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األخطار اليومية
العنف المسلح غير المرتبط بالنزاع

يف الفرتة ما بني عامي 2004 و2009، بلغ متو�صط النا�ص الذين قتلوا نتيجة للعنف كل عام 526.000 �صخ�صا، غري اأن 10% منهم فقط كانوا وفيات 
لنزاعات مبا�صرة. غري اأن الهتمام الدويل ركز عادة على احلروب بني الدول اأو احلروب الأهلية، بالرغم من اأن البحوث الأكادميية تظهر اأن احلروب 

بني الدول ومنذ عام 2005 كانت م�صوؤولة فقط عن جزء �صغري من كافة النزاعات امل�صلحة. 
وبداأ تداول م�صطلح ما بعد احلرب يف نهاية احلرب الباردة. لكن ونظرا اإلى اأن النزاعات امل�صلحة ل توؤدي دوما اإلى نتائج وا�صحة – مثل ن�صر 

ع�صكري اأو اتفاقية �صالم- فقد يكون من غري الوا�صح متى تبداأ مرحلة ما بعد احلرب، وخ�صو�صا اإذا ظل العنف امل�صلح منت�صرا.

ي�صار عموما اإلى العنف امل�صلح الذي ال يقع خالل مرحلة النزاع اأو مرحلة ما بعد النزاع مب�صطلح »غري املرتبط بالنزاع«

ويتداخل مفهوم العنف امل�صلح غري املرتبط بالنزاع مع عدد من املجالت – من اجلنايات اإلى ال�صحة العامة- ويت�صمن الأحداث العنيفة التي ميكن 
ت�صنيفها وفقا لدافع املعتدي )مثل الدوافع القت�صادية اأو ال�صيا�صية( اأو املكان )مثل املحلي اأو املدين( اأو نوع ال�صحية اأو املعتدي اأو عالقتهما )مثل 

العنف على اأ�صا�ص اجلن�ص اأو اجلرمية املنظمة(. ويتداخل تعريف العنف غري املرتبط بالنزاع مع م�صطلحات مثل الأزمة واحلالت احل�صا�صة. 

يف حني اأن الو�صول اإلى الأ�صلحة، بحد ذاته، ل يعترب دافعا للعنف امل�صلح، فمن اجلدير بالذكر اأن املدنيني ميلكون تقريبا 75% من 875 مليون قطعة 
�صالح مملوكة يف العامل، ح�صب تقديرات م�صح الأ�صلحة ال�صغرية. ومتلك اجلماعات امل�صلحة غري التابعة للدولة والع�صابات جزء �صغريا من هذه 

الأ�صلحة )فقط 1.3%(. متلك القوات امل�صلحة الوطنية ووكالت تطبيق القانون اقل من ربع خمزون الأ�صلحة العاملي. 
ت�صري التقديرات اإلى اأن 42%-60% من العنف القاتل حول العامل يتم ارتكابه با�صتخدام الأ�صلحة. ومقابل كل �صخ�ص ُيقتل با�صتخدام �صالح، هناك 
على الأقل 3 ينجون من اإ�صابات العيارات النارية. وحتدث الغالبية من الوفيات الناجتة عن العنف يف الدول واملناطق التي ل تعترب بيئات نزاع اأو ما 

بعد نزاع.

حتدث غالبية الوفيات الناجتة عن العنف يف الدول واملناطق التي ال تعترب بيئات نزاع اأو ما بعد نزاع.

يت�صمن العنف امل�صلح يف املناطق غري املرتبطة بالنزاع جماعات م�صلحة 
خمتلفة واأ�صكال متباينة من العنف. وتت�صمن اجلماعات امل�صلحة الأفراد 
واملجموعات التي ت�صتطيع الو�صول اإلى الأ�صلحة، وتتباين املجموعات من 

حيث احلجم والتبعية والهيكل. 

امل�صلح  العنف  واأنواع  امل�صلحة  العالقات بني اجلماعات  اأن تطور  وميكن 
مع مرور الزمن، مع احتمالية انخراط اجلماعات امل�سلحة يف العديد من 
اأ�صكال العنف. عالوة على ذلك، ميكن اأن تتداخل الأنواع املختلفة للعنف 
امل�صلح وتتفاعل وتعزز بع�صها ب�صكل متبادل. ويف الدول التي ينت�صر فيها 
العنف امل�صلح ب�صكل كبري، ميكن اأن يتعاي�ص العنف امل�صلح وا�صع النطاق 
مع العنف الإجرامي وجتاوزات حقوق الإن�صان والهجمات الإرهابية اإلى 

جانب الأ�صكال املختلفة للعنف ال�صخ�صي.

