإلنسان 2(، 2٠٠8 )ص 6(.
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كيفية إشراك سياسات االقتصاد الكلي 
في منع التطرف العنيف

بناء علي »إعادة النظر في استراتيجيات االقتصاد الكلي من منظور حقوق اإلنسان
كتابة راديكا باالكريشنان ودايان إلسون وراجيف باتل

يغطــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان طائفــة مــن الحقــوق تشــمل الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة التاليــة، التــي قبلتهــا جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة:

الحق في العمل )المادة 23(	 
الحق في الراحة واالستجمام )المادة 24(	 
الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق )المادة 25(	 
الحق في التعليم )المادة 26(	 

المعاهــدات الدوليــة الالحقــة، مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، تحــدد التزامــات الــدول األطــراف فيهــا. وفــي حيــن لــم تصــدق كل الــدول علــى هــذه 

المعاهــدات، فقــد التزمــت جميعهــا بالمبــادئ األساســية لقانــون حقــوق اإلنســان.

تنطــوي التزامــات حقــوق اإلنســان علــى ثــالث واجبــات محــددة فيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة 
ــق  ــع بهــا فيمــا يتعل ــة أن تضطل ــى الدول واالجتماعيــة. وهنــاك ثــالث واجبــات رئيســية يتعيــن عل

بحقــوق اإلنســان:
االلتزام باالحترام. 1
االلتزام بالحماية. 2
االلتزام بالوفاء. 3

65. راديكا باالكريشنان ودايان إلسون، »مراجعة السياسات االقتصادية في ضوء االلتزامات الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.« مجلة إسكس لحقوق اإلنسان 5.1، 2٠٠8، 

 https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.econ/files/media_assets/spring11/Balakrishnan2.pdf.:ص 9(، يمكن االطالع عليه هنا(
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المبادئ التوجيهية للحكومات في تلبيتها اللتزاماتها االقتصادية واالجتماعية:

بالتزاماتهــا الخاصــة  بالوفــاء  الكفيلــة  الوســائل  الــدول بهامــش تقديــري فــي اختيــار  تتمتــع 
التاليــة: النقــاط  تراعــي  أن  عليهــا  لكــن  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  بالحقــوق 

يقــر اإلعمــال التدريجــي بــأن التمتــع الكامــل بحقــوق اإلنســان لــن يتحقــق فــي يــوم 	 
واحــد، لكنــه يطالــب بــأن يقتــرب قليــال مــن ذلــك  كل يــوم.

تعنــي أقصــى المــوارد المتاحــة أن الحكومــات ال يمكنهــا أن تتملــص مــن التزامــات 	 
حقــوق اإلنســان عــن طريــق ال….بنقــص المــوارد.

يعني عدم االنتكاس أنه ينبغي الحفاظ علي المستوى المتحقق من التمتع بالحقوق.	 
الحــد األدنــى مــن االلتزامــات األساســية/الحد األدنــى مــن المســتويات الضروريــة يعنــي 	 

أنــه هنــاك عتبــة ينبغــي علــى الــدول االمتثــال لهــا.
يعد معيارا المساواة وعدم التمييز مركزيين فيما يتعلق بعالمية حقوق اإلنسان.	 
تعنــي المســاءلة والمشــاركة والشــفافية أن الحكومــات ملتزمــة بتوفيــر آليــات يســتطيع 	 

العامــة  السياســات  صناعــة  فــي  والمشــاركة  الدولــة  مســاءلة  خاللهــا  مــن  النــاس 
والوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة للقيــام بذلــك. 

التطــرف  بمنــع  الصلــة  ذي  التأثيــر  لمعرفــة  االقتصاديــة  السياســات  مراجعــة 
اإلنســان: حقــوق  إطــار  الســتخدام  العنيــف 

بشــكل جماعــي، توفــر هــذه الجوانــب مــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان إطــارا لتحليــل 
الحقــوق  إعمــال  فــي  مســاهمتها  علــى  للوقــوف  والوطنيــة  الدوليــة  االقتصاديــة  السياســات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة. للعوامــل االقتصاديــة، علــي النحــو المبيــن فــي هــذا التقريــر، دور 
واضــح وإن كان معقــدا فــي الضعــف تجــاه التطــرف والظــروف المؤديــة إلــي التطــرف العنيــف.

ــة كمعاييــر محــددة ســلفا  توفــر مراجعــة السياســات االقتصاديــة باســتخدام الحقــوق ذات الصل
طريقــة عمليــة لرصــد أثــر السياســات علــى األحــوال االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى أرض الواقــع. 
ومــن شــأن اعتمــاد مثــل هــذا النهــج أن يتيــح اتخــاذ قــرارات وطنيــة ودوليــة مبنيــة علــى األدلــة 

بشــأن السياســات االقتصاديــة التــي لهــا تأثيــر ذي صلــة بمنــع التطــرف العنيــف. 

