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اعات المتجذرة1 ز ي النز
ز

 بناء القدرات الوساطية ف

 (JOHN PAUL LEDERACHجون بول ليدراش )

ي  شاركتلقد 
 
بناء السالم الدولي وتحويل الرصاعات عمليات ف

 
 
ين عاما ة ال تقل عن عشر  ما ، و 2لفتر

 
ا   نفسي أمام جدتو  كثتر

 
 تحديا

 مثتر 
 
ح للناس  ا ي حال  ؟طبيعة عملي لالهتمام: كيف اشر

 
ف

ي لما أقوم به، فستكون  استخدامي 
ي للوصف الوظيف 

 ،أجابتر

ي دعم"اعمل 
 
. المصالحة" ولكن هذا الوصف غتر كاف  عمليات  ف

فورية ينتج  صور تتدفق و فشعان ما يحدث ربط شي    ع  " ،"انا وسيطبقول  من ناحية أخري اذا اكتفيتو 

  ال سؤاعنها 
 
ي توسطت هي ام":  متكررا

ي ورطه نفسي  ومره أخرى أجد   "؟فيها  الرصاعات التر
 
. الحقيقة واضحة ف

ي عملت كوسيط
ات من المبادرات، إال أنت  ي دعم العشر

 
ي ف

أعل  عل – وضوح الشمس، بالرغم من مشاركتر

ي عدة نزاعات دولية  – مستوى من العملية السياسية
 
ي كنتمن الجدير بالذكر و  محددة،ف

ي مجرد  ان 
 
 ف
 
 عضوا

 فريق 
 
 ثانوي لعبت فيه دورا

 
  ا

 
ي . داعما

ي محاوالنر
 
ح وف غشاها ي ، أرى وجوه الناسحقيقة ما أقوم به المستميتة لشر

ة واالرتباك ات من الحتر ي الرصاعات الدولية "ان صوره  . تعبتر
 
الوسيط" والعمل الذي يجب ان يقوم به ف

ي كثتر 
 
ي  ا ولكنهم ،من األذهان محدده وواضحة ف

 
ي القيام به ف

ي وال فهمي لما ينغ 
لألسف ال يعكسا تجربتر

ون  كما يراها أعتقد ان صوره الوسيط   . الرصاعات طويلة االمد سياقات  ي الواقع  هي الكثتر
 
له لمضصورة ف

  . خادعةوم

ي هذا المقال
 
 وف

 
 كيفية  الهدفو  لتوضيح المقصود بطبيعة الوساطة ، أسغ جاهدا

 
ا من ورائها وأختر

من خاللها  تمكني –بناء عمليات مستدامة  كيف أن  ناقشسأ والدقة، التحديد لتحري مزيد من و . ئها بنا

ي القاتتغيتر ع األفراد والجماعات والمجتمعات من
 اشكال من الي الرصاع العنيف  من تحددها دورات هم التر

ي 
ي طة االجتماعية. الوسالقدرة متأنية  رعايةيتطلب   –التفاعل الالعنف 

أن قد الحظت  ومن المضحك أن 

ي ال يعجبمال
   ليس ا "النعت" هذ أن. عل ما يبدو mediativeكلمة ل استخدامي  هدقق اإلمالن 

ا
ي  مقبوال
 
ف

                                                           
1 John Paul Lederach, Building Mediative Capacity in Deep-Rooted Conflict, 26 Fletcher F. World Aff. 91 (2002) 

 من متنوعة مجموعه وضع وقد. نوتردام جامعه في للسالم الدولية للدراسات كروج. ب جوان معهد في الدولي السالم أستاذ هو ليدراش بول جون 2

 وقاده الحكومات مع ليدراش السيد عمل المهنية، مسيرته وخالل. الدولي السالم وبناء والوساطة الصراعات تحويل مجاالت في والبرامج التدريبات
 ميننايت جامعه في الصراع تحويل لبرنامج متميز عالم أيضا وهو. بلدا 25 في المعارضة وقاده الوطنية والحركات المحلية والمجتمعات الكنائس

 (.Eastern Mennonite University)   الشرقية

ي  ةيقدرة الوساطال
 
تتطلب منا ان نفكر ف

اء  مجال تفاعل
ّ
اجتماعي لعمليات التغيتر البن

 من الوساطة 
ا
ي لها تأثتر وساطي بدال

التر

ي الدور الذي  رصها بتعريفها الضيق الذى يح
 
ف

يقوم به شخص أو فريق علي مستوي 

. التفاوض السياسي   
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ية.  ي اللغة اإلنجلتر 
 منذ استخدمه ومع هذا فأن 

 
سمعته مصادفة أن  متعمدا

ي 
 
ي يحاولون رلندا الشمالية حيث كان ايف

إيجاد طرق جاهدين زمالن 

ي الفعل لوصف ردود 
 
ي كانوا يأملون ف

ي  غرسها االجتماعية التر
 
ف

ي تقوم ب
ي  كبتر   عدد المجموعات التر

 
مبادرة من مبادرات  من المهام ف

ن اسكمن اال "    مثلاطياف المجتمع المتنازعة بير  التعايش السلمي 

هؤالء الناس  ينظر لم  (. from housing to health" )للصحة

عل أنها  الستجابتهم بالتأكيد نظروا ، لكنهم طاء وسعل أنهم  ألنفسهم

 بو (.  mediative)" وساطي سلوك "
 
ا الذي ميالد المصطلح كان هذا ايذانا

ا
ي وصفه. أجده مفيد

 
 ف
 
 ودقيقا

 تعريف القدرة الوساطية: 