من  للقوة  امل�صروع  ال�صتخدام  الدولة  حتتكر  اأن  عموما  املقبول  ومن 
تقرر  اأن  ملواطنيها. وميكن  الفعلي  الأمن  من  معني  م�صتوى  �صمان  اجل 
مثل  بهم،  ال�صتعانة  اأو  الآخرين  اإلى  القوة  ا�صتخدام  تفوي�ص  الدول 
�صركات الأمن اخلا�صة. ويف حالت اأخرى، تتحدى اجلماعات املتمردة 
يوؤدي  مما  الدولة،  احتكار  الأخرى  الإجرامية  واملنظمات  والع�صابات 
بع�ص  يف  العنف  على  ال�صيطرة  على  للقدرة  الدولة  فقدان  اإلى  غالبا 

مناطقها اأو جميعها. 
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وميكن اأن ت�صيء احلكومات اأي�صا احتكارها ل�صتخدام القوة، بت�صخري العنف �صد مواطنيها لغايات ال�صيا�صة. ويوؤدي �صعف املوؤ�ص�صات والأداء ال�صيئ 
فيما يتعلق بحكم القانون اإلى الإ�صرار ب�صرعية الدولة وثقة املواطنني. ويف هذه احلالت، فاإن العديد من املواطنني يلجوؤون اإلى و�صائلهم اخلا�صة يف 
احلماية وغالبا ما تكون من خالل �صراء ال�صالح ودعم قوات الدفاع املحلية الأهلية اأو رف�ص نزع ال�صالح. وميكن اأن تقود هذه اخلطوات اإلى دوامة 

�صلبية مع تزايد قوة اجلماعات العنيفة اخلا�صة على ح�صاب احلكومات.

وكانت الرغبة يف الو�صول اإلى الأرا�صي واملوارد الطبيعية دائما م�صببا للعنف امل�صلح. اإن العالق بني الأرا�صي واملناطق واملجتمع بالفعل م�صاألة جوهرية 
لفهم العنف امل�صلح غري املرتبط بالنزاع. وب�صكل عام، كلما زاد تنظيم املجموعة، كلما زاد اهتمامها بال�صيطرة على منطقة ما. وت�صتخدم اجلماعات 
عالية التنظيم العنف لتثبيت قوتها واحلفاظ عليها. وت�صتخدم اجلماعات ذات العالقات القوية مع جمتمعاتها، مثل ع�صابات بانديال�ص يف نيكاراغوا 
العنف ب�صكل معتدل وميكن اأن تعمل كقوى امن وحماية للمجتمعات التي تعمل فيها – اإما ب�صكل ر�صمي، اأو ك�صركات اأمن وحماية خا�صة، اأو ب�صكل 

غري ر�صمي. وباملقابل، فاإن اجلماعات متعددة الأ�صول واملنابت )مثل جماعة مارا�ص يف اأمريكا الالتينية( فاإنها اقل حتفظا يف ا�صتخدام العنف.

اإن م�ساألة ارتباط العنف بحاالت »النزاع امل�سلح« اأو »ما بعد النزاع« اأو »غري مرتبطة بالنزاع«، لي�س جمرد تالعب بالكلمات. فال�سكان امل�ساركون يف 
نزاع م�صلح وا�صح املعامل ي�صتطيعون الو�صول اإلى املوارد الدولية والتي ميكن منعها يف حال عدم و�صوح طبيعة النزاع. وب�صكل اأكرث حتديدا، ميكن اأن 

يوؤدي م�صمى النزاع امل�صلح اإلى تدخل جمل�ص الأمن الدويل ون�صر قوات حفظ ال�صالم الدولية وتوفري امل�صاعدات. 

غري اأن الدول ميكن اأن متر مب�صتويات مرتفعة من العنف امل�صلح غري املرتبط بالنزاع عادة ما ترتك لتحل اأمورها بنف�صها يف مكافحة هذه امل�صاكل، 
بغ�ص النظر عما اإذا كانت متلك الو�صائل ال�صرورية لذلك اأم ل. وكرد على هذه احلالت، اأعلنت بع�ص الدول »احلرب« على جماعات اجلرمية املنظمة 
مثال من خالل ا�صتخدام التكتيكات الع�صكرية يف حماولة لكبح جماحها واحلد من خطرها. غري اأن هذا الطريق ميكن اأن يوؤدي اإلى ت�صعيد العنف.

ظهرت اأ�صاليب جديدة يف التعامل مع العنف امل�صلح غري املرتبط بالنزاع، مبا يف ذلك توزيع امل�صاعدات الإن�صانية يف املناطق غري املرتبطة بالنزاع 
ومنح حق اللجوء لل�صكان الهاربني من التجنيد الق�صري يف الع�صابات. اإل اأن املبادرات متعددة الأطراف ومتعددة القطاعات – مثل اإعالن جنيف 
حول العنف امل�صلح والتنمية، والذي يهدف اإلى احلد من العنف امل�صلح يف مناطق النزاع واملناطق غري املرتبطة بالنزاع، قد بداأت تلعب دورا هاما يف 

هذا املو�صوع.


