
 
 
 

 
 IFIT اإلطار الشامل للمراحل االنتقالية لمؤسسة

 نظرة عامة

طَوًراً بعَد َطْور، ثمة فرصة للبلدان التي عانت من القمِع والصراعاِت الُمسلحة لالنتقال إلى مستقبٍل  
 .قد تظھر التحديات جليةً، ولكن الطريق نادًرا ما يكون كذلك .أفضٍل غير أن األقلية فقط ھي التي تنجح

د ھذا الُكتيب إطاًرا مفھوميًا وتشغيليًا جديًدا يھدف إلى تحسين نتائج العملية االنتقالية من خالل  يُحدِّ
ه  التركيز على الشمولية كمبدأ توجيھي وتبني منھج عملي للتغلب على التحديات والعقبات، ويُوجَّ

ميَّزت ت بالصراعات التي تللتحوالت وسنوات التكيف التي تتبعھا في الدول الھشة والدول التي تأثر
وغياب الميثاق االجتماعي  ('بالدول الھشة'والُمشار إليھا فيما بعد )بالممارسات العنيفة المثيرة لالنقسام 

 .المقبول على نطاق واسع أو العقد االجتماعي، وتشتت الھوية السياسية

في أفضل الحاالت، يمكن أن تجعل ما لم ف .وتُمثل التحوالت لھذه البلدان انتقااًل يخلق فرصةً لنقلٍة نوعيةٍ 
ولكن، وكما يوضح تاريخ العديد من البلدان، فإن القليل من ھذه  .يكن متصوًرا في السابق ممكنًا حاليًا
فقد تغلبَّت العديد من دول أمريكا الالتينية على الديكتاتوريات  .التحوالت ھي التي تفي بالتوقعات

مستويات عالية جًدا من العنف وعدم المساواة كما أنتجت التحوالت في  العسكرية إال أنھا ال تزال تواجه
العديد من دول االتحاد السوفيتي السابق صوًرا من االستبداد والمصادرة الواسعة لممتلكات الدولة، 
وانھارت العديد من الدول األفريقية ودخلت في حروٍب أھليٍة فوضويٍة في فترة التسعينيات خالل 

نتقال من االستبداد، وقد شھدت العديد من البلدان اآلسيوية نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا بعد عصور محاولتھا اال
ولعل األبرز اليوم ھو نضال العديد من دول المنطقة  .من االستبداد لكنھا ال تزال تُعاني من الفساد أيًضا

ت المسلحة المفتوحة، على العربية من أجل خلق حكومات مستقرة وقابلة للمساءلة، والحد من الصراعا
 .الرغم من وجود مطالب كثيرة من أجل التغيير

وفي حين واجھت العديد من التحوالت تحدياٍت مشتركٍة، فبعضھا صار أضخم اآلن مما كان عليه في 
الماضي فاالنقسامات العرقية أو الدينية أو اإلقليمية أو القبلية أو الطائفية أو الطبقية أو حتى االنقسامات 
األيديولوجية تحول بشكٍل كبيرٍ دون تكوين أنظمة مستقرة يُنظر إليھا على نطاق واسع على أنھا شرعية، 
ع الحكومات الضعيفة والتي ال تستطيع أن تتصرف باقتدار وإنصاف بعض الجماعات  فكثيًرا ما تُشجِّ

من الصراع الذي  على االقتتال من أجل السلطة على نحو ال طائل منه لينتج عن ذلك حلقاٍت مفرغةٍ 
وتُعاني االقتصادات أكثر في ھذه العملية، وتتدھور أحوال الشعوب التي طالما أشعلت  .يصُعب إنھاؤه

 .اإلنتقالية أمانيھا ھذه المرحلة

ويستند ھذا الكتيب إلى التجارب السابقة والحس السليم من التجارب المتراكمة لتقديم طريقة جديدة 
التحوالت تُمثل منعطفات قليلة ولكنھا ھامة في التاريخ والتي من خاللھا، وعكس للمضي قدًما، ويؤكد أن 

ل دينامياتھا االجتماعية والسياسية من خالل اتباع مسار وطني جديد  التيار، يمكن للدول الھشة أن تحوَّ
عدم  ةيتسم بممارسات أكثر شموالً وتماسًكا، وأن تعتمد ميثاق اجتماعي وعقد اجتماعي دائمان في حال

ومع مرور الوقت،  .، وأن تبني ھوية سياسية شاملة وواقع أكثر شموالً بھما تواجد أيھما أو عدم االلتزام
فإن ھذا يمكن أن يسھم في إيجاد ُحكًما يكون أكثر استجابةً لمطالب الشعب وخاضًعا للمساءلة منه، 

ة النطاق، وتضع أنظمة أمنية وكذلك أن ترسم سياسات اقتصادية تولد نمًوا ُمشترًكا ومكاسبًا واسع
د مختلف فئات السكان، وتُقلِّل من  وقانونية تحفظ المساواة للجميع، وأخالقيات اجتماعية وثقافية تُوحِّ

 .التمييز والظلم الذي طال أمده

ويؤيد الكتيب مبدأ الشمولية كأھم أولوية من أولويات المرحلة االنتقالية، ألنه ومع صعوبة ذلك من 
وبما أننا  .عملية، ھو السبيل الواقعي الوحيد للدول الھشة لالنتھاء من دورات الصراع والقمعالناحية ال



