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هى سلسلة من دراسات السياسات Policy Studies، هتتم بالقضايا التى  تشغل صناع القرار، والتى تؤثر عىل استقرار 
الدولة املرصية خالل املرحلة املقبلة سواء كانت قضايا داخلية، أو قضايا خارجية تتعلق بإقليم الرشق األوسط أو بالنظام 
الدويل، وذلك بقدر تأثريها عىل مرص، وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو تكنولوجية. وتقدم هذه الدراسات 
ىف معاجلتها ألى من هذه القضايا "بدائل" سياسية، أو توصيات لصناع القرار ىف التعامل معها، وذلك من واقع اخلربات 

الدولية، أو من واقع اخلربات السابقة ىف التعامل مع القضية حمط االهتامم. 

السياسة التحريرية:

- تقوم السياسة التحريرية عىل التكليف، من خالل خطاب حيدد القضية املراد معاجلتها.
. Policy Studies الدراسات التى تنرش ىف بدائل، هى دراسات سياسات -

- ختضع دارسات السياسات املقدمة لدورية بدائل للتحكيم العلمى.
- يشرتط ىف الدراسات املقدمة للنرش أال تكون مقدمة للنرش أو للتحكيم ىف أى جهة أخرى.

نظام شيكاغو  توثيقها وفق  ويتم  اهلوامش،  كلمة، شاملة   10000  -  7000 بني  السياسات  دراسات  يرتاوح حجم   -
للتوثيق.

يمكن احلصول عىل دورية "بدائل" من املكتبات العامة ومكتبات األهرام ومراكز توزيع األهرام، فضاًل عن إمكانية االشرتاك 
السنوى ىف تلك اإلصدارات عن طريق إدارة اشرتاكات األهرام، ومركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية.

موسسة األهرام - شارع اجلالء - ص ب : 11511 
تليفون: 25786037 - 202+
+202 - 27705127              
http://acpss.ahram.org.eg

http://ahramdigital.academia.edu/بدائلALTERNATIVES
https://www.facebook.com/بدائل Alternatives-749383905141094/?ref=hl
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يف  مرص  مشاركة  طبيعة  حول  متعددة  مناقشات  هناك 
تنتهي  ما  وعادة  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  بناء  عمليات 
هذه املناقشات إىل أن هذه املشاركة تقترص عىل الشق اخلاص 
النزاعات املسلحة وفرض تنفيذ  بحفظ السالم اخلاص بإهناء 
اخلاص  الشق  يف  تشارك  أن  دون  ولكن  السياسية،  التسوية 
النزاع،وما  انتهاء  بعد  املجتمعات  بناء  واملتعلق  السالم  ببناء 
يرتبط بذلك من تعزيز الديموقراطية واحلكم الصالح واحرتام 

حقوق اإلنسان.
السياسات  التدرجيي يف  التطور  من  نوع  هناك  أن  ويالحظ 
كلمة  إليه  تشري  ما  وهو  القضية،   هذه  جتاه  املرصية  اخلارجية 
التي  الدويل  األمن  جملس  قمة  يف  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
بقرار  فيها  رحب  والتي   ، املوضوع  هذا  ملناقشة  خصصت 
"تتطلع  مرص  أن  وأوضح  السالم"،  حفظ  عمليات  "مراجعة 
احلايل  اإلصالح  طريق  عىل  خطوة  القرار  هذا  يكون  ألن 
القصور  أوجه  الرتكيز عىل معاجلة  املنظمة، مع  به  تقوم  الذي 
متكاملة  رؤية  إىل  للتوصل  سعيًا  وذلك  والفني،  العمليايت 
لسبل منع النزاع واستدامة السالم، وتطوير دور حفظ السالم 

يف حتقيق تلك الرؤية، وآليات صنع القرار الالزمة لذلك".1 
عنها  حتدث  حمددة  رؤية  إىل  التدرجيي  التطور  هذا  ويستند 
الرئيس السييس يف القمة السابق ذكرها، هتدف إىل تطوير املفهوم 
خالل    من  وذلك  املتحدة،  األمم  يف  العمليات  لتلك  احلاكم 

مخسة عنارص رئيسية. العنرص األول خاص بالتعامل مع هذه العمليات كأحد أدوات املجتمع الدويل لصون السلم واألمن الدوليني وال ينبغي أن 
تكون "رد الفعل املبدئي لكل أزمة"، والعنرص الثاين هو  التعامل مع هذه العمليات "يف إطار مفهوم يتضمن خطط عمل سياسية وبراجمية وعملياتية 

متكاملة، وبحيث ُتَعَدل واليات عمليات حفظ السالم بصورة مستمرة استجابة للمتغريات السياسية وامليدانية".

1-  "نص كلمة الرئيس السيسي في قمة مجلس األمن: حفظ السالم ليس بديالً عن الجهود الدبلوماسية الوقائية"، األهرام، 20 سبتمبر 2017.

تزايد أهمية املشاركة في عمليات بناء السالم

 املصدر:
املتحدة«، موقع  التابعة لألمم   »الرئيس يشارك يف قمة جملس األمن حول إصالح عمليات حفظ السالم 

اهليئة العامة لالستعالمات،21 سبتمرب 2017:
http://www.sis.gov.eg/Story/149586?lang=ar  

»إن املسئولية األساسية حلفظ السلم واألمن الدوليني تقع عىل جملس األمن، بيد أنه من 
املؤكد أيضًا أن هناك دورًا هامًا وحيويًا للمنظامت اإلقليمية املتواجدة يف مناطق النزاع، 
وهو دور أرساه ميثاق األمم املتحدة يف فصله الثامن. وأود هنا أن أشري حتديدًا إىل االحتاد 
األفريقي الذي تقدم رشاكته الناجحة مع األمم املتحدة نموذجًا حُيتذى به، خاصة يف مهام 
حفظ السالم التي قادها االحتاد األفريقي لتثبيت األوضاع ثم انتقلت إىل األمم املتحدة، 
أو العمليات اهلجني التي تنفذها املنظمتان سويًا، السيام وقد بات هليكل السلم واألمن 

األفريقي دوره املحوري يف تسوية النزاعات يف القارة، وليس فقط إدارهتا«.
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وينرصف العنرص الثاين إىل إعطاء األولوية يف هذه العمليات جلهود 
»تسوية النزاعات، وتقديمها عىل منهج إدارة النزاع«، فاملنهج األخري 
وفق الرؤية املرصية ساهم يف جتميد بعض النزاعات يف املنطقة العربية 

ويف أفريقيا واستمرار بعضها لعقود.
تلك  يف  السالم  ببناء  اخلاص  باملكون  الثالث  العنرص  ويتعلق 
العمليات، حيث تؤكد الرؤية املرصية عىل "أمهية عدم فرض أنامط أو 
وإيالء  نزاعات  تشهد  التي  الدول  عىل  معينة  سياسية  نظم  أو  قوالب 
السياسية والثقافية واالجتامعية  االهتامم الالزم بمراعاة خصوصياهتا 

بام يضمن إنجاح جهود حفظ السلم واألمن وبناء السالم".
جتمع  مؤسسية  تشاورية  آلية  إنشاء  إىل  الرابع  العنرص  وينرصف 
الدول الرئيسية املسامهة بالقوات، وأعضاء جملس األمن، وسكرتارية 
األمم املتحدة تتشاور يف كافة مراحل تطوير وجتديد ومراجعة واليات 

بعثات األمم املتحدة.
اإلقليمية  املنظامت  دور  بتفعيل  باالهتامم  اخلامس  العنرص  ويتعلق 
أسوة  وذلك  املتحدة،  األمم  عمليات  يف  النزاع  مناطق  يف  املتواجدة 
تسوية  يف  حموري  دور  يلعب  أصبح  الذي  األفريقي  االحتاد  بدور 

النزاعات يف القارة وليس فقط إدارهتا.
دورية  من  العدد  هذا  يف  الرئيسية  الدراسة  حتلل  اإلطار،  هذا  ويف 
»بدائل« بعض خربات األمم املتحدة يف عمليات بناء السالم يف الفرتة 
وكوسوفو  الرشقية  تيمور  وحتديًدا  الباردة،  احلرب  انتهاء  عىل  التالية 
بتحديد طبيعة مشاركة مرص يف هذه  والسلفادور وسرياليون، وهتتم 

العمليات.
وجتادل دكتورة سعاد حممود، أستاذ مساعد للعلوم السياسية يف 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واملتخصصة 
لعملية  جاهز  نموذ	  يوجد  ال  بأنه  الدولية،  العالقات  جمال  يف 
بناء سالم ناجحة يمكن تطبيقه يف كل الدول التي مرت برصاعات، 

من  إحداها  تواجهها  التي  والتحديات  خصوصيتها،  حالة  فلكل 
يف  املتحدة  األمم  تتبنى  ولذا  األخرى،  احلاالت  تقابلها  أال  املمكن 
عىل  حالة  كل  مع  التعامل  اقرتاب  السالم  بناء  لعمليات  ختطيطها 
Case By Case، ورغم ذلك فإن حتليل نامذ	   Approach حدة 
من العمليات التي نفذهتا األمم املتحدة يف بعض الدول يفيد يف معرفة 

الفرص والتحديات التي يمكن مواجهتها يف الفرتة املقبلة.

ويف إطار ذلك، توصلت دكتورة سعاد حممود إىل جمموعة من 
الدروس املستفادة التي يمكن أن توظفها األمم املتحدة لالرتقاء 
املقبلة،  الفرتة  خالل  تنفذها  التي  العمليات  فاعلية  بمستوى 
وكذلك يمكن أن تستفيد منها مرص يف إطار مساعيها اخلاصة 
بتطوير عمليات األمم املتحدة من خالل عضويتها يف املنظمة، 
ويف إطار مساعيها املتعلقة بتطوير مشاركتها يف تلك العمليات.

رئيس التحرير
د.إميان رجب
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الدولية. وحصلت عىل  العالقات  القاهرة، وهي متخصصة يف جمال  بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  السياسية يف  للعلوم  أستاذ مساعد  تعمل دكتورة سعاد    *
املاجستري والدكتوراه يف العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية، وكانت رسالة املاجستري حتمل عنوان "السياسة اخلارجية األمريكية جتاه األحزاب الشيوعية 
"العالقات األوربية األمريكية يف إطار منظمة حلف شامل  الدكتوراه عنوان  بينام محلت رسالة   ،"1979  - 1972 – أسبانيا( من  – فرنسا  يف دول غرب أوروبا )إيطاليا 
النظرية  "األبعاد  الدراسات منها  العديد من  املؤمترات ونرشت  السياسة اخلارجية األمريكية"، وقد شاركت يف عدد من  الدول األوروبية يف  تأثري  األطلنطي: دراسة عن 
لتحليل السياسة اخلارجية للدول الصغرى"، و"دور القوى املتوسطة يف النظام الدويل بعد انتهاء احلرب الباردة"، و"اإلدارة الدولية لألقاليم كآلية لبناء السالم بعد انتهاء 

احلرب الباردة"، و"دورة القوة: ديناميكيات االنتقال من الصلبة إىل الناعمة إىل االفرتاضية".

الدروس املستفادة من خبرات األمم املتحدة
 في عمليات بناء السالم  *

أستاذ العلوم السياسية املساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة

د. سعاد محمود أبو ليلة  *

* ساعد ىف إعداد املادة التوثيقية اخلاصة هبذا العدد األستاذ مصطفى كامل الباحث املساعد باملركز.
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مقدمة:
شهد النظام الدويل بعد انتهاء احلرب الباردة تزايًدا يف معدل الرصاعات الداخلية وتعقدها سواء من حيث أطرافها )فاعلون دوليون، وفاعلون 
من غري الدول(، أو قضاياها )والتي تتعلق باإلثنية، اهلوية، القومية...( أو من حيث تداعياهتا عىل بيئتها اإلقليمية والدولية، مما أدى إىل اهنيار كيل 
أو جزئي للدولة خاصة مع فقداهنا الحتكار امتالك واالستخدام املرشوع للقوة عىل أراضيها، وهو ما استدعى حتواًل يف عمليات األمم املتحدة 

للتعامل مع تلك املواقف.
 ومتثل التسعينيات نقطة حتول يف اإلطار الفكري احلاكم لعمليات منظمة األمم املتحدة يف الدول التي مزقتها الرصاعات، فقد تم تطوير مفهوم 
بناء السالم يف إطار أجندة األمم املتحدة عىل أساس أن حفظ السالم مل يعد يتوقف عىل الفكرة التقليدية القائمة عىل غياب العنف )أي السالم 
الرئيسية  التعامل مع األسباب  الدولة من أجل  السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف  املؤسسات  تدعيم  يتطلب  األمر  السلبي(، وإنام أصبح 

للرصاع، لتجنب العودة إليه مرة أخرى )أي حتقيق السالم اإلجيايب(.
ي ونوعي ومعياري يف عمليات بناء السالم التي تنفذها األمم املتحدة، فمن ناحية ازداد عدد تلك  وهذا التحول انعكس يف حدوث حتول كمِّ
العمليات مقارنة بالفرتات السابقة، كذلك حدث حتول نوعي كان من نتائجه أن تلك العمليات مجعت بني مهام حفظ السالم التقليدية وبني 
بناء جمتمعات تلك الدول، فضاًل عن ازدياد االعتقاد بأن تلك العمليات جيب أن تعزز الديموقراطية، وما يرتبط هبا من احلكم الصالح واحرتام 

حقوق اإلنسان حتقيًقا للسالم الديمقراطي1 .
ويف هذا اإلطار قامت األمم املتحدة بعمليات سالم تراوحت سلطاهتا خالهلا ما بني املشاركة يف اإلدارة Co-administration وتويل 
سلطات حكومية كاملة2، وتعد عمليتا األمم املتحدة يف كل من كوسوفو 1999، وتيمور الرشقية 1999 - 2002 ذات طبيعة خاصة يف تاريخ 
 - 1992 1990، وكمبوديا   - 1989 ناميبيا  الباردة مبارشة مثل عمليتي  انتهاء احلرب  التي تلت  بالعمليات  املتحدة مقارنة  عمليات األمم 

.1993
أما عىل املستوى العميل، فإن النتائج املرتتبة عىل ممارسات األمم املتحدة يف تلك العمليات قد تباينت من حالة ألخرى، فبينام اتسم أداؤها 
التي جيب توافرها  أثار اجلدل حول أفضل الرشوط  انتكاسات شديدة، األمر الذي  بالفعالية يف بعض احلاالت، فإن حاالت أخرى شهدت 
لتحقيق الفعالية يف أداء تلك العمليات، حيث تبلور هذا اجلدل يف ثالثة اجتاهات رئيسية، يرى االجتاه األول أن عمليات بناء السالم من جانب 
األمم املتحدة مل تكن فعالة عىل الدوام، ويفرس ذلك استناًدا عىل ندرة استكامل تلك العمليات نظًرا ملا تتطلبه من تكلفة عالية سواء عىل مستوى 
عوامل  عىل  باألساس  يعتمد  العمليات  تلك  نجاح  بأن  الثاين  االجتاه  جيادل  بينام  البرشي3.  العنرص  مستوى  أو  واالقتصادية  السياسية  املوارد 
هيكلية داخل املجتمعات املستهدفة ال تستطيع تلك العمليات إحكام السيطرة عليها، يف حني يركز االجتاه الثالث عىل مشاركة العنارص املحلية 

يف ممارسات تلك العمليات كأساس لفاعلية تلك العمليات واكتساهبا الرشعية4.
ويف هذا السياق، تربز أمهية قضية املشاركة يف عمليات بناء السالم يف السياسة اخلارجية املرصية بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتويل الرئيس 
يتعلق  أوهلام  بروز هدفني جديدين  إىل  املامرسة تشري  أن  إال  السياسة،  لتلك  التقليدية  استمرار األهداف  فبالرغم من  السلطة،  السييس مقاليد 
العديد من األزمات  "مبدأ السييس" وانعكس يف موقف مرص جتاه  البعض  القومية واحلفاظ عىل سيادهتا، وهو ما يطلق عليه  الدولة  بمساندة 
مثل األزمة يف سوريا وليبيا. أما الثاين فريتبط بمكافحة اإلرهاب، حيث تقدم مرص رؤية متكاملة يف هذا املضامر عرب عنها الرئيس السييس يف 
خطابه أمام القمة اإلسالمية-األمريكية التي عقدت يف الرياض يف 21 مايو 20175، وهو ما يعني رضورة انعكاس ذلك عىل الدور املرصي 

يف عمليات بناء السالم.
 ومن ناحية أخرى، تعد مرص وفًقا لألدبيات النظرية يف حقل العالقات الدولية من القوى املتوسطة الصاعدة املعربة عن ثقافات وقيم خمتلفة 
عن منظومة القيم الغربية6، والتي تزايد فاعلية وأمهية دورها يف النظام الدويل بعد انتهاء احلرب الباردة، و يعد بناء السالم وقضايا األمن اإلنساين 

 1- Alex J. Bellamy et al., Understanding Peacekeeping, (Cambridge: Polity Press, 2004). 
 2- Carsten Stahn, The Law and Practice of International Administration, Versailles to Iraq and Beyond, (New York, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008), p. 742. 
 3- Amitai Etzioni, "Self-Restrained Approach to Nation Building by Foreign Powers", International Affairs, Vol. 80, No. 1, 2004.
 4- Ian Hurt, "Legitimacy and Authority in International Politics", International Organization, Vol. 53, No. 2, Spring 1999, pp. 379-408.

