
تأمالت دبلوماســية

الوساطة في الصراعات المقترنة بالعنف

ِبتي بيجومبي

لــدى  أوغنــدا  ســفيرة  هــي 
مـاليــــزيا. وبجـانـــب خبـــراتها 
الـوســـاطة  فـــي  الواســــعة 
أفريقيــا  فــي  الســام  وبنــاء 
العــالــــم،  أنحــــاء  ومختلــــف 
شــغلت ســابًقا منصــب المدير 
األول لشـــؤون الهشـاشـــة 
ــك  ــي البن ــف ف ــراع والعن والص
الدولــي فــي الفتــرة بيــن 2014 

.2017 إلــى 

ــه الحــال  يتخطــى عــدد النزاعــات المســّلحة اليــوم مــا كان علي
ــرة حــدوث  ــأّن وتي ــذ ســت عقــود مضــت، ويســود اعتقــاد ب من
الصراعــات المســّلحة، وحّدتهــا، وتأثيراتهــا لــن تــزداد إال ســوءًا. 
ــل  ــة داخ ــة الدولي ــات ذات الصبغ ــور الصراع ــبب ظه ــد تس وق
الــدول وبينهــا فــي حــدوث حالــة أزمــة فــي تســوية النزاعــات، 
ــة التــي كانــت  ــْد العالــم يتعامــل مــع الحــروب التقليدي ــم َيُع ول
ســائدة فــي الماضــي. فاليــوم، الصراعــات أطــول أمــًدا، وأشــد 
تناثــًرا، وأكثــر تفاقًمــا جــراء التهديــدات اإللكترونيــة، والتقنيــات 
ــراف  ــن األط ــراف بي ــد واألع ــار القواع ــدة، وانهي ــة الجدي الرقمي
ــات  ــي تحدي ــة ف ــات المحّلي ــبب الصراع ــتراتيجية. وتتس الجيوإس
ــر  ــا بالمعايي ــل اتصاًف ــة األق ــراف الفاعل ــد األط ــث تزي ــة، حي جّم
التقليديــة، والحــركات المتطرفــة، واألطــراف المســّلحة مــن 
ــع  ــدول وتوسِّ ــدود ال ــر ح ــارها عب ــاق انتش ــن نط ــدول م ــر ال غي

مــن نطــاق عملياتهــا.

ــاطة  ــطة الوس ــأّن أنش ــاٍم ب ــعور متن ــاك ش ــك، هن ــة لذل ونتيج
والســام ينبغــي أن تتكيــف مــع هــذا المشــهد المتغيــر للحرب. 
ويقتضــي نجــاح جهــود الوســاطة وتحقيق الســام المســتدام 
أن يتــم النظــر إلــى أوجــه القصــور فــي هــذه الجهــود والتركيــز 
ــة  ــروري للغاي ــن الض ــة. فم ــية الوقائي ــة الدبلوماس ــى أهمي عل
ويعالجــوا  أدائهــم  مســتوى  بعنايــة  الوســطاء  يــدرس  أن 
الصعوبــات التــي تؤّثــر علــى جهودهــم فــي تحقيــق الســام 

ــتمراره. واس

ال جــدال فــي أّن الوســاطة تطــورت فــي الماضــي القريــب. فقد 
ــاء  ــم النس ــا اآلن، ومنه ــترك فيه ــي تش ــراف الت ــدد األط زاد ع
والشــباب، ويتزايــد اســتخدام هــذه األطــراف لُنُهــج تكامليــة 
ــال  ــذا المج ــات ه ــذا، ب ــاوض. وله ــي التف ــة ف ــاط مختلط وأنم

ــة. ــر االحترافي ــا بالمعايي ــر التزاًم أكث
عمليــات  علــى  األمثلــة  مــن  العديــد  هنــاك  أّن  حيــن  وفــي 
الوســاطة الناجحــة، فــا يــزال هنــاك أيًضــا الكثيــر مــن العيــوب، 

ونقــاط الضعــف، وأوجــه القصــور. فنقــص المعرفــة بالســياق 
المحيــط يســهم فــي َضْعــف أداء الوســطاء. وفــي بعــض 
كافيــة  معرفــة  إلــى  الوســاطة  جهــود  تســتند  ال  الحــاالت، 
بالّثقافــة المحّليــة. ومــن بيــن  التحديــات الهاّمــة: اختيــار كبيــر 
الوســطاء، وبنــاء الّثقــة، والّدبلوماســية الوقائيــة، وإشــراك 
ــات  ــن. وتتفاقــم هــذه التحدي ــاء قــدرات المفاوضي المــرأة، وبن
نظــًرا لنقــص االهتمــام مــن جانــب المجتمــع الدولــي/وكاالت 
ــّلحة. ــات المس ــوب الصراع ــع نش ــي من ــتثمار ف ــل لاس التموي

