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التمهيد
سعيًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، يتعّي عىل كافة الدول األعضاء االستثامر، وبشكٍل ملحوظ، يف القدرات الفنية واملوارد 

البرشية واملالية ذات الصلة املتاحة، يف الوقت الذي ال تزال فيه اإلرادة السياسية الكامنة من أجل تحقيق ذلك قويًة. 

وكذلك، تعّد “القدرة التعاونية” من القدرات ذات األهمية املامثلة واألكرث دهاًء التي تتحىّل بها املجتمعات، رضوريًة أيًضا. فعىل 
املستوى الوطني، يشري ذلك إىل القدرة عىل التعاون بغض النظر عن الحدود السياسية واالجتامعية القامئة، وذلك من أجل تعزيز 
عملية تطبيق أبرز اإلصالحات، والعمل مًعا لالستفادة من املوارد الطبيعية الثمينة واستخدامها لخدمة املصلحة العامة، ومعالجة 

املخاطر أو النزاعات الناشئة والتصّدي لها بشكٍل سلمي.   

أّما عىل املستوى املحيل، فتنعكس هذه القدرة التعاونية يف مستويات التامسك االجتامعي، وكذلك يف قدرة املجتمعات عىل العيش 
والعمل مًعا ضمن مساحاٍت واحدٍة مشرتكٍة. وبدون هذه القدرة، لن تُتاح إمكانية تحقيق اإلجامع أو تشكيل االئتالفات الكامنة وراء 

استحداث تغيريات هادفة وإصالحات رضورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وال حتّى الحفاظ عىل السالم عىل حّد سواء.

وتنعكس هذه القدرة، وبشكٍل جزيئ، يف املؤسسات الرسمية والتقليدية منها عىل حّد سواء، التي من شأنها تأدية دور الوسيط يف 
عمليات تحقيق اإلجامع أو التغيري السلمي، سواء كانت لجان برملانية أو مجالس سلم محلية أو لجان مصالحة وطنية أو منتديات 

كبار السّن.

وعىل نفس القدر من األهمية، تنعكس هذه القدرة أيًضا يف األدوار التي يضطلع بها الوسطاء املوثوق بهم، أّي “الوسطاء الداخليي”، 
الذين، ومن خالل النفوذ والرشعية والشجاعة واملهارات الفريدة الذين يتحلّون بها، يساهمون يف تحفيز التغيريات يف املواقف 

والسلوكيات الرضورية إلحداث التحّول املنشود، وتأدية دور الوساطة يف الكثري من األحيان أيًضا للحّد من إمكانية تحّول أّي من هذه 
الخالفات أو التوترات املحتملة إىل عنٍف. 

وعىل مدى السنوات السبع املاضية، تعاونت األمم املتحدة واالتحاد األورويب مًعا ملساعدة عوامل التغيري هذه يف حواىل 20 دولٍة. 
ويف العديد من الدول األخرى، قّدم رشكاء التنمية مساعدات مامثلة للوسطاء الداخليي، وذلك سعيًا منهم للحفاظ عىل أوجه السالم 

والتنمية، ويف بعض األحيان أيًضا الستكامل عمليات حفظ السالم الرسمية القامئة. 

وتتضّمن النسخة املحّدثة من املذكرة التوجيهية هذه، التي صدرت ألّول مرٍّة يف العام 2014، الدروس الرئيسية املستفادة من 
مجموعٍة واسعٍة من الحاالت، مبا يف ذلك تلك املدعومة بفضل الرشاكة القامئة بي االتحاد األورويب واألمم املتحدة، وتسلّط الضوء أيًضا 

عىل اسرتاتيجيات قابلة للتطبيق لتحديد ودعم هؤالء الوسطاء دون املساس بأدوارهم ومميّزاتهم الفريدة، يف الوقت الذي تقوم فيه 
بعكس التزام الرشكاء األوسع نطاقًا ببناء القدرات الوطنية املعنيّة مبنع نشوب النزاعات وتحقيق أهداف التنمية املستدامة بطريقٍة 

ناجحٍة ويف الوقت املناسب عىل حّد سواء.  

ووفًقا أللربت أينشتاين: “ ال ميكننا حل مشكلٍة باستخدام العقلية نفسها التي أنشأتها”. ويف هذا السياق، ينظر الوسطاء الداخليون 
يف قدرات املجتمع الذاتية لتخيّل إمكانياٍت جديدٍة ومساراٍت ناجحٍة لتحقيق التنمية املستدامة والسالم الدائم. ونأمل أن يستخدم 

الزمالء املذكرة التوجيهية هذه لتوفري الدعم الفّعال يف الوقت املناسب لهؤالء الوسطاء، وال سيام لألدوار الذين يضطلعون بها يف 
الحفاظ عىل السالم وتسهيل عملية تحقيق أهداف التنمية املستدامة أيًضا.
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شكر وتقدير

متّت صياغة املذكرة التوجيهية هذه بدعٍم مايل من االتحاد األورويب، وبقيادة فريق مكتب السياسات ودعم الربامج التابع لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ، بتوجيٍه من كايت تومسون وفيسنا ماركوفيتش داسوفيتش ومن تأليف جوزي ليانا كاي. ويف هذا السياق، نحن 
ممتّنون لكافة األفراد الذين شاركوا يف ورش العمل واالجتامعات املنعقدة يف هذا الشأن، وكذلك ألولئك الذين ساهموا يف طرح رؤى 

وأفكاٍر قيّمة خالل املقابالت الثنائية. وقد قّدم العديد من الخرباء، مبا يف ذلك كلري هوكينز وتشيتان كومار وآنا لوكيتش ومري مبرش 
ولقامن باتل وأنتي بينتيكاينن ونويال ريتشارد ولورين رويرت وريتشارد سميث وسابينا شتاين وسانا تاساال وأوالي فويومنا، مساهامت 
لصياغة املسودات األولية لهذه الوثيقة، هذا وباإلضافة إىل غريهم من الخرباء الذين شاركوا جميًعا يف عملية استعراض األقران. وأخريًا 

وليس آخرًا، نحن ممتّنون أيًضا للزمالء والرشكاء والوسطاء الداخليي أنفسهم لتقديم دراسات حالة وشهادات ونصائح تخدم كافة 
الجهات املعنيّة يف هذا املجال. وكذلك، نود التقّدم بجزيل الشكر لكافة الزمالء واألصدقاء عىل الوقت والجهد املبذول إلمتام املذكرة 

التوجيهية هذه.



3 2

جدول املحتويات
امللخص التنفيذي 

املقّدمة

ملحة عامة

استحداث مفهوم “الوسيط الداخيل”

عن املذكرة التوجيهية: األهداف املنشودة والجمهور املستهدف والهيكل املعتمد 

1. القسم األول: ما أهمية مشاركة الوسطاء الداخليني؟ الوساطة الداخلية يف خضم  املشهد
    السيايس الواقعي خالل القرن الحادي والعرشين

نطاق النزاع وطبيعته املتغرّية

الحفاظ عىل السالم ودور الوسطاء الداخليي

الوساطة الداخلية خالل القرن الحادي والعرشين

2. القسم الثاين: تفهُّم الوسطاء الداخليني والوساطة الداخلية: أصول املفهوم وتطوره وأبعاده الرئيسية  
تطور املفهوم: رؤى مستقاة من النظرية والتطبيق

من هو الوسيط “الداخيل”؟

أين يلتقي الوسطاء الداخليون بسائر الوسطاء؟

أين تكمن مناطق قوة الوسطاء الداخليي الرئيسية؟ وما هي أهم القيود املفروضة عليهم؟

3. القسم الثالث: املشاركة الفعالة مع الوسطاء الداخليني: اسرتاتيجية مشاركة من مثاين نقاط 
الخطوة األوىل: تحليل السياق

الخطوة الثانية: وضع اسرتاتيجية إلدارة املخاطر

الخطوة الثالثة: استكشاف الخيارات واتخاذ الخيارات االسرتاتيجية

الخطوة الرابعة: تعزيز العمليات االستشارية بهدف تحديد الوسطاء الداخليي ذوي الصلة

الخطوة الخامسة: تفهُّم احتياجات الوسطاء الداخليي

الخطوة السادسة: التشارك يف وضع اسرتاتيجية مشاركة: العنارص املحتملة

الخطوة السابعة: تقييم تأثري اسرتاتيجية املشاركة املشرتكة

الخطوة الثامنة: استكشاف الخيارات املتاحة من أجل االستدامة       

4. القسم الرابع: التعلّم من املامرسات
مبادئ مشاركة الوسطاء الداخليي األساسية

نصائح من مامرسي وصّناع سياسات يعملون يف هذا املجال

شهادات حيّة/أمثلة من الوسطاء الداخليي

مربعات النصوص
مربع النص 1: ملحة عامة عن املذكرة التوجيهية

مربع النص 2: سامت الوسطاء الداخليي الرئيسية

مربع النص 3: تفهُّم الوسطاء الداخليي

5

7

7

8

8

11

11

12

16

  20

20

23

25

28

 31

31

33

38

42

45

48

53

54

       

60

60

68

70

 
10

21

23



5 4

مربع النص 4: مثال عن وسيٍط داخيل يف ميدان العمل

مربع النص 5: ملحة منوذجية عن وسيط داخيل

مربع النص 6: األدوار املتنوعة واملتواصلة التي يضطلع بها الوسطاء الداخليون: الصومال

مربع النص 7: املجاالت املواضيعية التي يعمل فيها الوسطاء الداخليون واألدوار النمطية التي يؤدونها

مربع النص 8: الوسطاء الداخليون والتعامل مع الجامعات املسلحة يف سوريا

مربع النص 9: الوسطاء الداخليون باعتبارهم منارصين للقضايا الجنسانية

مربع النص 10: تفهُّم احتياجات الوسطاء الداخليي

مربع النص 11: استدامة عمل مجموعة غري رسمية من الوسطاء الداخليي: أمثلة من الفلبي وكينيا