5 - محمد كمال، "الجديد في السياسة الخارجية: مالحظات أساسية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 209، يوليو2017. 
 6- Andrew F. Cooper, "Niche Diplomacy: Conceptual Overview " in: Andrew F. Cooper (ed.), Niche Diplomacy: Middle Powers After the 
Cold War, (New York: ST. Martin's Press, 1997).
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 .Niche Diplomacy7 من أهم القضايا التي تركز عليها تلك القوى يف سياساهتا اخلارجية سعًيا لتحقيق مكانة دبلوماسية متميزة يطلق عليها
ويضاف إىل ذلك أن مرص تعد قوة إقليمية عىل مستوى اإلقليم أي تتحمل مسئولية خاصة جتاه األمن اإلقليمي8 .

وارتباًطا بذلك تسعى هذه الدراسة إىل تتبع ممارسات عمليات األمم املتحدة لبناء السالم يف مواقف ما بعد انتهاء الرصاع، هبدف استكشاف 
العوامل املفرسة لتباين خمرجاهتا وحتديد التحديات التي واجهتها بام يسمح باستخالص دروس يمكن االستفادة منها يف تفعيل دور مرص بصورة 

رئيسية يف عمليات األمم املتحدة املستقبلية. 
ويف هذا اإلطار، جتادل الدراسة بأن فاعلية تلك العمليات تتوقف عىل تبني اسرتاتيجيات تستند عىل املزاوجة بني االجتاهات الثالث السابقة، 
وتتساءل عن الكيفية التي تغريت هبا أهداف تلك العمليات ونطاقها وسلطاهتا عقب انتهاء احلرب الباردة، أو بمعنى آخر هل هناك عالقة بني 
التحول النوعي واملعياري يف تلك العمليات والتحول يف هيكل النظام الدويل؟ وما الذي يفرس التباين يف خمرجات تلك العمليات؟، وحتت أي 
ظروف تزيد فاعليتها يف بناء السالم؟ وما التحديات التي واجهتها ومثلت قيًدا عىل ممارستها؟، وكيف تستطيع مرص القيام بدور فعال يف هذا 
اإلطار؟. ولذلك تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء يتناول أوهلا مفهوم بناء السالم وحمددات ظهوره، وحيلل الثاين جتارب خمتارة من عمليات األمم 
املتحدة لبناء السالم، وأخرًيا يتناول اجلزء الثالث الدروس املستفادة التي يمكن أن تستفيد منها كل من األمم املتحدة والدول التي تعمل فيها 

بعثات بناء السالم ومرص بام يضمن تفعيل دورها يف هذه العمليات.
أوالً: بناء السالم يف ظل حتوالت ما بعد احلرب الباردة:

بالرغم من أن عملية بناء السالم تركز عىل التحول من احلرب إىل السالم، فإن ممارسات بناء السالم من حيث املبدأ تكمن يف مساندة السالم 
املستدام، ومن ثم يرتكز بناء السالم عىل اإلجراءات التي هتدف إىل منع العودة إىل الرصاع مرة أخرى، وهو ما يعني أهنا عملية معقدة متعددة 
األبعاد وطويلة املدى للتعامل مع األسباب اهليكلية عميقة اجلذور املسببة للرصاع، أي التعامل مع القضايا الرئيسية التي تؤثر يف كل من املجتمع 
والدولة، ولذلك يربز بناء السالم وبناء الدولة كعمليتني متداخلتني، ولعل ذلك يرجع إىل أن عملية بناء الدولة هي جوهر اإلدارة الدولية لألقاليم 

International Territorial Administration وهي االسم العلمي آللية األمم املتحدة لبناء السالم يف مواقف ما بعد انتهاء الرصاع9 .

وترتكز عملية بناء السالم يف هذا اإلطار وفًقا ملجلس األمن الدويل عىل إنشاء مؤسسات تعمل عىل حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز الديمقراطية 
القضايا اإلنسانية  القضائي، كذلك  النظام  القانون وإصالح  القانون10، هذا فضاًل عن حتقيق األمن وفرض  واحرتام حقوق اإلنسان وحكم 
املرتبطة باملصاحلة وحتسني نمط العالقات بني أطراف الرصاع11، بام يعني أن بناء السالم يتضمن يف جزء منه ما يسمى يف األدبيات النظرية بتحول 
الرصاع Conflict Transformation، وهو اقرتاب يعكس فهاًم أفضل لطبيعة الرصاع من حيث افرتاضه بأن الرصاع بمجرد حدوثه يؤدي 
إىل تغيري يف الظروف والعنارص البرشية املنغمسة فيه، وحيول تصوراهتا حول نفسها وحول اآلخر، بام يعني أن حله يتطلب عملية تغيري إجيايب 

اجتامعي وسيايس تقوم عىل ترك املايض والبدء يف عملية يتعاون فيها مجيع األطراف للتعامل مع األسباب اجلذرية للرصاع12.
ويف هذا السياق، أنشأت األمم املتحدة العديد من عمليات بناء السالم قامت من خالهلا إما بتويل سلطات حكومية كاملة، أو باملشاركة يف 
اإلدارة، كذلك انغمست يف اإلرشاف عىل برامج احلكم الصالح. ويف نفس الوقت أصبح نرش الديمقراطية هو جوهر تلك العمليات، وهو 
األمر الذي يمكن فهمه بسهولة بالنظر إىل التحوالت يف البيئة السياسية الدولية عقب انتهاء احلرب الباردة 13، حيث برز االهتامم بمنطق السالم 
الديمقراطي، ومن ثم أصبح بناء السالم هو أداة للحفاظ عىل النظام الدويل القائم، إذ افرتضت القوى الكربى الغربية أن صناعة السالم يف 

7 - مفهوم القوة المتوسطة مفهوم خالفي، رغم ذلك يمكن تعريف القوة المتوسطة بأنها تلك الدولة التي تمتلك قدراً متوسطاً من مصادر القوة الصلدة والناعمة، يجعلها قادرة على التصرف في قضايا النظام 
الدولي بتبني أنماط من السلوك ترتكز على التوافق على أن يتم إدراكها كقوة متوسطة من جانب الدول األخرى في النظام الدولي، لمزيد من التفاصيل انظر: سعاد محمود أبو ليله، "دور القوى المتوسطة 

التقليدية والصاعدة في النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة"، مجلة السياسة الدولية، العدد 189، يوليو 2012.
8 - تجمع األدبيات النظرية على أن مصر تفوقها قوة وقائد إقليمي، انظر في ذلك على سبيل المثال:

- Detlef Nolte, "How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research topics"٫ Paper Presented at the ECPR Joint Session 
of Workshops, Helsinki, 7-12 May, 2007.

9 - لتفاصيل العالقة بين بناء السالم واآلداب الدولية لألقاليم وبناء الدولة انظر: سعاد محمود أبو ليلة، "اإلدارة الدولية لألقاليم كآلية لبناء السالم بعد انتهاء الحرب الباردة"، السياسة الدولية، العدد 
208، إبريل، 2017، ص ص 13-11.

10 - UN Doc. S/PRST/2001/5 of 20 February 2001:
https://undocs.org/S/PRST/2001/5 
11- Eva Bertram, "Reinventing Governments: The Promise and Perils of United Nations Peace Building", Journal of Conflict Resolution, 
Vol. 39, No. 3, 1993, pp. 389-394.
12- Raimo Väyrynen, New Directions in Conflict Theory, Conflict Resolution and Conflict Transformation, (London: Sage Publications, 1991).

13 - لتفاصيل التحوالت في البيئة الدولية وتأثيرها على عمليات األمم المتحدة لبناء السالم، انظر: سعاد محمود أبو ليلة، مرجع سبق ذكره، ص ص 29-15. 
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ــل10 ــ ــدائ ــ ب
ALTERNATIVES

النظام الدويل يتساوى مع احلفاظ عىل النظام نفسه14 ، بام يعني أن الرتكيز يف تلك العمليات عىل نرش الديمقراطية مل يكن ليحدث دون وجود 
اهتامم من جانب القوة املهيمنة عيل النظام الدوىل، وذلك باملقارنة مع عمليات األمم املتحدة التي متت يف فرتة احلرب الباردة، ففي عملية الكونغو 
Operation des Nations Unis au Congo "ONUC"( ، 151960 ( عىل سبيل املثال، حدد جملس األمن األهداف األساسية للعملية 

يف انسحاب القوات البلجيكية ومحاية وحدة الكونغو واستقالهلا السيايس، وجتنب حدوث حرب أهلية.
ويف هذا الصدد قد يكون من املفيد اإلشارة إىل عالقة مفهوم بناء السالم ببعض املفاهيم األخرى التي تتداخل معه بام يؤدي إىل اخللط فيام 
بينها يف كثري من األحيان مثل مفهوم حفظ السالم وفرض السالم وصنع السالم، ففي الرصاعات املسلحة العنيفة يكون اهلدف األول هو جعل 
أطراف الرصاع تتوقف عن إيذاء بعضها البعض، وهو ما يتم عن طريق وضع عنرص ثالث مسلح للفصل فيام بينها وهو ما يطلق عليه حفظ 
السالم Peace Keeping، حيث تتكون تلك العنارص من قوات عسكرية متارس مهام عسكرية مبارشة أو اإلرشاف عىل إجراءات االنسحاب 
العسكري أو بناء مناطق عازلة Buffer Zones بني األطراف املتصارعة، وهذه القوات ذات طبيعة دفاعية غري قرسية، بمعنى أنه ال حيق هلا 
استخدام القوة إال يف حاالت الدفاع عن النفس، ويف حالة فشل قوات حفظ السالم يف مهامها يف الفصل بني األطراف املتصارعة وجلوئها إىل 
استخدام القوة مرة أخرى، فإن أفراد قوة حفظ السالم حيق هلم استخدام القوة العسكرية وبعد اتساع التفويض املمنوح هلم وهو ما يسمى بفرض 
السالم Peaces enforcement ، وبمجرد توقف إطالق النار فإن القادة السياسيني يبدأون يف اجللوس مًعا للتفاوض إلجياد حل سيايس 

.16 Peace Making للقضية موضع الرصاع وهو ما يسمى بصنع السالم
 وبذلك فإن هذه املفاهيم ختتلف جذرًيا عن مفهوم بناء السالم الذي هو عملية طويلة املدى كام ذكرنا من قبل تتضمن حل الرصاع من كافة 

األبعاد، أي معاجلة األسباب الرئيسية للرصاع وعدم االقتصار عىل التسوية السياسية والعسكرية.
يرتبط بام سبق أيًضا اجلدل حول الكيفية التي يتم هبا بناء السالم يف مواقف ما بعد الرصاع، وما هي القضية التي جيب أن تعطى هلا األولوية 
يف هذا البناء، أو بمعنى أكثر دقة هل يتم الرتكيز عىل حتقيق األمن أواًل أم أن قضية الديمقراطية هي ما جيب أن يستحوذ عىل االهتامم، ويف هذا 
اإلطار ثار نقاش وجدال بني أنصار كل من املدرستني الواقعية والليربالية. فبالرغم من أن الواقعية بتياراهتا املختلفة مرتبطة بتحليل وتفسري 
الداخلية، والتي يرى كثري من املحللني أهنا حتول  السلوك اخلارجي للدول، إال أن افرتاضاهتا ممكن أن تساعد يف فهم احلروب والرصاعات 
السياسة الداخلية إىل حالة من الفوىض كام هو احلال يف النظام الدويل، حيث يسعى الفاعلون يف ظل الفوىض إىل االعتامد عىل الذات يف حتقيق 
األمن باستخدام القوة، ويف ذلك قال هانز مورجانتاو أن جوهر السياسة الدولية يتطابق مع مثيله الداخيل، فكال منها ما هو إال رصاع من أجل 
القوة وإن كان يرتبط ذلك بالرضورة بالسياق املختلف ملثل هذا الرصاع يف كل من املجالني، بمعنى متتع الدولة عىل املستوى الداخيل بوجود 
حكومة مركزية حتتكر امتالك واستخدام القوة17 ، غري أن غياب تلك السلطة املركزية لفرض النظام Order يؤدي إىل حدوث رصاع عنيف 

حيث تتجه اجلامعات والدول للترصف بشكل أكثر تشاهًبا يف حالة الفوىض.
وارتباًطا بذلك، ترى الواقعية أن احلرب الداخلية تؤدي إىل وجود فوىض داخل الدولة كنتيجة لضعف الدولة أو تفككها. أو عدم وجود حكومة 
مركزية، حيث يربز دور املعضلة األمنية والتي تعني هنا سعي كل طرف داخل الدولة لتحسني وضعه األمني، فإذا كانت الفوىض عىل املستوى 
الدويل تقود الدول إىل االستزادة من قوهتا وبام يقود إىل احلرب بني الدول، فإن ذلك حيدث أيًضا داخل الدول عندما تنهار السلطة املركزية، األمر 
الذي يكون من نتيجته حدوث حرب داخلية، بغض النظر عامَّ إذا كان ذلك هو اهلدف األسايس لتلك اجلامعات18، وتستمر تلك اجلامعات يف 
التصارع طاملا استمر غياب السلطة املركزية اإلكراهية، وتتوقف فقط عندما تصبح مجاعة منها قوية بدرجة تكفي لفرض إرادهتا عىل اجلامعات 

األخرى أو حدوث توازن يف القوى كام هو احلال يف احلرب بني الدول19 ، أي أن التفوق أو عىل األقل توازن القوى هو الوسيلة لكبح العنف20.

14  - Aurea de Toledo Gomes, Nation Building and U.S. Foreign Policy: A Critical Analysis, (Paper Presented at ISA/ABRI Joint Interna-
tional Meeting, Rio de Janeiro, Brazil, July 22-24, 2009), p. 24. 

15  -  انظر:
- سعاد محمود أبو ليله، مرجع سبق ذكره، ص ص 7-6.

- George Abi Saab, United Nation Operation in the Congo 1960-1964, (Oxford University Press, 1978).