 
التحديات في الوساطة:

1(  اختيار كبير الوسطاء:
لاّتحــاد  المماثلــة  اإلقليميــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم 
ــدول،  ــاء ال ــيين، ورؤس ــن السياس ــع بتعيي ــا ول ــي لديه األفريق
والــوزراء، والدبلوماســيين فــي مهــام كبــار الوســطاء؛ ألنهــم 
لديهــم نفــوذ سياســي. غيــر أن تولــي منصــب رئيــس الدولــة أو 
الوزيــر ال يجعــل الشــخص بالضــرورة وســيًطا ناجًحــا؛ فغالًبــا مــا 
يفتقــر هــؤالء إلــى المعرفــة والخبــرات والمهــارات الحقيقيــة 
فــي الوســاطة، بــل والبعــض منهــم قــد ينقصــه أيًضــا الِطبــاع 
والصبــر، وهــي  فضائــل فــي الوســاطة. وعــادًة، يكــون هــؤالء 
األشــخاص فــي عجلــة مــن أمرهــم؛ ألّنهــم يجــب أن يظهــروا 
نتائــج ســريعة، ويخافــون اإلخفــاق، ولهــذا يمارســون ضغوًطــا 
ــل إلــى اّتفــاق، وهــم ال يتفاضــون  شــديدًة علــى األطــراف للتوصُّ
بمــا فيــه الكفايــة، ممــا يتــرك األطــراف المتحاربــة تتفــق علــى 
بعــض المســائل الخافيــة ليــس بدافــع االقتنــاع وإنمــا بدافــع 
المائمــة. وهــذه الطريقــة فــي العمــل ال تحقــق اّتفاقــات 

ســام قابلــة للتنفيــذ وال ســاًما مســتداًما.

لضمــان إجــراء هــذه الشــخصيات رفيعــة المســتوى للوســاطة 
بطريقــة احترافيــة، فــا بديــل عــن اإلعــداد والتأهيــل. فعبــر 
الــدورات التعريفيــة فــي الوســاطة، يســتطيع السياســيون 
معرفــة واإللمــام بالقواعــد واألعــراف التــي ُيطّبقونهــا فــي 
ــام.  ــق الس ــاق تحقي ــى آف ــرون عل ــف يؤّث ــات وكي ــذه العملي ه
وينبغــي بــذل بعــض الجهــود إلضفــاء الطبيعــة االحترافيــة 
علــى أداء هــؤالء األشــخاص؛ ليصبحــوا وســطاء محترفيــن 

ــم. ــل تعيينه قب
 

2( بناء الّثقة:
الّثقــة هــي ركيــزة أيــة وســاطة ناجحــة. وبالتالــي، يجــب أن 
يكــون بنــاء الّثقــة أولويــًة إســتراتيجيًة فــي كل مرحلــة علــى 
مــدار عمليــة الوســاطة والتنفيــذ. وال بــد مــن بنــاء الّثقــة علــى 
ــن  ــة بي ــيط، و)ب( الّثق ــي الوس ــة ف ــتويات: )أ( الّثق ــة مس ثاث
أطــراف النــزاع، و)ج( الّثقــة داخــل أطــراف النــزاع. يســاعد ذلــك 
فــي الحفــاظ علــى الزخــم والتغلــب علــى الصدمــات؛ ألّن كل 

ــه. ــر ويقّوي ــزز اآلخ ــتوى يع مس
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حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2022.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ــة بالغــة فــي بــدء واســتمرار   أ. الّثقــة فــي الوســيط لهــا أهّمّي
والوســيط  المحادثــات.  فــي  المتنازعــة  األطــراف  مشــاركة 
الناجــح يمكنــه التصــرف كـــ "مســتودع" للّثقــة، بحيــث يســّد 
العجــز فــي الّثقــة بيــن األطــراف ويخفــف مــن إحساســهم 

باالنكشــاف والضعــف أثنــاء الحــوار أو المســاومة.
فمــن  هّشــة.  طبيعــة  ذات  النــزاع  أطــراف  بيــن  الّثقــة   ب. 
عهــا  الصعــب بناؤهــا ومــن اليســير فقدانهــا، وبمجــرد تصدُّ
تكويــن  األطــراف  ويســتطيع  بنائهــا.  إعــادة  األصعــب  مــن 
االطمئنــان المتبــادل علــى مــدار عمليــة الوســاطة عبــر التعبيــر 
المتكــرر عــن التزامهــم بالمســار المحــدد عنــد ظهــور مخاطــر 
ــم أو  ــرار بالمظال ــال، باإلق ــبيل المث ــى س ــدة، عل ــكوك جدي وش

اإليمــاءات الرمزيــة أو تدابيــر بنــاء الّثقــة.
مــن  بدايــًة  لبنائهــا  بحاجــة  النــزاع  أطــراف  داخــل  الّثقــة   ج. 
الدعــم  قاعــدة  وحتــى  القيــادة  بتسلســل  ومــروًرا  القيــادة 
والتأييــد، بحيــث يكــون الطــرف ككل علــى ّثقــة بــأّن المفاوضين 
التابعيــن له/لهــا يمكنهــم تحقيــق مكاســب. وربمــا يحتــاج 
أطــراف النــزاع إلــى دعــم فــي الوســاطة لتحقيــق ذلــك؛ ألّن 
التشــاور  أو  التمثيــل  مهــارات  إلــى  يفتقــرون  قــد  القــادة 

السياســي.

