استراتيجـيات بناء السـالم
هــل يمكــن بن ــاء الس ــالم؟

استراتيجـيات بناء السـالم
هــل يمكــن بنـــاء الســـالم؟
The Little Book of Strategic Peacebuilding
Author: Lisa Schirch

Translated and printed by permission
Arabic edition © 2011 by Dar EI Thaqafa Communication House
All rights reserved, international copyright secured

المؤلفة :ليـزا شيرك
اصدار جمعية األمل العراقية

جميع حقوق الطبع أو إعادة النشر محفوظة لدار الثقافة  /مصر

________________________________________________________________________________

تعبر بالضرورة عن رأي الناشر.
تعبر عن رأي كاتبها ،وال ّ
تنويه :إن جميع اآلراء الواردة في هذا الكتاب ّ
ISBN: 978 - 1 - 77322 - 528 - 9

سلسلة بناء السالم 3
بقلم:
ليــزا شيرك

استراتيجـيات بناء السـالم
هــل يمكــن بن ــاء الس ــالم؟

هايــدي جمــال

ترجمة:

وجــدي وهبــه

مراجعة اصدار جمعية األمل العراقية:

الدكتور أحمد كاظم

وع ْرض
تقديم َ
بقلم األستاذ الدكتور عقيل الخاقاني
عميد كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

هذه ثالث حلقات من سلسلة من الكتب التي قرن ك ّتابها فيها بين

العلم والعمل؛ أي بين المعرفة العلمية األكاديمية والخبرة العملية ـ
التي قد تزيد عند بعضهم على عقدين من الزمن ـ في قضايا (إدارة

الصراع) و(التفاوض االستراتيجي) و(بناء السالم) ،وعرض مشكالتها
المتخصصون وغير
ومعالجتها ،على نح ٍو يمكن أن يستفيد منها
ّ
عامة
ّ
المتخصصين ،من المعنيين بشؤون المجتمع المدني وقضاياه ّ
خاصة.
وقضايا الحوار وبناء السالم ّ
وعقدت الحلقة األولى ـ من هذه السلسلة ـ على (تحويل الصراع،
ُ

محكم وواضح للمبادئ اإلرشادية) ،لـ(جون بول ليديراتش)،
ربط
ٌ
وعقدت الحلقة الثانية على (التفاوض االستراتيجي ،إدارة التفاوض
ُ
وسط األزمات) ،لـ(جين سيمينار دوكرتي) ،أما الحلقة الثالثة فقد

ُعقدت على (استراتيجيات بناء السالم ،هل يمكن بناء السالم؟) ،لـ(ليزا
شيرك) ،من دون أن ُيشغل هؤالء ُ
الك ّتاب أنفسهم بالجانب التاريخي ،أو
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أن ُيطنبوا في التنظيرّ ،إل على نحو عام ،بمقدار ما تقتضيه طبيعة البحث،
قدموا خالصة نظرية لرؤية ولدت من رحم تجربة ميدانية ،من شأنها
إنّما ّ

صحة فرضياتها؛ ابتغاء التوصل إلى النتائج
أن ّ
تعزز (النظرية) ،باختبار ّ
عما
والتوصيات التي يمكن أن تؤدي إلى إضافة معرفية حقيقية ،فضال ّ

توفره هذه السلسلة من معرفة منهجية بطرائق البحث ،وتجربة ميدانية،

تقدم .لذا نجد لهؤالء المؤلفين
للباحثين والدارسين والمعنيين بما ّ
حضورا الفتا ،وهم يتحدثون عن تجاربهم ،على نح ٍو ُّ
يدل على إيمانهم
بما كتبوا ،تنظيرا وتطبيقا ،وبما انتهوا إليه من نتائج وتوصيات.

َّ
تصدوا لموضوعات
ولعل ما يزيد في أهمية هذه السلسلة هو أنَّ ك ّتابها ّ

مستحدثة ،ليس للبحث األكاديمي عهدٌ قديم بها ،ولم يعد البحث فيها
ودراستها أمرا أكاديميا فحسب ،إنّما أضحى مطلبا إنسانيا عاما؛ بسبب

ولما تزل تعصف بالعالم
تصاعد ّ
حدة الصراعات والنزاعات التي عصفت ّ
يهدد المجتمع
اليوم،
والسيما السياسية والدينية منها ،على نح ٍو بات ّ
ّ
ويقض مضاجعه ،في ضوء التطور التقني وانتشار أسلحة الدمار
الدولي
ُّ

الشامل ووصولها إلى بعض المنظمات والجماعات اإلرهابية.

ُعد كتب هذه السلسة مصادر مهمة في ميدانها ،سواء أكان
من هنا ت ُّ

في البحث أم في التدريس أو في التدريب العملي على مفرداتها .وما
يميز هذه (السلسلة) أيضا ،هو أنَّها لم تعالج هذه الموضوعات والقضايا
ّ

تؤسس
التي ّ
تقدم ذكرها ،بوصفها جزءا من واقع راهن فحسب ،بل نراها ِّ

لمنهج علمي عملي في كيفية التعامل مع ما يماثلها من مشكالت مركبة
أو معقّدة ،يمكن أن ترافقها أو أن تقع في المستقبل؛ أي عدم االقتصار

على معالجة القضايا المعاصرة التي حملت هؤالء الباحثين على النظر
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فيها ووضع حلول لها ،إنّما تأخذ بالحسبان ما قد يطرأ أو يحدث في

العالم من تطورات سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو اجتماعية ،بما يضمن
لهذا المنهج ـ الذي يقرن بين العلم والعمل ـ استمراره ونجاحه .وهذه
مهمة ليست باليسيرة ،تحتاج إلى قد ٍر كبير من الوعي ،والوضوح في

الرؤية والمنهج ،والتوازن بين الفكر والسلوك؛ على أنَّ العالم يشهد

يعز على كثير من الباحثين أو الدراسين
ربما ُّ
تطورات كبيرة وسريعةّ ،

إدراكها أو التنبؤ بها.

نتبين أهمية هذه الدراسات للمؤسسات الرسمية
من هنا نستطيع أن ّ

ذات العالقة ،التشريعية والتنفيذية ،ومنظمات المجتمع المدني

وجمعياته ،والمؤسسات األكاديمية ،بمراكزها البحثية وأقسامها العلمية
عد القسم
المعنية بهذا الشأن،
والسيما قسم المجتمع المدني الذي ُي ُّ
ّ

الوحيد من نوعه في الجامعات العراقية ،وقد استحدث سنة (2008م) في
كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة؛ إلعداد ٍ
متخصص في قضايا المجتمع
جيل
ّ
ِ
حقوق اإلنسان،
المدني ،على وفق التشريعات والقوانين النافذة ومبادئ
وترسيخ المعرفة الحقيقية بالمجتمع وتوطيد العالقات مع مؤسسات

متخصصة إلسناد عملها
المجتمع المدني ومنظماته ،ورفدها بمالكات
ّ
وتفعيله ،وتعزيز المشاركة الشعبية وإشاعة ثقافة الحوار وبناء السالم
والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،فضال عن توظيف إمكانات خريجي

القسم ومهاراتهم للعمل في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي

يلبي حاجة
تُعنى بقضايا المجتمع المدني؛ ابتغاء االرتقاء بأدائها بما ِّ
ِّ
وحل مشكالته ،واالرتقاء
سوق العمل ويسهم في خدمة المجتمع

بالوعي القانوني والعدل االجتماعي ،وإعداد الدراسات والبحوث
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ِ
المتميزة ،وعقد المؤتمرات والندوات
األكاديمية الرصينة والبرامج
ّ
والمواسم الثقافية؛ إلعالء قيمة اإلنسان بوصفه القيمة الحضارية الكبرى
في هذا الوجود.

بد من إسداء الشكر وافرا إلى ك ّتاب هذه الحلقات الثالث
وبعد ،فال َّ
على ما بذلوا من ٍ
جهد كبير ،قرنوا فيه بين العلم والعمل الميداني الرصين.
والشكر موصول إلى األخ الفاضل الدكتور أحمد كاظم (التدريسي في
كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة) على ما أنفق من وقت وجهد كبيرين في
نخص بالشكر الجزيل والثناء
بد من أن
تقويمها تقويما لغويا دقيقا .وال َّ
َّ
الجميل :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوجمعية األمل
العراقية ،على إسهامهم الفاعل في أن ترى هذه الدراسات النور ،متمنين
التقدم واالزدهار...
للجميع دوام ّ
عقيل الخاقاني ،العراق ،النجف األشرف،
جامعة الكوفة ،تشرين األول2017،م
Email:aqeel.alkhaqani@uokufa.edu.iq
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مقدمة دار النشر
وسط التحديات والصراعات القائمة أضحى السالم سرابــ ًا يسعى
الجميع نحوه آملين نواله ،وبناء السالم ليس أمر ًا عشوائي ًا أو همجي ًا،
وهو أيض ًا ليس مجرد مجموعة من االتفاقات أو المعاهدات ،فهو علم
له قواعد ويحتاج استراتيجيات مدروسة.

ونحتاج أن نعرف ونتعلم عن ((استراتيجيات بناء السالم))...
كيف يبنى السالم في مجتمعنا الذي صار مفتقد ًا للســـالم ،وأصبحت
الصراعات فيه على أشدها؟ وهذا الكتاب المختصر الذي بين يديك
يقدم تعليم ًا واضح ًا دقيق ًا مبسط ًا عن استراتيجيات بناء السالم ،وكيف
يمكن بناء سالم دائم ومستمر.

لقرائها هذا الكتاب ضمن سلسلة ((الكتاب
يسعد دار الثقافة أن تقدم َّ
المختصر)) وذلك بالتعاون مع
 «MCC» Mennonite Central Committeeلجنة مانونيت المركزية

دار الثقافة
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شكر وتقدير
جاءت معظم محتويات هذا الكتاب من التأمل والتعلم من آالف
الطالب والممارسين الذين تالمسوا مع حياتنا في برنامج تحويل مسار
الصراع في جامعة إيسترنمينونيت في هاريسونبرج بوالية فرجينيا،
وأثمن بشدة جهود العديد من الطالب واألصدقاء الذين قرأوا مسودة
هذا الكتاب وقاموا بالرد عليهاوأخص منهم روب ديفيزRob Davis
والريسا فاست  Larrisa Fastدبندرا مانذار Debendra Manandhar
وتوما راجنجايا  Toma Ragnijyaوكاتي ريزنديز Katie Resendiz
وماريا سكارتش دي سانتشز  Maria Schirch de Sanchezويشودها
شرستا  Yashodha Shresthaأود أيض ًا أن أشكر اثنين من زمالئي وهم
هوارد زيهر Howard Zehrوجون بول ليديريتش ،John Paul Lederach
وذلك الستثمار الوقت في توجيهي في هذا المجال ،ولمساعدتي للقيام
بالقرارات المهمة حول محتويات هذا الكتاب.

فقد بدأ العمل في هذا النص أثناء عيشي في نيروبي بكينيا في مارس
 2003تمام ًا عندما بدأت الواليات المتحدة بقيادة حرب ضد العراق ،أود
أن أشكر ك ً
ال من زوجي وابنتي لتذكيرهما إياي طوال اليوم بغلق إذاعة
البي بي سي الخاصة بأخبار الحرب ،وللتخلي عن حاسوبي النقال حيث
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كنت أكتب عن السالم ،وللتنزه معي بين حيوانات الزراف والحمار
الوحشي بالقرب من منزلنا وذلك الختبار جمال الحياة الغالية التي
نعيشها ونعمل على بقائها ،وعلى الرغم من أن بناء السالم يسعى إلى
حماية العالم فيجب علينا أيض ًا أن نتذكر أن نتذوقه
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ـ1ـ

مـقـدمة
يتقابل مجموعة من األفراد المتأثرين بالعنف الذي اندلع في
مجتمعهم ليتحدثوا مع ًا وليخططوا طريقة استجابتهم ،يعمل ضابط
الشرطة مع أعضاء المجتمع المحلي لحراسة الشوارع لي ً
ال لمنع وقوع
الجرائم ،وتحاصر مجموعة من السيدات باب غرفة التفاوض حيث
يوجد مجموعة من المتمردين يحاولون االنسحاب من محادثات
السالم ،ويقوم باحث بعمل المقابالت مع وزراء الحكومة بخصوص
تأثير ممثلي المجتمع المدني ،مثل الكنائس ومنظمات التنمية
والجماعات النسائية ،على االنتخابات الديمقراطية الحالية ،يعد
هؤالء من بين االالف الذين ينخرطون في عملية بناء السالم ،وهؤالء
اليعملون من أجل انهاء العنف فقط بل أيض ًا من أجل إيجاد هياكل
وتكوينات تسهم في صنع سالم دائم وعادل.

يعد مجال بناء السالم أوسع مما يعتقد معظم الناس وأكثر تعقيد ًا،
فهو يشمل العديد من العاملين على مختلف األصعدة مثل :أعضاء
المجتمع المحلي الباحثين عن حياة أفضل ،والنشطاء السلميين للدفاع
عن حقوق اإلنسان ،والقائمين على حفظ السالم الذين يفصلون بين
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الجماعات المتصارعة ،والقادة الدينيين الذين يشجعون أتباعهم على
صناعة السالم مع جيرانهم ،وعمال اإلغاثة الذين يقدمون المساعدات،

ووسطاء المجتمع المحلي ،وممارسي العدالة التصالحية :ومسيري

الحوار بين األطراف المتصارعة ،ورجال األعمال الذين يقدمون
المساعدات المالية للضحايا والقادةالحكوميين الذين يبادرون بالتغيير

من خالل السياسات العامة ،هؤالء ليسوا سوى أمثلة قليلة للعاملين في

مجال صناعة السالم.

يستعمل هؤالء النشطاء لغات مختلفة للحديث عن قيمهم

ووصف أنشطتهم ،ولديهم نظريات مختلفة بشأن كيفية إحداث التغيير
االجتماعي ،ولديهم أيض ًا أدوار ومسؤوليات مختلفة في المجتمع،

فعلى سبيل المثال ،يتحدث بعضهم عن الحاجة إلى القانون والنظام،
وهناك آخرون يتحدثون عن الشفاء الروحي وحقوق اإلنسان والعدالة
االجتماعية ،وغيرهم عن العودة إلى القيم التقليدية ومهارات حل

الصراع والتنمية والتعليم ،أو توليفه من كل ما سبق ذكره ،وفي الواقع
العملي ،ربما يعملون في المنطقة نفسها ،إال أنهم مع ذلك قد ال يحدث

تنسيق بينهم على اإلطالق ،غير أن بناء سالم دائم وعادل يتطلب وجود

تنسيق بين كل الناشطين واألنشطة في هذا المجال للوصول إلى إطار
شامل يضمهم جميع ًا

لمـاذا هــذا الكتـاب المختصــر؟
يعد هذا الكتاب المختصر محاولة لجمع المجاالت المختلفة
واألنشطة المتعددة المتعلقة ببناء السالم للتكامل مع ًا في إطار نظري
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واحد ،وتكمن في جوهر هذا اإلطار فكرة بناء السالم االستراتيجي وهو

مدخل متصل بجميع المجاالت ومنسق لبناء سالم دائم وعادل ـ أي

سالم مع عدالة.

يتطلب بناء السالم االستراتيجي أهداف ًا واضحة ،فعلى حين تتنامى

شعبية مفهوم السالم العادل نجد بضع كتابات تعرض رؤية هذا السالم
العادل وممارسته ،ومن بين أهداف هذا الكتاب الترويج لمفهوم السالم
العادل بوصفه هدف ًا أو رؤية عامة لبناء السالم.
يتطلب بناء السالم االستراتيجي التنسيق أيض ًا ،ففي الوقت الذي يركز

فيه بعض باحثي بناءالسالم على كيفية التأثير المباشر على المتصارعين،
يضيف هذا الكتاب تركيز ًا آخر وهو كيف يحتاج العاملون من أجل
السالم إلى التنسيق مع بعضهم بعض ًا ،ويحاول تركيب قيم االتصال
واألطر التحليلية والممارسات الواسعة المدى لناشطي بناء السالم،

ويحاول تلخيص الممارسات المتصلة بها ،ويسعى هذا التركيب إلى

إيجاد لغة مشتركة للتحدث عن بناء السالم وزيادة الوعي والتقدير
ألهمية األدوار المدمجة وتعدديتها.

ٍ
وخبرات آلالف األشخاص
نتج اإلطار المقدم هنا عن أفكا ٍر

والشبكات من جميع أنحاء العالم الذين لهم صلة ببرنامج تحويل مسار

الصراع في جامعة إيسترنمينونيت ،وهي تجمع الحكمة من التقدميين
والمحافظين،ومن الشماليين والجنوبيين من المجتمعات العالمية ومن

تحركات الماضي وصوت المستقبل في محاولة لمالئمة هذه الطرق
المتنوعة نحو خريطة أكثر تماسك ًا واتساق ًا لبناء السالم.
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أتمنى أن يخدم هذا الكتاب بوصفه أساس ًا الطالب لهم وغيرهم من
المهتمين بالتعلم عن مجال بناء السالم ،وهو أيض ًا موجه للممارسين
واألكاديميين الذين ربما يعرفون معرفة جزئية عن توليفة بناء السالم،
ولكن ربما ينتفعون من تعلم المزيد عن المداخل األخرى وكيف يمكن
التنسيق بينها جميع ًا لتتالءم مع ًا.

إيجاز ًا ،يحاول هذا الكتاب توفير رؤية أكثر شمولية واستراتيجية
لبناء السالم ،وهو يسعى إلبراز كيفية تواصل المداخل المتعددة لبناء
السالم وإسهامها مع ًا في مواجهة العنف في محاولة لتحقيق تغيير
بنيوي طويل األمد.

16

ـ2ـ

تعريف بناء السالم االستراتيجي
مجال بناء السالم ،مثل أي مجال آخر ،له جمهور من المشجعين

والنقاد والمتابعين المشوشين ،يستعمل الناس مصطلح «بناء السالم»

بطرق كثيرة التنوع ،فبعضهم يستعمله في وصف األنشطة التي تعقب
الحروب ،وغيرهم يستعملون هذا التعبير لتعريف طريق جديد لمدخل

العمل التنموي مع التأكيد على السالم ،وهناك آخرونما يزالون يرون
بناء السالم عملية ذات طابع نفسي وعالقاتي أو يستعملون هذا المفهوم
بشكل متبادل مع فكرة تحويل مسار الصراع ،ويحاول هذا الفصل

استكشاف المعاني الحقيقية والتصورات غير الحقيقية عن بناء السالم.

حدث تطور في مجال بناء السالم بوصفه استجابة ألقصى حاالت

العنف التي شهدها العالم وأشدها مثل االنتشار الواسع المتنامي للفقر،
وزيادة معدل الجريمة ،والعنصرية ،والقمع ،والعنف ضد المرأة،
والحروب مثل تلك المشتعلة في ليبيريا وكولومبيا حيث يتم إشعال

الخالفات العرقية واإليديولوجية والتقسيم الطبقي عن طريق تجارة

عد أي جواب على سؤال« :ما الذي
السالح العالمية النشطة ،وهكذا ُي ّ
يتم القيام به حيال هذه المشكالت؟» جزء ًا من عملية بناء السالم.
17

يسعى بناء السالم إلىمنع العنف وتقليله وتحويل مساره ومساعدة
األشخاص الذين يتعافون من العنف في جميع أشكاله ،حتى ذلك
العنف البنيوي الذي لم يؤد حتى األن إلىاضطراب مدني شامل ،ويسعى
في الوقت نفسه فإنه إلى تمكين األفراد على تشجيع العالقات على كافة
المستويات التي تساعدهم وتساعد بيئتهم المحلية.
تدعم عملية بناء السالم تنمية العالقات االجتماعية بمختلف
مستوياتها :أي بين األفراد وضمن نطاق العائالت والمجتمعات
المحلية والمنظمات واألعمال التجارية والحكومات ومع الحركات
والمؤسسات السياسية واالقتصادية والدينية والثقافية كذلك،فالعالقات
شكل من أشكال القوة أو رأس المال االجتماعي ،وعندما يتوصل الناس
ويشكلون العالقات ،فأنهم يميلون للتعاون بإيجابية مع النزاع.