16- John Galting, Three Approaches to Peace: Peace Keeping, Pace Making, and Peace building, War and Defense A Essays in Peace 
Research, (Copenhagen: Christian Ejleis, 1976).
17 -  Hans Morgenthau and Kenneth Thompson, Politics Among Nations, sixth edition, (Ny: Knopf, 1985), p. 39, p. 190. 
18  - Robert Jervis, "Cooperation Under Security Dilemma", World Politics, Vol. 30, No. 2 ,January, 1978, pp. 167-213.
19  - Steven R. David, "The Primacy of Internal War", in Stephanie G. Neuman, ( ed.), International Relations Theory and the Third 
World (New York: St. Martin's Press, 1998), p. 78.
20  - Ibid, p. 92.
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أما بالنسبة إلهناء احلرب الداخلية، فإن املدرسة الواقعية ترى أنه إذا كانت احلرب تقع بسبب الطبيعة اإلنسانية األنانية أو الفوىض، وحيث من 
الصعوبة تغيري تلك الطبيعة اإلنسانية فإن وسيلة إهناء احلرب تكمن يف احلد من الفوىض أو إهنائها، فإذا كان ذلك مستحياًل عىل مستوى النظام 
الدويل، فإنه ممكنًا عىل مستوى احلرب الداخلية، ويف هذا يرى توماس هوبز أن احلل يكمن يف خلق حكومة مركزية قوية تتمتع بدرجة من القوة 
تكفي للتغلب عىل تلك التحديات، فإذا كان ينقص النظام القائم القوة اإلكراهية الالزمة لالستقرار، فإن نظاًما آخر أكثر قدرة من املمكن أن 
حيل حمله، وعندما يدرك الطرف املتمرد أنه لن يستطيع حتقيق مصاحله عن طريق استخدام العنف فإنه قد يتوقف عن استخدامه أو عىل األقل لن 

يستمر عنفه سوى لفرتة حمدودة عىل املدى القصري21 .
أي أن املهم عند الواقعية هو إيقاف العنف والفوىض، ومن ثم ال هتتم بأسباب هذا العنف، بمعنى أهنا ال هتتم باجلذور األساسية للرصاع، 
وعام إذا كانت اجلامعات داخل الدولة قد سلكت طريق العنف ألهنا ال تشعر باألمن، أو ألن الشعب يشعر باإلحباط، فكل ما هتتم به هو أن 
اجلامعات سوف تتوقف عن استخدام العنف ومواجهة احلكومة عندما تدرك أهنا لن حتصل عىل مكاسب أو ربام تعاقب بشدة إذا ما استمرت 

يف استخدامه22.
التدخل  يستطيع  جانب  فمن  اخلارجي،  العامل  تدخل  أمام  الباب  يفتحان  الداخلية  احلرب  إلهناء  اقرتابني  الواقعية  تقدم  اإلطار  هذا  ويف 
اخلارجي تغيري ميزان القوى الداخيل يف الدولة اهلدف، بام يسمح للطرف األقوى بأن يفرض التسوية عىل األطراف األخرى، حيث يكون هذا 
االقرتاب غالًبا هو املفضل بالنسبة للفاعل اخلارجي بداًل من السامح للرصاع من أن يستمر إىل ما ال هناية، رغم ذلك فإن انتهاء احلرب الداخلية 
عن طريق التفاوض والتوصل إىل اتفاق تسوية غالًبا ما يكون مهمة صعبة، حيث إن تلك التسويات قد تؤدي إىل جعل املعضلة األمنية أكثر 
خطورة، فغالًبا ما ترتك تسويات احلرب الدولية كل طرف يف احلرب قادًرا عىل الدفاع عن نفسه، يف حني تتطلب تسويات احلروب الداخلية نزع 
سالح أحد األطراف يف الوقت الذي يستمر يف احلياة داخل نفس الدولة مع خصومه السابقني23، ومن ثم فإن تدخل العامل اخلارجي يف حد 
ذاته ال يؤدي إىل سالم ما مل يدعم بنوع من القوة اإلكراهية، بمعنى أن املعضلة األمنية يف احلروب الداخلية من الصعب حلها ما مل يتعهد العامل 

اخلارجي بالتزامات معقولة بالتدخل باستخدام القوة حلامية األطراف التي تم نزع سالحها24.
املبارش أو بتشجيع  العسكري  بالتدخل  إما  الدولة اهلدف، وذلك  إقامة حكومة مركزية قوية يف  أما االقرتاب اآلخر فيتمثل يف املساعدة يف 
النخب الوطنية عن طريق تقديم مساعدات عسكرية وسياسية كافية لفرض سيادهتا عىل أرضها25، ويف ذلك جتادل الواقعية بأن حتقيق األمن 
التدخل  نجاح  أن  بمعنى  أخرى،  مرة  للفوىض  العودة  البديل هو  اخلارجي، ألن  للتدخل  األول  اهلدف  يكون  أن  السيايس جيب  واالستقرار 
اخلارجي جيب أن يقاس بقدرته عىل حتقيق السالم واألمن الداخيل26 الذي يؤدي إىل التغلب عىل املعضلة األمنية التي قد تدفع األفراد واجلامعات 
داخل الدولة إىل احلصول عىل بديل آخر يمنحهم إياه، ويف ذلك يرى البعض رضورة وضع اسرتاتيجيات للتعامل مع العنارص املتطرفة املرصة 
عىل االستمرار يف استخدام العنف لتحقيق أهدافها، نظًرا إلدراكها الرصاع عىل أنه مباراة صفرية، بحيث تتضمن تلك االسرتاتيجيات جمموعة 

من العقوبات التي تزيد من عبء تكلفة احلرب عىل تلك العنارص27.
ويف هذا اإلطار يمكن القول إن ما تقدمه الواقعية هو أقرب إىل إدارة الرصاع وتسويته، بمعنى العمل عىل احلد من العنف أو احليلولة دون 
تصاعده، دون أن يعني ذلك بالرضورة حل الرصاع أي التعامل مع اجلذور الرئيسية املسببة له، والذي يتطلب عملية طويلة املدى، وبالتايل فإن ما 

يقدمه النموذ	 الواقعي ما هو إال نقطة بداية عىل طريق طويل قد يؤدي إىل حتقيق النظام order باملعنى الذي تقصده الواقعية.
يف املقابل، ترى املدرسة الليربالية أن التدخل الدويل غري اإلكراهي يستطيع يف إطار ظروف حمددة أن حيل حمل الضامنات األمنية اإلكراهية 
التي تقدمها الواقعية كوسيلة للمساعدة يف تسوية احلروب الداخلية، حيث منطق "السالم الديمقراطي" الذي حيكم العالقات بني الدول يمكن 
تطبيقه أيًضا فيام يتعلق باحلروب والرصاعات الداخلية، ويرجع هذا املفهوم إىل كتابات إيامنويل كانت والذي يرى أن الدول الديمقراطية نادًرا 

ما يقاتل أحدها اآلخر، ويرجع ذلك إىل عاملني:

21  - Ibid, p. 85.
22  - Ibid.
23  - Barbara F. Walter, "The Critical Barrier to Civil War Settlement", International Organization, Vol. 51, No. 3, Summer, 1997, p. 363.
24  - Mark Peceny and William Stanley, "Liberal Social Reconstruction and Resolution of Civil War in Central America ", International 
Organization, Vol. 55, No. 1, Winter 2001, p. 151.
25  - Fen Osler, Hampson and David Mendeloff, Intervention and the Nation-Building Debate, (Paper Presented at Annual Meeting of 
International Association, California, March 22-26, 2006), p. 18.  
26  - Ibid, p. 14.
27  - Ibid, p. 19.
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ــل12 ــ ــدائ ــ ب
ALTERNATIVES

1 - معايري السلوك norms التي حتكم عملية صنع القرار يف الدول الديمقراطية والتي ترتكز عىل نبذ العنف والتوافق compromise يف 
حل الرصاعات السياسية.

2 - القيود املؤسسية التي حتكم العملية السياسية الداخلية والتي ترتكز عىل جمموعة من التوازنات بني السلطات املختلفة، فضاًل عن تعقد 
عملية صنع القرار، األمر الذي جيعل صانعي القرار عىل غري استعداد الستخدام القوة العسكرية بدون احلصول عىل املساندة الداخلية، وهم يف 
ذلك يتصورون أن صانعي القرار يف الدول الديمقراطية األخرى خيضعون لنفس تلك القيود، ومن ثم يمتنعون عن استخدام العنف يف عالقتهم 

مع غريهم من الدول الديمقراطية28.  
يف نفس اإلطار تفرتض املدرسة الليربالية أن الدول الديمقراطية قد طورت إدراكات إجيابية حول سلوك غريها من الدول الديمقراطية ترتكز عىل 
االحرتام املتبادل، ومن ثم فإن احللول التوفيقية أو احلفاظ عىل الوضع الراهن هي النتائج الوحيدة التي من املحتمل التوصل إليها يف أي نزاع بينها، 
كذلك ترى الليربالية أن الدول الديمقراطية تسعى لتوسيع تفاعالهتا اإلجيابية، ومن ثم تدفعها هذه الرغبة يف أن تصبح أكثر استجابة ملتطلبات غريها 
من الدول الديمقراطية، خاصة وأن املعامالت التجارية املتبادلة بني الدول الديمقراطية تدفعها إىل جتنب الرصاع مع رشكائها، بمعنى أنه كلام زاد 
االعتامد املتبادل االقتصادي بني املتصارعني كلام زاد ميلهم حلل اختالفاهتم بطريقة سلمية، بام يؤدي يف النهاية إىل خلق جمتمع من املصالح فيام بينها 
Community of Interests، ومن ثم فهي ختتلف يف ذلك عن املدرسة الواقعية التي افرتضت وجود قيود عىل سعي الدول لتحقيق عالقات 

تعاون مستقر فيام بينها بدعوى سعي الدول للحصول عىل املكاسب النسبية وعدم تأكدها من الدوافع السلمية للدول األخرى29.
وارتباًطا بام سبق، ترى الليربالية أن الديمقراطية تقدم أفضل اآلليات لتقديم حلول طويلة املدى للحروب الداخلية، فعىل الرغم من عمق 
املعضلة األمنية ألطرافها وعدم الثقة املتبادلة بينها إال أن عملية اعتناق تلك األطراف للمعايري الليربالية القائمة عىل التسامح مع اآلخر ونبذ 
العنف وحل الرصاع والتوصل إىل احللول الوسط، فضاًل عن بناء املؤسسات السياسية التي تقيد أو تضع حدوًدا عىل قدرة الدولة عىل استخدام 
القوة ضد مواطنيها، يمكن أن يقدم حلواًل ملعضلة األمن، ويمكن أن جتعل الطرف منزوع السالح لديه ثقة يف احلفاظ عىل أمنه حتى يف حالة 
غياب تقاسم السلطة أو عدم وجود ضامنات أمنية إكراهية )عن طريق الطرف الثالث كام تنادي املدرسة الواقعية(، حيث يتم ذلك عن طريق 
عملية تنشئة تتضمن نقل املعايري الليربالية إىل جمتمع تلك الدول بحيث يتم إدماجها يف املؤسسات السياسية التي يزمع إنشاؤها أو بمعنى آخر 
مأسسة هذه املعايري Become Institutionalized، حيث يأيت دور الفاعلني الدوليني مثل األمم املتحدة يف تدعيم االلتزام بتلك املعايري بام 

يساعد عىل امتدادها من النخبة إىل املجتمع ككل 30 .
وبذلك يتم تعديل تفضيالت أطراف الرصاع وإعادة تشكيل هوياهتم عن طريق تبني معايري جديدة، تلك العملية التي تسميها مارثا فانيمور 
"البناء االجتامعي االسرتاتيجي"، حيث تزداد فاعليتها حني يتم الربط بني اخلطاب واسرتاتيجيات ترتكز عىل منح مكافآت أو فرض عقوبات 

يف حالة خرق تلك املعايري31 .
ويف هذا الصدد يمكن اإلشارة إىل أن املجتمع الدويل أصبح منذ هناية احلرب الباردة أكثر مياًل حلل الرصاعات وبناء السالم يف مواقف ما 
بعد انتهاء الرصاع اعتامًدا عىل االسرتاتيجيات الليربالية، حيث تقوم األمم املتحدة والفاعلون الدوليون بالعمل عىل إعادة بناء املجتمعات التي 

شهدت رصاعات داخلية بتبني املعايري الليربالية سواء عىل املستوى السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي.
 ومن ثم فإن السؤال األهم بالنسبة لصانع القرار املرصي يتمثل يف مدى مالءمة ذلك لواقع دول اجلنوب الذي تنتمي إليه مرص، والذي 
 Zone of يعد من الناحية الواقعية املرسح األسايس للرصاعات الداخلية بعد انتهاء احلرب الباردة للدرجة التي أطلق عليه "منطقة الرصاع
السؤال مقدمة مهمة  املتقدم. حيث متثل اإلجابة عىل هذا  الصناعي  الشامل  Zone of Peace" ممثله يف  السالم  "منطقة  مقابل   ،"Conflict
لتطوير وزيادة فاعلية الدور املرصي يف عمليات بناء السالم من جانب، واملسامهة يف تطوير نموذ	 بناء السالم الذي تطبقه منظمة األمم املتحدة 

ليصبح أكثر مالءمة لواقع دول اجلنوب سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا من جانب آخر.
حيث ترتكز اجلهود الدولية لبناء السالم املدفوعة من اخلار	 عىل القيام بتلك العملية اعتامًدا عىل نامذ	 تطورت يف إطار تقاليد غربية خالصة 
تدمج فيها الليربالية بالسلم، وهو ما قد ال يتناسب بالرضورة مع السياقات املحلية يف الدول موضع الرصاع، ومن ثم ملاذا ال يتم اللجوء يف 
بناء السالم إىل احللول واألعراف التقليدية حملية املنشأ، والتي قد تكون أكثر قدرة عىل إعادة بناء الثقة وهتيئة الظروف للتعايش االجتامعي بني 

28  -   Christopher Layne, "Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace", International Security, Vol. 19, No. 2, Fall, 1994, pp. 10-11. 
29  - Ibid.
30  - Mark Peceny and William Stanley, Op. Cit., pp. 153-160.
31 -  Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "Inter-norm Dynamics Adhere and Political Change ", International Organization, Vol. 52, 

No. 4, 1998. 
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أطراف الرصاع؟، بمعنى آخر تبني هنج بناء السالم من أسفل إىل أعىل باالعتامد عىل املقاربات املحلية التي تعرفها تلك املجتمعات حتى من 
قبل فرتة اخلربة االستعامرية، وذلك ليس كصيغة بديلة عن املقاربات الدولية، ولكن عىل أحسن تقدير كبعد مكمل هلا بام يضمن يف النهاية زيادة 

فاعلية ونجاح عمليات بناء السالم يف تلك املجتمعات.
ثانًيا: جتارب خمتارة من عمليات األمم املتحدة لبناء السالم:

يستعرض هذا اجلزء خربة األمم املتحدة يف بناء السالم بعد انتهاء احلرب الباردة من خالل حتليل أربع عمليات خمتلفة لبناء السالم يف تيمور الرشقية 
وكوسوفو والسلفادور وسرياليون، وختتلف تلك العمليات من حيث األهداف التي سعت لتحقيقها، واألساس القانوين الذي ارتكز عليه تشكيلها، 
فضاًل عن نطاق السلطات التي منحت هلا، وأخرًيا املخرجات املرتتبة عليها. كام حياول هذا اجلزء تتبع طبيعة الدور الذي لعبته مرص يف هذه العمليات وإىل 

أي مدى شارت يف اجلهود اخلاصة ببناء السالم يف تلك الدول.
1 - جتارب  بناء السالم يف العامل:

أ – عملية تيمور الرشقية:
متثل عملية األمم املتحدة يف تيمور الرشقية32 أكثر احلاالت إثارة الهتامم 
يف  نجاًحا  املتحدة  األمم  عمليات  أكثر  أهنا  عىل  لتصنيفها  نظًرا  الباحثني 
جمال بناء السالم33، حيث تتمتع اإلدارة الدولية االنتقالية لألمم املتحدة يف 
تيمور الرشقية بوضع خاص مقارنة باإلدارة الدولية االنتقالية يف حاالت 

أخرى نظًرا ملا ييل:
 - عانت تيمور الرشقية من تأخر التخلص من االستعامر، حيث أدى 
تدخل أندونيسيا يف تيمور الرشقية إىل حرمان سكاهنا من ممارسة حقهم يف 
تقرير املصري والتخلص من االستعامر الربتغايل، ومن ثم فإن حالة تيمور 

الرشقية تثري تساؤالت تتعلق بحق تقرير املصري.
 - يتم النظر إىل حالة تيمور الرشقية عىل أهنا متثل أكثر عمليات األمم 

املتحدة لبناء السالم راديكالية ، نظًرا ألهنا أدت إىل ميالد دولة جديدة.
الدولية  اإلدارة  ممارسة  أثناء  سكاهنا  بني  داخيل  رصاع  أي  غياب   -  
ملهامها، حيث إن شعبها يتمتع نسبيًّا بالتجانس وال يعاين من االنقسامات 

اإلثنية كام هو احلال يف حاالت أخرى مثل كوسوفو عىل سبيل املثال34.
ويف هذا اإلطار سيتم حتليل مهمة األمم املتحدة يف تيمور الرشقية عرب 

املراحل املختلفة وصواًل إىل استقالل الدولة .
الربتغال  من  كل  بني  االستعامري  للتنافس  الرشقية  تيمور  خضعت 

خشب  خاصة  اجلزيرة  موارد  يف  طمًعا  عرش  السادس  القرن  أوائل  يف  الرشقية  تيمور  إىل  األوائل  الربتغاليون  التجار  وصل  حيث  وهولندا، 
الصندل، يف حني أسس اهلولنديون مستعمرات يف النصف الغريب لتيمور، ومن ثم اقتسمت الدولتان اجلزيرة رسميًّا فيام بينهام )اهلولنديون يف 
الغرب والربتغاليون يف الرشق(، واستمر هذا الوضع حتى احلرب العاملية الثانية عندما قامت اليابان باحتالل تيمور الرشقية يف فرباير 1942 
بالرغم من حياد الربتغال، واستمر ذلك االحتالل حتى سبتمرب 1945، وبعد انتهاء احلرب حصلت أندونيسيا عىل استقالهلا عن هولندا، ومن 

ثم أصبحت تيمور الغربية عام 1949 جزًءا من أندونيسيا، يف حني ظلت تيمور الرشقية حتت حكم الربتغال35.