 
 
 

نوصي باستخدام الشمولية كبوصلة لتحديد األولويات والحكم على السياسات واإلجراءات في المجاالت 
تيب يقدم فية، فإن الكالسياسية واالقتصادية واإلدارية والقانونية واألمنية، والمجاالت االجتماعية والثقا

أفكاًرا عمليةً للقادة المعنيين بالشمولية من أجل تعزيز التالحم والتكامل والشعور بالقومية المشتركة 
التي يمكن أن تساعد البلدان على التغلب على التوترات واالنقسامات التي تجلبھا  (العروض الوطنية)

التطلعات للخطة الجديدة لالنخراط في مساعدة الدول  وعلى ھذا النحو، فإنه يعتمد على .حتًما التحوالت
الھشة، وأھداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكالھما يركز على الشمولية باعتبارھا عامالً أساسيًا 

 .لتعزيز االستقرار والتنمية

رسات اويمكن تفسير فشل العديد من الدول الھشة التي تمر بمرحلة انتقالية في اقتالع جذور المم
المؤسسات الضعيفة  :مثل )أحوال البداية السيئة  (1) :اإلقصائية، وإنھاء الصراعات بعدد من العوامل

 (2)؛ و(أو المستحوذ عليھا، وديناميات االنقسام االجتماعي والسياسي، واألسس االقتصادية الرخوة
ويھدف  .اتخاذ قرارات معيبة (3)الجھود المتعمدة، سواء الداخلية أو الخارجية، لتخريب عملية التغيير؛ و

اإلطار المعروض في ھذا الُكتيب إلى تحسين العامل األول، والقيام بالتحليل الالزم لمكافحة العامل 
الثاني، وتجھيز السياسيين والقادة االجتماعيين ورجال األعمال المعنيين بالشمولية، ومؤيديھم المحليين 

واتساقًا مع مجموعة من أحوال البداية والطبيعة المتغيرة  .الثالث والشركاء الدوليين، للتغلب على العامل
ولكن ليكون  "طريقة للتوجيه"ليكون بمثابة  يكتب لألولويات في أي مرحلة انتقالية، فإن ھذا الكتيب لم

 .إطاًرا لالستناد إليه وتطبيقه بشكل مختلف في أوقات وأماكن مختلفة

ح الرئيسية التي تواجه الدول الھشة في التحوالت، ويعرض مبدأ الشمولية، التحديات  الجزء األول ويوضِّ
ويدرس الركائز األساسية التي يعتمد عليھا كما يُشدد على ضرورة خلق دينامية شاملة كأولوية ضرورية 

 .ومرغوب فيھا على حٍد سواء

ية، وكيف أنھا من المحتمل األدوات الالزمة لتقييم الظروف المحلية لمتابعة الشمول الجزء الثاني ويقدم
م لمساعدة الجھات الفاعلة وطنيًا ودوليًا للتركيز بمھارة على  أن تتطور مع مرور الوقت، وھو ُمصمَّ

 .التھديدات والعقبات والفرص الرئيسية، وجعل أعمالھا أكثر فعالية

العمل ذات  خيارات السياسات والممارسات حيث يُسلَّط الضوء على مجاالت الجزء الثالث ويتناول
األولوية التي سوف تحتاج إلى عناية في المراحل المبكرة من االنتقال من أجل المساعدة في وضع البالد 

ويتم فحص عشرة مجاالت، مع طرح أسئلة أساسية، وخيارات استراتيجية،  .على مساٍر أكثر شموالً 
 .وأمثلة على الممارسات الجيدة والسيئة الموضحة

بلد بعد القمع أو الصراعات المكثفة حتًما عملية طويلة وشاقة، خصوًصا إذا كان وتعد إعادة توجيه ال
عليك مواجھة التھديدات المتزامنة بالعنف، والسلوك اإلقصائي، والفوضى اإلدارية، وأطماع الجھات 

 ولذلك يجب على قادة التحول .الفاعلة، وسقوط االستثمارات، كما ھو الحال في العديد من الدول الھشة
المعنيين بالشمولية أن يكونوا واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه ومتى يمكن تحقيقه وعليھم في بعض الحاالت 
التغلب على المخاوف العميقة والصعاب الشديدة، لكن ھذا اإلطار وھذه األفكار واألدوات ستُساعد قادة 

 .االً للنجاح فيهالتحول المعنيين بالشمولية أن يكونوا أفضل استعدادا لذلك وأكثر احتم

وتعرض نماذج كإسبانيا وشيلي وجنوب أفريقيا وتونس أنه يمكن تھيئة الظروف إلقامة دولة ومجتمع 
أكثر شموالً حتى في المجتمعات المنقسمة بشدة، ويمكن أن يُحقق القادة السياسيين واالجتماعيين ورجال 

ت واتفاقات مع خصومھم الكثير خالل األعمال المصرون والراغبون حقًا والقادرون على إقامة عالقا
وكل  .المرحلة االنتقالية لتمكين الشمولية كي تترسخ كسلعة وطنية تُعم بالفائدة على جميع المواطنين

بديل آخر قد يؤدي إلى تأبيد ھذه الحلقة المفرغة من اإلقصاء والصراعات التي تُعيق الدول الھشة 
 .وتُقيِّدھا