ي  واذا نظرنا من منظور القدرة الوساطية، 
 
لعمليات مجال تفاعل اجتماعي فسنجد أنها تتطلب منا ان نفكر ف

اء 
ّ
 من من لها  بما التغيتر البن

ا
التم الوساطة بتعريفها الضيق الذى يتأثتر وساطي بدال ي الدور الذي يقوم  هاختر 

 
ف

. منذ سنوات مضت  كريستوفر ميتشل   أكد به شخص أو فريق علي مستوي التفاوض السياسي

(Christopher Mitchell وأنشطة 
 
( بأنه سيكون من الحكمة النظر الي الوساطة كعملية تتطلب أدوارا

ي اتجاهحركذا يوه .شخص واحد يلعبهفردي متعددة، وليس كنشاط 
 
اع لخلفية فهمنا  نا ف ي تشبهالت  

 التر

ح هنا أن نوسع العالقات و شديدة التعقيد من الشبكة   حدود عمليات. وأقتر
 
 مصطلح الوساطة ليشمل فهما

اتيجية داخل النظام الشبكي  مؤثرةلقدرة اجتماعية 
اء عل نقاط العالقة االستر

ّ
 االن . دعونا للعالقات بشكل بن

. هننظر إل كل جزء من أجزاء  ي
 ذا التعريف المبدن 

كما   ،خصوصية دور عن  وليس يةالتفاعل العالقة نوعيةعن  mediative الوساطية مصطلح عت  ي

  تضمني
 
ي يستخدمها الوسيط عادة لخلق الي اإلشارة المصطلح ايضا

المواقف والمهارات والتخصصات التر

ي 
 
اجتماعي  تفاعل ت مجاال داخل ها جانتاإعادة إل  طي انهج الوسميسغ ال ثّم ومن . التفاعلهذه النوعية ف

اع  ّمكننهج، فإنه ي  ممحددة. بعبارة أخرى عندما ينجح هذا ال اجتماعي  مجال تفاعل تطوير من أطراف الت  

بيكون بير  القطاعات  ي السابق عل  متشر
 
ي كانت تقترص ف

بنفس المواقف والمهارات والمجاالت التر

 عملية الوساطة التقليدية. 

 إلى المدارس "من

 األسواق من و المستشفيات

 تخلق  والنقل" اإلسكان إلى

 في الحياة العنكبوتية شبكة

مساحات أو  الصراع مناطق

 ينشأ عنها للتفاعل مجاالت

 نقاط بعض بالضرورة

النزاع. خطوط عبر االلتقاء  
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ا كيبة" نوعا   تخلق هذه "التوليفة" او "التر

 
ا
ا
اللوم حتر  دورة الرصاع من  يدفع من التفاعل الذي مختلف

 حتر   م الي اقسنورد الفعل واال 
ّ
حلول طرح اتفاقيات و  عقد   هو الرئيسي يكون الهدف ال وعادة اء. الحوار البن

ي  بدءاله ليس فقط مكن من خاللي   مجال تفاعل اجتماعي ز يعز وانما يكون الهدف هو ت
 
عمليات التغيتر  ف

 
ّ
 السلمية و ة و اءالبن

 
 . تها ستداما علالمحافظة لكن أيضا

ي  علفيشتمل "capacity""القدرة" اما مصطلح 
يوحي الفهم والكفاءة واالنضباط كما  معان 

  بالمهارة
 
 لهدف البحث . تجاهكل من الممارسة واال أيضا   واإلرادة متضمنا

 
فإن وخالصة القول وتحقيقا

ي آخر جوهر ال ا بمعناه –التمكير   " يمكن تعريفها بأنها القدرة"
، بمعت  م". ي األساسي  : "أنا قادر وملتر 

 فت " social space"االجتماعية" التفاعل عبارة "مجاالت اما 
 
ي المحيط العام  شتر ضمنيا

 
أن ف

ي لألحداث 
اع انقسامات حادة وتاريخية، فأنه من المرجح  أحدث)الخلفية( التر   حدوث تماس بير   فيها الت  

شّيد منها أو الجمغي  الثقافيةالذات  / ة ويله  اصفوف 
اته  ممحدداتهو م بكل تفرده –سواء الم   –  مومتغتر

ي هذه االنقسامات.  ب صلةال وثيقةالعالقات االجتماعية المجموعات  مع
أن الرصاع له  ببساطة وهذا يعت 

.  صعيد تأثتر واسع النطاق عل ال ي انه من االجتماعي
المعقدة والمتداخلة  شبكة الحياةل  الممكن وهذا يعت 

ي مناطق الرصاع تخلق  أن
 
ورة بعض نقاط االلتقاء عت  االجتماعي للتفاعل  مجاالت ف ينشأ عنها بالرص 

اع الشمالية "من المدارس إل المستشفيات و من األسواق إل اإلسكان  يرلندا إمثل مبادرات  خطوط الت  

 . والنقل"

ي 
 
ينفذها محدودة ماهي اال عملية اجتماعية  شكلها التقليديغتر أنه  من المفارقات أن الوساطة ف

 هذه الجهات نا تكو وعادة مالحوار المباشر بير  جهات معينة فاعلة  بتيستر قوم شخص أو فريق صغتر ي اما 

ي  مستوياتأعلي 
 
 هو الوسطاء وما يقوم به القيادة السياسية والعسكرية.  ف

ا
ك تقديم أوال تعريف مشتر

احو  للقضايا  ات ياتفاق تيستر عقد   -كمقياس للنجاح   والذي يعتت   –كله من ذلك   لتناولها واألهم لياتآ اقتر

ا.  ي قدما
الجديد ومن خالل العالقة مع الوسيط يتم خلق مجال للتفاعل  بير  القادة حول سبل المض 

