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ملخص تنفيذي

الحرب في المناطق المبنية:
إرساء االستقرار في المدن
فرجينيا كومولي
باحث أول  ،المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية ()IISS

اقترنــت المعــدالت المرتفعــة للنمــو الســكاني الســريع باالنتقــال المتزايــد
إلــى المناطــق الحضريــة .فــي الوقــت الراهــن ،يعيــش  55%تقريبــاً مــن
ســكان العالــم فــي المــدن .ومــن بيــن إجمالــي عــدد ســكان العالــم
المتوقــع بحلــول  2030وقــدره  8.5مليــار نســمة ،ســيعيش  60%فــي
مناطــق حضريــة.

•

•

•

تتصــدر الــدول الناميــة المؤشــرات الحاليــة والمســتقبلية لنمــو الســكان
واالنتقــال إلــى المــدن.

بمــا أن الصراعــات يتزايــد أمدهــا ،فــإن الخطــوط الفاصلــة بيــن مرحلــة
الصــراع ومرحلــة مــا بعــد انتهــاء الصــراع تتداخــل مــع بعضهــا بعــض.

•

•

غالبــاً ال تســتطيع الســلطات المحليــة تلبيــة احتياجــات القادميــن الجــدد
بأعــداد كبيــرة إلــى المــدن ،والذيــن يبحثــون عــن فــرص عمــل ومســتقبل
أفضــل واألمــن .والنتيجــة هــي ظهــور المناطــق غيــر الرســمية أو
العشــوائية.

يظهــر االرتبــاط بيــن الصــراع ومعــدل الجريمــة بوضــوح فــي المــدن التــي
تضربهــا الصراعــات وفــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الصــراع ،ويؤثــر ذلــك علــى
األمــن وإدارة الحكــم والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

•

•

يتزايــد التحــول فــي جوهــر الصــراع إلــى الطبيعــة الحضريــة فــي هــذا القرن؛
فالقتــال يتأثــر بتضاريــس المناطــق المبنيــة ممــا يــؤدي بــدوره إلــى التأثيــر
علــى منشــآت البنيــة التحتيــة ،وعلــى اســتمرار األنشــطة االقتصاديــة
واالجتماعيــة المعتــادة فــي مدينــة أو بلــدة مــا ،وعلــى تقديــم الخدمــات،
والخطــط بعيــدة المــدى إلعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء الصــراع.

تعتبــر قــدرة المــدن علــى التكيــف مــع متطلبــات مــا بعــد انتهــاء الصــراع
مــن خــال اإلدارة الفعالــة للمناطــق العمرانيــة وإشــراك المجتمعــات
المحليــة والتنميــة الســتكمال جهــود إرســاء األمــن عامـ ًـا حاســماً لبنــاء
القــدرة علــى مواجهــة التحديــات المســتقبلية .تشــمل بعــض الــدروس
المســتفادة مــا يلــي:

•

تأثــر  50مليــون شــخص تقريبــاً فــي جميــع أنحــاء العالــم بالصراعــات
المســلحة فــي المــدن فــي .2015

•

ينظــر كل مــن األكاديمييــن والقــادة العســكريين منــذ أمــد بعيــد إلــى
ـامال فــي مناطــق
الحــرب فــي المناطــق المبنيــة باعتبارهــا صراعــاً شـ ً
كثيفــة المبانــي .وأســفرت هــذه النظــرة إلــى بيئــات المناطــق المبنيــة
باعتبارهــا مياديــن معــارك عــن وجــود رؤيــة منعزلــة لــكل جانــب عنــد
محاولــة تصميــم السياســات األمنيــة للمناطــق الحضريــة.