السالم اليحدث هكذا فجأةً..بل ُيبنى عندما يلتزم األفراد بأقصى
حرصهم عند اتخاذ قرار التخطيط على المدى البعيد ،متوقعين
المشكالت المحتملة ،ومنخرطين في التحليل المستمر للصراع وللبيئة
المحلية ،ومتعاونين مع مختلف العاملين والناشطين في جميع مراحل
الصراع وجميع مستويات المجتمع ،إن بناء السالم االستراتيجي على
وعي بمدى تعقيد المهام التي يتطلبها بناء السالم ،ويكون بناء السالم
استراتيجي ًا حينما تتعاون جميع المصادر والجهات العاملة واألساليب
لتحقيق أهداف عدة والتعامل مع قضايا متعددة على المدى البعيد.
بناء السالم ليس هــو...
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.بناء السالم ليس أمراً سه ً
مثاليا
ال وال
ًّ
يرى كثيرون أن فكرة بناء السالم حلم صعب المنال في عالم يملؤه
العنف ،على حين يعمل بناء السالم االستراتيجي على تحقيق رؤية طويلة
المدى للسالم العادل ،إال أنها تقوم على التقويم الواقعي للتحديات
المعقدة في السياق اآلني ،يواجه بناء السالم تحدي ًا أن يكون استراتيجيين
سياسي ًا في الوقت الراهن ،وفي الوقت نفسه يعتمدون في عملهم على
مجموعة من القيم والمبادئ التي تفي باألهداف بعيدة المدى.

 .بناء السالم ليس متطابقاً مع تحويل مسار الصراع
عمليات التخفيف من حدة الصراع وإدارته وتسوية النزاعات وتحويل
مسارها جميعها تستعمل مجموعة متماثلة من المهارات والعمليات
المصممة لبناء عالقات وللتعامل مع جذور الصراع من خالل الحوار
والوساطة والتفاوض ،لكن مجال بناء السالم يتضمن مجموعة من
العمليات األوسع واألكثر تعدد ًا.

 ..بناء السالم ليس موجهاً فقط للمجتمعات الخارجة من الحروب
س في كل المجتمعات بوصفه وسيلة لمنع
مار َ
يحتاج بناء السالم أن ُي َ
العنف وإلشباع الحاجات البشرية ،وكذا يسعى بناء السالم الوقائي ،وهو
الذي ُيعرف أيض ًا باسم «منع الصراعات «إلى خلق مجتمعات قادرة على
التعامل مع الصراع من دون عنف.
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 .بناء السالم ليس مستنداً في األساس على األفكار الغربية.
القيم والمهارات والوسائل التطبيقية ،وعمليات بناء السالم هي
بالفعل ذات طابع عالمي ،فكل ثقافة لديها ما تعلمه باإلضافةإلى ما
تتعلمه عن عملية بناء السالم ،وهناك العديد من عمليات بناء السالم
مثل العدالة التصالحية والوساطة والحركات السلمية المعادية للعنف
قد استمدها الغرب وانتقلت إليه من مكان آخر.

بناء السالم ليس تالفياً للصراع أو تجاه ً
ال لألشكال البنيوية
للعنف الظلم.
ينتقد بعضهم مجال بناء السالم ألنهم يظنون أنه مجرد استجابة
لألزماتبد ً
ال من العمل على منع العنف ،في إطار بناء السالم االستراتيجي
المقدم في هذا الكتاب ،فإن األدوار المهمة لمنع العنف وخلق بناء
اجتماعي عادل يتماشيان جنب ًا إلى جنب.

.بناء السالم االستراتيجي يعد حيزاً موص ً
ال
يوضح الرسم البياني في صفحة  19بعض ًا من المداخل المتعددة لبناء
السالم ،يتطلب بناء السالم مزيج ًا من المداخل للسالم من خالل إيجاد
حيز موصل أو رابطة من أجل التشارك والتواصل.
يسعى الرسم إلى شرح مداخل عملية السالم وإبرازها أكثر من
العاملين أو القضايا نفسها ،ربما يستعين بعض العاملين في بناء السالم
بعدة مداخل مثل التعليم والتنمية االقتصادية وعمليات تحويل مسار
الصراعات للتعامل مع العديد من القضايا المختلفة ذات العالقة
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بالصراع ،مثل مشكلة مرض اإليدز والتلوث البيئي ،وكذلك يقدم عينة
من بعض المشاكل التي تناقش في هذا الكتاب.

يقدم كل مدخل مساهمة فردية باإلضافةإلى أنه يكمل المداخل
األخرى ،ويكمن جزء من تحدي بناء السالم في تجميع الرؤى فيما
يتعلق بكيفية مساهمة هذه المداخل المختلفة في عملية السالم ،ربما
ال يعرف العاملون في بناء السالم عن كيفية تقديم المداخل األخرى
مساهم ًة في عملهم ،أو كيف يمكنها أن تسهم في عمل اآلخرين.مفهوم
«خلق السالم «من أجل بناء السالم هو مبدأ استراتيجي أساس ،عادة ال
يكون هناك حيز مادي يعمل فيه الناس اتجاه السالم يمكن أن ينسقوا
في عملهم ويتشاركوا فيه نجاحهم وتحدياتهم ،لكن الرسم االتي
للرابطة يخلق مكان ًا تقابلي ًا أو حيز ًا يمكن فيه حدوث مثل هذا التنسيق
المهموالتبادل ما بين هذه المداخل.

ت َُب ّي ُن نقطة التقاطعلهذه المداخل مجموعة من القيم والمهارات
العالقاتية واألطر التحليلية والعمليات ،ويناقش الفصل التالي هذه القيم
والمهارات واألطر التحليلية والعمليات المتعددة بشكل أكثر تفصي ً
ال.
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قيم بنـاء الســالم
ينشأ بناء السالم عن منظومة من القيم ،هذه القيم هي التي توجه كل

عمليات صنع القرار ،وبشكل مثالي ،يبدأ األشخاص في بناء السالم
حينما يفكرون في الكيفية التي يمكن فيها لحياتهم واختياراتهم أن

تؤثر على اآلخرين ،وعندما يعمل األفراد مع غيرهم لبناء السالم ،عادة
ولكن من الممكن الكشف عن
ما تكون قيمهم مستورة أو غير معلنة،
ْ
منظومة القيم عن طريق سؤال أساس عن األهداف ،وهو« :ما الذي سوف

يحققه بناء السالم؟» وبشكل عام فإن قيم بناء السالم تفي باالحتياجات

البشرية وتحمي حقوق اإلنسان.

االحتياجات البشرية وحقوق اإلنسان
قدر بناء السالم كيفية الحياة واستمرارها ،ويسعى إلى خلق مجتمعات
ُي ّ

تؤكد على كرامة اإلنسان ،وذلك عن طريق تسديد االحتياجات البشرية
وحماية حقوق اإلنسان ،وعلى بناء السالم أيض ًا تقع مسؤولية حماية
البيئة.

ومنذ بداية الحضارة البشرية وحتى يومنا هذا ،رفعت معظم األعراف
23

الدينية من مرتبة العالقات التي تسدد االحتياجات البشرية ،وزادت
مقدمة ميثاق حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية الثانية من التوقع بأن
على الحكومات أن تتعامل مع االحتياجات البشرية ،وذلك عن طريق
حماية قوانين حقوق اإلنسان وتعزيزها ،لدى البشر احتياجات مادية
واجتماعية وثقافية( ،)1وتقوم حقوق اإلنسان بوظيفتها بوصفها مرشد ًا
أخالقي ًا للناس من مختلف طبقات المجتمع ومستوياته.

ومثل هذه الحقوق توجه كل أنواع صناعة القرار حول الكيفية التي
يمكن لألفراد فيها أن يعيشوا بأقل قدر من العنف وبأكبر مقدار من النفع
العام.

 .االحتياجات والحقوق المادية
تتضمن الطعام والمأوى والماء والرعاية الصحية والموارد التي تفي
باالحتياجات الجسدية ،وهي تتطلب من المجتمعات أن تحمي الحقوق
االقتصادية عبر التوزيع العادل للثروة ونشر التعليم وفرص العمل لجميع
األفراد.

 .االحتياجات والحقوق االجتماعية
تتضمن اإلحساس بالكرامة اإلنسانية واالنتماء في العالقات،
والحماية من الهجمات والمشاركة والتأثير في صناعة القرارات التي
تؤثر على حياة الشخص والقدرة على اكتساب االحترام والتقدير من
اآلخرين ،هذه االحتياجات والحقوق تتطلب من المجتمعات حماية
الحقوق االجتماعية والمدنية والسياسية ،عن طريق العدالة اإلجرائية،
24

وذلك يتضمن إقامة البنية الديمقراطية وتنفيذ أحكام القانون وبرامج
العدالة االجتماعية للتمكين والتعليم التي تُعمق التفاهم بين الثقافات.

 .االحتياجات والحقوق الثقافية
تتضمن القدرة على إعطاء معنى للحياة من خالل الهويات الدينية

والثقافية والشخصية من دون اضطهاد أو تهديد أو تخويف ،تمنح
الثقافات واألديان اإلنسان إحساس ًا بالمعنى والغاية والهوية ،هذه

الحقوق واالحتياجات تتطلب من المجتمع أن يحمي حرية األديان،
وحقوق األقليات وجميع الحقوق االجتماعية والمدنية األخرى عن
طريق برامج القوانين والتعليم الذي يشجع على التفاهم والتسامح.

لدى األفراد اختيارات بشأن كيفية تسديدهم الحتياجاتهم إ ْذ يحتاج

كل شخص للطعام ولكن ال يحتاج كل شخص لتناول الطعام نفسه،
يحتاج كل إنسان لالحترام ،ولكن يكتسب األفراد االحترام

ويقدمونه بطرق شتى،عادة ما يريد األفراد تسديد احتياجاتهم بالطريقة
التي يقوم بها اآلخرون نفسها ،ويقلدون رغبات اآلخرين ،خصوص ًا هؤالء

الذين يعتقدون أنهم أقوياء ،في محاولة لالنتماءإلى جماعتهم(.)2

أحيان ًا يكون من الصعب التمييز بين الحاجة والطمع ،إذ يعتقد

بعضهم أن لهم الحق في تسديد احتياجاتهم الخاصة على حساب
اآلخرين ،والطمع هو الرغبة في جمع كميات مفرطة من الموارد المادية

واالستيالء على سلطة اتخاذ القرار والمكانة ،إنه إحساس داخلي من
االستيالء والجشع يخلق إحساس ًا مفرط ًا باالحتياج.
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يتطلب بناء السالم أخالقيات االعتمادية المتبادلة والشراكة وتحجيم

العنف ضد القيام باختيارات حول كيفية تسديد االحتياجات وحماية

الحقوق.

االعتماد المتبادل
يعتمد البشر على بعضهم بعض ًا بشكل متبادل؛ فاالحتياجات

والحقوق غير المسددة ألي فرد أو مجموعة تتجه نحو الخارج ،ومن

ثم فإنها تؤثر على كل البشرية ،وعندما يكون األفراد على وعي بقيمة
االعتماد المتبادل مع اآلخرين ،فإنهم ينسقون جهودهم مع ًا من أجل

ثم ال يضرون اآلخرين،
تلبية االحتياجات والحقوق اإلنسانية ،ومن َّ
فعلى سبيل المثال :إن أغنياء العالم ال يستطيعون تلبية كل احتياجاتهم
خصوص ًا حاجتهم لألمن ،في عالم ال تُسدد فيه االحتياجات األساسية

لآلخرين.

الشـراكة
إن وجهة النظر القائلة بأن تسيطر وإال يتم السيطرة عليك ،هي نظرة

توجد أساس ًا للعنف ،تكمن قيمة الشراكة في كونها بدي ً
ال عن السيطرة،

وهي تشجع األفراد الستعمال القوة «مع «اآلخرين وليس «ضد «اآلخرين
لتسديد االحتياجات والحقوق المشتركة،وعندما تتسم العالقات
بالمساواة وتقوم على أساسها الشراكة بد ً
ال من الهيمنة والسيطرة فإن

األفراد يتعاونون مع ًا ويدعمون بعضهم بعض ًا لتلبية متطلباتهم وحقوقهم.
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الحد من العنف
البشر يجرحون بعضهم بعض ًا ويتسببون في إيذاء بعضهم بطرق عدة

من خالل خيارات يتخذونها حول ما يستهلكونه وما ال يستهلكونه،
وكيف يتعاملون مع اآلخرين ومتى يستعملون العنف مع اآلخرينعند

تلبية المتطلبات ،وتظل الصراعات تنسأ طالما ظل األفراد يسعون وراء
الحرية واألمن وكذلك وراء الملكية الخاصة وعدالة توزيع الموارد،
وأي استعمال للعنف القتناص الحاجات والحقوق اإلنسانية لشخص
واحد أو مجموعة من األفراد سوف يتسبب في إلحاق األذى باآلخرين

وإعاقة حقوقهم ،فسلسلة العنف تحدث عندما يقوم فرد أو جماعة
باستعمال العنف ضد بعضهم بعض ًا.

مستويات العنف أو األذى تتخذ طابع ًا متسلس ً
ال ،ويسعى بناء

السالم إلىزيادة عدد الخيارات السلمية لمن يسعون لتسديد احتياجاتهم
ومساعدتهم على اختيار أقل الخيارات عنف ًا.
إن مفاهيم العدالة والسالم العدل واألمن اإلنساني تعبر عن قيم بناء

السالم ،إذ توجد العدالة عندما يكون الناس قادرين على المشاركة في

تشكيل بيئتهم وصياغتها ومن ثم تسديد متطلباتهم ،وتوجد العدالة عندما
يحترم الناس حقوق اآلخرين ،وعندما تكون هناك إجراءات سارية النفاد

إليقاف األشخاص الذين ينتهكون حقوق اآلخرين ،فيخضعوا للمساءلة

أمام ضحاياهم وأمام المجتمع كله ،ويبرز مفهوم السالم العادل حقيقة

أن العدالة التي نسعى لتحقيقها بواسطة العنف تساهم فقط في جلب
المزيد من الظلم ،وأن السالم بال عدالة ليس محتم ً
ال أن يستمر.
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أما األمن اإلنساني فيوجد عندما يكون األفراد في مأمن من أشكال
العنف المباشرة وغير المباشرة ،وقادرين على تسديد متطلباتهم األساسية
وكذلك حقوقهم ،يناصر األمن اإلنساني مبدأ السعي إلحالل التعريفات
التقليدية لألمن التي تقوم عليها الدولة التي تركز على حماية األراضي
أو المصالح الوطنية أو توسع ِ
هذه التعريفات ،يسعى األمن اإلنساني إلى
تقليل تهديدات المرض والفقر والجريمة والعوامل األخرى التي تقلل
من جودة الحياة.
على حين يتبع هذا الكتاب لغة علمانية لكي يتناسب مع أكبر عدد من
القراء ،فإن الجماعات الدينية لديهم طرقهم الخاصة ،التي من خاللها
يوصلون تلك المفاهيم ،ويدرك الكثير من أتباع الديانات أن السعي
لتحقيق السالم والعدالة والمصالحة بين الناس هو مشيئة اﷲ للبشرية،
ولذلك فإن بناء السالم يعد أيض ًا مهمة دينية ويتضمن بعد ًا روحي ًا مهم ًا.

تمثل القيم الموصوفة هنا مرشد ًا لعملية بناء السالم ،ويمكن لألفراد
والمنظمات اتخاذ قراراتهم وتقويم أعمالهم بمساعدة هذه القيم،
ويشرح الفصل الحادي عشر كيف يمكن لهذه القيم أن تساعد في
تشكيل ممارسة بناء السالم ،ومع ذلك فإن القيم وحدها ليست كافية،
وهنا يمكن للمهارات في مجال العالقات أن تساعد الناس على التصرف
بطرق تُظ ِه ُر مثل هذه القيم.
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مهارات االتصال لبناء السالم
يعد الصراع جزء ًا طبيعي ًا في كل العالقات ،وتتعامل عملية بناء السالم

مع الصراعات الكبيرة بين الجماعات المسلحة وكذلك تتعامل مع
الصراعات الصغيرة أيض ًا ،تلك الصراعات اليومية التي تحدث في دورة

الحياة والعمل في المؤسسات والمجتمعات ،وتندلع الصراعات في
مواقف كثيرة مث ً
ال عندما تقرر المجتمعات أين تحفر بئر ًا؟ أو ما المناهج

الدراسية في المدارس؟ أو أي قائد ينتخبونه؟حتى أن الصراعات تحدث

بين بناة السالم أنفسهم عندما يبحثون عن التمويل

لمشروعاتهم ،أو عندما يقاضون مع بعضهم بعض ًا بخصوص الفرص

المتاحة ،وحينما يحاولون الحصول على التقدير لعمل قاموا به.
كثير ًا ما تختبر الجماعات المتصارعة مستويات مرتفعة من الصراع
الذاتي الداخلي الذي يعيق الجهود للتعامل مع الجماعات المعارضة،
وفي أغلب األحيان ،يأتي الزعماء على أعلى المستويات من مائدة
المفاوضات من دون انتداب ممن يمثلونهم ،كذا فإن األشخاص

العاملين في مجال بناء السالم الذين هم غير قادرين على تعلم مثل هذه

المهارات أو ممارستها في جميع عالقاتهم يسبب لهم ذلك إعاقة شديدة

في قدرتهم على بناء السالم.
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المهارات العالقاتية اآلتية تتيح للناس أن يتعاملوا مع الصراع بطريقة
إيجابية وب ّناءة:

مهارات التأمل الذاتي :تساعد األفراد على اكتساب بصيرة نافذة في
أنماط سلوكياتهم الخاصة في مجال العالقات مع اآلخرين ،وكذلك
للتعرف على اختيارات الحياة الصحيحة ،هذه المهارات تتيح لألفراد
التكيف مع الظروف والسياقات المتنوعة وتساعدهم على اختبار
اإلحساس بالسالم الداخلي مع النفس.
مهارات االستماع الفعال :تساعد األشخاص على استعمال طرق
كالمية وغير كالمية وذلك للتأكد من الفهم الصحيح وإلظهار االنتباه
واالحترام لخبرات اآلخرين ومالحظاتهم.

مهارات التكلم الدبلوماسي والتأكيدي :تساعد األفراد على االتصال
مع ًا بطرق لبقة بخصوص القضايا المهمة أو المحتملة التي تتعلق
بموضوع الصراع التي يكون من األسهل بالنسبة لآلخرين أن يسمعوا
عنها ويفهموها.
مهارات االستعالم :تساعد األفراد في تحديد نقاط قوتهم ونجاحاتهم
كطريقة لألسناد إليها في تحديد ما يصلح جيد ًا الستعماله في عالقاتهم
مع اآلخرين.
مهارات حل المشكالت بطرق خالقة :تساعد األفراد على اإلبداع
الفكري واكتشاف طرق جديدة لحل المشكالت العسرة.

مهارات الحوار :تساعد األفراد والجماعات بمختلف أنواعها على
االتصال بأمانة لتحقيق تحويل المسار والفهم المتبادل.
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مهارات التفاوض :تساعد األفراد على تعلم التأكيد على احتياجاتهم
بينما يتفهمون أن الحلول المستدامة تتطلب أيض ًا التعامل مع احتياجات
اآلخرين ومتطلباتهم.

مهارات الوساطة :تساعد األفراد على إرشاد غيرهم من خالل
عمليات التفاوض من أجل التوصل إلى حلول مرضية لجميع األطراف.

تنبع هذه المهارات ،أساس ًا ،من مجاالت تحويل الصراع والعدالة
التصالحية والشفاء من الصدمات التي ستناقش في الفصل التاسع ،غير
أن مهارات االتصال المرتبطة بالعالقات تعد األساس لكل العمليات
الديمقراطية ،إ ْذ يستطيع األفراد عن طريق ممارسة صناعة القرارات
المهمة التي تؤثر في حياتهم ،تلك المهارات تشبه زيت الشحم لسير
عجالت عملية بناء السالم ،وبدونها تتداعى عملية بناء السالم وتتحول
إلى مشاجرات شخصية بين القائمين ببناء السالم ،وجماهير غاضبة
تصيح برسائل الكراهية ،وقرارات سياسية تستند تمام ًا إلى أساس القوة
بد ً
ال من االستناد إلى االحتياجات البشرية ،ومع ذلك تبقى مهارات
االتصال وحدها ليست كافية ،إذ تضيف األطر التحليلية التي س ُتشرح
في الفصل القادمبعد ًا آخر في فهمنا لعملية بناء السالم.
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تحليل لبناء السالم
دائم ًا ما يتصف الصراع والعنف بالتعقيد ،هنا يمكن ألدوات التحليل
أن تساعد في تنظيم ما نعرفه عن الصراع بطريقة تتيح لنا إمكانية تحديد
المكان المناسب الذي يمكننا أن نتدخل فيه ،هناك الكثير من األدوات
التحليلية المفيدة في بناء السالم تتجاوز الغرض من هذا الكتاب ،غير
أن المهم أن نذكر ثالثة مبادئ تحليلية رئيسة تتعامل مع جذور الصراع.