.  -أن يكون  أملن والذي – والمختلف  يمثل هذا و ّبناء بير  هؤالء الخصوم السياسيير 
ا
للتفاعل  مجاال

 تحويلي ال
 
إن تجدر اإلشارة  . ومع ذلكالتغيتر المرجو إلحداث ط عل الخصوم و ضغفيه مارس الذي ت

ي المقام األول حيث عملية اقصائيةهي المصالحة  عملية
 
تصورات ونقاشات و  عبارات علترتكز  ف

"  الوس مجال التفاعلمن خالل "يتم خلق تواصل بينهم  أطرافبير   وحوارات توسيع   الذي يمكناطي
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رين من االهالي  ليضم بير  جناحيه هتأثتر  مجال
" بحكم  مجالهذا "ال ولكن نسبة أكت  من المترص  الوساطي

الية واستبعاديةطبيعته سي  . كل االطراف المعنية  لال يشم ألنه ظل مساحة اختر 

ي سهم مجاالت التفاعل االجتماعي تأود االشارة هنا الي أن 
 
ف الوساطة اهدأ وتعميقع يوست ف

نامج و  التحويلية العديد من وجود  الي  "توسيع" هنا  لفظ شتر يو . ا لية تنفيذهآمن ناحية تصميم الت 

ي ال نقساماتاال أثرة بالمت االجتماعية وحداتالذات التفاعل التبادلي بير  القطاعات والنقاط 
يتم تعدي ما ت تر

ي المفاوضات السياسيةعادة طرحه 
 
 شخاصمن اال ناقش فكرة وجود العديد يف "تعميق" لفظ.  اما ف

ي الذين هم والعالقات واإلجراءات 
 
اء التفاعل لل الحاجة أمّس  ف

ّ
الرئيسيير  من حفنة القادة  بكثتر  أكت  بن

  الذين
 
 ت

 
ي حال بأ قللالسياسية أو العسكرية. هذا ال يوالمتحملير  لكل االعباء  سلط عليهم االضواء دائما

األساسي  ر ياعالمليست المفاوضات السياسية ولكنه يؤكد أن  ةالسياسي اتوضالمفمن االحوال من شأن ا

ي  اطيةأو الحرصي للقدرة الوس
 
ي مزقتها الحرب ف

ي لوضع باالمجتمعات التر
 
عمليات  االعتبار  مع الوضع ف

ي ي
ي التغيتر األوسع التر

 أن تتم.  نبغ 

لهدف ا و أالمنظار الذي سيتم استخدامه  سواء علي  ومؤثرة ةق مختلفافآات التغيتر عملي خلقت

ي العادة الرغم من أنه يتم  وعل. المرجو تحقيقه
 
ي ظل نوعية الوساط الي النظر ف

 
االتفاقات ة السياسية ف

ي يتم عقدها 
ي كيفيةالتغيتر تعمليات ، فأن بير  القادةالتر

 
ي تحدي ف

 
 تبدأ المجتمعات ككل  جعل دخل ف

ي ذر جرحلة التحول ال ز تعز و 
 
ابر بجودة المن يتعلق مقياس النجاح  النحو فإن.  وعل هذا العالقات ي ف

امج( ي تدعم العمليات بمرور الوقت أكت  قوقدرات العال )الت 
خصوصيات المحتوى ونتائجه بكثتر من  ة التر

ي و الموضوعية. 
 
 علالمؤثرة  عمليات المد والجزر عند تقييم نجاح هذه العمليات، يجب عل المرء النظر ف

ي تنتقل بها المجتمعات منا
ي المقام األول االنقسام مرحلة لكيفية التر

 
ي تحددها ف

والعنف  اتالتفاعالت التر

ابط البمرحلة نحو  اء التعايش والتعاون والتر
ّ
وهذا له تداعيات هامة عل التصميم   . ن

من اجل جعل نظرية  الخصوص السغي م عل وجه وي، حيث يجب عل التق(evaluation)مويوالتق

ي االتغيتر األساسية واضحة وضوح الشمس  
   . (assesment)لتعلم والتقييملكل من عمليتر

 ما يتم 
ا
 ال مستوى النجاح الذي حققه عمل باالستناد " طي اتأثتر الوسالعبارة " ترجمةعادة

ي التأثتر "الوسيط" 
 
ي يمكن قياسالالوساطه تصورات ومفاهيم وإنجازات عملية  علي ف

نجاحها بمدي  تر

نها منمختلف  منظور  "ةيطاالقدرة الوس"تستخدم من ناحية أخري  . نتائج محددةتحقيقها ل
ّ
 ضبط يمك
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ي 
 
ي  بشكل اختيارها يتم   ةاجتماعي تفاعل مجاالت عمليات التغيتر ف اتيج  ي الوقت ذاته فاستر

 
 "القدرة" أنوف

ي 
 
اء عت  خطوط الرصاع ف

ّ
ايدة عل التفاعل بشكل بن ي المجتمع ال هذه المجاالت تخلق وتدعم المتر 

 
حركة ف

كتر  كله . بوجه عام
ي حيثالعنرص  علوينصب التر اتيج    القاتالعشبكة  تأثر ت االستر

ّ
اءه بسبب بصوره بن

ي  جذريحدوث تغيتر 
ي مجموعه محدده من المجاالت والعالقات االجتماعية التر

 
علي  بدورها  أثرتف

ي شامل التحول ال
 
 . المجتمع ككل ف

ي   وخالصة القول، يركز منظور "القدرة الوساطية" عل االهتمام بإدخال نوعية
 
 كيانالتفاعل ف

ي  اتيج   من أجل تعزيز عمليات  القاتالعاجتماعية داخل شبكة  جاالت من م استر
ّ
ي اال التغيتر البن

 
 ماكناء ف

ي 
ي مقتلالرصاع  أصابها التر

 
 . ف

 القدرة الوساطية: أدوات ومناظنر جديدة

ي 
 ميقتض 

ّ
اإلمكانيات أفضل قة حول نهج بناء القدرات الوساطية أن نفكر بطرق خال

اتيجيات ال ي تّمكنواالستر
ي التحول ا من متابعة نتر

 
ي اماكن الرصاع العميق.  الذي يحدث ف

نر اكمة ومن خت  المتر

، وجدت  أثناء ي يمكن أن مجالير  من المفاهيم والممارسات ان هناك عملي
ي القدرة"هذه  تدعمالتر

" التر

 .
 