)I4P( مربع النص 12: استيعاب مفهوم البنى األساسية للسالم

دراسات الحالة
دور الوسطاء الداخليي يف عمليات الحفاظ عىل السالم: الفلبي

دور املرأة يف منع انتشار العنف املتّصل باالنتخابات: أوغندا 

دور الوسطاء الداخليي املوّجهي تقليديًا ودينيًا: جنوب السودان 

دور الوسطاء الداخليي يف النزاعات املتّصلة باملوارد الطبيعية والشعوب األصلية والتنمية: البريو  

دور الوسطاء الداخليي يف بناء التامسك االجتامعي: اليمن

دور الوسطاء الداخليي يف توجيه إنذارات مبكرة: بوليفيا وتيمور الرشقية

دور الوسطاء الداخليي املوّجهي تقليديًا ودينيًا ومنع انتشار العنف املتّصل باالنتخابات: ليسوتو 

دور الوسطاء الداخليي يف تعزيز البنى األساسية للحفاظ عىل السالم: إفريقيا

دور الوساطة الداخلية يف النزاعات املتّصلة بهجرة املاشية: السودان وجنوب السودان

الوسطاء الداخليون والتنمية املستدامة: هندوراس

الوسطاء الداخليون والسكان األصليون واملشاريع الصناعية: غواتيامال

24

28

30

39

42

43

45

55

56

 
14

18

26

34

36

40

46

50

58

62

66



5 4

امللخص التنفيذي
شهد القرن الحادي والعرشون ارتفاًعا هائاًل يف أعداد النزاعات القامئة ومستويات تعقيدها، حيث تضاعف عدد الحروب األهلية 
الكربى حواىل ثالث مرّات منذ العام 2010 وازدادت معّدالت الوفيات الناتجة عن النزاعات ستّة أضعاف خالل الفرتة املمتّدة بي 
العامي 2011 و2015 1  ويف هذا السياق، تواصل النزاعات اتخاذ طابع دويّل وإقليمّي وتتفاقم حّدتها نتيجة ظهور معامل الحرب 
بالوكالة.  وانطالقًا من نشوء ظواهر عدم املساواة واإلقصاء وتغرّي املناخ وتسييس الدين، تحظى هذه النزاعات بتأثريٍ مدّمر عىل 
األرواح وسبل العيش. وقد ساهمت اتجاهات الرصاعات الحالية يف التأكيد عىل رضورة الحّد منها واستحداث تحّول جوهري يف 

الطريقة التي يتصّدى املجتمع الدويل فيها للنزاعات القامئة، يف الوقت الذي يتّم فيه بذل جهوٍد طويلة األمد وأكرث شموليًة وموجهة 
محليًا لتعزيز أوجه السالم والحفاظ عليه.

وكجزٍء من هذا التحّول، عملت األمم املتحدة، وبشكٍل وثيق، مع االتحاد األورويب منذ العام 2012 لدعم عملية تطوير وتعزيز 
وتطبيق قدرات “الوساطة الداخلية” يف جميع أنحاء العامل.  ويف املذكرة التوجيهية هذه، يُشار إىل الوسيط الداخيل باعتباره “فرد أو 
مجموعة من األفراد الذي يستمّدون رشعيتهم ومصداقيتهم ونفوذهم من رابٍط اجتامعي ثقايف و/أو ديني وشخيص حتمي يجمعهم 
بأطراف النزاع، األمر الذي من شأنه أن مينحهم روابط قوية من الثقة التي من شأنها املساعدة يف تعزيز التغيريات الالزمة يف مواقف 

الجهات الفاعلة الرئيسية التي، ومع مرور الوقت، ستساهم يف الحّد من تفاقم النزاعات وبالتايل، الحفاظ عىل السالم”. وبالتايل، ركّزت 
الرشاكة القامئة بي األمم املتحدة واالتحاد األورويب عىل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية، وذلك من أجل املساعدة يف 

تطوير آليات و/أو منتديات و/أو قدرات وطنية مستدامة لتعزيز أوجه الوساطة الداخلية وإدارة النزاعات. 

وقد أسفر عن تنفيذ املرحلة األوىل من عملية إبرام الرشاكة القامئة بي األمم املتحدة 
واالتحاد األورويب، صياغة مذكرة توجيهية بعنوان “دعم الوساطة الداخلية: تعزيز القدرة 

عىل مجابهة النزاعات واالضطرابات”2 خالل العام 2013 ونرشها بعد مرور سنٍة عىل ذلك. 
وبعد خمس سنواٍت، تسعى املذكرة التوجيهية املنّقحة هذه لتسليط الضوء عىل عمل 

الجهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة واالتحاد األورويب وتحديده، وذلك يف إطار سعيها 
الدؤوب للتعامل مع الوسطاء الداخليني، من خالل التأكد من دعم هذه الجهود بأحدث 
الرؤى واألبحاث العملية املبتكرة. ومن أجل تحقيق هذه الغايات املنشودة، تضّم املذكرة 
التوجيهية هذه رؤى مجموعٍة واسعٍة من األكادمييي وصّناع القرار واألخصائيي املامرسي، 

تّم استخالصها كنتيجٍة ملراجعة دراسات واسعة  النطاق وعقد ورش عمل مع الخرباء 
وإجراء دراسات استقصائية ومقابالت. وقد سلّطت هذه العملية الضوء عىل أربع نتائج 

رئيسية، من شأنها تحديد هيكل املذكرة التوجيهية هذه، وذلك عىل النحو التايل:

يؤدي الوسطاء الداخليون دوًرا حيويًا يف الحفاظ عىل السالم يف عرص االضطراب.	 
يخيّم غموض عىل مفاهيم ومامرسات كّل من الوسطاء الداخليي والوساطة الداخلية.	 
ال بّد من مواصلة مساعي التوجيه بشأن املوضوع املطروح وإدخال فوارق بسيطة 	 

أكرب يف هذا الشأن.
قد يشارك األخصائيون املامرسون أبرز مامرساتهم الواسعة النطاق املعنيّة مبجال التعامل مع الوسطاء الداخليي، يف الوقت الذي 	 

توفر فيه دراسات الحالة أداًة مفيدًة لفهم مثل هذه املامرسات ضمن سياقها املحدد.

http://digitallibrary.un.org/ :115، الصفحة 3 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل/A/72 ،2017 1   تقرير األمي العام، “أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة”، 27 حزيران/يونيو

   .)record/1291524/files/A_72_115-EN.pdf

http:// :2   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، “دعم الوساطة الداخلية: تعزيز القدرة عىل مجابهة النزاعات واالضطرابات”، مذكرة توجيهية، 2014 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Supporting-Insider-Mediation---Strengthening-Resilience-to-Conflict-and-Turbulence--
 .)EU%20Guidance%20Note.pdf

مذكرة إرشادية الوساطة الداخلية  
)الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(
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وبالتايل، يسعى القسم األول من املذكرة التوجيهية هذه الستكشاف أهمية الوساطة الداخلية يف خضم  املشهد السيايس الواقعي 
خالل القرن الحادي والعرشين. ويف هذا اإلطار، ساهم تفاقم ظهور معامل الحرب بالوكالة بفعل القوى العاملية واإلقليمية يف 

استحداث بيئة نزاع أكرث تعقيًدا وديناميكيًة، تتميّز بتدهور األرايض واملوارد الطبيعية، وظهور سياسات الهوية، ومواصلة فرض النظام 
األبوي، والطبيعة الحرصية للقوة السياسية واالقتصادية، وتفّكك الجامعات املسلّحة. وقد أّدت هذه التعقيدات إىل تقليص املساحة 

السياسية املخصصة للوساطة. وعىل النحو الذي شّددت عليه خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عىل الروابط القامئة بي السالم 
والتنمية، فقد سلّطت خطة الحفاظ عىل السالم الضوء عىل الحاجة التباع نهٍج أكرث شموليًة للتصّدي للنزاعات. ويتجّسد ذلك يف 

قدرات الوساطة الذاتية املتاحة عىل املستوى املحيل التي تحظى بواقع جيّد ملواصلة تأدية العمل السيايس الرضوري لتعزيز السالم 
وضامن الحفاظ عليه مع مرور الوقت، كجزٍء من نهج “املجتمع بأكمله”. لذلك، يحظى الوسطاء الداخليون بدوٍر حاسٍم لتأديته، 

وذلك من خالل االستفادة من عالقاتهم القامئة عىل املستويي العمودي واألفقي لبناء الثقة وتبّني عقلية جديدة وتغيريات سلوكية 
رضورية للحّد من تفاقم النزاعات والحفاظ عىل السالم.

أّما القسم الثاين من املذكرة التوجيهية هذه، فيسعى لتعزيز عملية تكوين فهٍم أفضل لألسس النظرية والعملية ملفهوم الوساطة 
الداخلية، وبالتايل استكشاف الطريقة التي نجحت مجموعة من األفراد واملؤسسات البارزة، كجون بول ليديراخ ومركز هرني دونان 
للحوار يف املجال اإلنساين ومؤسسة بيس نيكسس ومؤسسة بريغهوف عىل سبيل املثال، من خاللها باستخدام خرباتها املكتسبة أثناء 
تعاونها مع الوسطاء الداخليي من أجل توضيح سامتهم الرئيسية، التي تنطوي عىل الثقة باألطراف املتنازعة واحرتامها، والحساسية 
العميقة البارزة إزاء االختالفات الثقافية والدينية والسياسية، والقدرة عىل العمل كـ”شبكات” أفقية وعمودية، واملستويات العالية 

من النفوذ والسلطة والتقارب الشخيص من األطراف، وااللتزام والتفاين الشخيص القوي. ويسلّط هذا القسم أيًضا الضوء عىل املفهوم 
النسبي للوساطة الداخلية، وذلك من خالل مقارنة الوسطاء الداخليي بـ”الوسطاء الخارجيي”. ويف هذا السياق، يؤكد تحليل نقاط 
قوة الوسطاء الداخليي والوسطاء الخارجيي وضعفهم عىل رضورة العمل مًعا، وبشكٍل مشرتك، يف ظل سياق نزاٍع معّيٍ ما. وكذلك، 
يعرض هذا القسم األسلوب املعتمد الذي يؤدي الوسطاء الداخليي من خالله دورهم املحدد، والذي غالبًا ما يتجاوز حدود عملية 

الحفاظ عىل السالم الرسمية، التي تنطوي بالتايل عىل التوّسط لتغيري كّل من العقليات والسلوكيات املعتمدة، وبناء الروابط والثقة، 
وإعادة بناء أو تعزيز العالقات القامئة حيث يكون النسيج االجتامعي فيها ضعيًفا أو حتّى متالشيًا.