32  - تقع تيمور الشرقية والتي ُتعرف رسمّيًا بتيمور ليشتي Timor-leste في الطرف الشرقي من الجزر األندونيسية في الشمال الغربي من قارة أستراليا، وتعد من أحدث الدول التي انضمت 
لألمم المتحدة بعد موافقة الجمعية العامة على عضويتها في 27 سبتمبر 2002 وتعد العضو رقم 191 في األمم المتحدة، لمزيد من التفاصيل حول بناء دولة تيمور الشرقية. انظر:

 J. Troub, "Inventing East Timor", Foreign Affairs, Vol. 79, 2002. 
33  -  Markus Benzing, "Midwifing a New State: The United Nations in East Timor", Max Plank Yearbook, of United Nations Law, Vol. 9 

, 2005, p. 296.
34  - Ibid, p. 297.

35  -  R.S. Lark, "The Decolonization of East Timor and United Nations Norms on Self – Determination and Aggression", The Yale Jour-
nal of World Public Order, Vol. 7, 1980.
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الفصل  بموجب  الذايت  باحلكم  املتمتعة  األقاليم غري  قائمة  الرشقية عىل  تيمور  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  1960 وضعت  ديسمرب  ويف 
احلادي عرش من ميثاق األمم املتحدة، حيث متت اإلشارة إىل الربتغال بوصفها السلطة التي تتوىل اإلدارة يف ذلك اإلقليم، غري أن الربتغال ظلت 
 Caetano غري راغبة يف قبول االلتزامات املرتتبة عىل هذا الوضع من عام 1955 حتى عام 1974، ومل يتغري ذلك إال بعد اإلطاحة بنظام كاتانو
يف الربتغال، حيث وافقت احلكومة اجلديدة عىل القيام بواجباهتا جتاه تيمور الرشقية حني فضلت تبني هنج احلكم الذايت التدرجيي للمستعمرات 

واعرتفت بحق شعب تيمور الرشقية يف تقرير مصريه36 .
االجتامعية  الديمقراطية  والرابطة  التيموري،  الديمقراطي  االحتاد  أمهها  من  كان  حيث  اإلقليم،  يف  السياسية  األحزاب  تشكلت  ثم  ومن 
التيمورية، ويف حني فضل األول وجود فرتة انتقالية ممتدة من االحتاد مع الربتغال فإن الثاين اختار االستقالل، بينام سعى حزب ثالث وهو االحتاد 
الشعبي الديمقراطي لالندما	 يف مجهورية أندونيسيا، ويف عام 1974 غريت الرابطة الديمقراطية االجتامعية التيمورية اسمها إىل اجلبهة الثورية 
الستقالل تيمور الرشقية، كام شكلت جناح عسكري للقتال من أجل احلصول عىل االستقالل، واستطاعت إعالن استقالل تيمور الرشقية حتت 
اسم مجهورية تيمور الرشقية الديمقراطية، غري أن هذا األمر مل يستمر سوى أيام قليلة، حيث قامت القوات األندونيسية يف 7 ديسمرب 1975 

باحتالل تيمور الرشقية تلبية لدعوة من االحتاد الديمقراطي التيموري37.
وبالرغم من إدانة اجلمعية العامة لترصف أندونيسيا ومطالبتها باالنسحاب الفوري فإن جملس األمن مل يترصف بموجب الفصل السابع من 
امليثاق، وإنام أخذ يكرر دعواته باالنسحاب حتى إبريل 1976، وبعد ذلك مل يتم النظر مرة أخرى يف مسألة تيمور الرشقية ملدة 23 عاًما حتى 
مايو 1999؛ يف حني ظلت اجلمعية العامة تدر	 املسألة بانتظام عىل جدول أعامل دوراهتا، حيث يتم تأجيل النظر فيها، ويمكن تفسري ذلك 

بالنظر إىل األمهية االسرتاتيجية ألندونيسيا خالل مرحلة احلرب الباردة38.
العسكرية  املعارضة  الثامنينيات تم استبدال  أنه منذ منتصف  الفرتة إال  وبالرغم من أن مقاومة شعب تيمور الرشقية قد استمر طوال تلك 
بحركة مقاومة مدنية أوسع نطاًقا بالرغم من أساليب القمع التي تبنتها السلطات األندونيسية، والتي وصلت إىل الذروة يف 12 نوفمرب 1991، 
فكان  فرًدا،   275 من  أكثر  مقتل  عن  ذلك  وأسفر  كروز"،  سانت  "بمقربة  يسمى  فيام  قريبة  مسافة  من  املتظاهرين  عىل  النار  إطالق  تم  عندما 
لتلك الواقعة دور يف إعادة مسألة تيمور الرشقية إىل دائرة االهتامم الدويل، خاصة وأن أندونيسيا كانت يف تلك الفرتة تعاين من أزمة اقتصادية 

تصاعدت عام 1997، ومن ثم أصبحت أكثر استجابة لضغوط املجتمع الدويل نظًرا لشدة احتياجها إىل املساعدات االقتصادية39.
وهو ما حتقق مع جميء بحر الدين حبيبي رئيًسا للجمهورية عام 1998، حيث أبدى استعداده ملناقشة وضع تيمور الرشقية، ومن ثم تم إبرام 
اتفاقية بني أندونيسيا والربتغال يف 5 مايو 1999 حتت رعاية األمم املتحدة، وبموجبها منح شعب تيمور الرشقية حق التصويت عىل مستقبل 
بالدهم السيايس، يف إطار خيارين مها احلكم الذايت يف إطار أندونيسيا أو االستقالل40، وقد بلغت نسبة اإلقبال عىل التصويت 98 % من السكان 

وبلغت نسبة التصويت لصالح االستقالل 78 41%. 

وبينام كانت هناك اضطرابات متقطعة قبل التصويت أمكن السيطرة عليها، إال أن العنف من جانب امليلشيات املوالية ألندونيسيا قد تصاعد 
بعد اإلعالن عن نتيجة التصويت، حيث قتل املئات بينام فر حوايل 200 ألف من السكان إىل تيمور الغربية، يف حني فر حوايل 500 ألف فرد 
إىل اجلبال والكنائس، كام أسفر العنف عن تدمري حوايل 75 % من البنى التحتية ومعظم مباين العاصمة42 . وهو ما أدى إىل إصدار جملس األمن 
للقرار رقم 1264 يف 15 سبتمرب 1999 الذي أشار فيه إىل أن الوضع يف تيمور الرشقية يشكل هتديًدا للسلم واألمن الدوليني، ومن ثم تشكيل 

قوة متعددة اجلنسيات بقيادة أسرتاليا )INterFET( والتي نجحت يف وضع حد للعنف43.

36 -  Ibid.
37  - Markus Benzing, Op. Cit., p. 301.
38  - Ibid, p. 302.
39  - D. Kingsbury, "East Timor to 1999" in I.D. (ed.), Guns and Ballot Boxes,( Monash, VIC, Australia: Monash Asia Institute, 2000), p. 17.

40  -  لتفاصيل االتفاق بين جمهورية أندونيسيا وجمهورية البرتغال حول مسألة تيمور-الشرقية انظر:
Report of the Secretary General on the Question of East Timor, Doc. A/53/951 – S/1999/513 of 5 May/1999:
http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm 
41 - Markus Benzing, Op. Cit., p. 304.
42  - Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to Secretary General, Doc. A/54/726 – S/2000/59 of 31 Jan. 2000:
http://undocs.org/A/54/726 
43  - Markus Benzing,  Op. Cit., p. 305.



السنة التاسعة
العدد 27
مارس 2018

15 خبرات األمم املتحدة فى عمليات  بناء السالم

الرشقية  تيمور  يف  املتحدة  لألمم  االنتقالية  اإلدارة  بإنشاء  يقيض  الذي   1272 رقم  القرار  األمن  جملس  أصدر   1999 أكتوبر   25 ويف 
UNTAET، لتتحمل املسئولية الشاملة إلدارة تيمور الرشقية44، واجلدير بالذكر أن هذه اإلدارة أنشأت بموجب الفصل السابع من امليثاق، 
ومن ثم حصلت عىل التفويض باستخدام كافة التدابري الالزمة لالضطالع بمهامها، وارتباًطا بذلك مارست اإلدارة االنتقالية السلطة الترشيعية 

واإلدارية من خالل اللوائح )القوانني( والتوجهات.
 ومن املثري لالهتامم بأنه يف حالة تيمور الرشقية كانت مجيع مرشوعات القوانني يتم إحالتها إىل مقر األمم املتحدة بنيويورك للموافقة عليها 
قبل إصدارها، باإلضافة إىل ذلك بارشت اإلدارة االنتقالية اختصاصات السلطة القضائية، حيث كان إقامة العدل أحد املهام الرئيسية املكلفة 
2000/11، كذلك فوضت اإلدارة  2000 وفًقا لالئحة رقم  السلطة كاملة يف مارس  االنتقالية هبذه  بإنجازها، حيث فوض رئيس اإلدارة 
االنتقالية بتويل مسئولية إبرام االتفاقيات الدولية والتمثيل اخلارجي باسم تيمور الرشقية، حيث كان من الرضوري من الناحية الواقعية التفاوض 
مع أندونيسيا بشأن العالقات احلدودية، كذلك التفاوض مع أسرتاليا بشأن حتديد املصالح يف استغالل املوارد يف بحر تيمور، حيث حدد ما 

سمى بـ"ترتيب بحر تيمور" حصول تيمور رشقية عىل 90 % من إنتا	 النفط والغاز يف منطقة نفطية مشرتكة مع أسرتاليا45.
وبعد شهر من تويل اإلدارة االنتقالية مسئوليتها، أنشأ رئيسها أول مؤسسة رسمية لتنفيذ رشط احلوار الوارد يف تفويض قرار جملس األمن 
لتعزيز مشاركة النخبة التيمورية، ومتثل ذلك يف املجلس االستشاري الوطني، وهو هيئة غري منتخبة ومهمته إسداء املشورة إىل رئيس اإلدارة 
االنتقالية يف مجيع املسائل املتعلقة بمامرسة السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية، ويف مرحلة تالية تم تشكيل احلكومة االنتقالية األوىل، ثم 
احلكومة االنتقالية الثانية كمحاولة إلرساء األسس الرئيسية للمؤسسات السياسية لتيمور الرشقية، غري أنه من املالحظ أن القرارات املتخذة 
من جانب تلك احلكومات كانت تعرض عىل رئيس اإلدارة االنتقالية للموافقة عليها، ومن ثم فإهنا من الناحية الواقعية غري ملزمة قانوًنا إذا مل 
يتم املوافقة عليها46، وهو ما جعل البعض يرى أن اإلدارة االنتقالية الدولية يف تيمور الرشقية تتنافس مع أهل تيمور الرشقية عىل إدارة عملية 

بناء الدولة 47.
وبالرغم أن تفويض اإلدارة الدولية االنتقالية يف تيمور الرشقية مل يتضمن البدء يف عملية وضع الدستور، حيث ال يشكل الدستور رشًطا 
ا الستقالل الدولة، إال أن تقرير األمني العام لألمم املتحدة الصادر يف 4 أكتوبر 1999 قد جعل مساعدة شعب تيمور الرشقية يف  مسبًقا رضوريًّ
وضع دستور أحد أهداف اإلدارة االنتقالية. باإلضافة إىل ذلك كان هناك اعتقاد عام داخل اإلدارة االنتقالية بأن تسليم السلطة إىل شعب تيمور 
الرشقية لن يكون ممكنًا إال بعد أن يتم وضع إطار دستوري يوجه اخلطوات التالية للدولة املستقلة حديثًا، وهو ما تم بالفعل حيث تم طرح 

مرشوع الدستور للتصويت عليه يف 22 مارس 2002 وحصل عىل تأييد 73 صوًتا من أصل 88 صوًتا48.
وخالًفا لعملية األمم املتحدة يف كوسوفو مل تصدر اإلدارة االنتقالية يف تيمور الرشقية قواعد حتدد امتيازات وحصانات موظفيها، ويف ظل هذا 
الغياب تم تطبيق القواعد العامة الواردة يف اتفاقيات امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا، وبالتايل متتع موظفو اإلدارة باحلصانة من اإلجراءات 

القضائية التي تتبع املحاكم املحلية، إال يف حاالت استثنائية تشمل حاالت التورط يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان أو اجلرائم اخلطرية49. 
من جانب آخر كان عىل اإلدارة االلتزام بتقديم تقرير ملجلس األمن الدويل كل ستة شهور، غري أن البعض يرى أن هذه اآللية مشكوك يف 
فاعليتها خاصة يف حالة تيمور الرشقية، حيث يصعب عىل جملس األمن أن يشكك يف أداء إدارة أنشأت وفًقا لقرار صادر عنه 50، كام كانت 
التقارير مل تذكر سوى  الواقع يشري إىل أن تلك  تيمور الرشقية، غري أن  تقريًرا حول حالة حقوق اإلنسان يف  مفوضية حقوق اإلنسان تصدر 
القليل عن محاية حقوق اإلنسان الفردية يف مواجهة أعامل اإلدارة الدولية االنتقالية، حيث ركزت تقاريرها عىل قضايا بناء قدرات تيمور الرشقية 
يف جمال محاية حقوق اإلنسان، ومن ثم يمكن القول إن جهود اإلدارة االنتقالية فيام يتعلق باالمتثال حلقوق اإلنسان وضامن احلقوق الفردية 

واإلنصاف كانت حمدودة مقارنة بنظام أمني املظامل الذي تم إنشاؤه يف كوسوفو51.

44  - UN Doc. S/RES/1272 (1999) of 25 Oct. 1999:
https://daccess-ods.un.org/TMP/1792557.68656731.html 
45  - N. Bugalski, "Beneath the Sea: Determining a Martine Boundary Between Australia and East Timor", Alternative Law Journal, 
Vol. 29, 2004, pp. 290-292. 
46  - Markus Benzing, Op. Cit., pp. 326-328.
47  - J.M. Saldana & M.X. Magno, "Mission Implementation: Developing Institutional Capacities" in: N. Nizami (ed). The United Nations 
Transitional Administration in East Timor, 2002, pp. 161-163.
48  - Markus Benzing, Op. Cit., p. 330.
49  - Ibid, p. 327.
50  - Ibid.
51  - Ibid.
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 )UNMISET( وقد حصلت تيمور الرشقية عىل االستقالل يف 20 مايو 2002، وباستقالهلا حلت بعثة األمم املتحدة لدعم تيمور الرشقية
حمل اإلدارة االنتقالية بموجب قرار جملس األمن رقم 1410 وذلك ملدة 12 شهر لتقديم املساعدة إىل املؤسسات الوليدة يف تيمور الرشقية بام 
حيقق استقرارها السيايس، كذلك تعزيز البنية التحتية واإلدارة العامة وتطبيق القانون واحلفاظ عىل األمن الداخيل واخلارجي للدولة، وضمت 

البعثة ثالثة عنارص، هي عنرص مدين وعنرص رشطي وعنرص عسكري.
 وبموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة منحت تفويًضا باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتحقيق مهامها وذلك بدون النص رصاحة 
عىل وجود هتديد للسلم واألمن الدوليني يف القرار، كام منح املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة سلطة واسعة يف ُصنع القرار يف جمال املهام 
اإلدارية مثل اخلدمات املالية والنظم الداخلية، وتم متديد تفويضها ملدة ستة شهور بقرار املجلس رقم 1543 لسنة 2004، ثم صدر قرار آخر 
رقم 1573 لسنة 2004 الذي مدد تفويض البعثة ملدة ستة شهور أخرى انتهت يف 20 مايو 2005 بشكل هنائي، وقام جملس األمن عىل إثر ذلك 
بإنشاء بعثة مكتب األمم املتحدة يف تيمور – ليشتي UNOTIL بوصفها بعثة سياسية خاصة للمتابعة ملدة عام واحد لتقديم الدعم للمؤسسات 

احلكومية الرئيسية، وتأهيل الشعب عىل أساليب املامرسة الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان52.
2 – عملية كوسوفو:

 United Nations Mission متثل حالة كوسوفو حالة خاصة حيث مارست فيها األمم املتحدة من خالل اإلدارة الدولية لألقاليم ممثلة يف
In Kosovo  UNMIK  ، سلطات حكم مبارش عىل إقليم كوسوفو.