فهم البيئة المحلية
يحتاج بناة السالم إلى معرفة موضوع الصراع ،ومن الذي يؤثر بالصراع
أو ينخرط فيه ،وما الذي يجب إيقافه ،وما الذي يفرق األفراد ويجمعهم،
وما الذي أشعل فتيل الصراع ،وكلما زاد ما يعرفه بناة السالم عن البيئة أو
السياق ،زادت إمكانية نجاحهم في المساهمة في عملية السالم.

يجد دائماً الذين يستعملون العنف طرقاً لتبريره.
األفراد الذين ليس باستطاعتهم تسديد احتياجاتهم المادية أو
االجتماعية أو الثقافية كثير ًا ما يشعرون بمشاعر الظلم و /أو الصدمة،
33

عندما يحس األفراد بأن اآلخرين يحتقرونهم ،أو يرتكبون الظلم ضدهم،

يكونون في أغلب األحيان ،على استعداد للقتال بل حتى الموت ألجل
حماية هويتهم وحقوقهم المادية أو االجتماعية أو الثقافية.

يحدث الصراع عندما يالحظ الناس أن هناك من يريدون تسديد

احتياجاتهم بطريقة تعيق احتياجات اآلخرين أو تهددها.

والصراع في حد ذاته يمكن معالجته بشكل ب ّناء أو هدام .فالصراع
يكون َب َّنا ًء عندما يطور الناس طرق ًا إلشباع احتياجات جميع المشتركين في

الصراع ،وقد يلجأ الناس إلى العنف إذا ما شعروا بقلة تعاطفهم مع اآلخرين

ولم يستطيعوا إيجاد طرق سلمية لتسديد احتياجاتهم ،وهنا يحدث العنف
حينما يتعامل الناس مع الصراع بطريقة تؤذي أو تدمر العالمات ،وذلك

عن طريق إحباط االحتياجات اإلنسانية لآلخرين أو إنكارها.

العنف هو محاولة إلقامة العدالة أو إلغائها ،فربما ينضم الطفل

المحارب في أوغندا إلى الجماعات المتمردة كمحاولة إليجاد االنتماء
والهوية أو حتى الغذاء ،وربما يستعمل الزعيم المعارض العنف لكسب

مكانة أعلى وثروة أكثر ،يتطلب بناء السالم تحديد حقيقة المتطلبات غير
المتوافرة وذلك إليجاد بدائل وطرق سلمية لتلبية تلك االحتياجات.

جميع أشكال العنف مرتبطة ببعضها
يشير العنف البنيوي أو الهيكلي إلى حاالت العجز والتفاوتات وحتى

الوفيات التي تنتج عندما تقوم األنظمة أو المؤسسات أو السياسات

بتسديد احتياجات بعض الناس وحقوقهم على حساب بعضهم اآلخر،
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إن الهياكل أو البنيات التي تشجع التفاوت وتلبي احتياجات األفراد
من الجماعات العرقية أو الدينية أو الطبقية أو العمرية أو اللغوية أو
النوعية الواحدة على حساب اآلخرين هم بذلك ينشرون العنف ،إن
العدد المتزايد من الحكومات الفاشلة أو المختلة وظيفي ًا تشير إلى
عجز بعض الدول عن توفير بيئة صحيحة يمكن لألفراد من خاللها
توفير احتياجاتهم األساسية ،كذا تحرم المجتمعات التي تدعم التفاوت
وعدم التكافؤ االجتماعي واالقتصادي أو تشجعه بعض الجماعات من
المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار ومن الحياة العامة ،أو توجه
الضرر ناحية بعض األفراد الذين يعانون من كل أشكال العنف ،وعندما
تتصف المؤسسات بالعنف فهي تنقل عدوى العنف إلى المجتمعات
كلها بكل ثقافاتها.
غالب ًا ما يقود العنف البنيوي إلى عنف ثانوي يتضمن الحروب
األهلية والجرائم والعنف العائلي وإدمان المخدرات واالنتحار ،وهذا
يحدث بشكل جزئي عندما يخلق العنف البنيوي تفاوتات واسعة في
تلبية االحتياجات والحقوق البشرية ،تنشأ الكثير من األعمال اإلجرامية
التي تجلب األذى والضرر على اآلخرين بصورة شخصية ،نتيجة للعنف
البنيوي ،حيث يوجد عالقة ارتباط طردية واضحة بين نزالء السجون
وبين الذين نشأوا في بيوت فقيرة و /أو متعسفة ولم تتح لهم سوى
القليل من الفرص ،وتعرضوا للكثير من اإلذالل والقليل من الفرص
لكسب االحترام ،إن التفاوت في الدخل والثروة بين األغنياء والفقراء
هي أقوى المؤشرات التي ترشدنا إلى معدالت القتل والجريمة في أي
مدينة أو والية أو دولة(.)3
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األشخاص الذين يتعذر عليهم إيجاد طرق ب ّناءة لتلبية احتياجاتهم
ينتهي بهم الحال إلى خلق دائرة مفرغة من الشعور بأنهم ضحايا ،وتنتشر
أشكال مختلفة من العنف مثل الفيروسات ،ويظهر الشكل التالي الصلة
بين العنف البنيوي أو الهيكلي واألشكال الثالثة الرئيسة للعنف الثانوي
الذي ينتج عنه.

تزودنا هذه المبادئ التحليلية الثالثة بخلفية الستكشاف مدى
عمليات بناء السالم ،إن عمليات بناء السالم الناجحة تستطيع أن تربط
بين الموارد المحلية والخارجية لمنع العنف أو التقليل منه ،ولتحويل
مسار األفراد ومساعدتهم على التعافي من آثاره ،وفي الفصل الحادي
عشر «التخطيط االستراتيجي لبناء السالم» سوف نتعرف على المزيد من
الوسائل التحليلية لتقرير أي العمليات تحديد ًا تكون مفيدة في كل سياق
متفرد.

أما الفصل التالي فسيتكشف المدى العريض للعمليات التي تساعد
في بناء السالم.
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نظرة عامة لعمليات بناء السالم
يتطلب بناء السالم العديد من المداخل ،ويمكن تجميع المداخل
المتضمنة في رابطة بناء السالم إلى أربعة فئات تركز على مهام محددة.

ش ــن الصراعات السلمية
يسعى المدافعون والنشطاء إلى الحصول على الدعم للتغيير من
خالل زيادة قوة الجماعة وقدرتها على معالجة القضايا وتهيئة الظروف
الالزمة لتحويل مسار العالقات.

الحد من العنف المباشر
تسعى الجهود المبذولة للحد من العنف المباشر إلى كبح جماح
مرتكبي جرائم العنف ومنع المعاناة الواقعية لضحايا العنف وإزالتها،
وخلق بيئة آمنة ألنشطة بناء السالم ،وبمجرد حدوث هذا يمكن
للعمليات األخرى أن تتعامل مع الجذور التي تسبب العنف.
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تحويل مسار العالقات
لكي يحل السالم محل العنف ،يجب إعادة تكوين العالقات

باستعمال منظومة من العمليات التي تعالج الصدمات وتقوم بتحويل
مسار الصراعات وتجري العدالة ،وتمنح هذه العمليات لألفراد الفرص
من أجل إيجاد حلول طويلة األمد ودائمة لتسديد احتياجاتهم.

بنــاء القدرات
إن جهود بناء السالم التي تدوم لفترة أطول تستفيد من القدرات

الموجودة بالفعل لتسديد الحاجات الحقيقية ،وتتضمن هذه الجهود
منع العنف عن طريق التعليم والتدريب والتنمية وتحويل مسار القوات

العسكرية ،واألبحاث والتطوير ،تسعى هذه األنشطةإلى بناء بنيات أو

هياكل عادلة تساند ثقافة دائمة للسالم وتدعمها.
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في الوقت الذي يشترك فيه الكثير من العاملين في عدة فئات من
بناء السالم ،تُب ِرزُ هذه الخريطة األهداف المتفردة لمداخل بناء السالم
المختلفة ،وغالب ًا ما تكون تلك المداخل متزامنة ومستمرة ويعتمد
بعضها على بعض ،يستعرض الفصل التالي الغاية والوظائف لكل من
هذه الدوائر إلظهار الكيفية التي تتوافر فيها إسهامات متكاملة لعملية
بناء السالم.
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َش ُّ
ـن الصـراع سلميًا
في الصراعات التي تكون فيها القوة غير متكافئة وال يوجد سوى
القليل من الوعي الشعبي بشأن هذه القضايا ،يكون غالب ًا من الصعب

الدفع بأطراف الصراع إلى مائدة التفاوض ،ومن يوافقون على الحوار
في ظل هذه الظروف كثير ًا ما يجدون هذا الحوار غير ُم ٍ
رض ،ألن

الجماعات التي تمتلك القوة األكثر قد ال تتفاوض بإخالص للوصول
إلى حل يرضي جميع األطراف أو قد ال تجري التغيرات البنيوية الالزمة،
وفي مثل هذه الحاالت ،ربما يكون من المهم أن يتم شن صراع سلمي

يعد الالعنف االستراتيجي
من خالل عملية الالعنف االستراتيجيُّ ،
منظومة من المداخل التي تعمل للتغيير بواسطة تصعيد الصراع من دون
استعمال العنف ،ويعد الالعنف االستراتيجي شك ً
ال مباشر ًا وتأكيدي ًا

للتعامل مع الصراعات وهو بعيد كل البعد عن السلبية.يسعى السلوك
السلمي غير العنيف إلى زيادة الوعي والتعاطف وزيادة التفهم للكيفية

التي يمكن فيها للجماعات المتصارعة أن تعتمد على بعضها ،وتحقق

توازن القوة بواسطة إقناع اآلخرين أو إجبارهم على قبول حاجات جميع
األطراف المشتركة في الصراع ورغباتها.
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يقرر األفراد استعمال السلوك السلمي غير العنيف بد ً
ال من العنف

ألسباب عديدة ،وتشير الحجج االستراتيجية إلى عدم فعالية السلوك

العنيف عبر التاريخ( ،)4ويرى آخرون أن السلوك غير العنيف يكون
فعا ً
ال ألنه أقل تكلفة نسبي ًا من استعمال العنف ،وفي أمريكا الالتينية،

يسمى الالعنف بسالح الفقراء ،إن التخطيط للمظاهرات أو المراقبة أو
اإلضراب أو المقاطعة ال يستلزم وجودأسلحة غالية الثمن ،ويظل هناك

آخرون ،خاصة من ذوي االتجاهات الدينية يؤكدون أن الالعنفمنهج

أسمى أخالقي ًا للنضال ،وقد أكد المهاتما غاندي وماتن لوثر كنج أن
السالم اليمكن أن يتحقق بالعنف فالبد أن تكون الوسيلة المستعملة
متناغمة مع طبيعة الغاية نفسها.

أي ًا كانت األسباب ،فإناستراتيجية الالعنف تعتمد على إشباع

احتياجات جميع األفراد المدافعين أو المهاجمين على حد سواء ،هذا

اإلشباع المتبادل للحاجات يمكن أن يحدث عن طريق خلق وسائل
للتعبير السلمي عن القوة لممارسة الضغوط من أجل النجاح في
التفاوض ،وعن طريق الحد من قوة اآلخرين لحجب بعض الحاجات

والحقوق.
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خلق القوة
تزيد الجيوش من قوتها من خالل رفع مقدار أسلحتها وقواتها وكفاءتها،

أما الجماعات التي تستعين باالتجاه السلمي غير العنيف فتزيد قوتها عن
طريق التخطيطات التي تظهر كيف يعتمد اآلخرون على تعاونهم.

فعلى سبيل المثال ،القوة السياسية للحكومة تعتمد في النهاية على

موافقة مواطنيها وتعاونهم ،وفي بعض األوقات ،على موافقة المجتمع

الدولي وتعاونه ،وقد قام المجتمع الدولي من قبل بتطبيق عقوبات
اقتصادية وثقافية على النظام العنصري في جنوب أفريقيا في ثمانينيات

القرن الماضي ،هذه العقوبات أظهرت للنظام الحاكم في جنوب

أفريقيا كيف يعتمد على المجتمع الدولي وأجبرت الحكومة البيضاء

على التغيير ،وفي داخل جنوب أفريقيا ،قام المواطنون السود بمقاطعة
المتاجر التي يملكها البيض إلظهار مدى اعتماد البيض على السود،
وقد أسهمت هذه االستراتيجيات في إنهاء سياسة التمييز العنصري في

جنوب أفريقيا.

مبدأ أيكيدو Aikido
مبدأ أيكيدو ،وهو فن من فنون القتال غير العنيف يساعد في ترسيخ

فكرة أن قوة المعارضة يمكن أن تُهزم من ذاتها ،في قتال األيكيدو،

يقوم المدافع بجذب المهاجم أو دفعه في االتجاه نفسه الذي يتحرك
فيه المهاجم ،بد ً
ال من أن يقاوم المهاجم أو يعيق الهجمة ،وهذا يفقد

المهاجم توازنهألنه كان يتوقع المقاومة ،وهكذا فإن قوة المهاجم ذاتها
هي التي تدفعه إلى الفشل في السيطرة والتحكم في العب األيكيدو.
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إن السلوك غير العنيف والسلمي يفضح عنف الشخص المعادي

أمام نفسه وأمام المجتمع الدولي ،عندما قام رجال الشرطة البيض
بضرب المحتجين وإطالق الكالب عليهم وكان بينهم أطفال ،أثناء

حركة الحقوق المدنية ،سارع الناس في الواليات المتحدة وفي كل
أنحاء العالم فور ًا وعبروا عن غضبهم الشديد من ذلك ،لقد فضح رجال
الشرطة البيض أنفسهم وأظهروا ألنفسهم وللعالم أجمع كيف أن نظامهم

قائم على التمييز العنصري والعرقي ،وما كان من سلوكهم العنيف نفسه

إال أن قاد إلى سقوط نظامهم العنصري.

تضع جيني شارب قائمة بحوالي  200خطة سلمية مختلفة لشن
الصراع بطريقة غير عنيفة(،)5وتنتمي هذه المخططات إلى واحدة

من أربع فئات :المراقبة والدعوة ،االحتجاج واإلقناع ،عدم التعاون،
والتداخل.

مخططات غير عنيفة لشن الصراع
المراقبة والدعوة
تقوم بعض الجماعات بتصعيد الصراع سلمي ًا من خالل قضايا
المراقبة والدعوة للتغيير ،فمث ً
ال ،جماعات حقوق اإلنسان والدفاع

عن البيئة تراقب الطريقة التي بواسطتها تحمي الدول والشركات
والجماعات األخرى حقوق اإلنسان والبيئة ،وتعمل هذه التقارير على
زيادة الوعي الشعبي بأي انتهاكات وتضع سج ً
ال بانتهاكات الحقوق وهو

ما قد يخدم عمليات بناء السالم األخرى ،مثل المفاوضات التي تتطلب
معايير موضوعية لتقدير حجم األضرار.
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تستعين منضمة العفو الدولية بعبارة «تعبئة أو حشد الخزي «لتجذب
االنتباهإلى التحركات التي تحدث عندما تعمل المنظمات على تعبئة
أعداد كبيرة من الناس وحشدهم لشجب دولة أو شركة أو جماعة أو
إخجالها من أجل دفعها لتغيير سلوكياتها ،تعد تعبئة أو حشد الخزي
طريقة لزيادة وعي الجماهير وزيادة قوة المنظمة على إحداث التغيير(.)6

هنا من المهم أن نؤكد على أن الخزي يوجه إلى سلوكيات وليس إلى
األشخاص أنفسهم ،فالهدف من التخجيل هذا هو تغيير السلوك وليس
ببساطة استبعاد الجماعات التي رفضت بالفعل أي شعور بحاجتها إلى
اآلخرين وعزلها ،يمكن للعزل والنبذ أن يحقق نتائج عكسية خطيرة إذا
ما زاد تماسك تلك الجماعات المنبوذة بإيديولوجية «نحن ضدهم»
وصعدوا من استخدامهم للعنف ضد اآلخرين.
َّ
االحتجاج واالقناع

يسعى هذا المدخل إلى زيادة الوعي بمدى الظلم وإلحاق الخزي
بمرتكبي العنف عن طريق بعض األعمال العامة مثل المنشورات
ُ
والخطب الجماهيرية والمسيرات أو الجنازات الرسمية الساخرة لجذب

االهتمامإلى األفراد الذين ماتوا ،فعلى سبيل المثال؛ في أثناء انتخابات
كينيا  ،2002قامت منظمات المجتمع المدني بوضع ملصقات على
الجدران وأعلنت في برامج اإلذاعة

أن كل شخص مسؤول عن جعل االنتخابات سلمية ،وقد أسهم هذا
في إحداث تغيير تاريخي في القيادة السياسية وقلل من عدد الوفيات
المرتبطة باالنتخابات.
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عدم التعاون
يتركز هذا النوع من السلوك غير العنيف على أعمال اإلهمال ،حيث

يتوقف األفراد عن القيام بأنشطتهم االعتيادية بوصف هذا السلوك

طريقة لمقاومة جماعة أخرى ،وتحدد ثالثة أنماط من سلوكيات عدم

التعاون( ،)7عدم التعاون االجتماعي ويتضمن مقاطعة األحداث

الرياضية أو االجتماعية أو إضراب الطالب عن الدراسة أو الهجرة من
المدينة أو الدولة ،ثم عدم التعاون االقتصادي الذي يتضمن مقاطعة

المستهلك أو رفض دفع اإليجار أو سحب الودائع أو االستثمارات
البنكية أو إضرابات العمال أو إبطاء معدل العمل ،وتطبيق العقوبات أو
فرض الحظر التجاري على الحكومات والشركات المعتدية ،وأخير ًا

عدم التعاون السياسي الذي يتضمن مقاطعة االنتخابات أو موظفي

الحكومة؛ والعصيان المدني للقوانين الظالمة ،مثل التمييز العنصري؛
ورفض االعتراف بالسلطة الحكومية.

يوظف الدفاع المدني استراتيجية عدم التعاون للدفاع ضد العدوان

العسكري ،وهو يستخدم أشخاص مدنيين غير مسلحين بالتزامن مع
القوات العسكرية أو بد ً
ال منها للدفاع ضد الهجمات ،ويعمل الدفاع
المدني من خالل رفض التعاون مع الغزاة.

أثناء الحرب العالمية الثانية ،كانت الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي

حافظت بنجاح على أغلبية سكانها اليهود على حين ظلت تقاوم بإيجابية
االحتالل النازي ،وعندما أجبرت القوات النازية اليهود الدنماركيين

على ارتداء نجمة صفراءأسرع المواطنون الدنماركيون من غير اليهود
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بارتداء هذه النجمة الصفراء تضامن ًا مع اليهود ،وفي الليلة السابقة لقيام
القوات النازية بنقل اليهود إلى معسكرات اإلعدام ،تعاون المدنيون
الدنماركيون في تنفيذ استراتيجية شاملة إلخفاء اليهود ونقلهم خارج
البالد في مراكب الصيد ،كذلك استعمل الدنماركيون اإلضرابات عن
العمل،والوقوف الرمزي لدقائق في صمت ،وتخريب أنظمة السكك
الحديد الخاصة بهم ،وغيرها من

الوسائل غير العنيفة لجعل االحتالل النازي لبالدهم أكثر صعوبة
وغير ٍ
مجد ،وفي الوقت نفسه ،حافظ الدنماركيون على ثقافتهم المحلية
وقاوموا محتليهم عن طريق التغني باألغاني الشعبية الدنماركية وعمل
مسيرات حاشدة لمساندة الملك الدنماركي والحكومة الدنماركية في
الوقت الذي كان فيه الجنود النازيون يسيرون في شوارعهم( ،)8يظهر
هذا المثال من الدنمارك كيف أن الدفاع المدني يمكن أن يمنع الغزاة من
االستفادة من احتاللهم.
التدخل

تسعى هذه االستراتيجية إلى معارضة الوضع الحالي وجذب االنتباه
إلى مساوئ العنف بوصفه طريقة لتعبئة الجهود من أجل التغيير ،هناك
التدخل النفسي الذي يستعين باالعتصام والوقوف االحتجاجي في
الهواء الطلق ،أو التعرض لألخطار للضغط على المنظومات األخالقية
للناس ،أما التدخل الجسدي فيتضمن الجلوس أو الوقوف أو االستلقاء
أو الغناء أو القيام ببعض األعمال كالسير الحتالل الحيز العام وجذب
االنتباه لعدالة القضية التي يتم التدخل من أجلها ،وهناك أيض ًا التدخل
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االجتماعي ،ويتضمن اجتماعات للمجموعات وشبكات اإلنترنت
وأعمدة الهاتف والدراما التي تعرص أمام الجمهور ،أو اإلعاقة بمنهجية
استراتيجية للحياة االعتياديةمثل التحميل الزائد على المرافق العامة
ومنها حافالت النقل أو خطوط الهاتف ،ويوجد تدخل اقتصادي،
ويتضمن االستيالء السلمي على األصول واألراضي وتكوين نظم
تجارية اقتصادية أو أسواق بديلة ،وأخير ًا يوجد التدخل السياسي الذي
فيه يتم السعي للقبض على منتهكي القانون ،والتحميل الزائد على
المرافق الحكومية ،وتشكيل حكومة ظل أو حكومة موازية.