ويف القسم الثالث، توفر املذكرة التوجيهية هذه دلياًل تفصيلًيا للتفاعل مع الوسطاء الداخليني وضامن مشاركتهم يف عملية الحفاظ 
عىل السالم، وذلك عىل النحو التايل:

تضمن الخطوة األوىل املتمثّلة يف تحليل السياق استناد اسرتاتيجية مشاركة الوسطاء الداخليي إىل فهٍم مشرتك للمنظور املعتمد 	 
والجهات الفاعلة املعنيّة والديناميكيات ذات الصلة، هذا وباإلضافة إىل ديناميكيات السلطة والعالقات القامئة بي الجنسي التي 

من شأنها تحديد الخيارات املتاحة وتقييدها عىل حّد سواء.
تنطوي الخطوة الثانية عىل وضع اسرتاتيجية إلدارة مخاطر، من شأنها املساهمة يف توضيح العالقة املتبادلة القامئة بي السياق 	 

والربامج واملؤسسات املعنيّة، وذلك من أجل تعزيز كفاءة عملية املشاركة وفعاليتها. 
توّضح الخطوة الثالثة كيفية استكشاف خيارات املشاركة املتاحة واتخاذ خيارات اسرتاتيجية، وذلك من خالل تحديد نقاط 	 

الدخول املحتملة املعنيّة باملجاالت املواضيعية الرئيسية.
تحّدد الخطوة الرابعة كيفية تعزيز سري العمليات االستشارية بهدف تحديد الوسطاء الداخليني ذوي الصلة، وذلك من خالل 	 

تطوير عمليات تشاورية وتشاركية من شأنها أخذ النزاعات القامئة والسلطة املعتمدة باالعتبار، بأسلوٍب متناغٍم متاًما مع 
ديناميكيات النوع االجتامعي واتجاهات الشباب. 

توّضح الخطوة الخامسة كيفية تحديد احتياجات الوسطاء الداخليني املحددة، يف الوقت الذي يتّم فيه أخذ أهدافهم وواقعهم 	 
وقدراتهم ومواردهم املتاحة باالعتبار. 

توفر الخطوة السادسة قامئًة من الخيارات التي ميكن استخدامها للمشاركة يف تطوير اسرتاتيجية مشاركة، وذلك بالتعاون مع 	 
الوسطاء الداخليي، مبا يف ذلك من خالل مبادئ االعرتاف وتعبئة الدعم السيايس وتطوير السيناريوهات ذات الصلة املحتملة 

وضامن تيسري العمليات ضمن املجموعات والدعم اللوجستي والتدريب.   
تكشف الخطوة السابعة عن طرٍق لتقييم تأثري اسرتاتيجية املشاركة املشرتكة، مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييم التكيفية 	 

والتشاركية التي يقودها الوسطاء الداخليون.  
تناقش الخطوة الثامنة الخيارات املتاحة لتعزيز استدامة املبادرات، وذلك من خالل الوسائل الرسمية وغري الرسمية منها عرب  	 

فهم وتحديد تحديات كّل منها.
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وبالنسبة للقسم األخري من املذكرة التوجيهية هذه املتمثّل يف التعلّم من املامرسات، فيحدد مبادئ مشاركة الوسطاء الداخليي 
األساسية. وبالتايل، تساهم املذكرة التوجيهية هذه يف التشجيع عىل اعتامد اسرتاتيجيات مشاركة ترتكز عىل تحليل السياق القائم 
وتأخذ النزاعات الحالية وأهمية التعذر عن إلحاق أّي رضٍر ذي صلة باالعتبار. وكذلك، ال بّد عىل اسرتاتيجيات املشاركة هذه أن 

تكون مستنرية املخاطر ورسيعة االستجابة وغري توجيهية، وأن تتمتّع بالقدرة عىل مجابهة النزاعات املحتملة، وأن تكون مدعومًة 
بنهٍج قائٍم عىل احرتام مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بي الجنسي، فضاًل عن مراعاتها للعواقب غري املقصودة وإدراكها لالتجاهات 

السياسية السائدة ومتتّعها باإلبداع واملرونة واستنادها إىل رغبٍة يف التعلّم واملشاركة يف اعتامد مامرسات تأملية واتّسامها بالتواضع 
عىل حّد سواء. وختاًما، تعرض املذكرة التوجيهية هذه شهادات عدٍد من األخصائيي املامرسي وصّناع السياسات من جهة، وعدٍد آخر 
من الوسطاء الداخليي املشاركي يف مثل هذه العمليات من جهٍة أخرى. وقد تّم عرض دراسات حالة أيًضا يف مختلف أقسام املذكرة 

التوجيهية هذه، وذلك لتسليط الضوء عىل الطريقة التي يعمل من خاللها الوسطاء الداخليون عىل معالجة مجموعٍة واسعٍة من 
القضايا املواضيعية، مبا يف ذلك تلك املعنيّة بعمليات الحفاظ عىل السالم، والنزاعات ذات الصلة باملوارد الطبيعية، والعنف املرتبط 

باالنتخابات، والتامسك االجتامعي، وغريها من املسائل األخرى املرتبطة بالدين واإلميان عىل حّد سواء.

املقّدمة

ملحة عامة

يتّم تعريف النزاع السائد يف القرن الحادي والعرشين وفًقا لظاهرتي اثنتي واضحتي، بحيث تتّخذ األوىل منهام طابًعا كميًا، يف حي 
تسيطر عىل الثانية سامٌت نوعيٌة. فمن الناحية الكمية ويف عكس اتّجاهات ما بعد الحرب الباردة، ازدادت حّدة النزاعات القامئة 

خالل العقد املايض بشكٍل دراماتييك، يف حي تفاقم تأثريها العظيم عىل حياة وسبل عيش أولئك الذين تأثروا بها إّما بشكٍل مبارش 
أو غري مبارش. أّما من الناحية النوعية، فقد ازداد تعقيد الدوافع الكامنة وراء نشوء هذه النزاعات يف كّل من املجالي العام والخاص، 

األمر الذي ساهم يف مضاعفة وتكثيف ديناميات وآثار تضارب السلطة واملصالح يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافية، ماّم أدى إىل ظهور حاالت متفرّقة من العنف والنزاعات املستوطنة عىل حّد سواء. وبالتايل، ساهمت هذه االتجاهات يف 

جعل مساعي منع نشوب النزاعات والحفاظ عىل السالم تتصّدر قامئة أولويات جدول أعامل املجتمع الدويل.

واستجابًة لهذه الديناميات وكجزٍء من معامل رشاكٍة متطّورٍة، عملت األمم املتحدة، وبشكٍل وثيٍق، مع االتحاد األورويب منذ العام 2012 
لدعم عملية تطوير وتعزيز وتطبيق قدرات الوساطة الداخلية يف عدٍد متزايٍد من الدول. وقد ساعدت هذه الرشاكة القامئة يف تعزيز 
قدرات الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية الرئيسية عىل املشاركة يف مساعي الحوار واملناقشات البّناءة، وذلك بهدف تطوير آليات و/

أو منتديات و/أو قدرات وطنية مستدامة لتعزيز أوجه الوساطة الداخلية وإدارة النزاعات. ويف الوقت الذي كانت فيه هذه الرشاكة 
موجهًة أساًسا نحو دعم الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية، إاّل أنها ساهمت أيًضا يف تعزيز أوجه التعاون القامئة بي وفود االتحاد 

األورويب وتواجد األمم املتحدة عىل املستوى القطري.

ويف محاولٍة لتحديد وتوثيق مجموعة الخربات القطرية املعنيّة مبجال الوساطة الداخلية الواسعة النطاق وإتاحتها عىل اآلخرين الذين 
قد يستفيدون منها، متّت صياغة مذكرة توجيهية بعنوان “دعم الوساطة الداخلية: تعزيز القدرة عىل مجابهة النزاعات واالضطرابات”3 

خالل العام 2013 ونرشها بعد مرور سنٍة عىل ذلك. وإدراكًا لرسعة تغرّي واقع النزاعات القائم وتطّور معامل املشهد السيايس ومجال 
الوساطة الداخلية األكادميي امللحوظ، قّرر فريق الوساطة الداخلية التابع لألمم املتحدة واالتحاد األورويب تحديث املذكرة التوجيهية، 

األمر الذي أسفر عن صياغة هذه الوثيقة املعنونة “مشاركة الوسطاء الداخليي: الحفاظ عىل السالم يف عرص االضطراب”. 

3   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، “دعم الوساطة الداخلية”، 2014. 
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استحداث مفهوم “الوسيط الداخيل”

يف املذكرة التوجيهية هذه، يُشار إىل الوسيط الداخيل باعتباره “فرد أو مجموعة من األفراد الذي يستمّدون رشعيتهم ومصداقيتهم 
ونفوذهم من رابٍط اجتامعي ثقايف و/أو ديني وشخيص حتمي يجمعهم بأطراف النزاع، األمر الذي من شأنه أن مينحهم روابط 

قوية من الثقة التي من شأنها املساعدة يف تعزيز التغيريات الالزمة يف مواقف الجهات الفاعلة الرئيسية التي، ومع مرور الوقت، 
ستساهم يف الحّد من تفاقم النزاعات وبالتايل، الحفاظ عىل السالم”. ويُفّضل اعتامد مصطلح “الوسيط الداخيل” بداًل من غريه من 

التعريفات البديلة التي تّم اقرتاحها يف هذا الصدد، كـ”الوسيط الداخيل الجزيئ” أو “الوسيط املحيل”، نظرًا لتمتّع الوسطاء الداخليي، 
ووفًقا للمذكرة التوجيهية هذه، بسلطات “جزئية” معنيّة ببعض النواحي فحسب. وباإلضافة إىل ذلك، قد ينشأ الوسطاء الداخليون 
من مستويات محلية و/أو وطنية و/أو إقليمية ويعملون ضمنها، يف حي غالبًا ما يُستخدم املصطلح “محيل”، وبشكٍل مرتادٍف، مع 

الكلمة “مجتمعي” أو “جامهريي”. وبالتايل، تنطوي املجاالت املحتملة التي قد يتّم االعرتاف من خاللها بالدور الذي يؤديه الوسطاء 
الداخليون و/أو دعمه عىل سبيل املثال ال الحرص عىل عمليات السالم، والنزاعات السياسية، والعنف املرتبط باالنتخابات، والنزاعات 

ذات الصلة باملوارد الطبيعية، واألزمات اإلنسانية، والتطرّف العنيف، ونزاعات الهوية، والتسامح ضمن املجموعات، والقضايا املتنوعة 
القامئة عىل املستوى املجتمعي.