ا يف ذاكرة احلركات القومية لكل من األلبان والرصب عىل حدٍّ سواء من حيث ارتباطه هبويتهم اجلامعية.  يلعب إقليم كوسوفو دوًرا حموريًّ
حيث تنبع أمهيته لأللبان من الدور الذي لعبه اإلقليم يف الفرتة التارخيية املمتدة من 1878 حتى 1992 ومولد احلركة القومية األلبانية التي قادت 
 Field of Black إىل استقالل ألبانيا عام 1912، كام أنه يمثل للرصب رمًزا للقومية الرصبية بالرغم أنه شهد معركة "حقل الطيور السوداء
Birds" عام 1389 والتي ُهزم فيها اجليش الرصيب بقيادة األمري الزر عىل يد القوات العثامنية بقيادة السلطان مراد األول53. ويف حرب البلقان 
األويل 1912 استعاد الرصب السيطرة عىل اإلقليم الذي استمر ألكثر من مخسني عاًما حتت احلكم العثامين حتول خالهلا سكانه من إىل اإلسالم، 

وبالرغم من التكوين الديموجرايف لإلقليم فإنه تم تقسيمه بني كل من رصبيا واجلبل األسود ومل يصبح جزًءا من الدولة األلبانية اجلديدة54. 
وبتويل تيتو احلكم يف يوغسالفيا متتع اإلقليم باحلكم الذايت وفًقا للدستور اليوغساليف لعام 1974، وبوفاة تيتو عام 1980 طالب اإلقليم 
بالتمتع بوضع مجهورية مستقلة يف إطار مجهورية يوغوسالفيا االحتادية SRFY، غري أنه بتصاعد القومية الرصبية عىل يد سلوبدان ميلوسفيتش 
Slobadan Milosevic وحل برملان كوسوفو يف 1990، أعلن 114 نائًبا من أصل 180 عضًوا استقالل كوسوفو كجمهورية مستقلة داخل 
مجهورية يوغسالفيا االحتادية، وتم إجراء استفتاء عىل ذلك كان من نتيجته موافقة 99 % من إمجايل املشاركني والتي بلغت نسبتهم 87 % من 
إمجايل سكان اإلقليم، وبالتايل جرت انتخابات رئاسية يف مايو 1992 فاز فيها "حتالف من أجل كوسوفو الديمقراطية" الذي يتزعمه األلباين 

روجوفا Rugove الذي توىل الرئاسة55، األمر الذي أدى إىل استخدام القوة من جانب قوات الرشطة الرصبية.
 وبالرغم من طلب روجوفا للحامية الدولية، إال أن ذلك مل يرتتب عليه نتائج ملموسة، ولكون قضية كوسوفو مل تشملها املفاوضات الدولية يف 
 Kosovo دايتون يف 1995 استمرت األوضاع كام هي، ولذلك بدأت املقاومة املسلحة الستقالل كوسوفو والتي قادها "جيش حترير كوسوفو
Liberation Army"، حيث قوبلت بعنف شديد من جانب الرشطة الرصبية فضاًل عن قوات أمن خاصة، وهو ما وصل للذروة هبجوم 
تلك القوات عىل قرى ومدن اإلقليم متسببة بذلك يف مقتل مئات الضحايا، وهو ما جذب اهتامم املجتمع الدويل بالوضع املرتدي يف اإلقليم56.

هي  دول  ست  ضمت  والتي   "Contact Group االتصال  بـ"مجاعة  سمي  ما  اسرتاتيجية  الدويل  األمن  جملس  دعم  بذلك،  وارتباًطا 
الفيدرايل  فرنسا وأملانيا وإيطاليا واالحتاد الرويس وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، والتي وفًقا هلا تم فرض حظر السالح عىل االحتاد 
اليوغوساليف 57، رغم ذلك جتاهلت رصبيا القرار، وبالتوازي مع ذلك كثفت القوات الرصبية محالهتا عىل اإلقليم، مما تسبب يف فرار أكثر من 

52  - Ibid, p. 347-351.
53  -  Von Bogdandy and R. Wolfrum, UNMIK in Kosovo: Struggle with Uncertainty, Max Plank Yearbook of United Nations Law, Vol. 9 

,2005, p. 229.
54  - Ibid, p. 230.

55  - لتطورات األوضاع داخل إقليم كوسوفو انظر: 
A. Schnabel and R. Thakur (eds). Kosovo and Challenge of Humanitarian Intervention selective indignation, collective action and inter-
national citizenship tokyo(United nations university press), 2000.
56  - Von Bogdandy and R. Wolfrum, Op. Cit., pp. 230-231.
57  -  S/RES/1160 (1998) of 31 March 1998.
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2300 من منازهلم خالل أربعة شهور، وهو ما أدى إىل صدور قرار جملس األمن رقم 1199 يف 23 سبتمرب 1998 مطالًبا بوقف إطالق النار 
وبدء احلوار بني قادة إقليم كوسوفو واجلمهورية الفيدرالية58. ولتفادي معارضة روسيا فإن هذه املطالب قد دعمها التهديد بتوجيه رضبات 

جوية من جانب منظمة حلف شامل األطلنطي، وكذلك مراقبة وقف إطالق النار من جانب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 59.
التفاقيات  التوصل  إىل  الدبلوماسية  املساعي  أدت  وإن  السكان،  من  املدنيني  بني  عنيفة  صدامات  قيام  من  متنع  مل  السابقة  اجلهود  أن  غري 
Rambouillt بعد ثالث سنوات، حيث تم التأكيد فيها عىل إنشاء مؤسسات مستقلة إلقليم كوسوفو، والتأكيد عىل سيادة دولة يوغوسالفيا، 
باإلضافة إىل نرش قوات ملنظمة حلف شامل األطلنطي لفرض االلتزام ببنود االتفاقات، غري أن رفض رصبيا لبنود تلك االتفاقات، أدى إىل 
توجيه رضبات جوية هلا من جانب منظمة حلف شامل األطلنطي بدأت يف 24 مارس 1999 واستمرت حتى 8 يونيو 1999، عندما قبلت 
 KFOR اجلمهورية الفيدرالية اليوغوسالفية ومجهورية رصبيا خطة السالم التي وضعتها جمموعة الثامنية، وتم بموجبها توقيع معاهدة بني قوات

وحكومات اجلمهورية الفيدرالية اليوغسالفية ومجهورية رصبيا.
وقد ارتكزت املبادئ األساسية خلطة السالم ملجموعة الثامنية عىل ما تضمنته اتفاقيات Rombouillt من بنود، فضاًل عىل قرار جملس األمن 
رقم 1244 والذي تضمن التزام اجلمهورية الفيدرالية اليوغوسالفية بإهناء العنف وسحب كل قواهتا العسكرية والرشطية من كوسوفو، كذلك 
 ،KFOR وقف كل أعامل االعتداء ونزع السالح. باإلضافة إىل ذلك منح القرار منظمة حلف شامل األطلنطي تفويًضا بنرش مكون عسكري

.60 UNMIK وقيام األمني العام لألمم املتحدة بإنشاء مكون مدين دويل يف إقليم كوسوفو هو
وباملقارنة بعملية األمم املتحدة يف تيمور الرشقية UNTAET والتي منحت تفويًضا باختاذ اإلجراءات الرضورية إلنجاز مهامها، ومن ثم 
ضمت مكون عسكري مدمج فيها حل حمل القوات متعددة اجلنسيات INTERFET، فإن KFOR كان مكون عسكري منفصل عن البعثة 
العملية  إدارة مدنية يف كوسوفو، وتسهيل  إقامة  املدين يف  املكون  القرار مهمة  61، حيث حدد  للقرار1244  له سلطات منفصلة وفًقا  خولت 
السياسية لتحديد الوضع املستقبيل لكوسوفو، ونظًرا ألن القرار 1244 كان نتيجة ملفاوضات دولية كثيفة فإنه اتسم بدرجة كبرية من الغموض، 
ففي الوقت الذي كان يدعو إىل مساعدة كوسوفو لتحديد وضعها املستقبيل، أكد عىل احرتام سيادة ووحدة أرايض يوغوسالفيا، وهو ما أدى فيام 
بعد إىل حتديات للمكون املدين للبعثة UNMIK، حيث كان عىل اإلدارة االنتقالية املوازنة بني أعداد كوسوفو لالستقالل من جانب واحلفاظ 

عىل سيادة يوغوسالفيا من جانب آخر62.
ووفًقا هلذا القرار حتددت مهام الـبعثة يف أربعة أعمدة، كل منها ترأسه منظمة دولية خمتلفة وإن كانت األمانة العامة لألمم املتحدة تأمل أن 
تتفاعل تلك املنظامت يف إطار من العمل املشرتك عىل أرض الواقع لتجنب املشكالت التي واجهت عمليات األمم املتحدة السابقة لبناء السالم، 

وتتمثل تلك األعمدة فيام ييل:
- العمود األول خيتص باملجال اإلنساين وذلك حتت رعاية املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الالجئني، وقد استمر عمل املفوضية حتى 
عام 2000، أي هناية ما أطلق عليه مرحلة الطوارئ emergency stage، حيث تشكل عمود جديد يغطي جمايل الرشطة والقضاء تتواله 

األمم املتحدة نفسها.
- العمود الثاين أطلق عليه الدمقرطة وبناء املؤسسات Democratization and Institutions Building حتت رعاية منظمة األمن 

والتعاون يف أوروبا.
Reconstruction and Economic Development وحتت رعاية االحتاد  والتنمية االقتصادية  بالتعمري  الثالث خاص  العمود   -

األورويب.
- مكون مدين لإلدارة وهو اإلدارة االنتقالية يف كوسوفو وخيضع مبارشة لألمم املتحدة63.

58  - S/RES/1199 (1998) of 23 Sep. 1998. 
59  - W. Czaplinski, "The Activities of OSCE in Kosovo" in C. Tomuschat (ed.), Kosovo and the International Community, 2007.
60  -  M. Bothe & T. Moran, "The United Nations in Kosovo and East Timor, Problemo of a Trusteeship Administration", International 

Peacekeeping, No. 6 (2000), pp. 152-155.
61  - Von Bogdandy and R. Wolfrum, Op. Cit., pp. 234-244.
62  - S/RES/1244:1999,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244(1999) 
63  -  Nicolas Lemay-Hebert, "State Building from the Outside-IN: UNIMIK and Its Paradox" (paper presented at 49th ISA Convention, 
San Francisco, March 26-29, 2008), p. 5. 



السنة التاسعة
العدد 27

مارس 2018

السنة التاسعة
العدد 27
مارس 2018

ــل18 ــ ــدائ ــ ب
ALTERNATIVES

يف هذا السياق، يمكن اإلشارة إىل أن عملية األمم املتحدة يف كوسوفو تتميز بسمة جديدة، وهي تركيز اإلرشاف عىل األعمدة األربعة السابقة 
يف يد املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 64 والذي ُعدَّ من الناحية القانونية رئيًسا لكوسوفو، حيث حتددت مسئوليته يف التأكيد عىل متاسك 
البعثة ككيان واحد، وتسهيل العملية السياسية لتحديد الوضع املستقبيل لكوسوفو، ومن ثم مل يكن يتمتع فقط بالسلطة عىل كل أرايض اإلقليم، 
ولكن وضعت يف يده كل السلطات الترشيعية والتنفيذية وإدارة القضاء65، وبذلك فإن UNMIK تعد أيًضا من الناحية الفعلية بمثابة حكومة 
لكوسوفو، ومن ثم أصبح عليها أن تفي بنفس املتطلبات التي يتحتم عىل أي حكومة القيام هبا حتى تتمتع بالرشعية، أو بمعنى أكثر دقة حتى 

تقنع السكان املحليني برشعية حكمها، وهنا قد يكون من املفيد التساؤل حول مدى نجاح عملية األمم املتحدة يف كوسوفو يف هذا املضامر.
يف هذا السياق يمكن اإلشارة إىل أن UNMIK مل تنجح متاًما يف أداء مهامها، ويمكن التدليل عىل ذلك باالستعانة بالتقارير الصادرة عن هيئة 
املعونة األمريكية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية UNDP، حيث أشارت تلك التقارير إىل انخفاض نسبة رضا السكان املحليني عن أداء اإلدارة 
الدولية من 63.8 % )يف الفرتة من سبتمرب-أكتوبر 2002( 66 إىل 20.7 % )يف الفرتة من يناير-إبريل 2003( 67، وهو ما استغلته العنارص السياسية 
املحلية لدرجة أن الكثري من أهل كوسوفو رصح بأنه طاملا تم إنجاز التفويض فلامذا تستمر البعثة يف التواجد يف اإلقليم، بل إن األمر مل يتوقف عند 

جمرد الترصحيات حيث انفجر عدم الرضا يف أحداث مارس 2004 والتي متثل أكرب أحداث عنف شهدها اإلقليم منذ عام 1999 68.
ويمكن اإلشارة إىل أهم عوامل التي حدت من فاعلية UNMIK وبالتايل حالة عدم رضا سكان كوسوفو عن أدائها يف اآليت:

1 - عدم تقدم األوضاع االقتصادية يف اإلقليم، فوفًقا لتقارير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يمكن مقارنة املوقف يف كوسوفو بأحوال أفقر البالد األفريقية69.
2 - استخدام البعثة القرتاب اإلثنية يف التعامل مع املوقف يف كوسوفو، فهي مل حتاول خلق هوية جديدة واحدة جتمع الفرقاء يف جمتمع قائم 
عىل التعدد اإلثني، وهو ما انعكس يف ختطيطها وتنفيذها ألي سياسة يف اإلقليم70، فمنذ البداية تعاملت العنارص الرسمية لإلدارة مع السكان 
عىل أساس اإلثنية، وأفضل مثال عىل ذلك استخدام اصطالح ألبان كوسوفو K-Albanians، ورصب كوسوفو K-Serbs. نفس املقولة 
تصدق عىل مجيع املنظامت الدولية أو املنظامت غري احلكومية العاملة يف اإلقليم، مما أدى إىل تكريس اإلثنية يف املجتمع، ومن ثم يمكن القول 
بأن اإلدارة الدولية إذا كانت قد نجحت يف إقامة مؤسسات مهدت الستقالل كوسوفو، إال أهنا قد فشلت يف مجع سكان اإلقليم حول مواطنة 

.71Kosovo Citizenship   واحدة
 -  تباين أسلوب ممارسة اإلدارة لسلطاهتا وفًقا للسامت الشخصية لرئيس البعثة، وما قد ترتب عليها استبعاد إرشاك العنارص املحلية يف عملية 
إدارة اإلقليم، ويف هذا اإلطار يمكن القول إن ممارسة اإلدارة الدولية لألقاليم لسلطاهتا حتت رئاسة هاري هولكريي كانت أقرب إىل املامرسات 
االستعامرية ، حيث تم استبعاد عنارص املجتمع املحيل، وهو ما تغري مع وصول سورين-جيسن بيرتسون للرئاسة، حيث ارتفع معدل الرضا 

الشعبي يف ظل رئاسته ليصل إىل 80 % يف عام 2005 72.
وبعد ستة سنوات وأربعة شهور من عملية األمم املتحدة يف كوسوفو بدأت املرحلة األخرية يف الوصول باإلقليم إىل االستقالل، وبالرغم من 
أن معايري إنجاز املهمة يف كوسوفو كانت غري مؤكدة، إال أن بيرتسون أكد أن الوقت قد حان لالنتقال إىل املرحلة التالية يف العملية السياسية، ومن 
ثم تم ختفيض حجم البعثة والبدء يف إعداد كوسوفو للمرحلة التالية من التطور السيايس، ولعلَّ هذا التغري اجلذري يف طبيعة البعثة وممارستها هو 

املسئول عن ارتفاع معدل الرضا عن أدائها73.