3( الّدبلوماسية الوقائية:
فــإّن  فعــًا،  المســبق  التحذيــر  آليــات  وجــود  مــن  بالرغــم 
تجــاه االســتثمار فــي  دائًمــا  يبــدي فتــوًرا  الدولــي  المجتمــع 
ــام  ــاء الس ــي بن ــف وف ــة بالعن ــات المقترن ــوب النزاع ــع نش من
طويــل األمــد. وتنفــق المليــارات علــى عمليــات حفــظ الســام، 
ــر  ــوكاالت األخــرى. غي ــر مــن ال ــة اإلنســانية، وفــي الكثي واإلغاث
ــدة وانتهــاكات  ــى تجــاوزات عدي ــرّد عل ــم أخفــق فــي ال أّن العال
جســيمة لألعــراف والقانــون الدولــي فــي عــدة أماكــن ومنهــا 
إدراك  العالــم فــي  القــرم، وجورجيــا، وســوريا. وقــد أخفــق 
أهّميــة مؤشــرات التحذيــر المبكــر القادمــة مــن روســيا عندمــا 
بــدأت فــي حشــد قواتهــا علــى حــدود أوكرانيــا. وربمــا كان منــع 
نشــوب هــذه الحــرب مســتحيًا، ولكــن بــذل جهــود جــادة فــي 
الدبلوماســية الوقائيــة ربمــا يكــون قــد أّدى إلــى تخفيــف حــّدة 
التوتــرات والدخــول فــي حــوار حقيقــي لمعالجــة المخــاوف 

الروســية األساســية.

وأحــد التحديــات التــي تزيــد مــن تعقيــد تمويل جهود الوســاطة 
هــو أّن النظــام الدولــي مشــتت، وال ســيما فــي ضــوء االنســداد 
ــي  ــن الدول ــا األم ــول قضاي ــن ح ــس األم ــي مجل ــات ف والخاف
ــد نقــص التمويــل والدعــم اللوجيســتي  وإدارة الصراعــات. وُيقيِّ
ــة.  ــي بالمرون ــريع والتحل ــرف الس ــى التص ــا عل ــن قدرتن ــا م أيًض
ســيوفر  النزاعــات  نشــوب  منــع  إن  القــول  نافلــة  ومــن 
ــام  ــظ الس ــي حف ــا ف ــم إنفاقه ــي يت ــدوالرات الت ــات ال تريليون
واإلغاثــة اإلنســانية. واألهــم مــن ذلــك إّنــه يمكــن أْن ينقــذ 

ــه. ــى ل ــذي ال معن ــر ال ــع التدمي األرواح ويمن

4( إشراك المرأة:
منــذ  الوســاطة  فــي  المــرأة  إشــراك  عــن  الحديــث  يجــري 
ســنوات عديــدة، مــن زاويــة القواعــد والمعاييــر وكأحــد جوانــب 
ــي  ــرأة ف ــراك الم ــود إش ــول جه ــم ح ــم الزخ ــة. ويتراك الفعالي
عمليــات الســام منــذ أكثــر مــن عشــرين عاًمــا، بعــد تبنــي قــرار 
ــن،  ــام واألم ــرأة، والس ــأن الم ــم 1325 بش ــن رق ــس األم مجل
ولكــن التقــدم الحقيقــي فــي المشــاركة المؤّثــرة للمــرأة ال 
يــزال محــدوًدا. ويجــب النظــر إلــى اإلقصــاء القائــم علــى الجنــس 
باعتبــاره مشــكلًة اجتماعيــًة منهجيــًة وليــس مجــرد مشــكلة 
لعمليــات الســام فقــط. وهنــاك حاجــة إلــى التفكيــر فيــه 
مــن منظــور أوســع وأال يقتصــر علــى أجنــدة المــرأة والســام 

ــد  ــي بعي ــدم المجتمع ــرص للتق ــد الف ــل تحدي ــن أج ــن، م واألم
األمــد، علــى ســبيل المثــال، عبــر المشــاركة المؤّثــرة للمــرأة 

ــية. ــؤون السياس ــي الش ف

ــه هــو أّن إســهامات المــرأة فــي  ــم يتجاهل ــدو أّن العال ومــا يب
مســتوى   علــى  تحــدث  النزاعــات  تســوية  عمليــات  معظــم 
القواعــد الشــعبية. فالنســاء يتجــاوزن االنقســامات، ويدعمــن 
ــود  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــي ب ــدرات. وينبغ ــن الق ــوار، ويبني الح
علــى  قدرتهــن  وتعزيــز  الرســمية  غيــر  بأدوارهــن  لإلقــرار 
المشــاركة فــي عمليــة التفــاوض علــى مختلــف المســتويات.