بالطبع فإن السلوك السلمي غير العنيف ال يمكنه بمفرده أن يبني
السالم ،بل إنه يصعد الصراع وكثير ًا ما يزيد مؤقت ًا من الخصومة والتوتر
بين األفراد والجماعات ،وربما تقوم الحكومات والجماعات األخرى

المسيطرة بالتصعيد في استعمال أساليب القمع العنيف ضد الجماعات
التيتشن الصراع السلمي في محاولة إلسكاتهم ودفعهم للتخلي عن
مطالبهم ،غير أن أنشطة شن الصراع السلمي كثير ًا ما تنجح في إنضاج
الظروف وتهيئتها لتحويل مسار العالقات والهياكل ،وفي الكثير من
الحاالت ،يكون هذا أمر ًا ضروري ًا في الوقت الذي تقاوم ِ
فيه تلك
الهياكل حدوث أي تغيير ،فقد يتجاهل أصحاب السلطة المطالب
الداعية للحوار أو التفاوض ،وتبحث الفصول التالية في أجزاء أخرى
من تركيبة بناء السالم التي تشكل كلها مع ًارؤية متكاملة للتحرك نحو
السالم العادل الدائم.
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الحد من العنف المباشر
تتضمن الفئة الثانية من عمليات بناء السالم االستراتيجية أنظمة
قضائية وقانونية قائمة على أساس الدولة والجيش وكذلك الجهود
والبرامج المدنية لحفظ السالم مثل معسكرات الالجئين والمالجئ
لمنح األفراد مكان ًا آمن ًا للعيش فيه ،تلك البرامج تكسر دائرة العنف
وتضع األساس للمزيد من صناعة السالم على ثالثة أصعدة :منع
االعتداء ،وكبح المذنبين ،وخلق مكان آمن.

منع االعتداء
في العديد من الحروب األهلية كان استهداف المدنيين يعد إحدى
استراتيجيات الحرب نفسها ،وزرعت المذابح المدنية بذور الحروب
وعمليات القتل الجماعي المستقبلية ،ففي رواندا وبروندي ،فشل
المجتمع الدولي في التصرف عندما تم تحذيره من احتمال حدوث
عمليات تطهير عرقي ،وبمجرد أن بدأت عمليات القتل ،أمست دائرة
العنف طوفان ًا جارف ًا لقد سفكت الدماء في كل شارع وفي كل قرية ،لو كان
حافظو السالم الدوليون موجودين هناك لمنعوا االعتداء على المدنيين،
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ولكان عدد الضحايا قد انخفض بشكل هائل ،ومن ثم يقل كثير ًا عدد من
سيحملون السالح من أجل االنتقام بقتل المدنيين من الجماعات العرقية
المعادية ،فكلما تمكن بناة السالم من حماية المدنيين من االعتداء ،زاد
ذلك من قدرتهم على منع امتداد الحرب والعنف المباشر واستفحالهما.

كبح المذنـبين
يحتاج من يرتكب الجرائم أو يهاجم المدنيين إلى منيوفقه ،تستعمل
البنية القانونية الغربية عمليات العدالة وتنفيذ القانون القائمة على أساس
سلطة الدولة من أجل حماية المواطنين من بعض األفراد الذين ليس
لديهم الرغبة في االلتزام بالقوانين أو القدرة عليها ،ومع أن هذا المدخل
يعد مبدأ وجود
ال يحقق النجاح دائم ّا ـ بل ربما يأتي بنتائج عكسية ـ ُّ
نظام أو قانون أمر ًا شديد األهمية ،فكما ذكرنا في الفصل السادس ،هناك
مجموعة متنوعة من الجهود المبذولة إلصالح أساليب التجاوب مع
األفعال الخاطئة والمذنبة وتحسينها.

خلق مكان آمــن
أثناء الحرب والعنف ،يصعب تكوين وجهة نظر موضوعية أو اتخاذ
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قرار موضوعي ،ويميل الناس إلى التركيز فقط على الرغبة في النجاة
واتخاذ قرارات ال تزيد عن كونها ردود أفعال قد تضر بمصالحهم على
المدى البعيد ،إذ نرى مفاوضات السالم الهشة تفقد زخمهامع كل
عملية تفجير انتحارية تحدث في حافلة نقل ركاب اسرائيلية ومع كل
هدم لبيت فلسطيني من أجل عمل طريق للمستوطنات اإلسرائيلية ،غير
أن جهود الحد من العنف توجد مكان ًا للتهدئة واإلعداد لمداخل أخرى
لبناء السالم.

أن مفهوم المكان اآلمن له ثالثة أبعاد مختلفة ،فمن جهة أولى هو
مكان مادي يمكن للناس التقابل فيه عبر خطوط الصراع ،كذا فهو مكان
شعوري أو عاطفي فيه يتاح لألفراد الوقت والتركيز للتأمل بعمق في
الخيارات التي يتخذونها بشأن كيفية استجابتهم للصراع ،وأخير ًا ،هو
مكان عالقاتي ينمي التفاعل االيجابي الب َّناء بين األشخاص المتصارعين.

هناك مجموعة متنوعة من البرامج يمكن أن تساعد في تحقيق وقف
ثم تبدأ في إيجاد مكان آمن لمداخل بناء السالم
فوري للعنف ،ومن ّ
األخرى ،ومن بينها األنظمة القانونية والقضائية التي تعمل على حماية
النظام وحقوق اإلنسان ،وهناك أيض ًا مساعدات اإلغاثة اإلنسانية،
واتفاقيات وقف أطالق النار ،وحفظ السالم ،والمناطق منزوعة السالح،
وبرامج التحذير المبكر للتنبيه من تصاعد حدة الصراع.
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نظم الحد من العنف ومداخله
األنظمة القانونية والقضائية
يمكن لألنظمة القانونية والقضائية أن تساعد في خلق النظام ،وعندما
تكون موجهة نحو السالم العادل واآلمن اإلنساني وحماية حقوق
اإلنسان ،يمكنها أن تساعد الناس في تسديد احتياجاتهم من دون تدخل
اآلخرين ،وينبغي أن تكتسب األنظمة القانونية والقضائية الشرعية عن
طريق خدمتها للمجتمعات بد ً
ال من الحصول عليها بالعنف واإلكراه،
غير أن تلك النظم حينما ال تكتسب الشرعية بالطرق المناسبة ،يمكن
ٍ
حينئذ أن تسهم أكثر في تعقيد المشكلة ،وغالب ًا ما تكون األنظمة القانونية
والقضائية هي التي تفرض بالقوة العنف البنيوي أوالهيكلي الذي يمارس
التمييز ضد الناس ويسبب لهم األذى بسبب أصولهم العرقية أو دياناتهم
أو طبقتهم االقتصادية وغيرها ،واذا كانت األنظمة القانونية والقضائية
قائمة على مبدأ االنتقام ،فباستطاعتها أن تشعل بل حتى تزيد من دائرة
العنف والجريمة في المجتمع.
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القانون والعدالة القائمة على أساس سلطة الدولة
يتضمن نظام الدولة مبدأ تطبيق القانون والمحاكم وبعض أشكال
العقوبات أو اإلصالحات وتنفيذها ،ونظري ًا ،فإن هذه األنظمة تمنع

األفراد من إلحاق الضرر بأنفسهم وباآلخرين ،وتوفر فرصة للمذنبين

لكي يفحصوا تصرفاتهم ويغيروها ،ويشجع المذنبين على تطوير
مهارات وطرق للتعامل مع الصراع مما ُي َم ّك ُن ُه ْم من اتخاذ خيارات
أفضل ،مثل هذه األنظمة القانونية القائمة على أساس سلطة الدولة

مهمة للغاية لتطبيق النظام والسيطرة االجتماعية ،ولكن في المجتمعات
فعلة أو غير عادلة ،يعجز الكثير من
التي تكون فيها هذه األنظمة غير ُم َّ

المواطنين عن تسديد احتياجاتهم األساسية ،أو يكون االعتماد الرئيس

على أسلوب القسوة والشدة ،تُصبح مهمة حفظ النظام في غاية الصعوبة،
الطريق الوحيد المضمون ألجل الحد من الجرائم يكمن في زيادة قدرة
األفراد على تسديد احتياجاتهم بطرق ال تسبب الضرر لآلخرين.

القانون الدولي والعدالة الدولية
لقد تجاوب مؤسسو األمم المتحدة تجاه فظائع الحرب العالمية

الثانية بأن قاموا بتأسيس قوانين وحقوق إنسان دولية لكي تحول دون

وقوع الصراعات العنيفة ،ولكي تضع معايير دولية لكل دولة ،وقد

تضمن هذا قوانين إنسانية دولية لتثبيت قواعد الحرب التي تُعنى بحماية
المدنيين والحد من األضرار التي تحلق بهم أثناء الصراعات المسلحة.

وفي عام  2002أسست األمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية

لمحاسبة المسؤولين عن جرائم حقوق اإلنسان في البالد التي ال تقدر
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أو ال ترغب في عمل ذلك ،وقبل ذلك تأسست محكمتان جنائيتان لهذا
الغرض نفسه لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسالفيا السابقة وفي
رواندا ،وعلى الرغم من وجود جدال بشأن مدى فعاليتها ونجاحها،
تسعى هذه المحاكم في األساس إلى تأكيد حقوق اإلنسان وكبح
المذنبين ومنع المزيد من الناس في المستقبل من االشتراك في انتهاكات
كبرى لحقوق اإلنسان.

المساعدة اإلنسانية
تسعى المساعدة اإلنسانية إلى مساعدة المتألمين ،وهي مهمة في
بناء السالم بسبب قدرتها على كسر دائرة العنف التي تدفع الضحايا إلى
ارتكاب أعمال عنف انتقامية ،هنا يمكن للطعام والمأوى والمساعدات
الطبية ،التي تقدمها المنظمات الدينية غير الهادفة للربح ،أن تساعد
ضحايا العنف ،وبالنظافةإلى توفير الدعم الضروري لألشخاص
الواقعين في أزمات ،فإن هذه المنظمات يمكن أن تقوم بمهمة دفع
الحكومات والمجتمعات للتصدي للعنف.

على حين تسترشد المساعدات اإلنسانية الدولية ،تقليدي ًا ،بمبادئ
الحيادية السياسية وعدم التحيز ،أظهرت األبحاث األخيرة أن هذا األسلوب
يمكن أن يزيد من تفاقم الصراع إذا تجاهل تمام ًا الواقع السياسي ،فأحيان ًا
تقوم الجهات المتحاربة باالستيالء على تلك المساعدات ،وتستغل
األرباح لشراء المزيد من األسلحة ،ومع ذلك تظل المعونات اإلنسانية
الدولية مهمة للغاية من أجل تسديد االحتياجات والحد من العنف ،وفي
الواقع ،ثمة وعي متنا ٍم أن عمليات المساعدة اإلنسانية ،مثل توزيع الطعام
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والمياه وبرامج الصحة في معسكرات الالجئين وبناء بيوت جديدة ،توفر
فرصة مهمة للتعاون عبر خطوط الصراع.

اتفاقيات وقف إطالق النار
تكمن الخطوة األولى في المفاوضات الرسمية في الوصول إلى
اتفاقية بين الجماعات المتحاربة لوقف العنف ،ومع أنّ اتفاقيات
وقف اطالق النار التعالج جذور الصراع ،فهي تسعى إلى خلق حيز
آمن للسماح بالمزيد من المفاوضات ،تكون الجماعات المتورطة في
المعارك على استعداد لوقف القتال عندما تختبر الوقوع في «مأزق
مؤلم « ،وهذا يحدث عندما تصير جميع الجماعات المقاتلة غير قادرة
على كسب المزيد من المعارك ،وعندما تكون جميعها قد استنزفت من
الحرب ،أو عندما تشعر كل جماعة بأن لديها ما يكفي من القوة التي
يمكن أن تتفاوض على أساسها عند الجلوس على مائدة المفاوضات.
من دون اتفاقية وقف إطالق النار ،يكون من الصعب ،إن لم يكن
من المستحيل ،التفاوض على القضايا األكثر صعوبة مثل الحوكمة،

إذا استمرت الجماعات في القتال أثناء محادثات السالم ،فإن الناس
المفجوعين من الحلقات المتجددة من العنف من المستبعد أن يدعموا
أية محادثات أخرى للسالم.

التدخل العسكري
تزعم جميع الجيوش في كل مكان أنها تعزز السالم عن طريق
الحد من عنف الناس اآلخرين ،ففي الواليات المتحدة ،تعلن مصانع
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السالح عن السفن الحربية باعتبارها أدوات للدبلوماسية واألسلحة

النووية باعتبارها «صانعة سالم « ،والجيش كمؤسسة مصمم ليكون

الملجأ األخير عندما تفشل الدبلوماسية ،فقد بررت الواليات المتحدة

حربها على العراق بأنه أمر الزم ٌ لحماية حقوق اإلنسان وأمنه ،غير أن
الكثير من بناة السالم يشككون في صحة التدخالت العسكرية اإلنسانية
وجدواها ،إلناستعمال القوة للحد من عنف اآلخرين يقود في النهاية
إلى اإلضرار بالمدنيين وكثير ًا ما يفشل في حماية حقوق اإلنسان وأمنه.
ومع ذلك ،يظل بعضهم يؤكد بأن القوة العسكرية يمكن أن تسهم

في بناء السالم إذا وجهت نفسها نحو عمليات تطبيق السالم التي تحترم
السكان المحليين وتلتزم بالقانون اإلنساني ،وهم يشيرونإلى أمثلة مثل

الوجود العسكري األمريكي في سنة  2004في هايتي عندما هددت
الصراعات الداخلية بأن تتحول إلى جرائم قتل جماعية ،وكذلك الوجود

العسكري األمريكي في سنة  2003في ليبيريا الذي سعى إلى الحد من

مستويات العنف المباشر مع التعامل بتقدير شديد للسكان المحليين،
تلك االستعماالت للقوة العسكرية تعمل أكثر كقوات لحفظ السالم وال

تتبع االستراتيجيات العسكرية التقليدية المصممة لهزيمة الخصوم.

حفظ السالم
يسعى حفظ السالم إلى وقف دائرة العنف بين الجماعات المسلحة

باستعمال وسائل عديدة ،إذ يمكن للقائمين على حفظ السالم عدم
االكتفاء بالوجود المادي بين الجماعات المسلحة ،ولكن بإمكانهم
أيض ًا مالحظة العنف وتسجيله ومراقبته ،وربما يقومون بتنشيط شبكة
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من المدعمين لممارسة الضغوط الدبلوماسية على الجماعات المسلحة
وعلى مموليها وتسهيل االتصاالت بين الجماعات المسلحة ،ومراقبة
االنتخابات وإظهار التماسك والمساندة للسكان المحليين إلبراز
المساندة الدولية لهم( ،)9كل من هذه المهام مهمة ألنشطة بناة السالم

األخرى ،إن جهود حفظ السالم العسكرية والمدنية تشارك في هذه

األهداف والمهام لكنها تستعمل وسائل مختلفة لتجبر الجماعات على

وقف القتال.

على المستوى الدولي ،تستعمل األمم المتحدة والمنظمات
اإلقليمية حفظ السالم العسكري ،فهم كثير ًا ما يتحملون عبء القيام

بدور الشرطي الدولي لحفظ وقف إطالق النار ،والحد من العنف،
والمساعدة في انسحاب القوات وتسريح الجماعات المسلحة ،ويمكن

لقوات حفظ السالم أن تحمي العاملين المدنيين وتصاحب العاملين في

تقديم المعونات اإلنسانية وما معهم من معونات وموارد لضمان أمنهم

أثناء تنقالتهم.

يتعرض حفظ السالم العسكري ،على الرغم من أهميته ،النتقادات
واسعة ،ففي يوغسالفيا السابقة ،لم يكن هناك سوى القليل جد ًا من

القائمين على حفظ السالم لمنع المذابح الجماعية ،وفي أماكن مثل

سيراليون وكامبوديا ،كان القائمون على حفظ السالم معتادين على
اغتصاب النساء المحليات أو إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل

الطعام ،وفي قبرص ،أدى وجود القائمين على حفظ السالم بين شطري
الجزيرة إلى إزالة الحاجة العاجلة إلى إيجاد حل سلمي.
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أما من جهة حفظ السالم المدني ـ الذي يسمى أيض ًا حفظ السالم
غير المسلح أو فرق السالم أو التدخل السلمي لطرف ثالث ـ فهو يقوم
بالعديد من المهام نفسها التي يقوم بها حفظ السالم العسكري ،إذ يضع
المدنيون من حافظي السالم أنفسهم بين الجماعات المتصارعة سعي ًا
لخفيض القتال أو إيقافه ،وخلق حواجز أخالقية ومادية بين الجماعات،
عندما بدأ المسلمون والهندوس القتال في الشوارع عقب حصول الهند
على استقاللها من بريطانيا ،خرج المهاتما غاندي واتباعه الذين يطلق
عليهم «جيش السالم» وساروا إلى داخل العنف ،وشجعوا المشاغبين
على التراجع ،وخلقوا فرص ًا للتواصل اإليجابي بين الجماعات.
حفظ السالم التوسطي يستعمل أفراد من حافظي السالم لمصاحبة
األفراد أو الجماعات المعرضين للخطر لمنع العنف ضدهم ،وتوفر

بعض منظمات حقوق اإلنسان الدولية أسلوب المصاحبة للعاملين
المحليين في حقوق اإلنسان الذين قد يكونون مهددين أو قد يتعرضون
للقتل بسبب عملهم ،وفي سيريالنكا ،توفر فرق السالم الدولية مصاحبة
على مدى أربع وعشرين ساعة للمدنيين الذين يخشون من احتمالية
تعرضهم للقتل بسبب عملهم بصفة نشطاء عماليين أو محامين عن
حقوق اإلنسان أو مرشحين أو مسؤولين سياسيين.
أثناء انتخابات جنوب افريقيا ،وقف مراقبو السالم من كل إنحاء
العالم إلى جانب السكان المحليين ،وسجلوا االنتهاكات ،وقاموا بتيسير
االتصاالت بين الجماعات المتصارعة كما وفروا حضور َا مهدئ ًا في تلك
األوضاع القابلة لالشتعال.
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مناطق منزوعة السالح
في وسط الحرب ،يكون من الصعب تأمين سالمة المدنيين ،والهدف

من المناطق منزوعة السالح هنا هوخلق أماكن آمنة للمدنيين أثناء
الحرب ،تتفاوض القرى أو المدن أو األقاليم مع الجماعات المسلحة

لكي تصير مناطق منزوعة السالح ،ويصير من غير المشروع ألي شخص
أن يحمل سالح ًا في حدودها ،وبالطبع ،إذا كان المدنيون ُّيعدون أهادف ًا
استراتيجية في عيون الجيوش أو الجماعات المتمردة ،فقد يكون من

الصعب تفعيل مبدأ المناطق منزوعة السالح ،ولكن إذا نجحت المناطق
منزوعة السالح ،فبإمكانها أن تساعد في تخفيض حدة العنف من خالل
التأكيد على أن كل الجماعات يمكنها العمل مع ًا للوصول إلى اتفاق ولو

ضئيل بشأن المكان الذي ال يجب القتال فيه.

برامج التحذير المبكر واالستجابة
إن تحديد األنماط التي تؤدي إلى العنف يساعد المجتمعات على

خلق إرادة سياسية للتعامل مع الصراعات قبل أن تصير عنيفة ،تقوم

برامج التحذير المبكر بجمع المعلومات بانتظام عن مؤشرات محددة
مثل التزايد في االستقطاب العرقي أو الديني ،أو االستبعاد السياسي
أو حمالت االعتقاالت السياسيةأو تجارة السالح ،أو دعاية إعالمية،

أو تحركات للجنود ،تسعى برامج االستجابة المبكرة إلى جذب انتباه
المجتمع الدولي واجتذاب الموارد الدولية ألحد الصراعات قبل أن

يتفجر ويتحول إلى حالة من العنف السائد ،فستكون التكلفة أقل بكثير
والنتيجة أكثر فعالية بكثير لو تعاملنا مع الصراعات قبل أن يتعرض
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تدمر البنية التحتية
الناس للفواجع واإلعاقات أو القتل ،وقبل أن ّ
للدولة بسبب الحرب.