وبغض النظر عن النطاق الذي اخرتنا منحه ملفهوم الوساطة الداخلية أو تعريف الوسطاء الداخليي املعتمد، إاّل أنهم قامئون يف 
كّل دولة عىل اإلطالق. وقد يقول قائل إنه، ومع معاناة املجتامعات مواجهاٍت متضاربٍة يف املواقف واملصالح أّدت إىل توترات و/أو 

نزاعات،  فقد أّدى  قادة املجتمع، وكبار السّن والشيوخ، والشخصيات السياسية أو الدينية، والقادة املتمرّدون/العسكريون، واألساتذة 
واملعلّمون، واألطباء، وقادة األعامل، واألكادمييون، والكتّاب والفنانون من بي غريهم من الجهات دور الوسيط الداخيل الذي من شأنه 

التنّقل بي املجموعات املتجزئة وضمنها، واالستفادة من العالقات القامئة بينها، والسعي ملامرسة مستوى من التأثري الذي قد يُحدث 
فرقًا مع مرور الوقت بي النزاع القائم والسالم املنشود. ويف حي ال يحتاج الوسطاء الداخليون العرتاٍف خارجي إلثبات وجودهم، إاّل 

أن مثل هذا االعرتاف، أو حتّى الدعم، قد يُحدث، ويف الكثري من الحاالت أيًضا، فرقًا مهاًم يف مساعيهم املذولة يف هذا الشأن.

عن املذكرة التوجيهية: األهداف املنشودة والجمهور املستهدف والهيكل املعتمد

تّم تصميم املذكرة التوجيهية هذه، وبشكٍل أسايس، لتعزيز عمل الجهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة واالتحاد األورويب وتحديده 
واإلبالغ عنه، وذلك يف إطار جهودها املبذولة للتعامل مع الوسطاء الداخليي وضامن مشاركتهم يف منع نشوب النزاعات والحفاظ 
عىل السالم. ويف هذا اإلطار، تشري حتميّة منع نشوب النزاعات وإعادة صياغة مفهوم بناء السالم يف سياق القرارات الصادرة بشأن 

أهمية الحفاظ عىل السالم4 إىل أن السياقات املتنوعة، التي تعمل ضمنها الجهات الفاعلة املعنيّة مبجال بناء السالم ومنع نشوب 
النزاعات، تشّكل مواقع يعّد فيها التعامل مع الوسطاء الداخليي أمرًا رضوريًا، سواء يف دوٍل تظهر عليها مالمح االستقرار أو يف دوٍل 

أخرى قد سبق ونشبت فيها رصاعات عديدة. ونظرًا لعمل األمم املتحدة مع مجموعٍة واسعٍة من الجهات الفاعلة، فقد تشّكل 
املذكرة التوجيهية هذه موضع اهتامٍم للوسطاء الداخليي نفسهم ولعدٍد كبري من الرشكاء اإلقليميي ودون اإلقليميي، واملنظامت غري 
الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، ومراكز الفكر واألكادمييي، واألخصائيي املامرسي، وصّناع السياسات والباحثي املهتمي بالعمل 

مع الوسطاء الداخليي أو فهم مبادئهم.

وتستند املذكرة التوجيهية هذه إىل أبحاٍث واسعة النطاق ومجموعٍة كبريٍة من املوارد األولية والثانوية، كام وتبنى عىل أساس كتابات 
عديدة متاحة بشأن هذا املوضوع.5 وكذلك، تتضّمن رؤى واسعة مستخلصة من عمل األمم املتحدة واالتحاد األورويب املشرتك يف هذا 

املجال، مبا يف ذلك يف كّل من ماالوي وتوغو وهندوراس وغانا وغواتيامال وبريو وتيمور الرشقية، هذا وباإلضافة إىل غريها من الروئ 
املكتسبة من خالل ورشتي عمل عقدت يف مراكش يف شهر شباط/فرباير 2018، جمعت ما بي ممثلي عن كّل من االتحاد األورويب، 

   https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm    4

5  مبا يف ذلك العمل املكثّف الذي تضطلع به منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومؤسسة بريغهوف، ومركز هرني دونان للحوار يف املجال اإلنساين، ومركز موارد بناء السالم 

الرنويجي، ومركز الدراسات األمنية/املعهد االتحادي السويرسي للتكنولوجيا يف زيورخ، ومؤسسة السالم السويرسية، فضاًل عن عمل جون بول ليديراخ التأسييس وغريه من 
األخصائيي املامرسي واألكادمييي املعنيّي يف هذا املجال. 
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وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وإدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، واألوساط األكادميية، وممثلي 
حكوميي، ومنظامت املجتمع املدين عىل حّد سواء.  وعالوًة عىل ذلك، تدعم أكرث من 20 مقابلٍة ثنائيٍة أجريت خالل شهر آذار/مارس 

2018 مع مجموعٍة واسعٍة من األخصائيي املامرسي وصّناع السياسات واألكادمييي، معطيات املذكرة التوجيهية هذه.6 

وكذلك، تتناول املذكرة التوجيهية أربع نتائج رئيسية مستخلصة من املشاورات الواسعة النطاق مع الجهات املعنيّة، وتقّسم إىل أربعة 
أقسام رئيسية. أواًل وقبل كّل يشء، يؤدي الوسطاء الداخليون دوًرا حيويًا يف الحفاظ عىل السالم يف عرص االضطراب، بحيث يتّم 

التأكيد عىل ذلك من خالل التقارب القائم بي العنارص الرضورية ملفهوم الوساطة الداخلية واملقومات الرئيسية لجداول أعامل األمم 
املتحدة واالتحاد األورويب املعنيّة مبنع نشوب النزاعات. ومع تزايد الرتكيز الدويل عىل تعزيز قدرات الوساطة التي تتمتّع بها الجهات 

الفاعلة، وأهمية البعد السيايس املعتمد، ومنح أولوية ملساعي امللكية والقيادة املحلية والوطنية، والحاجة إىل اعتامد منهجياٍت 
متكاملٍة وأكرث شمواًل أو نظاًما، وحتميّة االرتباطات طويلة األجل، يسلّط الضوء عىل الجهود الدامئة التي يبذلها الوسطاء الداخليون 

باعتبارها أساسيًة لصقل بنية السالم العاملي. وبالتايل، يجّسد عملهم السيايس للتوّسط بي املصالح واملواقف املتباينة، سواء عموديًا بي 
أوساط مجموعات مجتمعية مختلفة أو أفقيًا عىل مستوى املجتمع والدولة واملنطقة، عرب مختلف ركائز العمل املعنيّة مبجال السالم 

واألمن والتنمية والشؤون اإلنسانية، جانبًا رئيسيًا من جوانب محركات الحفاظ عىل السالم املحلية والوطنية واإلقليمية الرضورية ملنع 
نشوب النزاعات. ويف هذا السياق، يسعى القسم األول من املذكرة التوجيهية هذه لتحليل الطريقة التي ساهمت من خاللها طبيعة 
النزاعات املتغرّية وبيئة السياسات املتطّورة يف تعزيز مستوى الوعي بالدور الحاسم الذي يؤديه الوسطاء الداخليون، هذا وباإلضافة 

إىل الحاجة املتمثّلة يف استكشاف طرٍق محّددة للتعامل معهم ودعمهم حسب االقتضاء.

ثانًيا، يخّيم غموض عىل مفاهيم ومامرسات كّل من الوسطاء الداخليني والوساطة الداخلية. ويعود ذلك، وبشكٍل جزيئ، إىل ميل كافة 
املفاهيم إىل تبّني نهٍج محّدد خاٍص بها، بطريقٍة تضمن توّسع نطاقها وتطّور طبيعتها لتصل يف بعض األحيان إىل ما أبعد حدودها 

القامئة. ونظرًا ملحدوديّة قدرة الفصل ما بي املفاهيم واللغة املعتمدة، ال ميكننا، بالتايل، تعريف الوسطاء الداخليي من دون اإلشارة 
إىل ما يقابلهم من مصطلح، وهو الوسطاء الخارجيي. وقد يؤدي ذلك إىل نشوء لبس يف هذا الصدد، وذلك نظرًا العتامد عملية تحديد 

الوسيط “الداخيل” و”الخارجي” عىل الطرف املعنّي يف تحديد هذه الجهات الفاعلة. ومع ذلك، تساهم كافة السياسات واألبحاث 
واملامرسات يف توضيح الفكرة املتمثّلة يف اعتبار أن هذه املصطلحات، واألهم من ذلك أيًضا هذه الجهات الفاعلة عىل حّد سواء، 

تكّمل بعضها البعض إىل حّد كبري، ويف تسليط الضوء عىل توافر إمكانات هائلة وإتاحتها عىل الوسطاء الداخليي والجهات الفاعلة 
الدولية للعمل مًعا يًدا بيٍد. أّما بالنسبة للقسم الثاين من املذكرة التوجيهية هذه، فيسعى لتحليل التعريف املوّضح هنا وتوضيح 

تطّور مفهوم الوساطة الداخلية ومامرساتها، يف الوقت الذي يتّم فيه رشح الطرق الذي يؤدي فيها الوسيط الداخيل دور الجهة الفاعلة 
الداخلية والوسيط عىل حّد سواء. وكذلك، يلقي هذا القسم الضوء أيًضا عىل نقاط القوة والضعف التي متيّز النهج الذي يعتمده 

الوسطاء الداخليون، وعىل مجاالت محّددة ومحتملة لتعزيز أوجه التعاون املنشود.