المجتمــع  منظمــات  مســاهمات  فــإّن  ســبق،  مــا  بجانــب   
ــات الســام لهــا دور حاســم؛ فمشــاركتها  ــي فــي عملي المدن
يمكــن أن تفيــد فــي تهيئــة األجــواء المواتيــة للتفــاوض. وقــد 
القــدرة علــى  تضــم هــذه المنظمــات فئــات عديــدة لديهــا 
المســاهمة فــي التغييــر؛ المــرأة، والشــباب، ومجتمــع األعمال، 
ــى  ــن إل ــير القرائ ــة. وتش ــراف الديني ــة، واألط ــات العمالي والنقاب
ــة  ــة طويل ــال قّيم ــذ أعم ــا تنفي ــات يمكنه ــذه المؤسس أن ه
ــي  ــى ف ــتقبل، حت ــي المس ــام ف ــروف للس ــة الظ ــد لتهيئ األم
المجتمــع  منظمــات  وتســتطيع  الصراعــات.  اســتمرار  ِظــل 
المدنــي كذلــك النهــوض بــدور مفيــد للغايــة عنــد التفكيــر فــي 
المســائل الدســتورية كحقــوق المــرأة، والتعافــي االقتصــادي، 

والمصالحــة.

5( بناء قدرات المفاوضين:
هنــاك حاجــة لســد الثغــرات فــي المعرفــة والمهــارات فــي 
فــي  وتدريبــات  دورات  إعــداد  تــم  وقــد  الوســاطة.  مجــال 
الوســاطة، وهــي متاحــة للمشــتغلين فــي المجــال. غيــر أّن 
نطــاق المشــاركة، وانتظــام ومــّدة وعمــق التدريــب الــذي يتــم 
ــو أّن  ــر ه ــع األم ــا. وواق ــس كافًي ــدد لي ــذا الص ــي ه ــذه ف تنفي
هنــاك نقًصــا فــي التقييــم الذاتــي الصــارم، والتقييــم الخارجــي، 
وآليــات إصبــاغ الصفة المؤّسســية علــى الدورس المســتفادة. 
والحلقــة المفقــودة تماًمــا هــي تدريــب المفاوضيــن التابعيــن 
لألطــراف المتحاربــة. وحًقــا، يعتمــد اختيــار المفــاوض عــادًة 
علــى والئــه للزعيــم السياســي، مــع تراجــع أهميــة المؤهــات، 
يّتجــه  ولهــذا،  الوســاطة.  فــي  والمهــارات  والمعرفــة، 
المفاوضــون إلــى التفــاوض بمبــدأ "الفائــز يحصــل علــى كل 
ــب  ــع". التدري ــع للجمي ــق "المناف ــة تحقي ــس بعقلي ــيء" ولي ش

ــع. ــة للجمي ــج إيجابي ــق نتائ ــرص تحقي ــن ف ــد م يزي

الخاتمة:

ــرات،  ــار، وخب  إّن إدخــال إصاحــات فــي طــرق، وأســاليب، واختي
لنجــاح  عنــه  غنــى  ال  الوســاطة  فــي  المشــاركين  وتدريــب 
ــراف  ــع أط ــل م ــى التواص ــة إل ــاك حاج ــاطة. وهن ــود الوس جه
أكثــر واالســتماع إلــى وجهــات نظــر أوســع، وبنــاء رؤيــة أفضــل 
عــن المشــاركة والدمــج، والتركيــز علــى النتائــج، والتواصــل مــع 
األطــراف الفاعلــة فــي دوائــر األعمــال والدوائــر االقتصاديــة 
والذيــن يكــون لهــم فــي الغالــب دور حيــوي فــي اســتدامة 
الفاصلــة  الحــدود  نتجــاوز  أن  بــد  فــا  والســام.  الصــراع 
واألوســاط  الــدول،  غيــر  مــن  واألطــراف  الحكومــات،  بيــن 
األكاديميــة؛ لنســتمع ونتعلــم مــن بعضنــا بعــض وأن نعيــد 
التأكيــد علــى التزامنــا بالعمــل مًعــا لدعــم النتائــج الســلمية عبــر 

والمفاوضــات.   الوســاطة 