البرامج المعروضة في هذا الفصل مهمة للغاية من أجل اعتراض
طريق التصعيد في دوائر العنف المباشر ،غير أن ثمة بعض المخاوف من
أن هذه البرامج قلي ً
ال ما تُربط ربط ًا مناسب ًا مع برامج بناء السالم األخرى،
وفي بعض األماكنربما تعمل حتى ضد مداخل بناء السالم األخرى،
وقد اختبر نشطاء السالم ،في العديد من البلدانقمع ًا قاسي ًا من األنظمة
هم القائمون على حفظ السالم والعاملون في
القانونية والقضائية ،و ُي ّت ُ
مجال المساعدات اإلنسانية بأنهم يقدمون حلو ً
ال سطحية وغير فعالة
للمشكالت التي يجب التعامل فيها مع أسبابها الجذرية العميقة المسببة
للصراع ،وهكذا تعجز الجهود المبذولة للحد من الصراعات إذا عملت
بمفردهاعلى المدى القصير عن وقف العنف أو منعه من معاودة الظهور.
يجب على البرامج الهادفة إلى الحد من العنف المباشر أن تقوم

على أساس قيم أمن اإلنسان وترسيخ السالم العادل ،كذا يجب أن
تعمل في إطار أوسع لبناء السالم يمكنه أن يتعامل مع األسباب الجذرية
للصراعات ،ويبحث الفصل التالي في كيفية اسهام العمليات الهادفة
لتحويل طبيعة العالقات في التعامل مع هذه األسباب الجذرية.
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تحويل مسار العالقات
تعد عملية تحويل المسار المبدأ الرئيس لجميع برامج بناء السالم،
إذ يسعى بناة السالم إلى تحويل مسار األفرادوالعائالت والمجتمعات
واألعمال والهياكل والحكومات بعيد ًا عن أساليب الصراع التدميرية
نحو تنمية ونمو إيجابيين ،إذ يعد تحويل مسار العالقات مهمة جوهرية
لبناء السالم لكي يحدث تغيير ًا في اتجاهات أولئك الذين يضرون
ليتحولوا إلى تسديد االحتياجات اإلنسانية وضمان حقوق
ويدمرون
ّ
اإلنسان.

في هذه الفئة من فئات بناء السالم ،نجد أن عمليات بناء السالم
تخلق الفرص لألفراد حتى يتصالحوا مع بعضهم بعض ًا ،إال أن العالقات
المصا َلحة بالكامل تعد حلم ًا أو رؤية بعيدة المنال ،إذ تدرك فكرة
ُ
المصالحة أن ثمة بعد ًا روحي ًا للصراع كذلك لبناء السالم( ،)10ونجد أن
المفهوم الديني لكلمة «شالوم» أي سالم يجسد هذا المعنى للعالقات
الصحيحة ،وتشير مفاهيم الغفران والمصالحة إلى تغييرات عميقة في
األساليب التي يتواصل الناس بها مع بعضهم ،لكنها ليست أمور ًا الزمة
إلحداث تحويل المسار للعالقات.
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يسعى بناء السالم إلى رعاية العالقات التي ت ُْظ ِه ُر القيم الجوهرية لبناء

السالم ،وتتضمن تلك القيم الجوهرية تسديد االحتياجات اإلنسانية
وحماية حقوق اإلنسان بطريقة تدرك االعتمادية المتبادلة بين البشر
وتعترف بها ،وتعزز الشراكة بين الشعوب بد ً
ال من الهيمنة ،وتحد من

كل أشكال العنف.

العالقات الصحيحةتشبه مائدة لها ثالثة أرجل ،لذا تستلزم ثالثة

عمليات مساندة مترابطة وهي :شفاء الصدمة ،وتحويل مسار الصراع،
وإقامة العدالة.

تستعين هذه العمليات بمنظومة من المداخل المرتبطة بالعالقات

للتعامل مع هذه األرجل الثالثة وإنجازها بنجاح.

شفاء الصدمة
الصدمة هي حدث أو سلسلة من األحداث أو تهديد من أمكانية
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حدوت أمر يسبب جرح ًا أو ضرر ًا دائم ًا سواء أكان بدني ًا أمعاطفي ًا أو
روحي ًا ،فمث ً
ال ،يمكن أن تنجم الصدمة عن العنف الهيكلي أو الجريمة أو

االنتهاك أو أعمال حرب ،وقد تستمر بعض الصدمات لسنوات أو حتى
قد تنتفل عبر األجيال.

وتعتبر الصدمات المختارة صدمات من الماضي ظلت باقية من
جيل إلى جيل ،وأحيان ًا طوال قرون ،وهي تستعمل لحشد القوى وأثارة
موجات جديدة من العنف االنتقامي(.)11

لدى الناس طرق مختلفة في االستجابة للصدمة ،ولكن هناك بعض
النماذج األكثر شيوع ًا ،وهي تبدأ بالتأثيرات الفسيولوجية وهرمونات
اإلجهاد التي تغمر الجسم مما يجعل األشخاص يشعرون بالصدمة

واأللم ،وينتقل األفراد بعد ذلك إلى طرح األسئلة على شاكلة «لماذا
أنا «ودائم ًا ما يشعرون بالخزي والذل بسبب وقوعهم ضحية ،وعندما

يبدؤون في عملية العنفربما يصيبهم اإلحباطوالرغبة في االنتقام ،أو
كالهما مع ًا ،وينتابهم شعور بأن االنتقام سوف يخفف من إحباطهم.
تعد عمليات الشفاء والتعافي من الصدمة جزء ًا مهم ًا من بناء السالم،

ويسعى شفاء الصدمة إلى تحقيق الشفاء الجسدي والعاطفي والروحي،

فهو يوفر مساحة لألفراد لتحديد األضرار والتأكيد على احتياجاتهم،
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وتجهز هذه العملية األفراد والمجتمعات للتالقي معاآلخرين المشتركين
في هذا األذى أو الذين لهم عالقة به ،أو حتى المذنبين أنفسهم.

يعتمد شفاء الصدمة على بناء العالقات وإعادة ربط األفراد بإحساسهم

الخاص بأنفسهم وبالبعد الروحي بداخلهم وكذلك باآلخرين وحتى

بالبيئة التي تحيط بهم ،وهذا يساعد الجسم على التخلص من التأثيرات
الفسيولوجية للصدمة ،وكثير ًا ما يحدث هذا لضحايا ضمن جماعة من
الناجين حينما يجدون بعض الراحة في المشاركة مع اآلخرين الذين
اختبروا خبرات عنف أو فقدان مماثلة ،وهكذا تساعد عمليات شفاء

الصدمة األشخاص على أخذ خطوات بناءة لوقاية أنفسهم واآلخرين
من التعرض للمزيد من الصدمات.

يستعمل شفاء الصدمة عدد ًا من المبادئ:

مبادئ الشفاء والتعافي من الصدمة
 -تسمية الصدمة وتعريفها.

 التعامل مع التأثيرات العاطفية والفسيولوجية. -إيجاد معنى روحي.

 تشكيل عالقات ذات مغزى مع اآلخرين.-إعادة تأكيد الشعور بالتحكم الذاتي.

البحث عن األسباب الجذرية وراء الصدمة والعمل علىتخفيفها(.)12

من دون برامج الشفاء والتعافي من الصدمة ،أو على األقل اإلحساس

باحتياجات الضحايا ،سوف تكون عمليات بناء السالم األخرى مثل
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المساعدات اإلنسانية وحفظ السالم أو حتى التفاوض أكثر صعوبة ،فمن

دون الشفاء سوف تؤدي تجربة الصدمة إلى سلوكيات خاطئة ،فليس من

قبيل المصادفة أن العديد من الذين يقومون بإيذاء اآلخرين هم أنفسهم

كانوا ضحايا أو أنهم مازالوا ضحايا ،لكن برامج الشفاء من الصدمة
تساعد الضحايا على أن يدركوا أنهم قادرون على أن يكونوا نشطاء
في بناء السالم ،فذلك يساعدهم على تغيير مواقفهم وعدم رضوخهم

لإلحساس بأنهم ضحايا.

تحويل مسار الصراع
تستعمل عمليات تحويل الصراع التواصل الديمقراطي مع األسباب

العميقة للصراع ،كذلك إيجاد حلول مرضية لجميع األطراف ،ويركز

تحويل مسار الصراع على عدة مبادئ.

مبادئ تحويل مسار الصراع
تحديد الخبرات والقضايا التي تسببت في حدوث مشاعر الضرروالصدمة والظلم.

بناء العالقات بين الجهات المتصارعة ،أم ًال في أن تقود إلى غفران
وإلى عملية المصالحة.

إعداد حلول مبتكرة وتطويرها لتفي باحتياجات المجتمع.-تمكين المعنيين لتحويل مسار النزاعات المتورطين فيها.

عملية تحويل مسار الصراع مطلوبة على جميع المستويات لمنع
النزاعات العنيفة وإنهائها ،وهي تتضمن جهود ًا يبذلها الدبلوماسيون
67

الدوليون ورجال السياسة واألعمال والدين والمؤسسات اإلعالمية

وقادة المجتمع المحلي.

ال تعد عمليات تحويل الصراع مفيدة فقط بين الجماعات المتصارعة
فهي مفيدة أيض ًا بين الحلفاء ،فعلى سبيل المثال ،نجد أن التعددية
والصراع يزدهران في المجتمعات اإلسرائيلية والفلسطينيةبمقدار

قوة ازدهار التعددية نفسه ،وبمقدار الصراع بين هذين الجانبين ،وتعد
عمليات تحويل مسار الصراع في بناء تحالفات فعالة وفرص للتفاوض
الديمقراطي بين أطراف الصراع المختلفة وبين هذه األطراف المتصارعة
أيض ًا ،وكذلك تعد هذه المهارات والعمليات ضرورية ضمن منضمات

بناء السالم وبينهما لتحسين التنسيق وبناء عالقات جيدة بينها ،وفيما يلي

بعض المداخل المستعملة في تحويل مسار الصراع.

مداخل لتحويل مسار الصراع
الحوار
يسر
تجمع عملية الحوار أفراد الجماعات لالجتماع تحت توجيه ُ
الم ِّ

لمناقشة قضايا مهمة ولزيادة التفاهم ،والحوار عامل ضروري في البناء
الديمقراطي ،وهو مهم تحديد ًا ألجل المجتمعات التي تواجه مشكالت

ُملحة ،وتحتاج التخاذ قرارات مهمة ،أو تلك المجتمعات التي
اختبرتبالعنف أو مهددة به ،أو التي تختبر زيادة في العداوة بين أعضائها.
تدعو عمليات الحوار الرسمي الناس للتشارك بما لديهم من خبرات

ومعارف ومعتقدات شخصية الكتساب فهم أعمق لهذه القضايا ،هذه
68

الحوارات تشيد عالقات عابرة في المجتمعات المنقسمة ،ومن المفضل

بالنسبة لمثل هذه المجموعات المتحاورة أن تبقى مدة زمنية طويلة ،وأن

تساعد أيض ًا الجماعة التخاذ خطوات للتعامل مع هذه القضايا ،وتسعى
عمليات الحوار إلى زيادة االتصال وبناء العالقات بين األفراد من ذوي
الخبرات ووجهات النظر المختلفة ،وهي تساعد الناس على اكتساب

المزيد من التقدير واإلدراك لتعقيدات النزاعات وتقود إلى ملكية أكبر
وقدرة أكبر على التعامل مع األبعاد الهيكلية للصراع(.)13
التفاوض القائم على المبادئ
التفاوض هو حوار يتم إعداده وتوجيهه مباشرة نحو إيجاد حلول

للصراع ،يتفاوض الناس بشكل غير رسمي طوال اليوم في مواقع عملهم

وأثناء إجرائهم للصفقات والتجارة وفي االتفاقات السياسية ،ويسعى

مجال تحويل مسار الصراع إلى إبعاد الناس بعيد ًا عن المفاوضات

«اللينة» التي يكون فيها األفراد في غاية اللطف حتى أنهم ال يستطيعون
التأكيد على احتياجاتهم ورغباتهم ،وبعيد ًا عن المفاوضات «الخشنة»

التي يتجاهل فيها األفراد العالقات في محاولة للوصول إلى أهدافهم
على حساب اآلخرين.

والتفاوض المبني على المبادئ هو عبارة عن مجموعة من

االستراتيجيات لبناء العالقات والمحافظة عليها مع اآلخرين أثناء

السعي للوصول إلى حلول مبدعة تحمل المكسب لكال الطرفين وتعمل
على تسديد احتياجات الجميع(.)14
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الوساطة
الوساطة عملية مفاوضات رشيدة يساعد فيها شخص محل ثقة،

والوسيط يساعد الناس المتورطين في الصراع ليتشاركوا في وجهات

نظرهم وخبراتهم ويحددوا احتياجاتهم العميقة ،ويفكروا في بدائل
مبدعة للتعامل مع االحتياجات ،ومن ثم الوصول إلى اتفاق نهائي،
والوساطة ،نظير التفاوض القائم على المبادئ ،تسعى إلى ترضية

مشتركة لالحتياجات في إطار حلول تجعل الجميع رابحين.
التدريب

تعد برامج التدريب عموم ًا ضمن فئة بناء القدرة ضمن عمليات بناء
السالم ،غير أن التدريب هو أيض ًا تدخل يستعمل لتحويل مسار الصراع،
وبذريعة تعلم مهارات االتصال والتفاوض ،هناك الكثير من ورش

العمل التدريبية تقام لجماعات متصارعة وتنتهي بتكوين منتدى لبناء
العالقات وتحديد القضايا الجوهرية وتطوير بدائل جديدة للتعامل مع

جذور النزاعات العنيفة ،كذا تمثل ورش العمل الخاصةبالتدريب على
حل المشكالت شك ً
ال من أشكال التدريب الذي يتعلم فيه القادمون من
ٍ
مهارات تساعدهم على تحليل القضايا الرئيسة
مختلف أطراف الصراع،
وحل المشكالت بشكل مبدع.
إقامة العدالة
إذا كان هدف الفصل السابق تحديد وظيفة األنظمة القانونية

والقضائية في الحد من العنف ،فإن هذا الفصل يناقش قدرة هذه األنظمة

على تحويل مسار العالقات ،وحينما يكمن إجراء تحديد دقيق لمعرفة
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من هم فع ً
ال الضحايا ومن هم المذنبون ،هنا تقوم األنظمة القانونية

والجنائية الرسمية بدور مهم في ترسيخ النظام وإقامة العدالة ،غير أن
هذه األنظمة يمكن أيض ًا أال تكون منصفة ونادر ًا ما تركز على شفاء مسار
األفراد والعالقات أو تحويلها ،وهي محدودة القيمة عندما يكون من
الصعب تحديد من هم الضحايا ومن هم المذنبون تحديد ًا دقيق ًا.

المجددة واالنتقالية يمكنها أن تحدد أضرار
لكن عمليات العدالة ُ

األشخاص المشتركين في الصراع و /أو الجريمة واحتياجاتهم
ومسؤولياتهم وكذلك إيجاد حلول مبدعة تلبي هذه االحتياجات.
المجددة
العدالة ُ
المجددة يمكن أن تعمل ّإما بدي ً
ال عن نظم العدالة
عمليات العدالة ُ
وإما مكم ً
ال لهذه النظم ،وتميل
الجنائية التي أساسها سلطة الدولة ّ

األخيرة لتحديد القوانين التي خرقت ،ومن الذي خرقها وكيف يمكن

للدولة معاقبة المذنبين ،وعلى الرغم من وجود بعض المزايا لهذا

األسلوب ،غير أن من أهم نقاط الضعف فيه أن المذنبين يحاسبون
أمام الدولة بد ً
ال من أن يحاسبوا أمام ضحاياهم ،وعادة ما يتم تجاهل
الضحايا واستبعادهم من العملية تمام ًا ،وال يتم التعامل مع احتياجاتهم

وصدمتهم ،وال يتم تشجيع المذنبين على تفهم مسؤولياتهم تجاه من

أضروهم وألحقوا بهم األذى والتعامل معها.

المجددة بتجميع الناس في عمليات مشتركة لتحديد
تقوم العدالة ُ
االلتزامات والمسؤوليات الناتجة عن الظلم أو العنف ،فض ً
ال عن

المجددة على
تسديد االحتياجات ،وتعزيز عملية الشفاء ،وتركز العدالة ُ
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احتياجات الضحايا مثل توفير معلومات عن الجريمة وتمكينهم حتى
يعبروا عما حدث لهم ،ودفع المذنبين لقول الحقيقة وتعويض الضحايا،

المجددة ،يقترح الكاتب هوارد زهر أن
وفي بعض عمليات العدالة ُ

المجددة تركز على هذه األسئلة(.)15
العدالة ُ
المجددة
األسئلة الرئيسة للعدالة ُ
من الذي وقع عليه الضرر؟-ما احتياجاته؟

-من الملتزم بتلبية هذه االحتياجات؟

-من الذي تأثر أو كان له نصيب في هذا الموقف؟

ما العمليات التي يمكن اعتمادها إلدماج المشتركين في األزمة فيعملية إيجاد الحلول؟

العدالة االنتقالية
تعمل برامج العدالة االنتقالية في بيئات ما بعد الحرب عندما تكون

السلطة الحكومية ضعيفة أو غير موجودة ،خاصة في المجتمعات الخارجة

من حرب أو من حكم دكتاتوري ،وتتضمن برامج العدالة االنتقالية إنشاء

نظم قضائية وقانونية جديدة من شأنها أن تتيح االحتياجات والرغبات
للسكان المحليين وللثقافات وللمؤسسات باالستناد إلى قوانين حقوق
اإلنسان وأعرافها ،وهي تحاول تطبيق العدالة بعين ناظرة نحو تحقيق

السالم الشامل العادل.

ومع تزايدها ،تبدأ في أن تتضمن لجنة لمعرفة الحقيقة و /أو تحقيق

المجددة.
المصالحة التي تستعين ببعض مبادئ العدالة ُ
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تسعى عمليات تقصي الحقائق والمصالحة إلى تحديد األفراد
والجماعات التي هاجمت المدنيين ،تسعى أيض ًا إلى إعطاء الضحايا

الفرصة لتحديد احتياجاتهم ولتلقي تعويضات رمزية ومالية ،وتجعل

كثرة عدد الجرائم وتأخير التحقيقات في جرائم الحرب تحديد المذنبين
صعب ًا ،هذا باإلضافةإلى استهالك الكثير من األموال والوقت ،فض ً
ال

عن أن المذنبين ال يرغبون في االعتراف بجرائمهم خوف ًا من العقاب

فهم يرون أعمالهم من منظور الدفاع عن النفس ،أو هي محاولة لتحقيق

إحساسهم بالعدالة.

إن برامج تقصي الحقائق والمصالحة مثل لجنة تقصي الحقائق

والمصالحة في جنوب أفريقيا ( )TRCربما تعرض على منتهكي حقوق
اإلنسان بعض ًا من أنواع العفو نظير اعترافهم بالذنب ،وتمنح برامج العفو
األفراد المذنبين حوافز للكشف عن حقائق جرائمهم المطلوبة من ِق َبل
الضحايا وأسرهم ،وهناك بعض التسويات ما بين برامج العفو والعدالة
القائمة على العقاب وقد تتضمن المزيد من الخطوات لمحاسبة المذنبين

مباشرة أمام ضحاياهم ولتقديم تعويضات لهم.
الحك ــم وصناعة السياسات

العالقات توجد في قلب الحكم وصناعة السياسات ،فالحكومة
هي هيكل لتوجيه األفراد للتعامل مع بعضهم بعض ًا واتخاذ القرارات
باالستناد إلى القوانين واإلرشادات ،وتتحمل الحكومات المسؤولية

عن صناعة السياسات حول القضايا التي تؤثر في حياة الناس ،أما
جماعات المجتمع المدني النشطة فتساند صناعة السياسات عن طريق
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جمع أصحاب الصلة بالقضية وتحليل القضايا المهمة ومن ثم تطوير

مقترحات مبدعة للتعامل مع القضايا العامة ،على سبيل المثال،يتم

التعامل مع النزاعات البيئية بشكل متزايد من خالل العمليات العامة
التي تتضمن كل أصحاب الصلة بالقضية وتسعى إلى إيجاد حلول تالئم

اهتمامات كل الجماعات.