 تحدثنا عنها سالفا

 : ةالمحلي كوادر يرتكز علي الموارد/ال ستنباطي ا استخدام منهج

ي مجال التدريب عل تحويل الرصاع وبناء 
 
، عملت ف ي

ي الثمانينات من القرن الماض 
 
ي ف

 
السالم ف

. ومن الجدير  ممتد  سياقات ثقافية وسياسية متباينة عل نطاق واسع ي
من أمريكا الوسىط إل القرن األفريفر

 من ّج 
 
 ملحوظا

 
ي التدريبية قد تطورت تطورا ية راء خوض تلك التجارب بالذكر أن أساليت  ي علي مما الت 

 حفزن 

 مح ا اقتر 
 
  نهجا

 
 يستند عل التعليم التشاركي الذي وجدته سائدا

 
ي أمريكا الالتينية. واذا عقدنا  استنباطيا

 
ف

ه من المناهج،   مقارنة بير  المنهج االستنباطي وغتر
 
  التعليمطرائق  بينه وبير  سنجد االختالف جليا

  المنهج االستنباطي  حيث يسغي  (prescriptiveاالجبارية ) التقليدية
 
األفكار من  ار الستمطحثيثا

ي البناءالمشاركير  ومن ثّم 
 
ع ف   يشر

 
ي حير  أن  استنادا

 
علي معرفة الناس وفهمهم للرصاع الدائر حولهم. ف

اع )يمكن تشبيها بوصفات االكل  ابقة االعداد أساليب سفرض ياالجباري  التقليدينهج مال ي كيفية حل الت  
 
ف

 عتقدالجاهزة( م
 
  . أساليب أو نماذج جديدة بذلك خطأ انه يدخل ا
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ي البداية
 
ي الجهود "التدريبة ف

 
حت المقارنة كطريقة إلعادة النظر ف  وضوعةو التعليمة الم "اقتر

ات وصلت للقناعة أن المنهج  اعات. ومع مرور الوقت وتراكم الخت  لورش العمل الخاصة بحل الت  

ي هام 
 التدريب والتعليم.  يتعدىاالستنباطي يمثل منظور فلسف 

اع اماكن اهالي جوهر المنهج االستباطي كفلسفة للتفاعل مع  أن إرشادية  عالماتعدة  عزز ي، الت  

:  يمكن تلخيصها رئيسية   عل النحو التالي

اف  .1 الثقافية  بخلفياتهم لالستعانة الدؤوب والسغي  ةالمحلي كوادر لل القصوى باألهميةاالعتر

ي نطاق االمكان المتأثرة بالرصاع. 
 
 والسياسية لبناء السالم ف

ي  .2
 
تعزيز عمليات التغيتر المستدامة المرتبطة بالحقائق والرؤى كما يراها الساعيير  للتغيتر ف

 القائم.  السياق

ي العالقة بير  ال .3
 
ام والثقة المتبادلير  ف

اءتعزيز االحتر نوعية الن  ةالمحلي كوادر وافدين والال خت 

 . تحويلية وعادة ما تكون أكت  أهمية من محتوى النشاط بمثابة عمليةهي بينهما العالقة 

اء الوافدين بالشفافية حول دوافعهم وهوي .4 اتهم الثقافية ااإلرصار عل أن يمتاز الخت  تهم وتحتر 

اع سيتواصلونحتما  ألنهم ي أماكن الت  
 
 . مع االهالي المحليير  ف

اعال أدراك أن تصميم استجابات .5 قةهو عملية  ت  
ّ
ي التكيف مع  خال

 
تتطلب االبتكار واإلبداع ف

ي تطورها 
 
 رصاع عميق الجذور. لل السياقات الشديدة الديناميكية والمستمرة ف

اع.   االستنباطي المنهج   بزيادة القدرة الوساطية داخل محيط الت  
 
 وثيقا

 
كفلسفة يرتبط ارتباطا

كيبة الخاصة بالمجتمع وصول لفهم لث لالفلسفة هو السغي الحثي هذهمفتاح نجاح و  األطراف المؤثرة و التر

ي الرصاع
 
ي تحمل باإلضافة الي  ،االجتماعي  التفاعل مجاالت و  ف

ي طياتها العالقات التر
 
أعظم االحتماالت ف

ي لم يتم 
اء. يبدأ هذا التوجه بتقييم السياق ووضع تصور لتلك العالقات والعمليات والطرائق التر

ّ
للتغيتر البن

 يات إمكان ما تحمله مناستثمارها أو تطويرها عل الرغم م
ا
ي  هائلة. اسمحوا لي أن أقدم مثاال