64  -   وقد رأس عملية األمم المتحدة في كوسوفو UNMIK سبعة أشخاص على النحو التالي:
- Sergio Vierra de Mello  (1999 يونيو – يوليو)
- Bernard Kouchner  (2001 حتى يناير)
- Hans Haekkerup  (2001 حتى ديسمبر)
- Michael Steiner  (2003 حتى يوليو)
- Harri Holkeri  (2004 حتى يونيو)
- Soren Jessen – Petersen (2006 حتى سبتمبر)
- Joachim Rucker  استمر حتى استقالل كوسوفو
65  - UNMIK/Reg/1999/1, 25 July/1999, Report of the Secretary-gerneal on the UNMIK, 12 July, 1999. 
66  - Nicolas Lemay-Hebert, Op. Cit., p. 7.
67  - Ibid, p. 11.
68  - Ibid.
69  - Ibid. 
70  -  A. Haber, "Autonomous Province Building: Identification Theory and failure of UNMIK", International Peacekeeping, Vol. 13, No. 

2, 2007.
71  - Nicolas Lemay-Hebert, Op. Cit., p. 16.
72 - Ibid, p. 22. 
73  - Ibid.
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3 – عملية السلفادور:
الداخلية  األطراف  استجابة  الداخلية من حيث  الرصاعات  السالم عقب  بناء  املتحدة يف  األمم  لدور  بالنسبة  السلفادور حالة خاصة  متثل 
باملرياث  يتعلق  فيام  الوسطى  أمريكا  إقليم  تاريخ  أمهها  من  أسباب  لعدة  ذلك  يرجع  الليربالية، حيث  املعايري  استناًدا عىل  السالم  بناء  لعملية 
الديمقراطي – خاصة الليربالية االقتصادية – والذي يرجع إىل القرن 19، وذلك عىل الرغم أنه حتى بداية التسعينيات كانت كوستاريكا هي 
الدولة الوحيدة التي عرفت من الناحية الواقعية املامرسات السياسية الديمقراطية 74، وهو ما يثري تساؤل حول سهولة عملية بناء السالم وفًقا 

للمعايري الليربالية يف حالة توافر مرياث ديمقراطي.
 من جانب آخر، فإن كون هذا اإلقليم يمثل الفناء اخللفي للواليات املتحدة فهو مقارنة باألقاليم األخرى أكثر تعرًضا لإلغراءات األمريكية من 
حيث املبادرات والوعود باملعاملة التفضيلية واتفاقيات التجارة احلرة، األمر الذي خلق حافز قوي لدوله للقيام بكل ما هو رضوري للوصول إىل 
رأس املال واألسواق األمريكية، بمعنى آخر أن نخب دول اإلقليم اعتقدت أن نجاح الليربالية االقتصادية يتطلب رضورة تبني الليربالية السياسية75.
الدعم  عىل  للحصول  الليربالية  املعايري  تبني  إىل  الثامنينيات  فرتة  خالل  السلفادور  خاصة  الوسطى  أمريكا  دول  يف  املحلية  النخب  اجتهت 
املادي من الواليات املتحدة، ومن ثم فإن املامرسة الديمقراطية املمثلة يف االنتخابات كانت أداة حتقيق النرص يف احلروب األهلية، حيث كانت 
الديمقراطية يف دول أمريكا الوسطى كغطاء الكتساب املرشوعية من جانب الكونجرس للتدخل العسكري  تتبنى دعم  الرئيس رجيان  إدارة 
األمريكي76، بام يعني أن النخب املحلية اضطرت لتبني املعايري الليربالية إذا كانت راغبة يف استمرار الدعم األمريكي هلا يف حروهبا األهلية، 

حيث يتم احلصول عىل ماليني الدوالرات من الكونجرس األمريكي.
وهو ما انعكس يف خطة السالم لرئيس كوستاريكا  أوسكار إيرياس ، والتي حازت عىل موافقة رؤساء دول أمريكا الوسطى يف مؤمتر قمة 
Esquipulas يف جواتيامال، حيث تم توجيه الدعوة لكل من السلفادور ونيكاراجوا حلل حروهبم األهلية عن طريق إجراء انتخابات حرة 
عادلة حتت إرشاف دويل77، ويف عام 1991 تبنى أعضاء منظمة الدول األمريكية إعالن سانتياجو حول الدفاع اجلامعي عن الديمقراطية والذي 

تضمن رضورة اختاذ عمل مجاعي من جانب األعضاء يف حالة وجود هتديد للديمقراطية يف أي دولة عضو78.
أما بالنسبة للسلفادور فإن األوليجاركية الثرية مكنت القوات املسلحة من السيطرة عىل البالد منذ عام 1932، وباجتاه تلك القوات لنزع 
ملكية األرايض من األوليجاركية مع بداية الثامنينيات، بدأت يف مراجعة اعتامدها عىل القوات املسلحة، ومن ثم اجته رجال األعامل إىل تكوين 
ائتالف مع عنارص من القتلة واملنظامت اإلجرامية أو ما ُيعرف بفرق املوت ، وهو ما أسفر عن تكوين ائتالف يسمى التحالف اجلمهوري الوطني 
)National Republican Alliance )ARENA يف أبريل عام 1981. غري أنه باجتاه الواليات املتحدة إىل دعم التحول الديمقراطي يف 
دول أمريكا الوسطى، فإن هذا التحالف اجته للتخلص من مرياثه املتمثل يف التحالف مع فرق املوت طمًعا يف احلصول عىل الدعم األمريكي79.
عىل  املتحدة  الواليات  ساعدت  حيث  الليربالية،  للديمقراطية  تبنًيا  أكثر  لتصبح  االقتصادية  النخبة  داخل  حتول  حدث  آخر،  جانب  ومن   
متكني األجنحة املؤثرة داخل النخبة االقتصادية بأن أسهمت مؤسسات فكر أمريكية يف عملية التغيري األيديولوجي داخل نخبة رجال األعامل 
مثل مؤسسة )Foundation for Economic and Social Development )FUSADES ، التي ساعدت يف تصميم السياسات 

االقتصادية للتحالف اجلمهوري الوطني منذ عام 1987، كذلك وفرت له القدرات التنظيمية لتحديث قطاعات النخبة 80.
النخب املحافظة رغبة منها يف إفساد  الثامنينيات حتت رعاية الواليات املتحدة، وقد اشرتكت فيها  انتخابات يف  ويف هذا اإلطار، تم إجراء 
روبريتو  ورشح   ARENA الوطني  اجلمهوري  التحالف  فوز  عن  االنتخابات  وأسفرت  ديمقراطية،  انتخابات  تدعيم  يف  األمريكية  اخلطط 
دي أوبويسون Roberto D’Aubuisson العقل الرئييس لفرق املوت كرئيس، وهو ما دفع الواليات املتحدة إىل إقناع روبرتو بالتنازل عن 
الرتشح لصالح مرشح آخر توافقي هو ألفارو ماجيانا Alvaro Magaena، ويف عام 1985 أكدت الواليات املتحدة عىل دعمها النتخاب 
مرشح احلزب الديمقراطي املسيحي جوس نابليون Jose Napoleon كرئيس ضد دي أوبويسون ، األمر الذي أدى إىل انسحاب األخري من 

81 .Alfredo Cristiani  رئاسة التحالف حيث توىل رئاسة احلزب عنرص أكثر اعتدااًل هو ألفريدو كريستياين

74  - Mark Peceny and William Stanley, Op. Cit., p. 151.
75  - Ibid., p. 156.
76  - Cgnthio Arnson, Crossroads: Congress, the President and Central America 1976-1993 (P. Penn.: P. Penn. State University, 1993). 
77  - Mark Peceny and William Stanley, Op. Cit., p. 155.
78  - Ibid., p. 156.
79  - Jeffery M. Paige, Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America, (Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 1997).
80  - Mark Peceny and William Stanley, Op. Cit., p. 166.
81  - Ibid.
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وحتت قيادة كريستياين استطاع التحالف اجلمهوري الوطني ARENA إعادة هيكلة مؤسساته وتوسيع قاعدته لتضم قطاعات واسعة من 
رجال األعامل، وهو ما أدى إىل فوزه باألغلبية داخل الربملان يف انتخابات 1988، ويف عام 1989 فاز كريستياين بالرئاسة، وبذلك أصبحت 
نخبة رجال األعامل مستعدة لتويل السلطة اعتامًدا عىل اآلليات االنتخابية. ومن ثم مل يعد استخدام اإلكراه أو القوة العسكرية أمر مرغوب فيه، 
باإلكراه  القائم  السلطوي  التضحية بجهازه  يعني  الذي  العملية االنتخابية، األمر  FMLN يف  اليسار  أكثر ملشاركة جتمع  وأصبح عناك قبول 

وممارسة القهر عىل الطبقة العاملة منذ القرن 19 82 .
وبالرغم من أن FMLN مل يكن يستطع إحراز نرص عىل القوات املسلحة يف املعارك الكبرية، إال أن مناوشاته قد أصابت اقتصاد السلفادور 
بالشلل نتيجة األعامل التدمريية التي أصابت البنية التحتية، وقد وصل ذلك للذروة عام 1989، حيث قام هبجوم شامل عىل العاصمة واستطاع 
احتالل أجزاء منها لفرتة تصل إىل أسبوع، حتى اضطرت القوات املسلحة إىل إبعاده باستخدام الرضبات اجلوية، غري أن كثافة هجومه قد أدى 
إىل زعزعة ثقة احلكومة يف قدرهتا عىل مواجهته. ومن جانب آخر أدى استمرار استخدام القوات املسلحة للقوة املفرطة يف التعامل مع املجتمع 
يف السلفادور إىل إعالن الواليات املتحدة عن ربط تقديمها للمساعدات بعملية اإلصالح داخل املؤسسة العسكرية، كذلك ببداية مفاوضات 

السالم بني طريف الرصاع 83.
للضغط  استجابت  احلكومة  فإن  األمريكية  العسكرية  املساعدات  أسايس عىل  بشكل  تعتمد  السلفادور  املسلحة يف  القوات  لكون  وبالنظر 
ا مع غريها من اقتصاديات اإلقليم  األمريكي، خاصة وأنه بالتوازي مع ذلك رأت النخبة االقتصادية أن السلفادور لن تستطيع االندما	 اقتصاديًّ
 FMLN إذا ظلت منغمسة يف احلرب األهلية، ومن ثم فإهنا أمام نافذة فرصة جيب أال تفقدها، يضاف إىل ذلك حدوث حتول يف إدراكات قيادة
1989 خاصة مع سقوط االحتاد السوفيتي مما زعزع ثقتهم يف النموذ	 اللينيني، وبات واضًحا هلا أن أهدافها لن تتحقق مع وجود  منذ عام 

معارضة أمريكية، ومن ثم اجته إىل تكوين ائتالف اشرتاكي ديمقراطي خلوض االنتخابات84.
وقد لعبت األمم املتحدة الدور الرئييس يف بناء السالم يف السلفادور باعتبارها وسيط حمايد مقارنة بالواليات املتحدة واالحتاد األورويب ملا هلام 
من تاريخ تدخيل يف حروب أمريكا الوسطى، حيث اعتمدت جهود األمم املتحدة يف هذا املجال عىل التحوالت التي شهدهتا السلفادور بالفعل 

يف فرتة الثامنينيات، ووفرت الوساطة واإلرشاف والتحقق بني اخلصوم وصواًل إىل اتفاقيات السالم وهو ما استغرق مخس سنوات85.
1990، ولعب فيها املبعوث اخلاص لألمم املتحدة  فمن جانب، تبنت األمم املتحدة مفاوضات السالم بني طريف الرصاع والتي بدأت يف 
ألفارو دي ساتو Alvaro de Sato وفريقه دور الوسيط بني اجلانبني، واستطاع هو وفريقه توفري املعلومات ذات املصداقية للطرفني، كذلك 
قدموا مسودات لالتفاقيات تتضمن أهداف كل طرف، فضاًل عن طرح حلول للقضايا املثارة خاصة فيام يتعلق باملؤسسة العسكرية والرشطية، 
حيث تم التأكيد يف تلك احللول عىل بناء تلك املؤسسات باالعتامد عىل املعايري الليربالية، وبحيث تصبح مؤسسات مهنية تتسم باحلياد، أكثر من 

الرتكيز عىل رضورة تقاسم السلطة بني اجلانبني.
أما فيام يتعلق بحقوق اإلنسان باعتبارها من القضايا الرئيسية، فقد قدم الفريق مسودة التفاقية جتعل مهمة التحقق من احرتامها من اختصاص 
املبارش  االتصال  عىل  قدرهتا  عن  فضاًل  هذا  مسبق  إخطار  بدون  الشأن  هذا  يف  احلكومية  امللفات  فحص  سلطة  هلا  املتحدة  لألمم  تابعة  هيئة 

بالسكان86.
كام قامت األمم املتحدة بإنشاء بعثة األمم املتحدة يف السلفادور ONUSAL يف يوليو 1991 قبل انتهاء الرصاع بسبعة شهور ، واستطاعت إقناع 
جتمع اليسار FMLN بقبول ترتيبات جتعل من القوات املسلحة والرشطة مؤسسات مهنية، وذلك بعد أن طالب بتقاسم السلطة وإدما	 قواته يف 
القوات املسلحة للدولة، وهو ما رفضته احلكومة وكان مصدًرا لتعثر املفاوضات حتى عام 1991، وقد تم توقيع اتفاقية السالم يف يناير 1992 87.

82  - Paige, Op. Cit., pp. 66-67.
83  - Tom Gibb & Frank Smith, "El Salvador: Is Peace Possible?", (Washington D.C.: Washington Office on Latin America, 1990).

84  - انظر تفاصيل التحول في إدراكات اليسار في أمريكا الالتينية في:
- Tommie Sue Montegomery, "Armed Struggle and Popular Resistance in El Salvadori the Struggle for Peace", in Barry Cair and Steve 

Eller (eds). In the Latin American Left, (Boulder, Colo: Westview Press, 1993).
- Jorge Castaneda, Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War (New York: Vintage, 1994).

85  -   David Lake & Donald Rothchild, "Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict", International Security, Vol. 
23, No. 2 ,1996, pp. 41-75.