التحول الرمزي والطقسي
تعتمد العمليات التي تم شرحها في هذا الفصل بشدة على االتصال

ولكن كثيرين يرون أنّ من غير المجدي محاولة وضع خبراتهم
الشفهي،
َّ

مع العنف أو احتياجاتهم في صورة كلمات ،هنا يمكن استعمال الطقوس

أو الرموز وهي أشكال من التواصل التي تساعد األفراد لكي يعبروا عن

أنفسهم ،ففي الكثير من محادثات السالم الرسمية ينظم الميسرون
حفالت طعام موسعة للمشاركين ،وفي أعمال الشفاء من الصدمات،

يمكن أضاءه الشموع أو رفع الصلوات أو الشعائر لمساعدة الناس على
الشعور باألمان حتى يعبروا عن مشاعرهم ويشاركوا بصدماتهم ،وفي

قاعة المحكمة ،تساعد رموز العدالة في إبراز السلطة الخاصة والجدية
في إقامة العدالة.

يمكن للطقوس أن تكون أداة نافعة للمساعدة في عملية تحويل

المسار وتحديدها ،إذ تساعد الطقوس في تحويل هوية األفراد من

كونهم ضحايا للصدمة إلى كونهم ناجين من الصدمة ،وفي الوساطة،
يمكن للطقوس الختامية أن تساعد األفراد على تحديد هويتهم بوصفهم
شركاء في عملية وضع حلول للمشكلة بد ً
ال من إحساسهم بأنهم أطراف
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متنازعة في صراع ،وفي بعض الثقافات ،يكون من الالزم ألجل نجاح
عملية بناء السالم أن يتم إجراء بعض الطقوس التقليدية القائمة على
تقديم ذبائح حيوانية كثور أو جدي ،أو تناول مشروب شاي خاص أو
مشروب آخر مميز ،أو إقامة مراسيم خاصة ،إن الطابع الرسمي للطقوس
يمكن أن يرمز إلى جدية التعامل مع اتفاقية السالم وتوحي بأن الناس
يدخلون إليها ولديهم عزيمة مخلصة لتحقيقها وإقامتها(.)16

العمليات التي ُدرست في هذا الفصل ال غنى عنها لبناء السالم ،في
الحقيقة ،تُعد هي قلب بناء السالم ،تؤثر نوعية العالقات بين العاملين
في بناء السالم والمجتمعات التي يخدمونها في مدى تأثيرهم على تعبئة
المجتمعات التي يعملون فيها ،ومن دون المهارات والعمليات التي
تواجه الصدمات وتعمل على تحويل مسار الصراع واستعادة اإلحساس
بالعدالة ،ال يمكن للمجتمعات أن تخلق ثقافة السالم أو تدعم الحكومات
الديمقراطيةالتي تحمي حقوق اإلنسان فعلي َّا ،وما تزال هذه
العمليات وحدها ال تكفي ،ولهذا يتجه الفصل التالي نحو رسم
صورة أكبر هي إبراز الهياكل والمؤسسات والسياسات والمنظمات التي
تشكل طرق استجابة الثقافات نحو الصراع.
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ـ  10ـ

بنـاء القـدرة
تتجاوز عمليات بناء السالم مجرد إنهاء الصراع العنيف ،فهي تسعى إلى

أبعد من ذلك وهو خلق القدرة على ترسيخ ثقافة السالم العادل ،ويمكن

أن نرى ثقافة السالم والعدالة في المجتمعات عندما تقوم هذه المجتمعات
بالتعامل مع االحتياجات والحقوق الخاصة بجميع األفراد ،وتكون قادرة
تمام ًا على التعبير عن الصراع عبر العمليات الديمقراطية فقط ،وبد ً
ال من

رؤية الثقافة بوصفها شيئ ًا جامد ًا ،يتطلب بناء القدرة ألجل سالم عادألن
يعرف الناس كيف يأخذون على عاتقهم تشكيل ثقافتهم وكل معالم
مجتمعهم متضمن ًا الهياكل والمؤسسات والمنظمات التي تدعمها.

تشكل برامج بناء القدرة مجتمعات وجماعات قادرة على قبول

تحدي التخطيط طويل األجل ،وتبدو الفكرة من التخطيط طويل األجل

أنها فكرة مقبولة للجميع ،لكن في الواقع عادة ما تنقاد السياسات
الملحة بد ً
ال من التخطيط
العامة وتنجرف لالستجابة العاجلة لألزمات ُ

المتعمق للمستقبل ،وفي العادة يتطلب الصراع وقت ًا إلنهائه يعادل تقريب ًا
الوقت الذي تشكل فيه ،وكثير ًا ما تبلغ تلك الفترة الالزمة إلنهاء الصراع
عقود ًا من الزمن وليس مجرد شهور أو حتى سنين.
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تعد االستمرارية عام ً
ال رئيس ًا لهذه الفئة من فئات بناء السالم ،فهي
تطبق مبدأ التفكير والتخطيط طويل األجل أنماط ًا من العالقات اإليجابية

بين األفراد وبيئتهم ،وتعمل على تطوير الموارد والقدرات البشرية لتلبية
االحتياجات البشرية للعديد من األجيال القادمة ،ويتضمن بناء القدرات
برامج التدريب والتعليم والتطوير وتحويل المسار وتغيير شكل

المؤسسات العسكرية للتركيز على األمن اإلنساني والبحث والتقويم.

المدخـل لبنــاء القـدرة
التعـليم
نظري ًا ،تزود كل أشكال التعليم األفراد بالقيم والمهارات المطلوبة

للتعايش السلمي مع اآلخرين ،ويتضمن التعليم المشاركة غير الرسمية
في األسرة واإلعالم والثقافة ،وكذلك التعليم الرسمي والتعليم الديني،

وكل نوع من أنواع التعليم لديه إمكانية إذكاء المحبةواالحترام بين
الناس ،ويمكن أن يكون له تأثير حاسم في بناء السالم ،وباستطاعة

التعليم تمكين األفراد من أجل تشكيل بيئتهم والقيام بتأثير إيجابي في

العالم من حولهم.

وتعد األنواع الخاصة من التعليم ،تحديد ًا عنصر ًا ضروري ًا لبناء قدرة

المجتمعات والجماعات على تحقيق السالم ،إذ يستكشف تحقيق
السالم سبب الصراع وشروط السالم ،أما تعليم تحويل مسار الصراع
فإنه يوفر الفرص لتعليم مهارات التحليل واالتصال والعالقات ،ويسعى

تعليم حقوق اإلنسانإلى تمكين األفراد من التعرف على حقوقهم اإلنسانية
واالستيضاح بشأنها ،كما ُيعرف األفراد بكيفية استعمال القانون الدولي
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والنظم القضائية حتى يحموا تلك الحقوق ،ويزيد التعليم البيئي الوعي

بتأثير النشاط اإلنساني على البيئة ،والوعي بالطرق التي يمكن لألفراد

العيش عن طريقها لوقت طويل وبأقل تأثير سلبي على البيئة.

يعد اإلعالم شك ً
ال من أشكال التعليم فهو يوفر المعلومات ويشكل

الرأي العام للناس ،وتسعى برامج السالم اإلعالمية إلى توفير معلومات
موضوعية بشأن النزاعات العنيفة ،ومساعدة الناس على تمييز حقيقة
الدعاية وزيادة الوعي بالبدائل السلمية ،فعلى سبيل المثال في رواندا
وبروندي نجد برامج السالم المذاعة في الراديو توفر بدائل سلمية بد ً
ال

من الدعوة إلى العنف والكراهية التي تقدمها وسائل اإلعالم األخرى.
التنمية

التنمية عملية مستمرة تخطط لرفاهية اإلنسان وسعادته ،وتحسين

نوعية الحياة ،فالتنمية تسعى إلى تقوية قدرة المجتمعات على تلبية
الحاجات البشرية وحماية حقوق اإلنسان ،السالم والتنمية يعتمد كل

منهما على اآلخر بشكل متبادل ،فالحرب تعيق التنمية بل يمكن أن

تدمر ما تمت تنميته ،ومن الناحية األخرى يمكن للتنمية أن تساعد في
استمرارية السالم ونضجه.

يصارع مجال التنمية من أجل تحديد مهمته في بناء السالم وإبرازها،

فبعضهم يفضل التركيز على هدف تلبية الحاجات البشرية وتجنب
عمليات بناء السالم التي تتعامل مع القضايا السياسية مثل تجارة السالح
والتنافس العرقي أو غياب الديمقراطية ،ويرى آخرون أن فرصة التنمية

تتمثل في المشاركة في بناء السالم عن طريق التنسيق مع ممثلي بناء
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السالم اآلخرين وتبني التعاون في المجتمعات المنقسمة ومواجهة
جذور الصراع.

َ
ُ
وتبادل األفكار حول كيفية زيادة قدرة المجتمع
اإلبداع
التنمية
ُيسر
َ
ت ِّ

على تلبية الحاجات اإلنسانية وحماية الحقوق ،ويساعد القائمون
بالتنمية المجتمعات لتحديد حلول لمشكالتهم الخاصة مثل خلق النظم
االقتصادية الجيدة والحد من انتشار مرض اإليدز وتقليص حجم العنف

األسري ،والمشكالت األخرى التي تسبب المعاناة ،كذلك تسهل

مؤسسات التنمية التشارك والتبادل لالبتكارات المحلية إلى مجتمعات

األخرى ،وبمشاركة مثل هذه األفكار واالعتماد على الموارد المحلية
فإن التنمية سوف ت ِّ
ُمكن المجتمعات من مواجهة مشكالتهم الخاصة.
تأتي التنمية في العديد من األشكال ،فمث ً
ال تسعى التنمية االقتصادية

إلى خلق مؤسسات المال واالعمال التي تساعد األفراد على تلبية

احتياجاتهم المادية األساسية ،وتأتي التنمية االقتصادية في أشكال
مختلفة ،أحد هذه األشكال هو العولمة ،وهي تتعرض لالنتقادات

باعتبارها غير منصفة ألنها تثري المؤسسات التجارية الدولية على حين
تزيد من فقر الفقراء ،أو تقوم بالقليل لتخفيف الفقر ،وكثير ًا ما تغري
عملية العولمة الفقراء لترك قراهم من أجل العيش في األحياء الفقيرة

فيالمدن والعمل نظير القليل من المال بشكل يومي ،وهناك أشكال
أخرى من التنمية االقتصادية مثل تقديم عروض االئتمان الصغيرة،
ورعاية أشكال طويلة المدى من الزراعة والتعامل المناسب مع الموارد
البيئية ،وهذه الموارد البيئية ،وهذه األشكال تبدو أكثر فعالية وجودة في

تقليلها من حدة الفقر.
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هناك أيض ًا التنمية السياسية التي تسعى إلى ضمان أن القادة على

مستوى المجتمع المحلي والوطن ككل لديهم المهارات الالزمة

لقيادة عمليات صناعة القرار بشكل منصف وأن المؤسسات معدة

لتسهيل تلك العمليات ،تكتسب الحكومات الشرعية عن طريق حكم

القانون والمشاركة الواسعة للمواطنين ،وتعمل المؤسسات والعمليات
الديمقراطية على حماية حرية األفراد لالشتراك في أنشطة مصممة
إلحداث التغيير عبر التواصل اإلنساني بد ً
ال من استعمال الوسائل
العسكرية من الضروري الحفاظ على المستوى األساس من األمان

في الميدان السياسي ،إذ يسمح هذا الحد األساس لجماعات األقلية

والمعارضة أن تعلن عن موقفها بصراحة ،وتستعمل التنمية السياسية

والمؤتمرات القومية أو المنتديات وكذلك الحوارات المجتمعية

لمناقشة القضايا المهمة ،تسعى التنمية المجتمعية أو االجتماعية

إلى تحسين قدرة المجتمعات والمنظمات المدنية والدينية وممثلي
المجتمعات المدنية األخرى للعمل مع ًا من أجل التعامل مع القضايا
المجتمعية ،وتتضمن البرامج تدريبات القادة الحوار والتنمية المؤسسية

وتكوين منظمات المجتمع المدني ومؤسساته.

تعد إعادة البناء من أشكال التنمية االقتصادية والسياسية
واالجتماعية التي ت َُهـي ُ
ــأ للمجتمعات الخارجة من الحروب ،ففي
َّ
ظروف ما بعد الحرب أو في مرحلة إعادة البناء ،تسعى الحكومة إلى

استبدال البنية التحتية المدمرة حتى يمكن لالقتصاد أن يتعافى من آثار
الحرب المخربة.

تعرض برامج التنمية واحدة من أهم الفرص لبناء العالقات والثقة
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بين الجماعات المتنازعة،وفي الواقع ،نجد أن الجماعات المتنازعة
تميل أكثر للعمل مع ًا لبناء مدارس لشبابهم أو تعلم مهارات المشروعات
الصغيرة بد ً
ال من جلوسهم في حوار يسعى إلى المصالحة ،وأحيان ًا
يحدث تحول في مسار النزاعات عندما ال يكون التركيز على الصراع في
حد ذاته وإنما على األهداف المشتركة مثل تحسين نوعية الحياة.

إن مجال التنمية ،مثل بقية أشكال بناء السالم ،يمكن أن يكون
له تأثير سلبي أيض ًا ،إذ يمكن لمساعدات التنمية أن تزيد من حدة
العنف لو اقتصرت منفعتها على بعض الجماعات دون األخرى،
ويسرق الموظفون والمسؤولون الفاسدون مقدار ًا كبير ًا من مساعدات
التنمية في البلد المتلقية لتلك المساعدات بل حتى يمكن أن تستعمل
لشراء السالح إلشعال الصراع ،وهناك بعض الحكومات التي تمنح

المساعدات لمشروعات التنمية التي يستفيد منها المنتجون في البلدان
تبرعة على حين تضر الواقع بالدول المتلقية ألنها تُغ ِر ُق أسواق هذه
ُ
الم ِّ
الدول بالمنتجات األجنبية التي تدفع بالمنتجين والمزارعين المحليين
إلى الخسارة ومن ثم ترك أعمالهم وزراعتهم.
التحول العسكري
يركز بعض بناة السالم على تغيير طبيعة المؤسسات العسكرية في
محاولة منهم لبناء السالم العادل ،وتسعى برامج التحول العسكري
إلى زيادة هيمنة الطابع المدني على الجيش ،وإعادة تركيز التدريبات
العسكرية لتنصب على اآلمن اإلنساني ،وتوجيه موارد الجيش وميزانياته
نحو أهداف األمن البشري ،ودعم نزع السالح الدولي ،إنهم يساندون
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التنمية واستعمال األسلحة غير المدمرة لعرقلة المجرمين واعتقالهم من
دون المساس بالمدنيين.

في الواليات المتحدة ،تركز جهود التحول العسكري على تغيير
الهيكل العسكري الحالي لكي تتبنى الدولة برنامج أمن إنساني أكبر يركز
على االحتياجات والحقوق اإلنسانية العالمية باإلضافةإلى مصالح األمن
القومي ،وهناك جماعات مثل مركز البدائل الدفاعية ،ومقره الواليات
المتحدة ،يقوم بفحص التهديدات األمنية الحالية ،خاصة عقب الحادي
عشر من سبتمبر  ،2001ويوفر اقتراحات تفصيلية لتغيير سياسات الجيش
األمريكي وكذلك البنية التحتية للتعامل مع االهتمامات األمنية العالمية
وليس فقط القومية ،كذلك اقتراح هذا المركز بدائل استراتيجية للحرب
األمريكية على
العراق ،وهناك منظمة أخرى ،وتدعى تحالف معارضة تجارة
األسلحة ( )COATالذي يعمل تحويل الصناعات والقواعد العسكرية
لالستخدامات المدنية ويسعى إلى توفير وظائف بديلة لمن يخدمون في
الجيش أو يعملون في مصانع السالح.

في أجواء ما بعد الحرب ،نجد برامج التحول العسكري تعمل على
تسريح المقاتلين السابقين وإعادة تمركزهم وتدريبهم ليعيشوا ويشاركوا
في مجتمعاتهم ،ويعمل بناة السالم على تسريح الجيش في بلدان مثل
ليبيريا وسيراليون حيث اضطهدت الجيوش الغفيرة السكان المحليين.
البحث والتقويم
تسهم عملية البحث في بناء السالم بأشكال عدة ،فالبحث في
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ديناميكيات النزاعات وأسبابها يمكن أن يخفف من الصراع حيث
يكتسب األفراد المنظمون للعملية بصيرة أوسع ،ويسعى التقويم أيض ًا

إلى التعلم من الجهود الحالية والسابقة لبناء السالم ،ما الذي نجح؟
وكيف نجح؟ وما الذي لم ينجح؟

يستعمل البحث كذلك لتطوير أدوات ومناهج أو مشروعات جديدة

لبناء السالم ،حيث تبحث وكاالت التنمية عن طرق أفضل للحصول على

مياه نقية وتوصيلها للمجتمعات المنعزلة ،ومنع انتشار فيروس اإليدز،
أو توصيل المساعدات الغذائية ومن ثم ت ِ
ُوج ُد مجتمع ًا تسود فيه الجهود
المتعاونة التي تسهم في السالم ،وهناك أيض ًا المؤسسات البحثية التي

تطور مقترحات للحكم الديمقراطي حتى تكون مالئمة لالستعمال في
مختلف الثقافات وتخلق نماذج اقتصادية لكيفية تركيز اهتمام االقتصاد

على تسديد االحتياجات البشرية مع توفير الحوافز المالية لمن يعملون
بإبداع واجتهاد ،وهناك مؤسسات بحثية أخرى تصنع تصميمات من

أجل تحسين المواصالت والمنازل والمصانع التي يمكن أن تستعمل
مصادر الطاقة المتجددة.

إن برامج بناء القدرة التي تم شرحها في هذا الفصل تزرع البذور لثقافة

تدعم السالم العادل ،وتمتلك هذه الفئة الرابعة من فئات بناء السالم

القدرة على التقليص من أهمية الفئات الثالث السابقة بل ربما استبعادها
تمام ًا ،فلو قام كل مجتمع وبلد بتعليم مواطنيه السالم واإلسهام ألجل
المنفعة العامة؛ والتركيز على التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية؛
وتحويل تركيز جيشه لكي يركز على األمن اإلنساني؛ واالشتراك في
األبحاث المستمرة لتحسين نوعية الحياة ،فبالتأكيد
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ّ
وتقل الحاجة للحلول
سيتضاءل حجم العنف الهيكلي والمباشر،
قصيرة المدى لهذه المشكالت ،غير أن الجمع بين هذه الفئات األربع
لبناء السالم التي تم تناولها في الفصول األربعة السابقة يستلزم أدوات
للتخطيط االستراتيجي ،وهو ما سنتناوله في الفصل التالي.
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التخطيط االستراتيجي لبناء السالم
بعد أيام قليلة من األحداث المأساوية في الحادي عشر من سبتمبر

 ،2001سافرت أنا وزوجتي وابنتي إلى (فيجي) للمساعدة في تسهيل
مؤتمر السالم القومي ،إذ كنت متأثرة للغاية باألحداث في بالدي،
صارعت من أجل صياغة خطبة للحاضرين مليئة باألمل والترحاب ،وفي
النهاية ،قرأت اقتباس ًا ألحد القائمين على بناء السالم من أمريكا الالتينية

عن زراعة أشجار النخيل ،ملخص هذا االقتباس يحث األفراد على زرع
البذور لكي تنمو منها األشجار التي سوف تحمل ثمار ًا لألجيال القادمة.
وغرز بذور السالم يتطلب استراتيجية ،إذ تتضمن المهمة الرئيسة

لبناء السالم :صناعة القرار حول ما ينبغي علينا أن نقوم به لتحول
هذا الحلمإلى واقع؛ وتصور كيف يمكن غرز البذور ورعاية هذا

الحلم وتغذيته؛ واقتراح متى يمكن حدوث الزراعة وكيف وأين ،إن
زميلي ومستشاري جون بول ليديرتش يستعمل مجموعة من األطر

االستراتيجية لصنع قرارات حول الزمان والمكان والكيفية التي يمكن

فيها بناء السالم( ،)17يمثل عمله اإلطار التنظيمي لهذا الفصل ،تحت

كل عنوان في هذا الفصل ،سوف تجد مجموعة متنوعة من األدوات
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لمساعدة بناة السالم على اتخاذ القرارات االستراتيجية ،وكل من هذه
األدوات له نقاط قوته ونقاط ضعفه ،لذا من األفضل استعمالها في تزامن
مع األدوات األخرى.

«ماذا» االستراتيجية
كيف يقرر بناة السالم ما الذي ينبغي عليهم القيام به؟ هناك العديد

من األدوات التحليلية تصلح للتخطيط االستراتيجي من أجل تصميم

سلسلة منسقة لبرامج بناء السالم تكون قائمة على الموارد المتاحة
وكذلك االحتياجات والقضايا الرئيسة التي لديها القدرة على جذب
طاقة األفراد وانتباههم ،تعرض هنا كل من تلك األدوات باختصار.