ثالًثا، ال بّد من مواصلة مساعي التوجيه بشأن املوضوع املطروح وإدخال فوارق بسيطة أكرب يف هذا الشأن.  وتتمثّل إحدى أبرز 
األمور األساسية لهذه النتيجة املستخلصة يف عدم تطلّب الوسطاء الداخليون الدعم دوًما. وبخالف ذلك، قد ال يتوافق الدعم املقّدم 
مع احتياجاتهم أو السياق الذي يعملون فيه. وبالنظر إىل السياقات الحّساسة الذين غالبًا ما يعملون ضمنها، قد تتطلّب مشاركتهم 

أحيانًا التحيّل بالقدرة عىل إدراك أنه يتعّي، وبكّل بساطٍة، عىل الدعم الدويل املقّدم أن يتّخذ الشكل نفسه الخاص مبساعي االعرتاف 
بوجود الوسطاء الداخليي وبالتايل، تزويدهم باملساحة الالزمة والوقت الرضوري للقيام مبهامهم من دون أّي تدخٍل خارجي. ويف 

حاالت أخرى، قد يحتاج الوسطاء الداخليون إىل دعٍم محّدٍد وبشكٍل عاجٍل أيًضا. ويف هذا الصدد، تتوافر العديد من الطرق اإلبداعية 
والعملية التي ميكن للجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية من خاللها دعم الوسطاء الداخليي. وقد تطلّب هذا الفهم تغيري الطريقة 
التي تّم من خاللها تأطري املذكرة التوجيهية هذه، من مجرد دعم  الوسطاء الداخليي إىل التعامل معهم لتعزيز عالقة أكرث مساواًة 
وداعمة بشكٍل متبادل. وبالتايل، يقّدم القسم الثالث دلياًل مؤلًفا من مثاين نقاٍط للتفاعل مع الوسطاء الداخليي، من شأنه مساعدة 

الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية يف تحديد وفهم وتطوير العمليات التي تؤدي إىل ارتباطات تتالءم، وبشكٍل أفضل، مع احتياجات 
وتفضيالت الوسطاء الداخليي أنفسهم.

6   خضعت املذكرة التوجيهية أيًضا الستعراض األقران خالل اجتامٍع استمر ملّدة يومي يف نيويورك يف شهر نيسان/أبريل 2018، هذا وباإلضافة إىل تعليقات مكتوبة واردة من 

رشكاء خرباء خالل األسابيع التي تلت ذلك.
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رابًعا، قد يشارك األخصائيون املامرسون أبرز مامرساتهم الواسعة النطاق املعنّية مبجال التعامل مع الوسطاء الداخليني، يف الوقت 
الذي توفر فيه دراسات الحالة أداًة مفيدًة لفهم مثل هذه املامرسات ضمن سياقها املحدد. ونظرًا لنرش املذكرة التوجيهية املعنيّة 

بـ”دعم الوساطة الداخلية” ألّول مرّة يف العام 2014، بدأ العديد من الجهات الفاعلة األخرى بالعمل مع الوسطاء الداخليي و/
أو تحليل أعاملهم والكتابة عنها. وتتمثّل إحدى أبرز األمور األساسية لفهم املامرسات الجيّدة املعتمدة يف مجال الوساطة الداخلية 
يف االعرتاف بحقيقة أن ما قد يتناسب مع سياٍق مّحدد قد ال يتالءم بالرضورة مع سياٍق آخٍر. ويؤكّد ذلك بالتايل عىل رضورة  أخذ 
مختلف السياقات باالعتبار والتحيّل باملرونة عند تحديد هذه املشاركات وتصميم أطرها. ومع ذلك، ميكن تحديد مبادئ رئيسية 

واسعة النطاق من شأنها مساعدة أولئك الذين يرغبون يف بدء مشاركات جديدة أو تحسي أوجه تلك القامئة حاليًا. ويف هذا القسم 
الرابع واألخري من املذكرة التوجيهية، تّم تجميع الرؤى املستخلصة من استعراض الكتابات وورش العمل واجتامعات الخرباء واملقابالت 

املنظّمة معهم عىل شكل مبادئ رئيسية ونصائح مقّدمة من صّناع السياسات واألخصائيي املامرسي وشهادات حيّة من الوسطاء 
الداخليي أنفسهم. وبالتايل، ينتج العديد من هذه الرؤى عن دراسات حالة متعّمقة تتوىّل مهمة إجرائها مجموعٌة واسعٌة من الجهات 
الفاعلة التي تتمتّع بخرباٍت ذات صلة بهذا املجال. وبالتايل، تتّخذ دراسات الحالة هذه طابًعا حيًّا مبجرد تأطري هذه الرؤى يف سياقات 

محّددة لها. ويف حي تظهر دراسات الحالة بشكٍل بارز يف كامل املذكرة التوجيهية هذه، تّم أخذ العديد من الرؤى الواردة يف هذا 
القسم من الدراسات التي ألفها الكثري من الجهات الفاعلة والرشكاء التابعي لألمم املتحدة خصيًصا لخدمة املذكرة التوجيهية هذه. 

وبالتايل، تسعى املذكرة التوجيهية هذه إىل إلهام أولئك الذين قد ال يدركون بعد أهمية الدور الحاسم الذي يؤديه الوسطاء 
الداخليون، وكذلك إىل توفري مواٍد جديدٍة ليستفيد منها أولئك الذين قد يفّكرون يف التعامل مع الوسطاء الداخليي أو الذين يعملون 

بالتعاون معهم حاليًا. واألهم من ذلك، نأمل أن تساهم املذكرة التوجيهية هذه يف تكوين ارتباطات تعاونية بي كّل من الوسطاء 
الداخليي والخارجيي، فضاًل عن مجموعٍة واسعٍة من الجهات الفاعلة األخرى املعنيّة مبنع نشوب النزاعات وبناء السالم، التي تؤدي 

مًعا دوًرا حاساًم يف الحّد من تفاقم النزاعات والحفاظ عىل السالم عىل حّد سواء.

مربع النص 1 ملحة عامة عن املذكرة التوجيهية

تنقسم املذكرة التوجيهية هذه إىل أربعة أقسام رئيسية، وذلك عىل النحو التايل:
 

القسم األول: ما أهمية مشاركة الوسطاء الداخليني؟ الوساطة الداخلية يف خضم  املشهد السيايس الواقعي خالل القرن الحادي 	 
والعرشين: يضع هذا القسم الوسطاء الداخليي يف سياق بيئة النزاعات الحالية، يف الوقت الذي يتّم فيه الرتكيز عىل خطة الحفاظ 

 عىل السالم.

القسم الثاين: تفهُّم الوسطاء الداخليني والوساطة الداخلية: أصول املفهوم وتطوره وأبعاده الرئيسية: يوفر هذا القسم للقرّاء 	 
 فهاًم مفاهيميًا قويًا عن الوسطاء الداخليي ونقاط قّوتهم وقيودهم.

القسم الثالث: املشاركة الفعالة مع الوسطاء الداخليني: اسرتاتيجية مشاركة من مثاين نقاط:  يشّكل هذا القسم دلياًل إرشاديًا 	 
 ويوفر ملحًة عامًة مفصلًة عن كيفية التفاعل مع الوسطاء الداخليي. 

القسم الرابع: التعلّم من املامرسات : يحّدد هذا القسم املبادئ األساسية التي من شأنها توجيه مساعي مشاركة الوسطاء 	 
الداخليي، كام يقّدم نصائح من أخصائيي مامرسي وصّناع سياسات يعملون يف هذا املجال وشهادات حيّة من الوسطاء الداخليي 

أنفسهم، األمر الذي من شأنه املساعدة يف تشكيل عملية تصميم و/أو تنفيذ اسرتاتيجيات مشاركة الوسطاء الداخليي. 
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1
ما أهمية مشاركة الوسطاء الداخليني؟ الوساطة الداخلية 
يف خضم  املشهد السيايس الواقعي خالل القرن الحادي 

والعرشين

نطاق النزاع وطبيعته املتغرّية

تّم توثيق نطاق النزاع وطبيعته املتغرّية، هذا وإىل جانب فهمنا املتطّور لذلك، بشكٍل جيّد يف السنوات األخرية. وعىل النحو املبّي 
يف تقرير األمي العام الصادر يف شهر حزيران/يونيو 2017، تضاعف عدد الحروب األهلية الكربى حواىل ثالث مرّات منذ العام 2010 

وازدادت معّدالت الوفيات الناتجة عن النزاعات ستّة أضعاف خالل الفرتة املمتّدة بي العامي 2011 و7.2015 وعالوًة عىل ذلك، شهد 
عدٌد أكرب من الدول نشوب نزاعات عنيفة خالل العام 2016، وذلك باملقارنة مبا كان عليه الوضع القائم قبل ثالثي عاًما من اليوم.8 

ويف حي مل يشهد العامل حربًا شاملًة انطوت عىل قوى عظمة منذ العام 1945، باتت مقومات القوى الجيوسياسية يف حالة تغرّي 
مستمر، ماّم ساهم يف تفاقم ظهور معامل الحرب بالوكالة بفعل القوى العاملية واإلقليمية. ونتيجة لذلك، تواصل النزاعات تدريجيًا 

اتخاذ طابع دويّل وإقليمّي، ما يجعلها أكرث دمويًة وأطول مّدًة وأكرث استعصاًء.9 ويف الواقع، شارك ما متوسطه مثاين مجموعات مسلّحة 
يف حرٍب أهلية يف العام 1950، وبحلول العام 2010، ارتفع هذا املعّدل ليصل إىل 14. ويف العام 2014، يّقدر أن أكرث من 1,000 جامعٍة 
مسلّحٍة نشطٍة قد دخلت إىل سوريا وحدها.10 وكذلك، بلغ النزوح الناتج عن العنف املسلّح أيًضا أعىل مستوياته، بحيث انطوى األمر 

عىل أكرث من 65 مليون شخٍص، مسجاًل بالتايل زيادًة وصلت إىل خمسة أضعاف منذ العام 2005. ويعاين أكرث من 20 مليون شخص 
املجاعة يف شامل نيجرييا والصومال وجنوب السودان واليمن،11 وغريها من عواقب األزمات املمتّدة ومستويات العنف املتوطنة.