 
عل ذلك. ف

ي جهودها لدعم مبادرات السالم أوائل التسعينات، عملت مع معهد الحياة والسال 
 
ي أوبساال بالسويد ف

 
م ف

ي تم التفكتر فيها لتقديم كل ال
ي الصومال. ومن بير  المسارات التر

 
الممكن لجهود السالم المحلية  عمدف

. وقد  والدولية كان ي السياق الصومالي
 
ي المسار الذي ركز عل دور النساء والمؤسسات النسائية ف

العديد  أثت 

ي العالقات الدولية تخصصير  قليل من الموعدد غتر من المراقبير  غتر الرسميير  
 
م هذا الجهد  ولكنه علي ف
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وه ثانويا نظر يتفاقال  النهائية فعليةاللصياغة بالنسبة ل اعتت  ات السالم السياسية بير  قادة الفصائل. وكان ي 

ي أحسن األحوال، عل
 
. لخلق نوع من التمثيل  سياسيةاللياقة أنه نوع من ال إل هذا الجهد، ف ي

لكن و   النسان 

 بوجه عام، 
 
 علي خلفية أن المجااستن ظر الي هذه المبادرة نظرة  كلها استخفاف وازدراءن

 
الصومال  تمعدا

 الي كونه  باإلضافةذكوري / ابوي مجتمع
 
 بدويمجتمعا

 
  . ا

وبولوجيا ال أالدور الذي يلعبه فهم   أغفلت أهمية  كلها  إال أن هذه المناظتر   ي نت 
 
)علم االنسان( ف

" تتطلب منا أن ننظر إل الوساطية "القدرة و أنهما أعنيه هنا مجتمع، و لل"القدرات" الوساطية 

ا ما يتم أغفالها ألنها  الكوادر / اإلمكانيات ي أماكنها الطبيعية ومدي فعاليتها، ولكن غالبا
 
الطبيعية الموجودة ف

اء عن بحثنطاق ما ي ضمن ال تدخل عادة ي هذه خاصجه بو الغربيون منهم بوجه عام و ه عادة الخت 
 
.  ف

ي المجتمع من خالل الزواج بير  القبائل وم
 
، فإن نتجاه أشه نسؤولياتهالحالة، وبالنظر إل موقع المرأة ف

ي أهادرها  استثنائية أمكانياتتمثل  أنها  المؤسسات النسائية لها خصائص فريدة حيث 
 . ال ينبغ 

ي هذا الصدد مختلفة عن الرجال بسبب  .1
 
فيما يخص الرصاع بير  القبائل، فأن تجربة النساء ف

ي  موضوع الزواج
 
يقاتلون أزواجهن  نوأشقائه نكثتر من األحيان اباؤه  بير  القبائل الذي يجعل ف

ي التقاليد الصومالية ال
 
ي انتقلوا اليها كان بوسع النساء أن ينتقلن من   عتيقةوأبنائهن. ف

القبائل التر

 ما أمن و األصلية ب قبائلهنالزواج إل  بحكم 
 
كدبلوماسيير  غتر   نتدخلسالم. ونتيجة لذلك، غالبا

ي جلساترسميير  
 
 القبائل.  مشايخ جلساتوقف إطالق النار و  ف

ي كثتر من األحيان .2
 
ي أنه يمكن ف

تذهب  أن إن مسؤولية المرأة تجاه االحتياجات اليومية ألشتها تعت 

ي وتتفاعل مع نظائرها من القبائل االخرى.  المرأة
الي االسوق والتجمعات التجارية حيث تلتفر

ي  لمات أن األسواق تحولت لنقطة اتصال وتبادل وتواصل. فكم عدد وأصبح من المّس 
اعات التر الت  

ي األسواق وكم عدد مبادرات السالم اندلعت 
 
ي تدخلت فيهف

  ير  سعّ و  النساء  نالتر
 
 حثيثا

 
سعيا

 الحياة. استمرار  من أجل ئها إلنها

انية االشة، وعند ذهابها فهي المسئولة عن  عن أشتها،وكجزء ال يتجزأ من مسئولية المرأة  .3 متر 

ي تنفق
ي االعتبار . للتسوق، فهي التر

 
ي بلد انهارت فيه الحكومة والمصارف يجب وضع ذلك ف

 
ف

م  من و المركزية 
ّ
 أن ينتقل  إل أيدي أولئك  -تحول االقتصاد إل آليات غتر رسمية  ث

 
ي ضمنيا

ما يعت 

ي األسواق 
 
ي  –الذين يعملوا عل نطاق واسع ف

 
 . النساء  أيدىأي ف
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ي ا
 
وبولوجية ف إلشاع بمبادرات متعددة لوقف أطالق النار وعلي الرغم من كل حنكتهن االنت 

ي الحدود االجتماعية 
 
 دورهن الفاصلة وموقعهن االجتماعي ف

 
ا ي األسواق، واختر

 
بير  الفئات المتعاركة ف

ي مد وجذر الموارد االقتصادية، اال أن  النساء الصوماليات لم 
 
ي  يأخذن حظهن من االهتمام الرئيسي ف

 
ف

ي يتم 
ي االدبيات التر

 
المنهج االستنباطي عل صعيد آخر يبحث ولكن .  الدبلوماسية الرسميةدراستها ف

عند و طبيعية.  وكوادر االجتماعي بكل ما يملكه من أمكانيات وقدرات  للتفاعل المجالا عن مثل هذ

ي  المرأة الصوماليةمقارنه دور  ي رأني
 
، فسنجد ف ي شارك فيها كبار القادة العسكريير 

ه من األدوار التر أن  بغتر

ي بناء السالم من المجموع الكلي لمؤتمرات السالم الرسمية لقادة فاعلية ونجاح ابتكارية و ها أكت  دور 
 
ف

ي الصومال.  – الميليشيات
 
ي تاري    خ الرصاع الطويل المدي ف

 
 وبالرغم من ذلك تم تجاهل هذا الدور ف

اع يعزز خلفيات الل االستباطي  منهجال، فإن تطوير ماتقدموبناءا عل  عل البحث عن  اتالقدر من ت  