القدرة المحلية لبناء السالم
يعد التركيز على القدرات أو الموارد المحلية ألجل السالم خطوة

أولى مهمة ،ألن السكان المحليين وحدهم هم من باستطاعتهم رسم
خريطة الطريق لمستقبلهم.

وهنا يكون من المهم تحديد كل ما يتعلق بالمنطقة المحلية من

حيث السكان والبرامج والنظم والرموز واالتجاهات والتقاليد ،التي

تساعد جميعها في خلق تواصل بين الناس واستمرار بناء العالقات

لدعم السالم(،)18يسعى التركيز على القدرات المحلية لبناء السالم
إلى االستفادة مما يجري اآلن وتحسينه وتقليل الضرر والفشل

المحتملين في أنشطة بناء السالم اللذين يأتيان من الخارج ،إنه يرى
الثقافة المحلية مصدر ًا لبناء السالم ،ويسعى للتعلم من الماضي
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ويتعامل بجدية مع تحدي جعل كل العاملين في مجال بناء السالم

يتجاوبون مع الثقافات المحلية.

المدخل الثاني لتحديد ما الذي يمكن أن يبني السالم معروف باسم

قدر» أو «التقويم القائم على األصول» ،هذه الطريقة
الم َّ
«االستعالم ُ
ُقدر ما الذي يحدث بالفعل وتقومه عن طريق طرح سؤال رئيس
ت َّ
يساعد األفراد في التفكير حول موقفهم بطريقة جديدة ،وبد ً
ال من
التركيز على المشكالت ،فإن المداخل اإليجابية لبناء السالم تسعى

الكتشاف النجاحات ومواطن القوة التي يمكن البناء عليها ويمكن
تدعيمها عن طريق تدخالت بناء السالم( ،)19وبالمثل ،فإن منهج

خطة اإلصغاء يستعمل المقابالت والحوارات البعيدة عن التهديدات

للسماح لألفراد أن يعبروا عن رأيهم وعن الحلول الخاصة بالقضايا

في مجتمعهم.

تقدير االحتياجات
إن تقدير االحتياجات يساعد المجتمعات على مناقشة احتياجاتهم

مع وضع مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية تلك االحتياجات ،ويمكن

لتقدير االحتياجات أن يساعد المجتمعات على تحديد أين يحتاجون
إلى بناء قدرات خاصة ،وكيف يمكنهم تلبية تلك االحتياجات الخاصة،
ويمكن لخريطة العنف الموجودة في نهاية الفصل الخامس أن تساعد

المجتمعات على تسمية األنواع المتعددة من العنف التي يختبرونها في

حياتهم ،ويمكن أن تفي خريطة بناء السالم في الفصل السادس بالغرض
كأداة لتقدير االحتياجات للمجتمعات من أجل تقدير ما هي التدخالت
89

أو برامج بناء السالم التي تحدث في الواقع اآلن في مجتمعاتهم ،وما
الذي يمكن تطويره بوصفه جزء ًا من استراتيجية بناء السالم.

روابط وفواصل
كل مجتمع لديه مجموعة من النظم والمؤسسات والتوجهات والقيم

والخبرات والرموز والمناسبات التي تربط األفراد وتفصلهم ،الروابط

مثل الموسيقى المشتركة أو اللغة المشتركةتعمل كجسر يربط بين الناس

أثناء األزمة ،أما الفواصل مثل دعاية الحرب أو التحيزات العرقية ،فهي
تسهم في إشعال الصراع ،ويجب على استراتيجيات بناء السالم أن تساند
الروابط وتزيد منها وتثبط الفواصل أو توقفها(.)20

وضع اإلطار
يتطلب بناء السالم اتخاذ خيارات استراتيجية بشأن كيفية صنع إطار

للقضايا بطرق تساعد على تعبئة الناس من أجل التحرك ،األطر تشبه
العدسات المختلفة فهي تمد األفراد باللغة والرموز والنظريات لكي
يفهموا القضايا الكبرى والمعقدة ،لقد كان غاندي خبير ًا في وضع األطر
وتحديد هدف القضاء على االستعمار من خالل سلسلة من القضايا

الصغيرة مثل حق الهنود في صنع ملحهم الخاص أو ارتداء مالبسهم
الخاصة التقليدية ،بالنسبة للكثير من الناس،يشير الحديث عن السالم

والمصالحة إلى المساومة والرضوخ للطرف اآلخر ،فالتحدث عن

بناء السالم بلغة االستراتيجية عن أمن طويل المدى أو منع اإلرهاب
يعد أحيان ًا أسهل طرق االستسالم والرضوخ ،لكن إيجاد أفضل إطار
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أو مدخل للتحدث عن قضية ما يصنع تأثير ًا مذه ً
ال في كيفية استجابة
األفراد ،وأحيان ًا يتم وضع اإلطار في أفضل صوره بطريقة غير متحيزة،

حيث يتم تطبيقه على كل أطراف الطيف السياسي.

تتعلق فكرة وضع األطر للقضايا بمفهوم جون بول ليدريتش عن

«عرض الموقف «وهي أزمة أو سمة معينة من سمات الصراع تسترعي

انتباهنا(،)21هنا ،فإن ألسلوب عرض الموقف أو الحادثة ،مثل حادثة
اغتصاب معينة في المجتمع المحلي ،يجعل أعضاء المجتمع على وعي

بالمشكلة ،وهذه نقطة البداية للحديث عن المشكلة التي قد يكون لها
جذور أكثر عمق ًا وتاريخ طويل مستتر ،له عالقات عميقة بقضايا مثل
التصوير اإلعالمي للمرأة واالتجاهات الجنسية في المجتمع.

اإلقناع واإلجبار
تستعمل عمليات بناء السالم كل طرق اإلقناع واإلجبار إلحداث

التغيير ،غير أن تقرير ما إذا كان من الالزم استعمال اإلقناع أو اإلجبار
أو كليهما في استراتيجية بناء السالم ،أمر يستلزم تحلي ً
ال مدقق ًا للموقف.
فاإلقناع يدعو الناس للتغيير عن طريق إقناعهم بأن ذلك لفائدتهم،

وهذا يحدث عن طريق التأمل الذاتي وبناء العالقات وتبادل الخبرات

واألفكار ،فعندما يختار الناس طواعية أن يغيروا أفكارهم وسلوكهم
نتيجة للتعلم من خالل المفاوضات أو الحوار ،على األرجح يشعرون

باالرتياح بشأن التغيير فإن هذا التغيير يدوم في سلوكهم.

وعلى الرغم من ذلك اليجدي اإلقناع وحده في كثير من األوقات،
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الم َ
ضط ِهد ال يمنح الحرية طوع ًا؛
فقد قال مارتن لوثركنج« :إن الظالم أو ُ

لكن يجب على المظلوم أن يطالب بشدة» ،لذا يدفع اإلجبار األشخاصإلى
التغيير بجعلهم «يتأذون» نتيجة لعزلهم والضغط عليهم أو إجبارهم
سواء على المستوى االجتماعي أو النفسي أو السياسي أو االقتصادي
أو المادي ،وفي حين نجد أن العنف نفسه يعد إجبار ًا ،لكن هناك أيض ًا

وسائل غير عنيفة للدفع نحو التغيير ،وتتضمن استراتيجيات بناء السالم

الجبرية ممثلي حقوق اإلنسان الذين يحشدون الشعور بالخزي عن طريق
العقوبات االقتصادية أو المقاطعات أو عن طريق أفراد حفظ السالم الذين

يعملون على إجبار المجموعات للتوقف عن النزاع.

ومع ذلك يظل اإلجبار بمفرده عاجز ًا عن إيجاد حلول للمشكالت،

أو الوصول إلى سالم دائم وعادل ،وربما تحقق بعض استراتيجيات

اإلجبارية نتائج عكسية ،لذا يستلزم تطبيق االستراتيجيات الجبرية أو
اإلقناعية حكم ًا شديد الحذر واختيار التوقيت المناسب بدقة ،وسوف

يتم الحديث عن هذا الموضوع مرة أخرى في قسم «متى االستراتيجية».

مستويات تحويل المسار
يؤكد لديريتش أن بناء السالم يتطلب تبني عملية تحويل للمسار على

المستوى الشخصي والعالقاتي والثقافي والهيكلي(.)22

التغيير الشخصي :يتضمن اتجاهات وسلوكيات ومعارف جديدةلألفراد في إطار البيئة العامة.

تغيير العالقات :يتضمن تطوير العالقات أو تجديدها بين الجماعاتضمن البيئة العامة.
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التغيير الثقافي :يتضمن تقوية القيم التي تساند السالم وتدعيمهما.التغيير الهيكلي :يتضمن مؤسسات و /أو سياسات و /أو قادةُجدد ًا.

مستويات التحويل

ربما ال يتعامل كل برنامج أو نشاط لبناء السالم مع جميع هذه
المنسقة لبناء السالم سوف تتعامل
المستويات ،غير أن االستراتيجية ُ
مع جميع المستويات من خالل برامج متعددة ،على سبيل المثال ،في
رواندا تركز بعض الجماعات عملها على شفاء الصدمة الفردية وعلى
برامج التسامح التي تسعى إلى مساعدة األفراد على التفكير بعمق في
اتجاهاتهم الخاصة ،وتنفذ جماعات أخرى برامج الحوار لتبني عالقات
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بين الجماعات على مستوى المجتمع ،وهناك أيض ًا منظمات بناء السالم
العالمية مثل منظمة «البحث عن أرضية مشتركة «التي تركز على التغيير
الثقافي عن طريق إنتاج المسلسالت التلفزيونية واإلذاعية التي تركز
على القيم والمهارات السلمية ،وأخير ًا األمم المتحدة ومنظمة االتحاد
األفريقي اللذان يعمالن مع ًا على التغيير الهيكلي لخلق مجموعة من
القادة القادرين على العمل مع ًا متجاوزين خطوط الصراع واالنقسام
العرقي ،وتظهر بعض األبحاث أن البرامج الهادفة إلى التغيير الفردي
تسهم في عملية بناء السالم الدائم فقط عندما يتم ربطها ربط ًا واضح ًا
بأهداف التغيير الهيكلي(.)23

«من» االستراتيجية
مسؤولية بناء السالم هي كل فرد ،لذلك يتطلب من يدخل في عمليات
بناء السالم مزيد ًا من صناعة القرار االستراتيجي.

دبلوماسية المسارات المتعددة
الحكومات مسؤولة عن توافر األمن واألمان لمواطنيها ولكن
الحكومة ال تتحمل المسؤولية بمفردها كما ال تقدر بمفردها أن تقوم
ببناء السالم ،ففي أثناء الحرب الباردة كان هناك عدد من الجهود غير
الحكومة لبناء العالقات بين االتحاد السوفيتي والدول الغربية ،التي
أبرزت أهمية أدوار بناء السالم التي يقوم بها المواطنون سواءأكانوا
أفراد ًا أم ممثلي المجتمع المدني األوسع ،وقد جاءت هذه الجهود غير
الحكومية لتعرف باسم المسار 2وذلك لتتميم المسار 1الذي هو
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دبلوماسية الدولة.
يعترف مفهوم دبلوماسية المسارات المتعددة بتعدد الممثلين في
مسار  ،2بما فيه اإلعالم وخبراء حل الصراعات ورجال األعمال
والمنظمات والقيادات الدينية والنشطاء والمواطنون االعتياديون
والباحثون والمثقفون والمرأة والشباب وهياكل القيادة التقليدية(.)24

توجد القيادة التقليديةمثل الزعماء والشيوخ والملوك في العديد
من المجتمعات في كل أنحاء العالم ،ولديهم كم وفير من المراسيم
والطقوس واألعمال السابقة التقليدية لبناء السالم في مجتمعاتهم.
فمث ً
ال ،في الكثير من جزر جنوب المحيط الهادي يكون من المستحيل
استبعاد الشيوخ والرؤساء والملوك المحليين من عمليات بناء السالم
بين الجماعات العرقية المتعددة ،ويحترم األفراد المحليون مثل هذه
السلطات المحلية بقدر احترامهم لحكومات الدولة إن لم يكن أكثر،
وفي المجتمعات الغربية ،يمكن للقادة الدينيين أو قادة المجتمع
المحلي أن يؤدوا العمل نفسه ،وهكذا فإن تحديد مختلف الناشطين في
بناء السالم يساعدنا على التعارف والتنسيق بين المسارات المختلفة.

الشخصيات الرئيسة والتكتالت المؤثرة
تتطلب «من» االستراتيجية لبناء السالم تحديد أي العاملين يمكنه أن
يحرض على إحداث تغيير مهم ،ويستعمل لديريتش تعبيرين مجازيين
لوصف كيف يمكن للشخصيات الرئيسة حشد عدد كبير من الناس من
أجل السالم(.)25
الشخصيات الرئيسة تعمل مثل الخميرة في الخبز ،إن كمية الخميرة
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تعد صغيرة قياس ًا بالدقيق وعلى الرغم من ذلك تخمر بقية العجين،

ولديها القدرةعلى تحقيق تغيير كبير.

كذلك يمكننا أن نشبه الشخصيات الرئيسة بالسيفون ،إذ يعمل

«السيفون» على تحريك قدر قليل من المياه في أنبوب باالعتماد على
مبدأ االمتصاص فبمجرد سحب مقدار صغير من المياه تتدفق بقية المياه

متحركة من حاوية إلى أخرى.

أي من الناس أو
إن تحديد «من» االستراتيجية يتطلب معرفة ٍّ
المجموعات يمكنها أن تقوم بدور الخميرة أو المحفز على التغيير،
وأحيان ًا يطلق على هؤالء القادة اسم «صناع الرأي» ،ألنهم يشكلون آراء

أتباعهم.

للقادة الرئيسين أهمية شديدة في بناء السالم على مسارين ،أو ً
ال،

ربما ألنّ لديهم السلطة والفرصة لصناعة القرارات المهمة التي تقلل
من العنف وتسدد االحتياجات الرئيسة ،ثاني ًا ،ألنهم قادرون على

استعمال تأثيرهم لخلق التكتالت المؤثرة إذ يقبل العديد من األفراد
ثم يصبح التغيير حتمي ًا ،فاإلعالم والتعليم
أفكارهم وحلولهم من َّ
والعمليات األخرى تساعد في خلق تكتالت مؤثرة من األفراد

الذينيلتزمون ببناء السالم.

القدرة الرأسية والقدرة األفقية
يعمل ناشطو بناء السالم على مستويات مختلفة في المجتمع،
ويستعمل لديريتش هرم ًا لتوضيح ذلك( ،)26وفي كل مستوى من الهرم
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هناك أفراد قادرون على إلهام جهود التغيير االجتماعي وقيادته ،ونجد في
المستوى األعلى األمم المتحدة والحكومات الوطنية والقيادات الدينية
الكبرى مثل مجلس الكنائس العالمي ،التي تشارك جميع ًا في الحوار
الرسمي والمفاوضات وأعمال الوساطة للتعامل من النزاعات مثل
األزمات السياسية ،وفي المستوى المتوسط من الهرم نجد المنظمات
الوطنية واإلقليمية والشركات الكبرى التي تقود السياسات والمبادرات،
مثل تمويل التحالف اإلقليمي لمساعدات إغاثة األزمات اإلنسانية ،وفي
القاعدة أو مستوى المجتمع نجد عدة جماعات محلية تجري أعمال
اإلغاثة وبرامج التنمية وحفظ سالم المدنيين والحوار والشفاء من
الصدمات وبرامج التعليم ومشروعات أخرى.
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على سبيل المثال ،نجد في عام  2004األزمة اإلنسانية التي حدثت
في السودان ،وهناك العديد من العاملين على مختلف المستويات قد
تدخلوا ،فجهود بناء السالم التي في المستوى األعلى قد تضمنت
ندا ًء شخصي ًا من األمين العام لألمم المتحدة «كوفي أنان «يخاطب فيه
الحكومة السودانية ويقر بالمجاعة واسعة االنتشار التي حدثت هناك،
وفي المستوى المتوسط نجد جماعات مثل األوكسفام ( Oxfamمنظمة
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أكسفورد للتحرر من الجوع) ،والصليب األحمر تحشد الموارد والجهود
المنسقة من الجانب العالمي والمحلي من أجل مساعدات اإلغاثة ،وفي
القاعدة نجد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية التي تعمل
مع ًا لتوصيل المساعدات وإلنشاء معسكرات للتغذية.

ويقترح لديريتش أربعة مبادئ رئيسة للعمل مع تلك المستويات(.)27

 .1القدرة األفقية لبناء السالم وهي مجموعة من العالقات ضمن
كل مستويات الهرم تسمح للقادة أن ينسقوا مع اآلخرين في
برامج بناء السالم عبر خطوط الصراع العرقي أو الديني أو غيرها
من االنقسامات التي تشكل النزاعات بين البشر ،وحالي ًا ،ترعى
معظم برامج بناء السالم القدرة األفقية ،فعلى سبيل المثال ،نجد
أن الحوارات الفردية بين المواطنين من الهند وباكستان وكشمير
ت ِ
ُوج ُد رؤي ًة وقدرة على العمل مع ًا من أجل التغيير عندما يجتمعون
مع ًا ليتشاركوا بخبراتهم عن العنف ،ونتيجة لهذه الحوارات على
مستوى القاعدة ،تتعلم المجتمعات المحلية كيفية التعامل مع
األزمات لمنع العنف ،على سبيل المثال ،هناك مجموعة من النساء
المسيحيات والمسلمات في نيروبيبكينيا يجتمعن بانتظام ليتشاركن
المعلومات عن النزاعات العنيفة المحتملة في مجتمعهم ويخططن
من أجل تدخل فوري لقمع التوترات.
 .2القدرة الرأسية لبناء السالم وهي مجموعة من العالقات بين القادة
في الجزء األعلى والوسيط والقاعدة تقر باختالفاتهم ومساهماتهم
المتبادلة لبناء السالم ،ويدرك الناس بصورة متزايدة في جميع
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المستويات مدى احتياجهم لتكوين عالقات مع أناس آخرين ممن
يعملون في المستويات األخرى ،فعلى سبيل المثال ،تظهر األمم
المتحدة اهتمام ًا متزايد ًا بالعمل مع المنظمات اإلقليمية وشركاء
قاعدتها للبدء في إنشاء شبكات إنذار مبكر لتنبيه المجتمع الدولي
بشأن العنف الوشيك.

 .3الذين في المستوى المتوسط.مثل بعض رجال األعمال أو القادة
الدينيين ،يحتمل أكثر أن تكون لهم عالقات وتواصل مع الذين في
المستويات العليا والذين في قاعدة الهرم كذلك ،لذلك يتطلب
العمل مع الذين في المستوى المتوسط خطة استراتيجية لتبني
تعاون رأسي ،ويمكننا أن نرى مثا ً
ال لمنظمة في المستوى المتوسط
في شبكة غرب أفريقيا لبناء السالم ،لديها تواصل وانفتاح على
األفراد والجماعات في القاعدة ممن يعملون على التغيير ،ولديهم
كذلك اتصاالت مع الجهات في المستوى األعلى مثل الحكومة
ودبلوماسيي األمم المتحدة.

 .4التكامل الرأسي واألفقيوهو مجموعة من العالقات بين األفراد
والشبكات والمنظمات التي تسمح لألفراد في جميع المستويات
بالعمل مع ًا من أجل السالم ،ويتبنى بناء السالم االستراتيجي هذا
النوع من التكامل على جميع مستويات الهرم وهو يسعى إلى
تحقيق السالم العادل في المجتمعات المفككة ،ففي الواليات
المتحدة مث ً
ال ،نرى أن التكامل األفقي والرأسي لقيادة بناء السالم
يتطلب أن تتصل الجماعات التي في قاعدة الهرم التي تعمل على
التصالح العرقي بجماعات أخرى وتتصل بالحكومات والقيادات
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الدينية ومنظمات األعمال في المستوى المتوسط واألعلى ليتكون
لديهم مدخل نظامي للتعامل مع هذا الصراع التاريخي.

المعتدلون والمتطرفون
يتطلب بناء السالم تضامن كل من المعتدلين والمتطرفين ،كذلك
يجب أن يشترك في عمليات سالم كال الطرفين سواء هؤالء الذين
يحرضون على العنف أو أولئك الذين يؤيدون السالم بالفعل ،هناك
الكثير جد ًا من البرامج التي تتعامل فقط مع هؤالء الذين يعملون من
أجل السالم ،وكثير ًا ما ُيس َت َبع ُد القادة المؤيدون للعنف حيث ُينظر إليهم
بوصفهم «مفسدين» ليس لهم هم سوى الخطف واالنحراف أو حتى
رفض عمليات السالم ،ومع ذلك فإذا لم يتم إدماجهم ،فسيعني هذا أن
برامج بناء السالم لن تتوفر لها سوى فرصة ضئيلة للنجاح.