لمزيد من النقاش وشرح إلطار المراجعة أنظر: راديكا باالكريشنان وآخرون، إعادة النظر في استراتيجيات االقتصاد الكلي من منور حقوق اإلنسان )لماذا 

استراتيجيات االقتصاد الكلي مع حقوق اإلنسان 2(، 2٠٠8، يمكن االطالع عليه هنا:

 http://cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-rights-publications/20-whymeswithhumanrights2-pdf/file

وراديكا باالكريشنان ودايان إلسون، »مراجعة السياسات االقتصادية في ضوء االلتزامات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية«. مجلة إسكس لحقوق 

اإلنسان 5.1، 2٠٠8 )ص 9(، يمكن االطالع عليه هنا:

 https://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.econ/files/media_assets/spring11/Balakrishnan2.pdf.
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حوار تمهيدي حول االرتباط بين السياسة االقتصادية والنوع االجتماعي والتطرف العنيف

الخاتمة
يتســم جــدول األعمــال والتحــول المقتــرح بالعمــق. كمــا أن المصالــح الراســخة فــي الحفــاظ علــى الوضــع القائــم 
ــق  ــاك فرصــة متاحــة لتطبي ــم. هن ــة بنفــس القــدر. ولكــن الوقــت قــد حــان أيضــا لتحــدي الوضــع القائ عميق
نمــاذج اقتصاديــة بديلــة لرفــع مســتوى الرفــاه الفــردي واالجتماعــي، كمــا تتيــح أيضــا التحــول مــن اإلطــار 
الســلبي لمنــع التطــرف العنيــف أو مكافحتــه إلــى صياغــة رؤيــة إيجابيــة لمــا نؤيــده، مــع التأكيــد علــى تعزيــز 

.)PREP( ــة ــة والمســاواة فــي الحقــوق والتعددي الســالم والصمــود والمرون

ومــن المؤكــد أن هنــاك حاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث والحــوارات الشــاملة مــن أجــل تحســين فهــم 
الصــالت المحتملــة بيــن ظــروف االقتصــاد الكلــي والتطــرف وتحليلهــا مــن المنظــور الجنســاني. هــذا التقريــر 
ــن هــذه االتجاهــات  ــة بي ــة للصل ــد مــن الدراســات المتعمق ــل المســتقبلي وتشــجيع المزي يوفــر مدخــال للتحلي
فــي البلــدان الصناعيــة أو الناميــة. كمــا أثبــت التقريــر أيضــا أهميــة اتبــاع نهــج يراعــي النــزاع و الفــروق بيــن 
الجنســين عنــد صناعــة السياســات االقتصاديــة الوطنيــة مــن أجــل تفــادي العوامــل التــي يمكــن أن تســهم فــي 
تهيئــة بيئــة تمكــن لنشــوء الحــركات المتطرفــة التــي يحتمــل أن تتحــول إلــى اســتخدام العنــف. واســتنادا إلــى 
المناقشــات المذكــورة هنــا، فقــد عرضنــا مجموعــة مــن اإلجــراءات لكــي يأخذهــا صانعــو السياســات واألطــراف 
الفاعلــة فــي مجــال التنميــة والباحثــون فــي االعتبــار )أنظــر الصفحــات 5 - 6(. وتهــدف هــذه التوصيــة إلــى 
تشــجيع المزيــد مــن الحــوار بشــأن الصلــة بيــن السياســات االقتصاديــة ومنــع التطــرف العنيــف، بمــا فــي ذلــك 

عنــد إعــداد االســتراتيجيات الوطنيــة والبرامــج وعنــد جمــع البيانــات.



الشبكة العالميةألنشطة المجتمع المدني )آيكان ICAN( تشكر التالي ذكرهم على 
كرمهم ودعمهم لعملنا الرامي إلى منع التطرف العنيف وتعزيز السالم المستدام 
)WASL والشامل خاصة مع شركائنا في التحالف النسائي للقيادة األمنية )وصل

اآلراء الواردة بهذا التقرير ال تمثل بالضرورة  كل المؤسسات واألفراد ذوي الصلة، 
بما في ذلك منظمة األمم المتحدة والهيئات التابعة لنظام األمم المتحدة أو الدول 

األعضاء باألمم المتحدة 

واشنطن دي سي، الواليات المتحدة االمريكية
1775 Massachusetts Avenue NW, Suite 524 | Washington DC 20036 USA
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