وتتميّز نزاعات العرص الحديث بتعقيد دوافعها املتنّوعة واملتداخلة، واملتمثّلة عىل سبيل املثال يف ضعف الحوكمة، واستنزاف 
األرايض واملوارد الطبيعية وتدهورها وتغرّي املناخ، ومواصلة ظهور سياسات الهوية و/أو تسييس الهوية والدين، والتهميش السيايس 

واالقتصادي للشباب والفئات الضعيفة األخرى،  وعدم املساواة املتفاوت بي الجنسي واستمرارية سيطرة النظام األبوي ومواصلة 

7   تقرير األمي العام، “أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة”، الصفحة 5.

8   األمم املتحدة ومجموعة البنك الدويل، )2017(، الصفحة 1. 

9   تقرير األمي العام، “أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة”، الصفحة 5.

10  األمم املتحدة ومجموعة البنك الدويل، )2017(، الصفحة 6. 

11   تقرير األمي العام، “أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة”، الصفحة 5.

حفل اختتام تدريب الوساطة الداخلية )الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، غواتيامال(



13 12

تهميش املرأة وعزلها عن السلطة السياسية واالقتصادية، وانتشار األسلحة والعنف املرتبط باالقتصاديات غري املرشوعة. ويف خضم 
هذا املشهد املعّقد والدينامييك للنزاعات، تتداخل املصالح اإلجرامية واإليديولوجية وتتفّكك الجامعات املسلّحة وتنشّق عن بعضها 

البعض، األمر الذي من شأنه مضاعفة التحديات املرتبطة بعمليات التنمية التي قد تؤدي إىل ابرام اتفاق حفظ سالم رسمي.12 ويف 
سياقات هّشة، قد تشّكل الحوادث الصغرية، وبكّل سهولٍة، محفزاٍت للعنف، وذلك كنتيجة للرسعة غري املسبوقة التي تنترش من 

خاللها املعلومات عرب الشبكات القامئة، مبا يف ذلك مواقع التواصل االجتامعي، األمر الذي من شأنه املساهمة يف انتشار املعلومات 
املضلّلة انتشاًرا مدّمرًا. وتؤدي الظواهر العابرة للحدود الوطنية، كاالتجار بالبرش وتجارة املخدرات واألسلحة من جهة والتطرّف 

العنيف من جهة أخرى، إىل تفاقم حّدة النزاعات القامئة سابًقا، يف الوقت الذي تدّمر فيه األرواح وسبل العيش املتاحة.

ومجتمعًة، تشّكل هذه االتجاهات تحديًا لفعالية األدوات التي يستخدمها املجتمع املحيل للتصّدي للنزاعات يف زمٍن تتزايد فيه 
محدودية النطاق السيايس املخّصص للوساطة. ويف هذا السياق، ال ميكن تأطري عميات التغيري االجتامعي األوسع نطاقًا الرضورية 

لضامن السالم الدائم، ضمن حدود عملية حفظ سالم رسمية يتفاوض عدٌد محدوٌد من نخبٍة من الرجال املسلّحي غالبًا بشأنها 
عىل املستوى الوطني. وتشري نسبة فشل اتفاقيات حفظ السالم العالية، املتمثّلة يف 40 يف املئة خالل العامي األولي و60 يف املئة 

خالل األعوام الخمسة األوىل التي تيل عملية ابرام االتفاقية، إىل حدود مثل هذا النهج عندما ال يكون مصحوبًا بجهوٍد مبذولٍة عىل 
مستويات مجتمعية مختلفة. ويف السياق نفسه، يحدث التحّول الحقيقي كجزء من الجهود الشاملة واملستدامة واملبذولة عىل 

مستوى املجتمع بأرسه لتعزيز أوجه التسامح والتنّوع والتفاهم والتعاون.

وقد أكّدت عملية اعتامد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عىل املبدأ املتمثّل يف اعتبار أنه “ال سبيل إىل تحقيق التنمية املستدامة 
دون سالم، وال إىل إرساء السالم دون تنمية مستدامة”13، األمر الذي من شأنه توفري إطار شامل للمساعي املشرتكة املبذولة ملنع نشوب 

النزاعات والحفاظ عىل السالم، من شأنه الرتكيز عىل تعزيز القدرة عىل مجابهة النزاعات ومعالجة أوجه عدم املساواة. وجوهريًا،  
يتطلّب تحقيق أهداف التنمية املستدامة التحيّل بقدرات منع نشوب النزاعات والوساطة عىل مستويات مختلفة ويف قطاعات 

متنّوعة عىل فرتاٍت متواصلٍة من الوقت وبي أوساط مجموعات مختلفة. وبالتايل، يساهم ذلك يف إتاحة واستحداث املزيد من الفرص 
االبتكارية ليستفيد منها الوسطاء الذين يتبوؤون مراكز جيّدة، أّي الوسطاء الداخليون، وذلك من أجل تأدية دوٍر متزايد األهمية 

يف تغيري املواقف والسلوكيات التي من شأنها تعزيز أوجه انتشار العنف، واستحداث معايري أكرث شمواًل، والتوافق عىل اإلصالحات 
الحاسمة، وإفساح مساحات رضورية للحوار، وذلك من أجل ضامن تحقيق أهداف التنمية املستدامة.   

الحفاظ عىل السالم ودور الوسطاء الداخليني

تشّكل خطة التنمية املستدامة لعام 2030 جزًءا هاًما من االستجابة لتحديات القرن الحادي والعرشين. وبالتايل، يُنظر إىل مساعي 
الحفاظ عىل السالم باعتبارها “هدفًا وعمليًة لبناء رؤية مشرتكة للمجتمع، وضامن أن يتم اتخاذ احتياجات جميع رشائح السكان يف 

االعتبار”14.وسيظهر تحليٌل للمعامل الرئيسية للتغيريات التي طرأت عىل سياسيات املجتمع الدويل يف السنوات األخرية والتي بلغت 
ذروتها عند اتخاذ القرارات املعنيّة بالحفاظ عىل السالم، أهمية اإلجامع عىل قيمة قدرات الوساطة والحاجة إليها عىل كافة مستويات 

املجتمع، األمر الذي من شأنه تعزيز االعرتاف بعمل الوسطاء الداخليي وقيمتهم. وبالفعل، تسلّط مستويات الوعي املرتفع ضمن 
املجتمع الدويل مبتطلّبات الحفاظ عىل السالم الضوء عىل الوسطاء الداخليي وتساهم أيًضا يف استحداث فرٍص لالعرتاف بعملهم 

ودعمه بطرٍق إضافيٍة وحاسمٍة. 

أواًل وقبل كّل يشء، يؤكّد هذا االعرتاف بالنهج املجتمعي املعتمد والرضوري لبناء السالم، مبدأ الشمولية بشكٍل عام وإرشاك املرأة 
بشكٍل خاص. ويف هذا السياق، أقرّت خطة العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن اآلثار غري املتناسبة للحرب عىل املرأة والدور 

املحوري الذي تؤديه يف إدارة النزاعات وحلّها وصنع السالم. وعىل النحو الذي أكّده األمي العام لألمم املتحدة، أنتونيو مانويل دي 
أوليفريا غوترييس قائاًل: “تعّد العميات الشاملة التي تضمن مشاركة وقيادة املرأة أكرث شمواًل بشكٍل منتظم، وتؤدي إىل استحداث 

12  املرجع السابق نفسه، الصفحة 5.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/ :13   األمم املتحدة، “تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

 .)transformingourworld

14  مكتب دعم بناء السالم، بناء السالم والحفاظ عليه، ما يعني “الحفاظ عىل السالم”؟ مذكرة توجيهية حول الحفاظ عىل السالم، كانون الثاين/يناير 2017، الصفحة 8 )ُمتاحة 

  .)www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_262.pdf :عىل الرابط اإللكرتوين التايل
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حلول أكرث استدامًة، سواء يف مجال صنع القرار السيايس املحيل أو إجراء مفاوضات السالم”15 . ومن خالل توسيع نطاق تعريف 
مفهوم الوساطة ليتعّدى مجال مفاوضات السالم املحدود، ساعد األمي العام يف االعرتاف بظهور مكامن القوى عىل مختلف مستويات 

املجتمع جميعها، كام وبقدرة املرأة عىل تأدية دور عوامل تغيري، سواء كمفاوضات سالم أو وسيطات داخليات.

ثانيًا، اعرتف كّل من االتحاد األورويب واألمم املتحدة بالوساطة كأداٍة رئيسية ملنع نشوب النزاعات. فعىل سبيل املثال، جعل األمي 
العام الوساطة جزًءا أساسيًا من مساعيه الدبلوماسية املبذولة لتحقيق السالم16، ومن ثّم أطلق مبادرًة رئيسيًة لتعزيز قدرات الوساطة 

ودعم جهود الوساطة اإلقليمية والوطنية املبذولة. ويف هذا السياق، ال يتّخذ هذا الرتكيز، وبالتأكيد، صفًة جديدًة يف األمم املتحدة 
أو بي أوساط رشكائها. ففي العام 2006، أنشأت إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية وحدة دعم الوساطة، ويف العام 2009، أطلق 
االتحاد األورويب سياسة وساطة خاصة به، بعنوان “تعزيز قدرات االتحاد األورويب عىل دعم الوساطة والحوار”17. أّما يف العام 2011، 

فاستّمر االتحاد األورويب سعيه لتشكيل فريق دعم الوساطة 18، ويف العام 2016، قام بتطوير برنامجه املعنون “املوارد األوروبية 
املتاحة لدعم الوساطة”. وخالل هذه الفرتة، أنشأت املنظامت اإلقليمية ودون اإلقليمية أيًضا مكاتب دعم الوساطة ضمن هياكل 

آماناتها و/أو تولّت مهمة تطوير قدرات دعم وساطة ناشئة19. وقد أبرزت هذه الجهود العاملية املتضافرة مركزية الوساطة، كأداٍة ال 
غنى عنها ملنع نشوب النزاعات.