المطلعون والدخالء
في معظم النزاعات العنيفة في جميع أنحاء العالميعمل المطلعون
والدخالء مع ًا ألجل إحالل السالم ،وهم يشتركون في بناء السالم بطرق
متباينة ،فالمطلعون وهم األفراد الذين يعيشون داخل المجتمع الموجود
فيه الصراع ،ويطلقون عليه وطنهم أو مكانهم ،وبشكل عام يكون
للمطلعين التزام طويل المدى تجاه العمل ويتأثرون أكثر بنجاح بناء
السالم أو فشله ،هكذا يتمتعون بتفهم أكثر عمق ًا للثقافة والبيئة والنزاعات
المحلية وكذلك الموارد المحلية التي يمكن استخدامها ألجل السالم،
ومن المرجح أكثر أن يحظى هؤالء المطلعون بثقة السكان المحليين

ومصداقية أكثر أمامهم ،وتكون لهم شبكات عالقات واسعة معهم.
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أما الدخالء فهم أشخاص ومنظمات تسافر لمنطقة الصراع خصيص ًا
لتشاركفي بناء السالم ،و ُيرجح أن الدخالء يكون لديهم مجموعة أكبر
من الموارد االقتصادية والسياسية ،هذه الموارد تتيح لهم القدرة على
زيادة الوعي الدولي بشأن الصراع وكيف أن الشركاء المحليين يعملون
على بناء السالم ،ويمكن للدخالء أن يساعدوا في التأثير على القوى
الدولية والمحلية للتعامل مع النزاعات إليجاد ممولين ليقوموا بتوفير
الموارد المالية ،فض ً
ال عن قدرة الدخالء على زيادة األمن والقدرة

السياسية للمطلعين لكي يعملوا في هذا النطاق عن طريق مرافقتهم
لمنع العنف االنتقامي كذلك في استطاعتهم تكوين مكان ودعم من
أجل تحويل مسار الصراع وتحقيق العدالة المجددة وبرامج الشفاء من
الصدمات(.)28

«متى» االستراتيجية
الصراع عملية ديناميكية؛ فهو يتغير عبر الوقت ويتحرك في شكل
موجات وحلقات ،يسعى بناء السالم لمنع الصراع العنيف ومعالجته،
ويجب أن يتم العمل على بناء السالم قبل اندالع العنف وفي أثنائه
وبعده ،يوضح الرسم اآلتي كيف يتطلب بناء السالم االستراتيجي
مجموعة متعددة من األنشطة في كل من األطر الزمنية الثالثة الموضحة.
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ما قبل العنف
قبل أن يندلع العنف ،كثير ًا ما تكون األشكال الهيكلية للعنف
موجودة ،وربما تدرك مجموعة أو أكثر من الناس وجود حال من
التوزيع غير العادل للموارد أو انتهاك لحقوق اإلنسان ،هنا تتدخل برامج
بناء السالم الوقائية قبل اندالع العنف الجماعي ،وتسعى برامج اإلنذار
المبكر واالستجابة المبكرة إلى مراقبة النزاعات في مراحلها المبكرة
وإرسال تحذير إلى المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات غير
الحكومية قبل أن يبدأ العنف ،ومن خالل الدعوة واألشكال األخرى
من التحركات االستراتيجيةيمكن للنشطاء السلميين أن يشنوا صراع ًا
سلمي ًا من خالل جذب انتباه المجتمع المحلي والدولي للقضايا المهمة
وللحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية ،ويمكن للقيادات على المستوى
الدولي والقومي والمحلي أن يعملوا مع ًا إلبراز القضايا بطريقة
ديمقراطية ومعالجتها ،وإلقناع الناس أن المفاوضات ،وليس العنف،
هي أفضل وسيلة لتسوية النزاعات.
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أثناء العنف
خالل أوقات العنف المباشر ،تحتاج برامج بناء السالم اإلضافية

إلى التعامل مع الضحايا المدنيين ،وتحتاج وكاالت المساعدة المحلية
والدولية إلى إيجاد مأوى للالجئين وغيرهم من ضحايا العنف ،ويجب

على القائمين على حفظ السالم أو الشرطة التصدي للجماعات
المعتدية ومنعهم من ارتكاب المزيد من العنف ،ويحتاج القادة على

جميع المستويات إلى التحرك العاجل لخلق فرص لألفراد تتيح لهم

إقامة عالقات عبر خطوط الصراع وداخله للتعامل مع الحاجات العميقة

لجميع الجماعات المشتركة في النزاع ،يجب عليهم العمل نحو إيجاد

الملحة ،فإذا استمر العنف لعدة
حلول مرضية ومشتركة للمشكالت ُ
أشهر أو سنوات ،فسوف تكون هناكحاجة لبرامج بناء القدرة على
المدى الطويل لتدريب األفراد في مجال حقوق اإلنسان وتحويل مسار
المجددة وغيرها من المجاالت الضرورية في تلك
الصراع والعدالة ُ
الفترة الحرجة.

مابعد العنف
بعد انتهاء الحرب تحتاج المجتمعات لنزع السالحوإعادة إدماج

األفراد المسلحين ومعالجة الصدماتوإعادة بناء البنية التحتية ،ويمكن

لبرامج بناء القدرة أن تساعد المجتمعات على تحقيق سالم دائم
وتعليم حقوق اإلنسان ،وت ِ
ُوج ُد هذه البرامج فرص ًا للتنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وتوجه تمويالت األبحاث نحو خلق هياكل ديمقراطية لها

طابع ثقافي.
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تقويم مدى نضج الصراع
إن معرفة الوقت المناسب للتدخل تستلزم إجراء تحليل للتعرف على
مدى وعي الناس بالقضبة ومقدار قوة كل مجموعة قياس ًا بالمجموعات
األخرى ،فالمفاوضات ليست متاحة دائم ًا ،وأحيان ًا ترفض بعض
الجماعات المسيطرة أن تتفاوض مع جماعات أخرى.
على سبيل المثال ،قبل حركة الحقوق المدنية في الواليات
المتحدة ،كان من الواضح تمام ًا أن المجتمع األفرو ـ أمريكي ال
يمتلك أية قوة في مواجهة الدولة والحكومة البيضاء ،وقد استعملت
(حركة المطالبة بالحقوق المدنية) أساليب متعددة مثل المظاهرات
والصلوات واالحتجاجات واالعتصامات لخلق الوعي الجماعي
بالظلم الذي يواجههاألفارقة األمريكان ،وإلظهار قوة مجتمع السود،
وعلى مدى سنوات عديدة ،قامت حركة الحقوق المدنية بإنضاج
الصراع حتى بلغ حد ًا جذب فيه انتباه القادة البيض وجعلهم يتفاوضون
معاألفارقةاألمريكان للتعامل مع احتياجاتهم ومشاغلهم ،ونتيجة للعديد
من المفاوضات وقضايا المحاكمتغيرت العديد من قوانين الفصل
العنصري ،وس ّنت قوانين حقوق اإلنسان ،وبدأ العديد من األمريكان
البيض يفهم االتجاهات والهياكل العنصرية ويتحداها.
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يوضح الرسم اآلتي كيف نحدد ما إذا كان الصراع قد نضج وأصبح
جاهز ًا للتدخل أم ال(،)29ففي األسفل من الناحية اليسرى للرسم البياني
نجد القوة غير متوازنة الوعي قلي ً
ال ،وإذا نجحت هذه االستراتيجيات
فإن القوة تصبح أكثر توازن ًا وسيزداد وعي األفراد بالقضايا ،وسوف
ت َُعا َل ُج جذور العنف والصراع في الوقت الذي تتشكل فيه عن طريق
الحوار والتفاوض والوساطة.

التواريخ الرمزية
هناك بعض التواريخ التي لها معنى رمزي ،فإطالق برنامج بناء سالم
جديد أو توقيع اتفاقية السالم أو وصول أفراد حفظ السالم ،كلها يمكن أن
تصلح كتواريخ لها طابع رمزي مميز ،وجماعات حقوق اإلنسانتستعمل
ـلتقديم يومهم الدولي الستبعاد التمييز العنصري ـ التاريخ الرمزي 21
مارس  1960وهو تاريخ مذبحة شاربڤيل في جنوب أفريقيا.
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«أين» االستراتيجية
يتطلب بناء السالم االستراتيجي أيض ًا تحلي ً
ال لألماكن ذات األهمية
الرمزية أو االجتماعية التي يمكنها دعم بناء العالقات ،فإذا كان أحد
برامج بناء السالم يركز على الشبابعندها تكون المدارس ومالعب كرة
القدم والصاالت الرياضية هي األماكن المهمة للتدخل ،كذلك بالنسبة
أنهن يمكن حشدهن في األماكن التي تتقابل فيها
للنساء ،فإننا نجد ّ
بعضهن ،في الكثير من الثقافات الناميةتدير النساء السوق
النساء مع
ّ
وقد تم تنظيم احتجاجات مهمة للغاية نتيجة لحشد النساء األخريات
في هذا المكان.

لقد أخذ الوسطاء النرويجيون المفاوضين اإلسرائيلين والفلسطينيين
إلى بيوت ريفية حيث تناولوا الوجبات على الطريقة العائلية ،وأخذوا
يتنزهون بين الغابات مع ًا ،وهكذا يتضح أن خلق مجال رمزي يشجع
المفاوضين على إدراك إنسانيتهم المشتركة ،إنما يعد عام ً
ال مهم ًا في
الدبلوماسية على جميع المستويات.

«كيف» االستراتيجية
كيف سيحدث السالم االستراتيجي؟ ما المبادئ الجوهرية؟
ماالمطلوب للتنسيق بين أنشطة بناء السالم وممثليه؟ تقترح المبادئ
اآلتية الخطوات أو المهام األولية لتصميم استراتيجية بناء السالم.

مبادئ للتطبيق العملي الستراتيجية بناء السالم
 .1التأمل في القيم :يتطلب بناء السالم التفكير الشخصي والمؤسسي
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المستمر ،واالستيضاح للقيم اإلرشادية ،وتقويم ًا لكيفية تحقيق
برامج بناء السالم لتلك المفاهيم.

 .2تحليل الصراع والعنف :يتطلب بناء السالم تحلي ً
ال مستمر ًا للمصادر
المطلوبة من أجل تحقيق السالم وألسباب الصراع والعنف
وديناميكياته.

 .3التعامل مع االحتياجات والحقوق األساسية :يساعد بناء السالم
األفراد على تلبية احتياجاتهم وحقوقهم األساسية وفي الوقت نفسه
اإلقرار باحتياجات اآلخرين وحقوقهم.

 .4التخطيط طويل المدى :يتحرك بناء السالم إلى ما وراء مجرد
ردود األفعال على األزمات من منظرو قصير المدى ،لكنه يتجه
نحو التخطيط لطبيعة التغيير االجتماعي الذي يجب أن يحدث في
السنوات والعقود القادمة.

 .5تحويل مسار النظم كلها :يتضمن بناء السالم تغييرات على المستوى
الشخصي والعالقاتي والثقافي والهيكلي.
 .6التنسيق بين المداخل والعاملين :يتطلب بناء السالم أن توجد
مداخل متناسقة ت ُّبين مسؤولية جميع العاملين المختلفين وملكيتهم
ومحاسبتهم ومشاركتهم.
 .7تحديد القوة وخلقها :القوة موجودة في جميع العالقات ،ويتطلب بناء
السالم أنيعرف جميع األفراد مواطن قوتهم وأن يستعملوا تلك القوة
سلمي ًا لتلبية احتياجاتهم البشرية في الوقت الذي يحترمون فيه اآلخرين.
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 .8تمكين اآلخرين :يتقوى بناء السالم و ُيبنى على الجهود المحلية
و ُي ِّ
مكن اآلخرين من القيام بمهامهم ،ويقوم بناء السالم على
ديمقراطية تشاركية وتقرير مصير تشاركي.
 .9رؤية الثقافة كمصدر :يمكن أن تكون القيم والتقاليد والطقوس
مصادر لبناء السالم.

 .10االبتكار واستعمال اإلبداع :يستعمل بناء السالم طرق ًا متعددة
للتواصل وللتعليم بد ً
ال من االعتماد على الكلمات أو الحوارات
ٍ
المعقدة.
وحدها لتطوير
حلول ابتكارية للمشكالت ُ
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ـ  12ـ

تقويم بناء السالم وتنسيقه
على األقل ،يمكننا القول إن أحد مقاييس نجاح السالم هو عدد
األفراد الذين يكرسون حياتهم وعملهم لبناء السالم ،ففي عام ،1980
لم يكن هناك جامعات تمنح الدرجات العلمية في تحويل مسار الصراع
وبناء السالم ،أما اليوم ،فهناك الكثير من الجامعات التي تقدم على األقل
مادة دراسية في موضوع مهارات االتصال لبناء السالم ،وهناك العديد من
الجامعات التي تمنح في هذا المجال درجات البكالوريوس والماجستير
ودرجة الدكتوراه ،وعلى المستوى المجتمعي ،هناك المئات ،إن لم يكن
اآلالف ،من ورش العمل والتدريبات لبناء السالم في جميع أنحاء
العالم ،إن هذا العدد الضخم من األشخاص المتدربين يؤثر في لغة
اآلخرين ووعيهم ،واليوم تكاد تكون كل البرامج على مستوى الواليات
المتحدة مرتبطة بمفهوم بناء السالم ،ويطالب قادة الحكومات في العديد

من الدول القيام بالتدريبات.

مع ذلك يظل انتشار الفكرة مجرد مؤشر واحد يدل على أن أحد
المداخل ناجح فعلي ًا في تحقيق أهدافه ،لكن برامج بناء السالم ال تسهم
دائم ًا في تحقيق السالم ،وليست النوايا الحسنة كافية بمفردها ،وهناك
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بعض برامج بناء السالم تهدر الكثير من الوقت والموارد المالية ،وليس
هذا فحسب بل تزيد اإلجحاف أو العنف ،بناة السالم عليهم مسؤولية
تقويم برامجهم للتأكد من عدم قيامهم بضرر وللتأكد أيض ًا من استعمالهم
الموارد بحكمة.

تعد جنوب أفريقيا أنموذج ًا ناجح ًا للعديد من بناة السالم ،فهناك آالف
من جنوب أفريقيا يحضرون تدريبات بناء السالم ويشاركون في العديد
من البرامج للتعامل مع النزاعات على المستوى المحلي والوطني ،لقد
جاءت نهاية نظام التفرقة العنصرية بمنزلة نقطة تحول مهمة نحو تحقيق
السالم العادل ،فقد زادت من اإلنصاف السياسي ،غير أنها قامت بالقليل
نحو تغيير اإلجحاف االقتصادي بين السود والبيض في جنوب أفريقيا،
هذا العجز عن التعامل مع الهياكل االقتصادية التي تستمر في جني
األرباح للبيض صارت تغذيإحساس اليأس واإلذالل عند السود ،وتزيد
من العنف اإلجرامي واألسري والجنسي بين الجماعات الفقيرة.

هناك ٍ
تحد رئيس أول هو وضع أدوات للتقويم تستطيع أن تقيس
بشكل مالئم التحرك نحو السالم ،فإذا كان العنف والسالم هما القطبين
المتناقضين ،فإن مؤشرات اإلنذار المبكر مثل االستبعاد السياسي
المتزايد والبطالة تشير إلى التحرك نحو العنف ،أما مؤشرات السالم
التي تكون على عكس مؤشرات اإلنذار المبكرفتتضمن زيادة الشبكات
السياسية ،وفرص التوظيف ،كل هذه المؤشرات تساعد صناع السالم
على التفكير ملي ًا في قوة تأثير برامجهم.
أما عن التحدي الثاني الذي يقابل صناع السالم فهو ما يعرف
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بالتنسيق ،فنجاح عملية بناء السالم في النهاية مرتبط بقدرة األفراد
والجماعات والمجتمعات والشعوب على العمل مع ًا في التخطيط
والسعي لتحقيق السالم العادل ،التنسيق والتخطيط يدفعان (ما)
االستراتيجية و(من) و(متى) و(اين) و(كيف)إلى العمل مع ًا ضمن
خطة شاملة لبناء السالم ،ومن دون التنسيق يمكن أن تتعارض
المداخل المختلفة لبناء السالم مع المداخل األخرى أو ببساطة تفشل
في تحقيق أعلى مقدار من التأثير والنجاح.

غير أن التنسيق يفرض تحديات شديدة الخطورة أمام بناة
السالم ،فالتنسيق ال يمكن أن يعني ببساطة أن إحدى المنظمات
أو المجموعات توجه المهام إلى جهة أخرى أو تفوضها إياها،
فاالختالفات اإليديولوجية والجهود التي دافعها إبراز الذات تتالعب
ببرامج بناء السالم ،وتتنافس من أجل الحصول على الموارد ،كل هذه
العوامل وغيرها تمثل عراقيل في طريق السالم ،ويحتاج العاملون في
بناء السالم إلى العمل مع ًا لخلق شبكات تعاون تقوم بتشكيل نموذج
وتمارس وتلزم الجميع لتعريف قيم بناء السالم ومهارات االتصال
ووسائل التحليل والعمليات بشكل متصل.
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مثل هذا التنسيق يتطلب إجراء حوارات مستمرة بشأن القيم
االسترشادية واألطر التحليلية لفهم الصراع والعنف ،إنه يتطلب إقامة
منتديات للتنسيق والمشاركة بالقصص والخبرات فيما يتعلق باألفكار
الخالقة والممارسات التطبيقية واإلخفاقات والنجاحات ،ويستلزم
أيض ًا توافر مهارات اتصالية إيجابية على جميع األصعدة ،خاصة فيما
بين األفراد والمنظمات التي قد تتنافس وتتصارع مع بعضها في أثناء
عملية بناء السالم ،وأخير ًا ،فإنه يتطلب التنسيق للتطبيق العملي لعلية
بناء السالم من أجل أن تضع المجموعات التي تعمل في برامج قصيرة
المدى في اعتبارها االحتياجات واألهداف للبرامج األطول أج ً
ال،
ويستطيع الممولون تسهيل التنسيق عن طريق طلب حضور المنتديات
التي تُعقد ما بين الوكاالت وكذلك عن طريق بناء بيئة فيها مكافأة
المنظمات على تعاونها مع بعضها بد ً
ال من تزاحمها ألجل الحصول
على التمويل والشهرة.
لقد عرض هذا الكتاب إطار ًا من أجل بناء السالم الذي يتطلب
التنسيق بين العديد من العاملين والمداخل المختلفة للتعامل مع العديد
من القضايا المهمة على مر العقود وليس مجرد الشهور ،نحن ال نستطيع
عمل ذلك بمفردنا ـ فبناء السالم يتطلب روح ًا نبيلة تعم بين بناة السالم:
ُلجم األلسنة التي تنتقد عمل اآلخرين بشكل غير عادل ،وتتطلب توافر
ت ِّ
مهارات وعمليات االتصال التي ت ِّ
ُمكن بناة السالم من التعامل مع
النزاعات التي تنشأ فيما بينهم ،وأخير ًا فإن جهودنا التي قد تبدو متباينة
جزء ًا من جهد مشترك وموحد ،بشرط أن تعمل مع ًا نحو هدف مشترك
وهو السالم العادل.
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وسط ما يدور من أحداث هل يمكن أن نرى سالم َا؟

كيف يمكن بناء سالم دائم ومستمر؟
ما قواعد بناء السالم وأدواته؟

هل إقامة السالم مهمة الدول ورجال السياسة فقط؟

كل يوم تتهاوى علينا أخبار حروب وصراعات وتوترات في كل بقاع
العالم ،وأصبحنا نعيش في مجتمع متعطش للسالم ،كثير من هذه
األسئلة وغيرها أصبحت ملحة نسمعها يومي ًا في وسائل اإلعالم
وتقرؤها في الصحف ،ولكن هل من جواب؟

إن الكتاب الموجز في «استراتيجيات بناء السالم» يقدم إجابات مبسطة
على الكثير من األسئلة التي أصبحت تمأل عقولنا .ويقدم خطوات
عملية إلقامة سالم فعال ومستمر.
إن ما ستقرؤه في هذا الكتاب ليس مجرد معلومات عامة مفيدة عن بناء
السالم وإقامته ،بل استراتيجيات يمكن تطبيقها في كل مناحي الحياة.
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