موجودة االجتماعي ال التفاعل مجاالت داخل  "ةيالقدرة الوساط"زيادة  الحتماليةدعم واستخالص و 

 يسغ إل و . بالفعل
 
ي العمليةمجرد هذا ليس توجها

 
ر يطو ساعد علي تبل هو اتجاه ي ،تقديم دور الوسيط ف

توجه نحو  بمثابة أنها  فيه كال شومما . التفاعلي نفسه مجالالتحويلية لل اإلمكانيات تميتر  قدرة عل ال

اتترسيخ ال ي تدعم عمليات التغيتر  والكوادر  خت 
 طويلة االمد بطريقة تضمن استدامتها.  المحلية التر

اتيجيةزيادة القدرة   عل بناء السالم:  االسنر

اتيجية.  فعندما المثال أعاله وما تاله من نقاش يؤدي بطبيعة الحال إل مسألة االختيارات االستر

، ف   هذهأن  يما ير شعان يتأمل الوسيط البدائل المطروحة أمامه علي أعلي مستوى سياسي
 
 الخيارات غالبا

نحو تكوين عدة القادة دفع بيأن وكيف يمكن لهذا المجال  التفاعل ما تتعامل مع عملية خلق مجال

وهذا يسمح للقادة بتوسيع دائرة خياراتهم وقبول مخاطر الحلول  العدو. عن و  رصاععن المختلفة تصورات 

ولكن إل حد  ،العمليات هذهالوسىطي وتطوير عالقة جديدة مع خصومهم. ويجب التسليم بمدي تعقيد 

 عالقات بعينها.  أطر مجموعة اإلجراءات والخيارات داخليمثلوا  مكبتر فأنه

ي الحاجة إل قدرة الوساطة ا 
 
الجتماعية، فأن تعقد وتشابك عملية بناء السالم يخيم وعندما نفكر ف

علينا كتحدي ال يمكن تجاهله حيث ستواجهنا مئات االحتماالت واالختيارات الن المجاالت االجتماعية 

ي  فال تختلللتفاعل 
 
. ولهذا فأنه من المكونات االساسية الهامة "للقدرة أتساعه وتعقدهعن المجتمع ف

ي حول عمليات التغيتر وبناء السالم. ءكفا الوساطية" هو زيادة   اتيج  نا ليس  لوما يشغة التفكتر االستر تفكتر
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: كيف يمكن أنهاء    علي االجابة علي السؤال التالي
 
ءقارصا ي

تحت مظلة التغيتر  –غتر مرغوب فيه؟ ولكن  سر

ي ندعو اليها 
:  –التر ي ؟ فعندما تتم أضافة لفظ "اءةنلبنسغي  يلذاما يتحول السؤال الي اتيج  " الي االستر

ي 
 
ي حالة النجاح؟ ما هي عمليات التغيتر ف

 
 من الصعوبة ويصبح: وف

 
المنهج، فأن السؤال يكتسب مزيدا

 
 
ا ي من الممكن أن تخلق تأثتر

 عل الموضوع  يتعدىالتفاعل االجتماعي التر
 
 ايجابيا

 
ا الكم والمكان ليؤثر تأثتر

ي لفظ "
ي بأكمله؟ ويعت  اتيج   ألننا  معينة ركز علي مجال بعينه أو عل مجموعة عالقاتأننا نختار أن ن" استر

 . كبتر   العالقة أنما يملك القدرة علي التأثتر علي المجتمع ككل بشكل هذه نؤمن بأن هذا المجال أو 

ي حول المجاالت االجتماعية  اتيج  والمهارات يتطلب مجموعة من المناظتر  للتفاعل التفكتر االستر

ي 
ي صدارة برامجنا التدريبية والتعليمية الخاصة  التر

 
اع. لم تكن ف ي أواخر   بحل الت  

 
ي ف عندما تلقيت تدريت 

  السبعينات
 
ي كان التدريب متضمنا

 وقبل كل  من القرن الماض 
ا
مجموعة مفهومة ضمنيا من االولويات. أوال

كتر  عل  
ء كان التر ي

كانت هناك   كما   ،الرصاع محتوى المحتوى، أقصد  بشكل إبداعي مع كيفية التعاملسر

البحث عن طرق جديدة للوصول لحلول  ومحاولة سلسلة من األدوات والمهارات لتحليل قضايا الرصاع 

ي تدربنا . لها  مناسبة
حلول الموضوعة الي التحول من الكان منظور   استخدامها  علومن أبرز المناظتر التر

ي اخيارات الالمصلحة أو  علالمستندة المساومة 
. والمنظ حقق مكاسب متبادلة تلتر  –ر االخر و للطرفير 

ي إطار الوساطة عل وجه الخصوص
 
تضمن المهارات الالزمة إلجراء عملية   – الذي تم التأكيد عليه ف

ي آخر 
كتر   .؟ أي كيفية حل الرصاعالكيفسليمة أو بمعت 

االشارة اليه ظهرت  ما سبق علمن هذا التر

 
 
ي مج التطبيقات المستخدمة حاليا
 
ي تالها من ما ال الوساطة و ف

 
ايد ف  برامج التدريب والتعليم نمو متر 

 . الخاصة بالوساطة

اكمة من الخت   من عقدين أكت   بعدأنه ومن المفارقات   ي السغي إل ات المتر
 
تغيتر تحقيق الف

ي أماكن  المستدام
 
مهارات المحتوي والكيف هو  كت  أهمية مناالقد وجدت أن ف، طويلة االمد الرصاع الف

  المنظور ، وهذا للناس/االشخاصمهارات الوصول 
 
خدمأ كان يتمما   نادرا

 
 سابق هست

 
ي . وبصفا

كباحث   تر

 تتلمذت علي يد أساتذة فقد  ،اجتماعي 
 
ا  .االجتماعية وتأثتر الحركات وديناميكيهبظهور  أولوا اهتماما كبتر

  االجتماعية أن تخلق لحركةيمكن ل كيف  ناقشناه هو برز ما امن بير  و 
ا
لمنعطف الذي تصل الي ا ثّم ومن  اوال