•

نظــراً للتحديــات متعــددة الجوانــب الناتجــة عــن الصــراع فــي المناطــق
المبنيــة وســيناريوهات مــا بعــد انتهــاء الصــراع فــإن التدخــات العســكرية
أو األمنيــة بمفردهــا ليســت كافيــة .وستســتفيد جهــود إرســاء االســتقرار
مــن التوســيع الكبيــر لهــا لتشــمل اإلغاثــة اإلنســانية ،والمعونــات،
والتنميــة ،والتخطيــط العمرانــي وإعــادة اإلعمــار وخصوصــاً فيمــا يتعلــق
بالمــدن والبلــدات .يضــاف إلــى ذلــك أن التخطيــط العمرانــي يمكــن أن
يصبــح "مكونــاً حيويــاً فــي عمليــة التعافــي الوطنــي بعــد الحــروب".

•

المــدن التــي يــدور فيهــا الصــراع ســيعود عليهــا النفــع مــن تطبيــق نهــج
"قائــم علــى كل مجــال بمفــرده" .بحيــث يشــمل ذلــك توجيــه المعونــات
والتدابيــر لتعزيــز التعافــي فــي مجــاالت معينــة كإعــادة الخدمــات
العامــة فــي منطقــة معينــة .ويعتمــد هــذا النهــج اعتمــاداً شــديداً
علــى المشــاركة الواســعة للمجتمعــات المحليــة فــي تحديــد األولويــات
واإل ســتراتيجيات.

•

يقتضــي النهــج القائــم علــى مجــاالت معينــة وأي إســتراتيجيات أخــرى
للتعافــي الحضــري بعيــد المــدى تعاونــاً وثيقــاً بيــن مختلــف األطــراف
المعنيــة بالسياســات والمؤسســة العســكرية وقطــاع اإلغاثــة اإلنســانية،

بــل وحتــى الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول .ومــع هــذا فــإن التدابيــر
بعيــدة المــدى ال تقضــي علــى الحاجــة إلــى بعــض التدخــات قصيــرة
ـوال مؤقتــة مفيــدة.
المــدى والتــي تعتبــر فــي بعــض الحــاالت حلـ ً

	•تشــترك كل المــدن بعــد انتهــاء الصــراع فــي وجــود قــوات شــرطة
غيــر كفــؤة ،ويميــل توفيــر األمــن إلــى التناثــر والتوفــر فــي مناطــق
معينــة والطبيعــة المؤقتــة .ولذلــك البــد مــن إعطــاء األولويــة
لوجــود قــوات أمــن شــرعية .وينبغــي بنــاء برامــج توفيــر األمــن علــى
التعــاون بيــن قــوات الشــرطة والجمهــور.
	•تســاعد مشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي إعــادة اإلعمــار
بعــد انتهــاء الصراعــات فــي زيــادة قــدرة المــدن علــى مواجهــة
الصدمات المستقبلية.
	•أبــرزت تجربــة العــراق بعــد  2003أهميــة تطبيــق الالمركزيــة فــي
اتخــاذ القــرار علــى مســتوى األقاليــم والبلديــات،
وتفويــض صالحيــات كافيــة لهيئــات التنميــة المحليــة ومجالــس
البلديــات؛ أي نمــوذج يقــوم علــى مشــاركة أكبــر فــي إدارة
المناطق الحضرية.
	•مــن المهــم للغايــة تعزيــز إمكانيــة التنقــل الحضــري ،بحيــث
يمكــن تجنــب انحصــار أكبــر عــدد مــن النــاس فــي مناطــق بائســة
ال يســتطيعون االنطــاق منهــا للحصــول علــى فــرص عمــل فــي
اقتصاد ما بعد انتهاء الصراع.
•

ينبغــي إشــراك مخططــي المــدن والمهندســين المعمارييــن فــي جهــود
إرســاء االســتقرار فــي المــدن.

عبــر عــن رأي المؤلفيــن فقــط وال تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية ،باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة ،وكذلــك ال تعبــر
بيــان إخــاء المســؤولية :اآلراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُ َّ
عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .حقــوق النشــر :أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية .2019
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