ثالثًا، يتزايد الرتكيز عىل الحاجة لتعزيز قدرات الوساطة الوطنية أو املحلية الذاتية منها. ويف هذا السياق، تؤكد توجيهات األمم 
املتحدة من أجل وساطة فعالة  للعام 2012 عىل أهمية التعامل مع الجهات املحلية والقامئة واملجتمعية، وذلك من أجل “التشجيع 
عىل استخدام الوساطة والتواصل مع صّناع السالم املحليي وضامن دعهم، وحيثام كان ذلك مناسبًا، استخدام األشكال األصلية إلدارة 

النزاعات وتسويتها”20. وعالوًة عىل ذلك، ينّص مفهوم االتحاد األورويب املعنّي بتعزيز قدرات االتحاد األورويب عىل دعم الوساطة 
والحوارعىل أنه، ومن خالل دعم آليات الوساطة والحوار املحلية، ستساهم أنشطة االتحاد األورويب املنّفذة عىل أرض الواقع يف 

“املساعدة يف تحويل العالقات القامئة بي أطراف النزاع، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل استحداث حلوٍل حقيقيٍة ومستدامٍة يف 
بيئاٍت معرّضة للنزاعات”21. وكذلك، أشار األمي العام إىل الحاجة املاسة إىل دعم هذه الجهود، قائاًل: “إن تعزيز القدرات الوطنية 

واملحلية يف مجال الوساطة هو إحدى أولويات مبادرة الوساطة التي أطلقتُها”، وذلك نظرًا لقدرة الجهات الفاعلة هذه عىل “تيسري 
عمليات الحوار عىل الصعد املحلية، وأن تريس األسس إلجراء مفاوضات سالم رسمية، وأن تعالج النزاعات املتكررة عىل مسائل من قبيل 
األرايض واملوارد الطبيعية، وأن تساعد عىل تقليل العنف االنتخايب إىل أدىن حد، واملساعدة يف توليد التأييد والدعم التفاقات السالم”22. 

رابًعا، يعّد الرتكيز عىل قدرات الوساطة املحلية مصحوبًا بفهٍم متمثٍل يف اعتبار السياسة محوًرا ملنع نشوب النزاعات والحفاظ عىل 
السالم. ويف هذا السياق، شّدد األمي العام عىل أن الوساطة “تتطلّب مشاركة سياسية متّسقة”23 . ويف حي كانت مساعي بناء السالم 
تُفهم تقليديًا عىل أنها برنامجيًة أو تقنيًة إىل حّد كبري، فقد تغرّي سياق خطة الحفاظ عىل السالم حتّى بات يُنظر إليه اليوم باعتباره 

سياسيًا فحسب.24 وبالتايل، يؤكّد هذا االعرتاف عىل أهمية االعرتاف بدور السلطة كقوة تنظيمية وهيكلية تحظى بها كافة املجتمعات. 
ويف مثل هذه السياقات، يتعّي عىل أشخاٍص من الذين يتمتّعون بفهٍم متأصٍل ودقيٍق لديناميات السلطة والعالقة املتبادلة القامئة 
بي هذه السلطة والديناميات التاريخية واالجتامعية والثقافية والدينية، أن يقودوا هم أوجه املشاركة هذه. وبهذا املعنى، يحظى 
الوسطاء الداخليون مبوضعٍ مناسٍب يتيح لهم إمكانية تحديد موقع نقاط الدخول للوصول إىل أولئك الذين يتمتّعون بالقدرة عىل 

تشكيل ديناميات السلطة.

15  املالحظات التي أدىل بها األمي العام لألمم املتحدة يف الدورة الحادية والستي خالل الحدث الجانبي للجنة وضع املرأة بعنوان “املرأة  والسالم واألمن والوقاية: اتجاهات 

https://reliefweb.int/report/world/secretary-generals-remarks-61st-session-commission- :وفرص جديدة”، 15 آذار/مارس 2017 )ُمتاحة عىل الرابط اإللكرتوين التايل
  .)status-women-women-peace-and

16   تقرير األمي العام، “أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة”.

17  االتحاد األورويب، “تعزيز قدرات االتحاد األورويب عىل دعم الوساطة والحوار”، مجلس االتحاد األورويب، 09/15779، ترشين الثاين/نوفمرب 2009 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين 

 .)http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/conflict_prevention/docs/concept_strengthening_eu_med_en.pdf :التايل
18  جهاز العمل الخارجي األورويب، فريق دعم الوساطة التابع لالتحاد األورويب، صحيفة وقائع؛ أيار/مايو 2013.

19  أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة.

20   رويبستورف، )2013(، الصفحة 163. 

21  املرجع السابق نفسه، الصفحة 163.

22   تقرير األمي العام، “أنشطة األمم املتحدة لدعم الوساطة”، الصفحة 5.

23  املرجع السابق نفسه، الصفحة 5. 

24   دي كونينغ، سيدريك، “بناء السالم التكيفي”، الشؤون الدولية، 94:2 )2018(، الصفحة 303.
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بعد سنواٍت عديدٍة من العنف املتقطّع القائم بي الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو اإلسالمية، وقّع الطرفان عىل االتفاق الشامل 

بشأن بانغسامورو يف العام 2014. ويف أعقاب ذلك، واصلت لجنة بانغسامورو االنتقالية املشرتكة بي جبهة تحرير مورو اإلسالمية 

والحكومة، سعيها لصياغة ترشيع جديد، أّي قانون بانغسامورو األسايس، تّم مبوجبه إنشاء كيان بانغسامورو املستقل الذي يتمتّع 

بصالحيات أكرب من تلك التي تتحىّل بها منطقة الحكم الذايت يف مينداناو اإلسالمية القامئة حاليًا. ومع ذلك، أّدى انتهاك قرار وقف 

إطالق النار إىل نشوء صداٍم بي القوات الحكومية واملقاتلي املتمرّدين يف شهر شباط/فرباير 2015، ماّم أسفر عن مقتل 46 مسلّح من 

القوات الحكومية و18 آخرًا من املتمرّدين وتوقّف عملية دخول قانون بانغسامورو األسايس حيز التنفيذ.

وقد أطلق فخامة الرئيس رودريغو دوترييت املنتخب حديثًا خارطة طريٍق جديدٍة نحو السالم يف آب/أغسطس 2016، وذلك من 

أجل ضامن “التقارب” بي قادة املورو ، وتحقيق استقاللية بانغسامورو، وذلك عىل النحو املتوخى يف اتفاقيات السالم املربمة سابًقا. 

ويف هذا اإلطار، تّم تشكيل لجنة بانغسامورو انتقالية جديدة وأكرث شمواًل تولّت مهمة تقديم مسودة ترشيع مستقّل جديد إىل 

فخامة الرئيس يف متوز/يوليو 2017. ومع ذلك، مل ينجح يف ضامن التقارب األوسع نطاقًا بي قادة املورو الذين سعوا لتحقيقه. وقد 

ظّل العديد من القادة يشّككون يف قدرة جبهة تحرير مورو اإلسالمية عىل تشكيل سلطة بانغسامورو االنتقالية )مبجرّد أن يُصدر 

الكونغرس الترشيع الجديد يف هذا الشأن( بطريقٍة شاملٍة أو استشاريٍة. وعىل الرغم من هذه املخاوف، كان من املتوقّع أن يتّم مترير 

قانون بانغسامورو األسايس بحلول شهر أيار/مايو 2018. وخالل هذه الفرتة، ظهرت الشبكات والجامعات الجهادية واملرتبطة بتنظيم 

الدولة اإلسالمية “داعش”، يف الوقت الذي تشّكل فيه تصّوًرا متمثاًّل يف عدم انتهاء التمييز ضّد شعوب املورو، وذلك بغض النظر عن 

اتفاقيات السالم املربمة يف هذا الشأن.

وطوال هذه الفرتة، أّدى الوسطاء الداخليون أدواًرا حاسمًة يف هذا السياق. ومن خالل دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتنظيم 

الجهود وحشدها يف عام 2014، قاد رئيس أساقفة كوتاباتو، الكاردينال أورالندو كيوفيدو، الجزيل االحرتام مجموعًة من الشخصيات 

البارزة تُدعى “أصدقاء السالم”. وقد سّهل هؤالء الوسطاء رفيعو املستوى سري املحادثات حول الترشيعات املرعية اإلجراء ومسألة 

السالم الدائم األوسع نطاقًا يف منطقة مينداناو اإلسالمية. ومن خالل املحادثات واملشاركات غري الرسمية مع وسائل اإلعالم، سعت 

املجموعة إىل ضامن احرتام قانون بانغسامورو األسايس للدستور، والدعوة للحفاظ عىل السالم الدائم يف مينداناو من خالل وسائل 

اإلعالم والدوائر الجامهريية التابعة لها كالجامعات والكنائس والجمعيات املهنية، هذا وباإلضافة إىل إرشاك أعضاء الكونغرس من 

دور الوسطاء الداخليني يف عمليات الحفاظ عىل السالم:
الفلبني

مشارك يف تدريب الوساطة 
الداخلية )الصورة: برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، الفلبني(

لة
حا

 ال
سة

درا
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خالل اجتامعات غري رسمية وجلسات لجان من أجل تعزيز قانون بانغسامورو األسايس وتحقيق استقاللية بانغسامورو. ويف الوقت 

الذي حّققت فيه املجموعة تأثريًا كبريًا عىل كّل من الكونغرس والرأي العام، إاّل أنها واجهت تحديات معنيّة بضامن محاذاة رسائل 

األعضاء األفراد. 