86  - Mark Peceny and William Stanley, Op. Cit., p. 167.
87  - Ibid.
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وقد تم االعرتاف قانوًنا بتجمع اليسار FMLN كحزب سيايس من جانب املحكمة العليا لالنتخابات، وخالل مراحل تنفيذ اتفاق السالم 
ONUV ، وقامتا  MINUSAL و  ONUSAL، ومها  البعثة األوىل  1996 أنشأت األمم املتحدة بعثتني أخريني حلتا حمل   - 1992 من 
تلك  نتائج  ترفع  أن  عىل  العالقة،  القضايا  حلل  واحلزب  احلكومة  بني  منتظمة  اجتامعات  عقد  خالل  من  السالم  اتفاق  تنفيذ  عىل  باإلرشاف 

االجتامعات يف شكل تقارير إىل األمم املتحدة لتقييم مسار التقدم يف تنفيذ االتفاقيات.
يف  املعايري  تلك  تبنوا  ما  غالًبا  الذين  املحليني  الفاعلني  هويات  لتحويل  الليربالية  املعايري  عىل  استناًدا  مؤسسات  إنشاء  تم  آخر  جانب  من 
الثامنينيات كوسيلة إجرائية فقط Instrumental Ways، ومن ثم فإن الوقت قد حان بعد اتفاقيات السالم لالنتقال إىل مرحلة غرس تلك 

القيم واملعايري داخليًّا Internalization Stage، بحيث يصبح تبينها واخلضوع هلا عادة وجزء أصيل من السلوك88.
وبالرغم من التحديات التي واجهتها عمليات األمم املتحدة يف السلفادور والقيود عىل فاعليتها هناك، إال أن السلفادور بعد مخس سنوات 

أصبحت أكثر سالًما مقارنة بالفرتات السابقة، وشهدت بعد ذلك إجراء انتخابات بدون عنف.
4 – عملية سرياليون:

تتسم حالة سرياليون بعدم وجود إدارة دولية انتقالية تتوىل سلطات حكومية سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل، حيث اتسم تدخل األمم 
املتحدة بوجود بعثة حفظ سالم تقليدية. ويرجع الرصاع الداخيل يف سرياليون إىل تفاعل جمموعة من العوامل بعضها ديموجرايف متصل بتكوين 
املواطنني األصليني،  إىل جنب  الشاملية جنًبا  أمريكا  القادمني من  العبيد  توطني  الثامن عرش، حيث شهدت سرياليون  القرن  إىل  األمة ويعود 
وبعضها تارخيي يتعلق بنشأة الدولة، حيث كانت سرياليون مستعمرة بريطانية منذ عام 1808، وبالتايل خضعت للوصاية منذ عام 1896 ثم 
منحت حكاًم ذاتيًّا عام 1951، هذا فضاًل عن عامل سيايس مرتبط بفكرة تداول السلطة؛ إذ إن قيادة البالد يف فرتة احلكم الذايت كانت حلزب 

الشعب السرياليوين SLPP ممثاًل يف ميلتون مارجي، وبذلك أصبح أول رئيس لسرياليون بعد االستقالل عام 1961. 
أما انتخابات عام 1967 فقد فاز فيها حزب )All People’s Congress )APC املنشق عن حزب الشعب، وبذلك شكل زعيمه سيكا 
ستيفنز احلكومة اجلديدة التي يف إطارها تم التخلص من احلكم الربيطاين، والذي حتولت البالد يف عهده إىل نظام احلزب الواحد واحلكومة 
الفاسدة Kleptocracy، وقد تنازل ستيفنز عن احلكم عام 1985 لصالح أحد كبار اجلنراالت يدعى جوزيف مومو، لكن يف نفس الوقت 

كان قد استحوذ هو وأقاربه عىل الثروات االقتصادية للبالد89.
ويف هذا السياق، اندلعت احلرب األهلية يف سرياليون عام 1991 بني كل من اجلبهة الثورية املتحدة RUF بقيادة فوداي سانكوه )الذي دعمه 
تشارلز تايلور املنتمي للجبهة القومية الوطنية الليربالية NPFL(، والقوات املسلحة يف سرياليون، واستمرت تلك احلرب ملدة تزيد عىل عقد من 
الزمان، وقد تألفت اجلبهة الثورية من بعض مواطني سرياليون ممن تلقوا تدريًبا يف ليبيا ويتطلعون لالستيالء عىل السلطة، باإلضافة إىل جنود 
وحماربني من ليربيا فضاًل عن عنارص انضمت للجبهة بصورة طوعية نظًرا ملعارضتها ألداء احلكومة يف سرياليون، ونظًرا ألهنا ال حتمل أي أجندة 

سياسية أو إيديولوجية فإن العامل االقتصادي ممثاًل يف األملاس مفرًسا لصعودها90.
بقيادة ضابط سرياليوين يدعى فالنتني ستوررس الذي شكل جملس وطني مؤقت  الرئيس مومو  ا عىل  انقالًبا عسكريًّ  1992 وقد شهد عام 
للحكم، يف الوقت الذي استمرت فيه الصدامات مع اجلبهة املتحدة الثورية للسيطرة عىل مناجم األملاس ، كان التفوق فيها من نصيب اجلبهة، 
غري أنه مع حلول عام 1995 حتول مسار الرصاع لصالح جيش سرياليون، غري أن انتشار الفوىض يف البالد دفع سرتورس إىل االستعانة برشكة 
أمن خاصة من جنوب أفريقيا، كانت وظيفتها قد انتهت بنهاية نظام الفصل العنرصي فيها، وقد استطاعت الرشكة السيطرة عىل مناجم األملاس 
العا	  1996 بوساطة كل من ساحل  نوفمرب   30 أبيدجان يف  اتفاق  أمام  الطريق  الثورية، ومهد  املتحدة  للجبهة  النسبي  الرتاجع  إىل  أدى  مما 

ومنظمة الوحدة األفريقية واألمم املتحدة، حيث أتاحت تلك االتفاقية توقف مبارش إلطالق النار ونزع أسلحة اجلبهة املتحدة الثورية91.
وتال ذلك اإلطاحة بسرتورس عن طريق انقالب قاده أحد ضباطه يدعى ماد بيو، والذي اتفق مع اجلبهة RUF عىل إرجاء االنتخابات التي 
كان من املقرر إجراؤها يف يناير 1996 إىل مايو 1996، وهو ما تم بالفعل، حيث فاز فيها أمحد تيجان كابا، وعدت تلك االنتخابات خطوة 
88  - Finnemore and Sikkink, Op. Cit., pp. 901-904.

89    - C. Anthony, "Historical and Political Background to the Conflict in Sierra Leone", in: K. Ambos & M. Othman (eds.), New Approach-
es in International Criminal Justice:KosovoEast Timor, Sierra Leone & Cambodia, 2003).

90  -  Matthias Goldmann, "Sierra Leone: African Solutions to African Problems", Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 9, 
2005, p.460.

91  - Ibid, p. 461.
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جيدة يف بلد تسوده الديكتاتورية بالرغم من بعض املظاهر السلبية التي قد هتدد نزاهتها ومرشوعيتها،إذ حرم العديد من املواطنني من املشاركة 
فيها خاصة هؤالء الذين يقطنون املناطق اخلاضعة لسيطرة اجلبهة92. غري أنه رسعان ما عاد عدم االستقرار السيايس يصيب البالد نتيجة لإلطاحة 
بالرئيس كابا عىل يد بول كوروما والذي أسس املجلس الثوري للقوات املسلحة وترأسه، األمر الذي أدى إىل التدخل اإلقليمي من جانب 
اإليكواس بقوات عرفت باسم ECOMOG، ولكن خطة األيكواس للسالم مل تتو	 بالنجاح مما دفع القوات التابعة هلا ملعاودة التدخل يف 

فرباير 1998 ليعود معها كابا كرئيس مرة أخرى، مع استمرار القتال يف املناطق النائية93.
وتدخلت قوات تابعة لألمم املتحدة يف سرياليون بعد عودة كابا للحكم، وذلك بعد 6 سنوات من احلرب األهلية، وبالرغم من أن جملس 
األمن الدويل عرب عن أسفه يف بداية االنقالب عن إزاحة احلكومة املنتخبة بقيادة كابا إال أنه مل حيرك ساكنًا كأنام كان ذلك مربر غري كاف وحده 
للتدخل يف سرياليون، رغم ذلك أرسلت األمم املتحدة بعثة حفظ سالم تقليدية هي UNAMSIL، وقد كان هذا التدخل نتيجة التفاق بني 

األمم املتحدة وسرياليون، وأسندت هلا مهمتان هي:
-  حفظ السالم وذلك بمساعدة حكومة سرياليون يف عملية مجع ونزع األسلحة.

- بناء السالم وذلك من خالل عدة خطوات عملية تتمثل يف إجراء االنتخابات وتوصيل املساعدات اإلنسانية94.
 ومل تنجح البعثة يف أداء مهامها95، بالرغم من أن جملس األمن قد زاد عدد أفرادها من 70 إىل 11100 فردًا، حيث ظل دورها حمدوًدا خاصة يف 
املناطق التي تسيطر عليها قوات اجلبهة RUF، حيث تعرضت القوات التابعة للبعثة إىل هجامت مستمرة من اجلبهة، كذلك تم اختطاف 500 فرد 
من قوات حفظ السالم عىل يد قوات اجلبهة96، ويف هذا الصدد يمكن القول إن التدخل الربيطاين يف 7 مايو 2000 قد جاء حاًل لألزمة، حيث قررت 
بريطانيا التدخل بقوات منفصلة عن قوات الـ UNAMSIL موضحة أن اهلدف من التدخل إنقاذ رعاياها، ورغم نجاحها يف ذلك إال إن القوات 

الربيطانية بقيت بعد ذلك يف سرياليون إلنقاذ الرهائن املختطفني من قوات الـ UNAMSIL من قبل اجلبهة97.
بام يمكنها من مواجهة أي   UNAMSIL للبعثة  املمنوح  التفويض  تعزيز  باحلاجة إىل  الوضع يف سرياليون اعرتف جملس األمن  وبتدهور 
17000 فرد، وبذلك أصبحت أكرب عملية حلفظ  RNF، كذلك تم رفع عدد قواهتا إىل  املتحدة  الثورية  هجامت أو هتديد من جانب اجلبهة 
السالم آنذاك، يف الوقت الذي قام فيه املكون املدين للبعثة بدور هام يف تعزيز السالم مثل حتسني البنية التحتية للدولة، وإنجاز برامج نزع السالح 

وإعادة التأهيل يف يناير 2002 98.
ويف مايو 2002 تم إجراء انتخابات، وحتسن الوضع األمني يف البالد مع قدوم عام 2004، ويف عام 2008 تم إعطاء تفويض لبعثة جديدة 
لبناء السالم يف سرياليون United Nations Integrated Peace in Sierra Leone حلت حمل البعثة السابقة واملتواجدة يف سرياليون 

منذ عام 1999 بعد خرو	 قوات األيكواس عام 1999 كنتيجة التفاق لومي وانتهى عملها هناك يف مارس عام 2014 99.
وبالرغم من أن سرياليون تسري عىل الطريق الصحيح، إال أهنا مازالت تواجه حتديات اقتصادية مثل الفقر والبطالة، وسياسية مثل الفساد، 
التهميش  مها  رئيسيتني  مشكلتني  من  املتحدة  الثورية  للجبهة  التابعة  القوات  عانت  حيث  بالكامل،  حتل  مل  الرصاع  جذور  أن  إىل  باإلضافة 
االقتصادي والسيايس. فعىل الصعيد االقتصادي عانى أفرادها بسبب توزعهم عىل مناطق جغرافية خمتلفة، وبعض هذه املناطق قريًبا من احلدود 
مع ليبرييا ومن ثم تأخرت املساعدات يف الوصول إليهم من جانب، ومن جانب آخر تأخرت الربامج التي استهدفت إدماجهم يف املؤسسات 

حديثة النشأة.

92  - Ibid, p. 462.
93  -  A. Bundu, Democracy by Force?: A Study of International Military Intervention in the Conflict in Sierraleone from 1991-2000, 2000 , 

pp. 64-69.
94  - S/RES/12070 (1999) of 22 October, 1999:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1270(1999) 
95  -  T. Neethling, "The UN in the Aftermath of the Crisis in Sierra Leone: Has Anything Changed Since May 2000?", Strategic Studies, 

Vol. 22 , 2002, pp. 9-20.
96 -  Matthias Goldmann, Op. Cit, pp. 475-476.
97  -  Williams, "Fighting for Freetown: British Military Intervention in Sierra Leone, Contemporary Security Policy, Vol. 22, 2001, pp. 

140-148.
98  - Matthias Goldmann, Op. Cit., pp. 482-483.
99 -  Gustavo de Carvalho, "With UN Withdrawal, Sierra Leone Takes Lead of Own Peace Building Process", International Peace Insti-

tute, April 15, 2014:
 http://aheglobalobservatory.org/2014/04/with-un-Withrawal-sierra-leone-takes-lead-of-own-peacebuilding-process/.  - 
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23 خبرات األمم املتحدة فى عمليات  بناء السالم

 أما عىل الصعيد السيايس فبالرغم من حتول اجلبهة إىل حزب سيايس عام 2002، إال أنه خرس يف االنتخابات بسبب االنشقاقات داخله ومن 
ثم عزوف أنصاره عنه واجتاههم لتأييد أحزاب أخرى، أما املشكلة األخرى فتتمثل يف ارتداد بعض أفراده إىل محل السالح يف مواجهة الدولة، 
أو السعي لالنخراط يف رصاعات أخرى يف الدول املجاورة مثل احلرب األهلية الليربالية100، مما يثري أمهية وجود ضامنات دولية كافية ألطراف 

الرصاع للتغلب عىل املعضلة األمنية.
2 - الدور املرصي بني حفظ السالم وبناء السالم:

يف السياق السابق، يصبح من املهم التعرف عىل طبيعة الدور املرصي يف إطار عمليات األمم املتحدة لبناء السالم، ويف هذا الصدد يشري الواقع إىل تركز 
الدور املرصي بصورة أساسية يف عمليات حفظ السالم وليس بنائه باملعنى السابق توضيحه، فبالنسبة حلفظ السالم تأيت مرص يف مقدمة الدول الداعمة 

لعمليات حفظ السالم التابعة ملنظمة األمم املتحدة، وهذا يرجع باألساس منذ إسهامها يف عملية حفظ السالم يف الكونغو عام 1960.
 يف نفس الوقت، هتتم مرص بقضية حفظ السالم عىل املستوى اإلقليمي، حيث قامت بإنشاء مركز القاهرة للتدريب عىل حل الرصاعات وحفظ 
السالم يف أفريقيا عام 1995 لتدريب عنارص الدول األفريقية، ويتعاون املركز يف ذلك مع آلية االحتاد األفريقي ملنع النزاعات، كذلك تشارك مرص 

يف جهود تفعيل القوة األفريقية اجلاهزة منذ نشأهتا عام 2005.
أما عىل مستوى بناء السالم باملعنى الذي متت اإلشارة إليه يف بداية الدراسة فإن الدور املرصي يعد حمدوًدا للغاية، حيث اقترص عىل وسيلتني أوهلام 
طرح مبادرات لتدعيم بنية السالم خاصة يف أفريقيا، مثل مبادرة إنشاء مركز االحتاد األفريقي إلعادة األعامر والتنمية يف مرحلة مابعد النزاعات 
AUC- PCRD، كذلك مبادرة إنشاء وحدة لدعم الوساطة والوقاية من النزاعات، هذا فضاًل عن تنظيم ورش عمل للدول األعضاء يف جامعة 

الدول العربية بشأن مستقبل بنية السلم واألمن الدوليني، أي احلرص عىل االرتقاء بإمكانات الكوادر البرشية. 
أما الوسيلة األخرى فقد اقترصت عىل الدور الرسمي من خالل جلنة تقديم الدعم واملساعدات التقنية وبناء القدرات، أي عن طريق جلنة بناء 
السالم التابعة لألمم املتحدة، ويمكن يف هذا الصدد اإلشارة بشكل خاص إىل املساعدات التي قدمتها إىل سرياليون لدعم حكومتها يف جمال الطاقة 

وتنمية الزراعة والرعاية الصحية والتعليم101، وذلك من خالل إطار التعاون لبناء السالم املربم بني منظمة األمم املتحدة وحكومة سرياليون.
ثالًثا: الدروس املستفادة: الفرص والتحديات:

يكون  املستقبلية، البد وأن  املهام  منها يف  السالم لالستفادة  بناء  املتحدة يف  السابقة لألمم  التجارب  عندما نحاول استخالص دروس من 
انتهاء الرصاع، فلكل حالة خصوصيتها،  بعد  ما  الناجحة يمكن تطبيقه يف كل مواقف  للعملية  أنه ال يوجد نموذ	 جاهز  الذهن  حارًضا يف 
والتحديات التي تواجهها إحداها من املمكن أال تقابلها احلاالت األخرى، ولعل هذا ما يفرس ملاذا مل تتبن األمم املتحدة اسرتاتيجية واحدة 

. Approach Case By Case  للتعامل مع مواقف ما بعد انتهاء الرصاع، مفضلة يف ذلك استخدام اقرتاب التعامل مع كل حالة عىل حده
ومن ثم فإنه يف جمال تقييم دور عمليات األمم يف بناء السالم، فإن نجاحها املحتمل يعتمد عىل عوامل ال ترتبط فقط بمنظمة األمم املتحدة، 
ولكن أيًضا بالبيئة اخلارجية التي تتم يف إطارها تلك العمليات، أي يتعلق بعوامل ترتبط باألمم املتحدة وباإلدارة الدولية لألقاليم من جانب، 

والبيئة الداخلية للمجتمعات املستهدفة من جانب آخر. ويمكن تفصيل ذلك عىل النحو التايل:
1 - بالنسبة لألمم املتحدة:

يرى البعض أن التحديات التي تواجهها األمم املتحدة يف بناء السالم ترجع إىل ما يسمى بفجوة التعهدات Commitments Gap ، وذلك بني 
التفويض املمنوح لعمليات بناء السالم وبني القدرات الفعلية الالزمة لتنفيذ مهامها102، وهو ما يسميه البعض قصور الوسائل عن حتقيق األهداف 
103 ، فتلك املهام ال حتتا	 فقط موارد ضخمة سواء من الناحية املالية أو العنارص البرشية، وإنام أيًضا تتطلب االستمرار يف ضخ تلك املوارد بام ال هيدد 

توقفها ومن ثم التأثري عىل فاعلية عمليات األمم املتحدة، حيث يشري الواقع إىل أنه يف الوقت الذي تزايد فيه نشاط املنظمة يف هذا املجال أحجمت 
كثري من الدول األعضاء عن املشاركة يف تلك العمليات إذا مل تكن مرتبطة مبارشة بمصاحلها القومية، أو تقيد اشرتاكها برشوط معينة.