 يو  
ّ
المفهوم  وراء هذا المصطلح هو ببساطة إدراك أن أفكار  -" الكتلة الحرجة ما أتفقنا علي تسميته "لد

ي تروج لها الحركة االجتماعية 
ي المجتمع ككل.  تمتلكالتغيتر التر

 
ي من الدعم لتوليد تحرك ملموس ف

ما يكف 
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ي تفستر سبب ت
 
ركتر  العديد من الحركات بشكل كبتر عل زيادة الوعي وربط الناس تساعد هذه النظرية ف

ي الشارع". فتعزز النظرية 
 
 بما يجري عل أرض الواقع، أي "ف

 
 حرفيا

 
 ولكن ايضا

 
بشكل ليس فقط مجازيا

 . ة من المواطنير   فكرة أن التغيتر يحدث عندما يكون هناك حشد ألعداد غفتر

اتيجيات العديد من الحركات رغمبال  –إن منهج "الكتلة الحرجة"  ي استر
 
 االجتماعية من شيوعه ف

ي تحاول تغيتر أوضاع الرصاع 
ي قد جعل– حوار واالعنفدورات لل الي من دورات عنف الطويل األمد التر

 
ي ف

ت 

ي معظم هذه األوضاع  كثتر من األحيان أشعر باإلحباط
 
  ال الن دورات العنف ف

 
 وانما قاس بالعقود ت

ي  - الجارفةفإن لحظات المشاركة االجتماعية ألجيال. ومع ذلك، با
قد يعتقد البعض بأن هناك األوقات التر

عابرة وشيعة  شعان ما تتبخر لكونها  –إنهاء العنف من التغيتر قد أوشكت علي المطالبة ب  "كتلة حرجة"

ة العمر  ي الشوارع قد تكون لفتت انتباه وسالزوال وقصتر
 
 اإلعالم،ائل . ومن المحتمل أن حركة الجماهتر ف

. عندما أول ةغتر قادر  ا لكنه  يعل توليد عملية مستمرة من التغيتر االجتماعي
 
 خاص ت اهتماما

 
ي با ا

ألوقات التر

ا لحتر  الوجود، شعان ما أصل قد  جذريةلعمليات التغيتر ال لتحتيةاعتقدت فيها أن البنية ا إل ظهرت أختر

ي ع تتب ال  ا أنه ا مفاده نتيجة
 
اتيجية الكتلة الحرجة. ف  حصالعكس  الواقع كاناستر

 
بدأت العمل ومن هنا . يحا

ة الحرجة“مصطلح أطلقت عليه  بديلتوصلت ل حتر همة ب  . (the critical yeast" )الخمتر

ة الحرجة" علي محمل الجد، فهالمحسن البديغي ارجو اال تأخذوا  ذا المحسن البديغي ما "الخمتر

علي النفس ألنها  المحسوس ها قعوضوح االستعارة وو  هزلية، وبالرغم من ولكنها  مكنية استعارة اال  و ه

لعملية  المكون الرئيسي  ما هو ف ،هذه االستعارةأردنا تحليل  إذا . الخبتر  الخت   وعملية ببساطة تأخذنا لصورة 

ي الكمية، ؟ الدقيق! أذا فالدقيق هنا الخبتر  
 
ة هي أقل المكونات ف يمثل الكتلة الحرجة. وبالرغم من أن الخمتر

ي المكونات 
ر
ة بعد  واصلنا تحليل وإذا النمو.  علاال أنها المكون الوحيد الذي يحفز باف هذا التشابه، فالخمتر

ي المكونات والدفء لتساعد أضافتها للدقيق تحتاج للرطوبة 
ر
ي  ال يكمن.  فالش علي النمو  باف

 
ي  ف

 
الحجم وال ف

ي القدرة 
 
 النمو واالستدامة.  علالعدد وانما ف

 وانتقلنا ل الخبتر   وضعنا صورةواذا 
 
، جانبا   فأننا لتطبيق االجتماعي

 
الي سؤال جوهري:  سنصل حتما

ك وتم تزويدهم بكل ما يحتاجونه من رطوبة  الذين إذا  -من هم  ما تم تجميعهم من أجل غرض مشتر

 لموقعهم داخل اإلطار االجتماعي عل بدء   –ودفء وظروف مواتية لالختالط 
 
سيكون لديهم القدرة نظرا

ي علي المجتمع ككل عمليات التغيتر البناءة والمحافظة عليها؟ و 
بصورة أدق، من سيكون له تأثتر أنمان 
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ديناميكية العالقة داخله هو ما أشتر إليه عل أنهم بغض النظر عن العدد؟ إن تحديد مثل هذا الحتر  ب

اتيجية ي الفهم  هذا المصطلح من وجهه نظري يشتر الي و  – strategic whoاألطراف االستر اتيج  االستر

ي مجاالت الذين يخلق تفاعلهم مع مرور  ةالرئيسي كوادر والوالشبكات االجتماعية  للعالقات
 
الوقت ف

 يتجاوز حجمهم. 
 