100  -  Anders Themner, Violence in Post-Conflict Societies: Re marginalization, Remobilization, and Relationship, (New York: Rutledge, 
2011).

101   - "وثائق لجنة بناء السالم، الدورة الثانية"، محضر الجلسة الثالثة (نيويورك 19 مايو، 2008)، ص7.
102  - Michael Lipson, "Peace keeping , Organized hypocrisy", European Journal of International Relations, Vol. 13, No. 1, 2007, pp. 5-9. 
103  -  Simon Chesterman, "You, The People: Th United Nations, Transitional Administration and State – Building, Prefect on 

Transitional Administration, Final Report" (Carnegie Corporation of New York, International Peace Academy, November 2003), 
pp. 3-4.
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ــل24 ــ ــدائ ــ ب
ALTERNATIVES

 وذلك باإلضافة إىل األزمة املالية التي كانت تعاين منها املنظمة، حيث إن بعض الدول مل تسدد اشرتاكاهتا يف ميزانية املنظمة، ويف ذلك يرى 
البعض أن إرصار الواليات املتحدة عىل سبيل املثال عىل عدم الوفاء بااللتزامات املالية هو املسئول الرئييس عن عدم القيام بعمليات جديدة وعن 

التأخر يف االستجابة لتلك املواقف كام حدث يف رواندا 104.
من جانب آخر، فإن أحد املبادئ احلاكمة لعمليات األمم املتحدة لبناء السالم يتمثل يف احلياد، وهو ما جعل املنظمة موضع انتقاد من حيث 
اإلرصار عىل تبني النموذ	 الديمقراطي يف عملية بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة، حيث إهنا كمؤسسة عاملية جيب أن حيكمها مبدأ 
عدم االنحياز السيايس أو األيديولوجي، خاصة وإن اجلدل الذي ثار يف مؤمتر سان فرانسيسكو املؤسس للمنظمة حول تقييد العضوية يف املنظمة 
باالقتصار عىل الدول الديمقراطية كان قد انتهى لصالح مفهوم العاملية، ومن ثم فإن هذا التوجه للمنظمة يف تعزيز الديمقراطية يف حاجة إىل تربير105.
 ويف هذا الصدد يرى البعض اآلخر أنه حتى لو قبلنا ارتكاز عمليات األمم املتحدة يف بناء السالم عىل املعايري الديمقراطية فإن األمم املتحدة 
قد تبنت تعزيز الديمقراطية من منظور وظيفي، بمعنى أهنا استخدمتها كأداة يف بناء السالم دون أن تقدم رؤية كلية تناسب جمتمعات ما بعد انتهاء 
الرصاع، فالنظر إىل اقتصاد السوق والديمقراطية الليربالية كرشطني لتحقيق السالم املستقر يمثل من وجهة نظرهم سوء فهم لعملية التحول من 
احلرب إىل السالم، فالديمقراطية الليربالية يرد عليها قيود يف بناء السالم يف جمتمعات ما بعد انتهاء الرصاع يف األجل القصري، الحتامل إثارهتا 
ملزيد من العنف خاصة يف املجتمعات التي تتسم بتعدد اإلثنيات106، حيث تستند املنافسة السياسية احلزبية عىل فكرة رصاع املصالح، وهي فكرة 

تزيد من التوتر يف جمتمعات حديثة العهد باآلليات القانونية واالقتصادية واالجتامعية الالزمة إلدارة الرصاع واحتوائه107.
ويف السياق ذاته يرى فريق من الدارسني أن الغرس املبارش للنموذ	 الديمقراطي يف أي جمتمع جمرد أسطورة، حيث إن نقل الديمقراطية إىل 
جمتمعات ال تتمتع بخربة سابقة يف املامرسة الديمقراطية البد وأن ينتهي بالفشل أو بحكم الغوغاء، وهو ما أطلق عليه فريد زكريا الديمقراطية 
الالليرباليةIlliberal Democracy 108وهو ما يعني أن الديمقراطية ليست من السهل غرسها وتعزيزها يف الثقافات املختلفة، حيث الظروف 

املحلية الالزمة لتطورها تلعب دوًرا حاساًم يف ذلك.
أما فيام يتعلق باإلدارة الدولية لألقاليم، يمكن القول إهنا نجحت جزئًيا يف تأدية مهاما يف بناء السالم، بمعنى أهنا نجحت يف حتقيق األهداف قصرية 
املدى خاصة يف هتيئة املرسح يف جمتمعات ما بعد انتهاء الرصاع إلجراء االنتخابات أو إيقاف العنف بام يمهد للتحول إىل السالم، مع األخذ يف االعتبار 
أن النجاح املحتمل ملهامها يتوقف أيًضا عىل ممارستها، حيث تتمثل أكثر التحديات التي تواجهها يف هذا املضامر يف نطاق سلطاهتا، فنظًرا ألهنا متارس 
سلطاهتا بالوكالة لصالح شعب اإلقليم الذي تديره، فإن هذا جيعل ترصفاهتا مقيدة بكل ما هو رضوري لتحقيق الغرض منها، ويف نفس الوقت لن 
تستطيع حتقيق ذلك بدون وضوح التفويض املمنوح هلا عرب قرار جملس األمن الدويل. فمثاًل قرار جملس األمن رقم 1272 املنشئ لعملية األمم املتحدة 
يف تيمور الرشقية قد أعطى لإلدارة الدولية سلطة ممارسة كل السلطات الترشيعية والتنفيذية فضاًل عن إدارة كل ما يتعلق بالعدالة، يف حني أن قرار جملس 
األمن رقم 1244 اخلاص بعملية كوسوفو مل يتضمن مثل هذا التحديد الواضح، ومن ثم اتسع نطاق تلك السلطات وما ترتب عىل ذلك من حتديات109.
ويثار ارتباًطا بذلك يف حالة كوسوفو قضية متتع مهمة األمم املتحدة بالرشعية، حيث اهتمت من جانب بعض املحللني بأهنا متاثل االستعامر اجلديد يف 

التوجهات والسلوك، وهو ما دفعهم إىل اشرتاط رضورة اتباع الشفافية يف إعالن أهدافها وسلوكها وإال كانت رشعيتها عىل املحك 110.
ومن جانب آخر، يرى البعض رضورة وضع اسرتاتيجية جادة وفعاله حتكم انتهاء عملها Exit Strategy، حيث إن عدم وجود ختطيط جيد 
لعملية اخلرو	 وانتهاء عملها قد يؤدي إىل آثار مدمرة، ويف هذا اإلطار تم انتقاد األمم املتحدة إلعطاء األولوية إىل إجراء االنتخابات واعتبار 
ذلك أمًرا كافيًّا ومن ثم إهناء عمل البعثة، فخربة تيمور الرشقية تشري إىل عكس ذلك، حيث إن هناك فرًقا بني النجاح املبدئي والنجاح املستدام 
لعمليات األمم املتحدة يف مواقف ما بعد انتهاء الرصاع، فنجاح مهمة األمم املتحدة يف قيادة تيمور الرشقية إىل االستقالل وإجراء انتخابات 
وخلق مؤسسات عىل أسس ديمقراطية أمر ال يمكن إنكاره حيث حتقق هذا اهلدف بدون إثارة مشاكل، ولكن إهناء عمل البعثة وإحالهلا بأخرى 
أقل حجاًم مل يكن كافًيا ملامرسة سلطة اإلرشاف عىل اخلدمات املدنية وبناء قوة الرشطة واجليش والنظام القضائي، يف نفس الوقت كانت القدرة 
املحلية غري كافية للحفاظ عىل االستقرار عقب االستقالل، بام يعني أن عملية األمم املتحدة يف تيمور الرشقية كانت حتتا	 مزيًدا من الوقت111.

104  - حسن نافعة، "انهيار نظام األمن الجماعي"، مجلة السياسة الدولية، العدد 161، يوليو، 2005، ص57.
105  - Arne Orford, "Jurisdiction  without territory from the Holy Roman Empire to the Responsibility to Protect", Michigan Journal of 
International Law, Vo. 30, 2009, p. 998.
106  - Roland Paris, "Peacebulding and the Limits of Liberal Internationalism", International Security, Vol. 22,1992, p.54.
107  - Roland Paris, At War's End: Building Peace After Civil Conflict, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). PP. 189-190.
108  - Fareed Zakaria, The Illiberal Democracy at Home and abroad, (New York, ww. Norton, 2003). 

109  - سعاد محمود أبو ليله، مرجع سبق ذكره، ص 34-33.
110  -  Markus Benzing, "International Administration of Territories", Max Planck Encyclopedia of Public International Law, (May, 2010), p.20.

111  - سعاد محمود أبو ليله، مرجع سبق ذكره، ص34.
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25 خبرات األمم املتحدة فى عمليات  بناء السالم

2 - بالنسبة للمجتمعات التي تعمل فيها بعثات بناء السالم:
حتدد البيئة الداخلية لألقاليم التي مزقها الرصاع نطاق سلطات ومهام 
اإلدارة الدولية، ومن ثم النموذ	 املناسب إلدارة تلك األقاليم، وعام إذا 
كان يرتكز عىل تويل اإلدارة الدولية لسلطات كاملة يف اإلقليم، أو تصبح 
جمرد رشيك يف تلك السلطات، ويف ذلك يرى البعض أن مستوى العداء 
بني األطراف املتصارعة وتوافر القدرة الداخلية عىل البناء عامالن هامان 

يف حتديد فعالية السلطة املطلوبة لبناء السالم112.
 يف السياق ذاته، يعد قبول سكان تلك املجتمعات التي مزقها الرصاع 
لعمل اإلدارة الدولية عاماًل مهاًم يف نجاحها، فاخلربة تشري إىل أن العمليات 
التي تتم يف إطار قبول حمدود وهش نادًرا ما تؤدي إىل نتائج مثمرة، والقبول 
املقصود هنا ليس جمرد القبول الرسمي، أي وجود اتفاقية قبل بدء العملية، 
حيث إن نجاح العملية يتوقف بدرجة أكرب عىل قبول السكان وليس النخبة 

الذي يعد قبوهلا جمرد أساس إجرائي لقيام اإلدارة بسلطاهتا113.  
جيعلها  ما  هو  الدولية  لإلدارة  املحلية  العنارص  قبول  إن   ، آخر  بمعنى 
املتصورة  الرشعية  عليه  يطلق  ما  دقة  أكثر  بمعنى  أو  بالرشعية  تتمتع 
من  رشعي  أنه  عىل  حكمها  إدراك  أي   ،  Perceived Legitimacy
جانب سكان اإلقليم الذي متارس سلطاهتا يف إطاره، فعىل الرغم من متتع 
أن  إال  األمن،  جملس  قرار  نتيجة   Legality باملرشوعية  الدولية  اإلدارة 
ذلك ال يؤدي تلقائًيا لتمتعها بالرشعية، ولذلك فإن األمر يتطلب تأكيد 
وأن  البد  العمليات  بتلك  القائمني  أن  بمعنى  املتصورة،  الرشعية  تلك 
وأال  هبا  األقاليم  تلك  سكان  يلزمون  التي  واملعايري  لاللتزامات  خيضعوا 

سيفقدون مصداقيتهم.
ومن جانب آخر وهو األهم، البد من التأكيد عىل مشاركة العنارص املحلية منذ البداية يف عملية صنع القرار واالشرتاك يف إنجاز مهام العملية، 
وبالرغم من صعوبة حتقيق ذلك يف بعض احلاالت، إال أن ذلك ال يمكن جتاهله عىل املدى الطويل ومن ثم تقع عىل اإلدارة الدولية لألقاليم 

مسئولية املوازنة بني كل من اهلدفني أي حتقيق األمن واحلكم الديمقراطي114.
3 - بالنسبة ملرص:

 تشري اخلربة إىل رضورة توسيع وتطوير الدور املرصي يف إطار عمليات بناء السالم، خاصة وأن مرص متتلك املقومات التي متكنها من القيام 
بذلك سواء من حيث وجود قيادة واعية هلا رؤية متكاملة يف هذا املجال، أو وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك، فضاًل عن توافر العنارص املادية 
وغري املادية والكوادر البرشية املؤهلة لذلك، وبذلك ال جيب أن يقترص الدور املرصي عىل جمرد املبادرات عىل مستوى اخلطاب السيايس أو 
التدريب عىل بناء السالم من خالل ورش العمل، وإنام توسيع هذا الدور عىل أرض الواقع بشكل عميل من خالل الرشاكة بني الدور الرسمي 

للدولة والدور غري الرسمي ممثاًل يف مؤسسات املجتمع املدين والقطاع اخلاص، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل زيادة فاعلية الدور املرصي.
 وتستطيع مرص من جانب آخر من خالل التنسيق مع الدول األخرى التي تشاركها األفكار واملصالح يف تطوير نموذ	 بناء السالم الذي 
تتبناه منظمة األمم املتحدة ليصبح أكثر مالءمة للسياقات املحلية لدول اجلنوب، وهو ما يؤدي إىل زيادة فرص نجاح عمليات بناء السالم التابعة 
لألمم املتحدة من جانب، ويف نفس الوقت إتاحة الفرص لتوسيع الدور املرصي يف هذا املجال من جانب آخر بحكم انتامئها لدول اجلنوب، 

فهي أكثر قدرة عىل تفهم االعتبارات والتقاليد املحلية ملجتمعاته.

112  - Carsten Stahn,Op. Cit., p. 745.
113  - Ibid, p. 743.
114  - Friedrich, Op. Cit., p.290. 
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اخلامتة:
 بالرغم من التحديات التي تواجهها عمليات األمم املتحدة يف جمال بناء السالم منذ انتهاء احلرب الباردة، إال أهنا مازالت أداة صاحلة للتعامل 

مع املجتمعات التي مزقها الرصاع يف القرن احلادي والعرشين.
أنه يمكن القول أن  التي تعاجلها، إال  بناء السالم األممية بسبب تباين احلاالت  الناجح لعمليات  وبالرغم من صعوبة حتديد نموذ	 لألداء 
اخلربات الدولية تشري إىل وجود معايري عامة جيب االسرتشاد هبا إذا كان هناك حرص عىل زيادة فاعليتها، و تتمثل هذه املعايري يف وجود رؤية 

واضحة للمستقبل، وأن يتم توضيح تلك الرؤية بكل شفافية للمجتمع املستهدف، وإال عانت املهمة من مشكالت تتعلق بمصداقيتها.
وكذلك رضورة مشاركة سكان املجتمع الذي متارس فيه البعثة مهامها يف حتقيق أهدافها، ومن ثم مشاركتهم يف صنع القرار منذ البداية، األمر 
الذي حيقق الرشعية للعملية إىل جانب املرشوعية التي تتمتع هبا منذ البداية بموجب قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة. كام جيب أن يكون 
قرار جملس األمن اخلاص بتفويض العملية واضح، من حيث حتديد أهداف ونطاق سلطات البعثة بام ال يؤدي إىل التوسع يف تفسريه من جانب 

البعثة.
املتحدة من حيث تشكيلها وتوفري موارد كافية هلا، وحتديد اإلرشاف  أن يكون هناك ختطيط جيد لعملية األمم  املهم  إىل جانب ذلك، من 

والرقابة عىل أدائها، هذا فضاًل عن اسرتاتيجية فعالة حتكم انتهاء عملها.
 ويف هذا السياق، من املتوقع أن تتزايد فاعلية الدور املرصي خالل الفرتات القادمة يف مهام األمم املتحدة لبناء السالم، خاصة وأنه يتوافر 
لدى مرص رؤية متكاملة األركان يف جمال فض املنازعات وبناء السالم يدعمها قدرات مادية وبرشية بام يسمح برتمجتها لسلوك عىل أرض الواقع.
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