لعب من الخارج  التفاعل االجتماعي الحرجة أثرا ي حالة وجوده ال  –إن الدور الذي ي 

 
ف

ي أخر فهو 
يمكن وصفه بالوساطة، ولكنه وظيفة داعمة مع الوقت لألفراد ولمجال التفاعل ذاته. بمعت 

ي أن القدرة الوساطية تنبثق من نو 
عية مساحة التفاعل االجتماعي وليس من مجرد دور ثانوي. وهذا يعت 

 دور الفرد. 

ي خالصة هي كانت هذه 
 
ي فريق التوفيق ف

 
ة من األشخاص المشاركير  ف ي مع مجموعة صغتر

تجربتر

ي للبالد  ةطاوسقاموا بعملية  الذين وا جنيكارا
ر
ف ي عملية السالم عل الساحل الشر

 
ي الوقت ذاتهف

 
كانوا   وف

.  أعتقد أن هذا هو الدور غتر المحلي واإلقليمي لبناء السالم تويقومون بالتطبيق العملي علي المسي

المكتوب من قبل الجماعات شبه العسكرية السابقة الذين تحولوا لوسطاء سالم محليير  لوقف إطالق 

ي درات
ي  النار والذين اتخذوا بعض اإلجراءات لمواجهة األزمات التر

 
ي  عملية السالم أّبان الشوارع ف

 
ا ايرلند ف

  ليةالشما
 
ي الصومال وكان هذا أيضا

 
 ، الذي سبق اإلشارة اليه. دور المرأة ف

 الخاتمة: 

ي عدة نقاط 
 
ي نهجنا لبناء السالم؟ يمكننا تلخيص اإلجابة ف

 
حه القدرة الوساطية ف ما الذي تقتر

 رئيسية. 

 
ا
، القدرة الوساطية تثمن علي فكرة توسيع مداركنا لفهم الوساطة واالنتقال من مفهوم ضيق أوال

ا عل فكرة الدور الذي يلعبه شخص واحد أو فريق صغتر الي فكرة أكت  شمولية تضم إطار  يرتكز حرصيا

ي تمتاز بالقدرة الوساطية البناءة داخل المجتمع. ومجاالت 
مفاهيمي لمجاالت التفاعل االجتماعية التر

ي   -التفاعل االجتماعي هذه  اتيج  ي موقع استر
 
عل تفاعل معير  من فقط  ليس ها يمتد تأثتر  –عندما تكون ف

. وانما جانب المشاركير   ا عل إنشاء شبكة أوسع للتغيتر االجتماعي
ا
 أيض

 يجب أن نولي اهتمام ،ثانيا
 
.  ا ي االغلب أكت  لتطوير نظرية التغيتر

سواء   – اعتمد بناة السالمفف 

 قياسعل م – مجتمغي عل مستوى القاعدة الشعبيةالنهج الممنهج دبلوماسي رسمي أو ل همباستخدام

ات النتائج. يقيس نجاح  ات قائمة عل عمليةمنا طية اتتطلب القدرات الوسولكن مؤشر  تطوير مؤشر
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ات  الوساطة . ال استكشاف واضح لنظرية التغيتر مستندة علي التعلم قائمة علي أخري باإلضافة الي مؤشر

ي المقام األول واالختر عل خطاب السالم. تتطلب مناهج نظرية التغيتر لتطوير 
 
يمكننا االعتماد ف

 حول 
 
ا ووضوحا

ا
اتيجية وتقييمها أن نصبح أكت  تحديد ي الصول فق االاالستر

ات  اليه وأنواعالذي نبغ  التغيتر

وطالالزمة لالنتقال من مجموعة واحدة من ال وطباالجتماعية إل ما  شر    عدها من شر
 
ا ري كيف نواختر

ي نأمل  طبيعة االرتباط بير  
ات التر اتيجيات واإلجراءات بالتغيتر

ي االستر
 
. ومن نافلة القول انه علي اجرائها ف

ي من التعقيد، اال الرغم من تعام  
ي  أننا ال لنا مع كم النهان 

 
التحقق نستثمر اال أقل القليل  من طاقتنا الثمينة ف

 خاصة من وجهة نظر استقرائية نابعة من الممارسة عل ارض الواقع. ائدة و بالفعلينا يعود  مما 

ا
ا
وبولوجيا االجتماعية  فكرةالقدرة الوساطية  ؤيد ، تثالث اع. هذا أمر سياق داخل استخدام االنت  الت  

ي تغيتر لل جاالت لتحديد م حيوي اتيج  ي تؤثر عل مجتمع بأكمله االستر
. ال توجد ومجموعات العالقات التر

 هو خيال جامح يجمع 
 
ل تطبيقها من مكان إل آخر، وما نحتاجه فعليا صيغة سحرية واحدة يسه 

 
 
ا من المهارة واالنضباط تجعله قادرا

ا
ا متناقض وبولوجيا مع علم االجتماع. وهذا بدوره يستلزم مزيجا  االنت 

ي االعتبار 
 
 معينة، بل  علي الرؤية الشاملة لموقع االحداث واتجاه عملية التغيتر مع وضع ف

ا
ليس فقط حلوال

ا 
ا
ي تعزز األنظمة الللعو  تفاعلللمجاالت أيض

عمليات التغيتر ل داعمةال محوريةالقات األساسية التر

 . االجتماعي بمرور الوقت

ي معظم ما مررت به من تجارب، تتطلب تحسير  القدرة 
 
وخالصه القول ان القدرة الوساطية، ف

ي  اتيج  ة من للكوادر و وزيادة الدعم المقدم علي تحديد مجال التفاعل االستر  االهالي للمجموعات الصغتر

ي تؤثر علي الكل بصفة عامة. 
 الذين يخلقون نوعيه من التفاعل التر
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