ففي العام 2016، شارك املستشارون، الذين شّكلوا عينًة ممثلًة عن قادة املورو، يف ورش عمل يدعمها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

تّم عقدها حول الوساطة الداخلية من أجل بناء مهارات الوساطة والتفاوض لدى املشاركي. وقد انطوى كّل نشاط من هذه األنشطة 

عىل جلسات غري رسمية، تهدف إىل تقريب وجهات نظر كبار املستشارين وآرائهم حول وضع اسرتاتيجية مشرتكة إلرشاك الكونغرس، 

وتعزيز التفاعل املشرتك حول التطرّف العنيف، وضامن دعم كافة فصائل مورو السياسية ملشاركة الكونغرس يف اعتامد قانون 

بانغسامورو األسايس. وعندما حارصت جامعة ماؤويت املرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” مدينة مراوي ملّدة ستّة أشهر يف العام 

2018، استعان أعضاء املجموعة مبهاراتهم املكتسبة إلخراج املدنيي من املدينة، وبالتايل، عملوا كوسطاٍء لطلب وقف إطالق نار وتأمي 

ممرّات إنسانية آمنة لهم.

وقد أظهرت هذه املشاركة نجاح الوسطاء الداخليي، وبكّل هدوٍء، يف التصّدي لالنتهاكات السياسية املحتملة والفعلية التي تطرأ 

عىل عملية السالم. ويف هذا السياق، ميكن اعتبار جهود مجموعة “أصدقاء السالم” مبادرة  املسار الثالث الكالسيكية، التي من شأنها 

الجمع ما بي مجموعٍة من الجهات الفاعلة املدنية التي تقوم بالدعوة لعملية السالم بكّل دبلوماسيٍة )األقرب إىل الشخصيات البارزة 

الخاصة(، يف حي تشّكل “مجموعة الوسطاء الداخليي” مبادرة املسار الثاين أو “املبادرة الرسية”، التي من شأنها إرشاك الوسطاء وكبار 

املستشارين، وليس األطراف األساسية نفسها. وبالتايل، تكشف هذه املشاركة أن كال العنرصين متكامالن إىل حّد كبري، األمر الذي 

من شأنه تعزيز القدرة عىل املجابهة وشمولية الجهود املبذولة. ويف كلتا الحالتي، اتّسمت هذه الجهود بالنجاح عندما اتفق األعضاء 

األفراد املنتمون إىل كّل مجموعة عىل كّل من األهداف املنشودة واسرتاتيجات التواصل املعتمدة.  

املصدر: املستشار الخاص املعنّي بإرساء أسس السالم والتنمية املستدامة، الفلبي.         
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خامًسا، يتّم تصّور عملية الحفاظ عىل السالم كمسعى طويل األمد، وذلك نظًرا لتطّور فهمنا ملعنى السالم. وقبل أكرث من خمس 
سنواٍت، أدرك املحلّلون بالفعل عدم تأثّر التوترات العنيفة بـ”مساعي دعم الوساطة الخارجية أو حّل النزاعات املحلية”25 . وعىل نحٍو 

مامثٍل، سلّط تقرير عن التنمية يف العامل صادر عن مجموعة البنك الدويل لعام 2011 الضوء عىل الفرتات الزمنية املطّولة الرضورية 
لتمكي التحوالت من دخولها حيز التنفيذ26.وترّددت هذه املعطيات يف القرارات الصادرة بشأن الحفاظ عىل السالم، إذ ال يتّم النظر 

إىل مساعي منع نشوب النزاعات باعتبارها نشاطًا محدًدا زمنيًا ومدفوًعا من الخارج ذا صلٍة باملجتمعات املتأثّرة بهذه النزاعات 
فحسب27 ، بل، عىل سبيل املثال، كمشاركة طويلة األمد )أّي متتّد عىل حواىل 20 إىل 40 سنة 28( ذات صلة بالدول الهّشة واملستقرّة 
عىل حّد سواء. ويف ضوء ذلك، يرتبط مصطلح “الحفاظ عىل السالم” ارتباطًا وثيًقا بعمل يوهان غالتونغ األسايس املعني بـ”السالم 

اإليجايب”29، الذي يتطلّب بناء وتعزيز العوامل التي من شأنها الحفاظ عىل السالم مع مرور الوقت30. 

وأخريًا، تتطلّب مساعي الحفاظ  عىل السالم نقلًة نوعيًة تتامىش مع أهداف التنمية املستدامة من شأنها النظر إىل السالم باعتباره 
متعّدد القطاعات ومتجذًرا يف نهج املجتمع بأكمله. وتؤكد أبرز عمليات السياسة العاملية الحديثة، كخطة التنمية املستدامة لعام 
2030 ومؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين وجهود اإلصالح التي يبذلها األمي العام، عىل اعرتاٍف متناٍم بأهمية أن تتغلّب الجهود 

اإلنسانية وجهود التنمية وبناء السالم عىل طرق العمل السليمة. وتستلزم هذه النقلة النوعية العمل عىل حفظ السالم يوميًا، أّي 
ضامن “التضامن والتعاطف بي مختلف املجموعات العرقية والعوامل النظامية، كالتوزيع العادل للموارد وعمل املؤسسات بشكٍل 
جيّد وقبول التنّوع واحرتام حقوق اآلخرين وتأمي األمن من األذى الجسدي والوصول إىل الطعام ومياه الرشب النقية”31. ويف هذا 

السياق، يعرتف تقرير”السبل إىل السالم” الصادر عن البنك الدويل يف عام 2017 بأهمية االئتالفات الدامئة واإلجامع الجوهري الشامل 
لتحقيق إصالحات اقتصادية وسياسية حاسمة ورضورية للحفاظ عىل السالم. فعىل سبيل املثال، قد ال تنطوي إصالحات املناهج 

التعليمية املعنيّة بعكس تاريخ وثقافة كافة املجموعات يف املجتمع بشكٍل أفضل أو محاولة توسيع نطاق التعليم ليشمل املجتمعات 
املهّمشة عىل حّد سواء عىل مجرد مسألة تقنية لتصميم منهٍج مناسٍب، إذ قد يتطلّب ذلك تعاون بي مختلف محاور االستقطاب، 

وهنا يؤدي الوسطاء الداخليون دوًرا حيويًا يف هذا املجال.

الوساطة الداخلية خالل القرن الحادي والعرشين

يعّد من الواضح أن يؤدي الوسطاء الداخليون، إىل جانب مجموعٍة متنوعٍة من الجهات الفاعلة األخرى، دوًرا حاساًم يف تحقيق 
طموحات خطة الحفاظ عىل السالم. وعىل النحو الذي يكون فيه الوسطاء الداخليون مرتبطي ارتباطًا وثيًقا بالسياق الذي تكون فيه 
الجهات الفاعلة يف نزاع، يعّد الوسطاء الدخليون يف وضعٍ جيٍّد ألداء العمل االجتامعي السيايس املطلوب لتعزيز التغريات يف املواقف 

عىل املدى الطويل ويف مرحلٍة مبكرٍة، ال سيام قبل أن تؤدي التوترات إىل عنف وبعد فرتٍة طويلٍة من توقيع اتفاقية سالم. وبالتايل، 
يتمتّع الوسطاء الداخليون بالقدرة عىل التعامل مع العمليات املمتّدة النطاق املرتبطة بإدارة “أشكال النزاع املتداخلة واملتغرية التي 

تظهر خالل فرتات االنتقال ويف الدول التي تأثرت بالعنف”32 .

25   كومار، تشيتان ودي ال هاي، جوس، “صنع السالم الهجي: بناء بنية السالم األساسية الوطنية”، رؤى عاملية، حوكمة عاملية 18 )2012(، 13-20، الصفحة 13 )جمل تأكيدية مضافة(.

26  البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل، “الرصاع واألمن والتنمية”، 2011.

27  املعهد الدويل للسالم، “مكاتب األمم املتحدة السياسية اإلقليمية والوقاية من أجل الحفاظ عىل السالم”، أيار/مايو 2017، الصفحة 1. 

28  البنك الدويل، 2011.  

29   غالتونغ، يوهان، “السالم، اإليجايب والسلبي”، دار بالكويل، ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

30  املعهد الدويل للسالم، “الحفاظ عىل السالم: ماذا يعني ذلك فعليًا؟”، نيسان/أبريل 2017، الصفحة 2.

31  املرجع السابق نفسه، الصفحة 2. 

32  منصة الوسطاء الداخليي األفارقة، “تحويل الوساطة الخارجية األفريقية نحو فهم أعمق للدور الذي ستضطلع به منصة الوسطاء الداخليي األفارقة يف دعم تحويل النزاعات 

يف إفريقيا”، تأمالت مستخلصة من املؤمتر االستشاري الثالث 2013، الصفحة 2.

يف حني مل يشهد العامل حربًا شاملًة انطوت عىل قوى عظمة منذ العام 1945، باتت مقومات القوى الجيوسياسية 

يف حالة تغرّي مستمر، ماّم ساهم يف تفاقم ظهور معامل الحرب بالوكالة بفعل القوى العاملية واإلقليمية.
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وبالنظر إىل قرب العالقة القامئة، من املرجح أن يتمّكن الوسطاء الداخليون من تحديد نقاط الدخول إىل أكرث سياقات النزاع تعقيًدا، 
مبا يف ذلك النزاعات القامئة حول الهوية املعقّدة عىل نحٍو متزايد، حيث تبدو غايات الجهات الفاعلة وأهدافها متعننًة أو حتّى غري 

قابل للتفاوض بشأنها. وبالنظر إىل إمكانية تواجد الوسطاء الداخليي يف جميع املجتمعات والسياقات تقريبًا وعىل جميع املستويات 
أيًضا، فهم يتمتّعون بالقدرة عىل العمل يف مجال عمليات السالم،  واألزمات اإلنسانية، وعمليات التنمية، والقضايا األمنية، والنزاعات 

املتعلقة باملوارد الطبيعية واإلصالحات السياسية، واالقتصادات غري املرشوعة، ومساعي منع التطرّف العنيف وتعزيز التسامح والتنّوع 
داخل مجتمعاتهم املحلية.  ويف أّي منطقة أو قطاع يتّم التنازع فيه عىل السلطة وتوزيع املوارد وتكون فيه العالقات القامئة 

مشحونًة بالتوترات واالنقسام سائًدا عليه، يحظى الوسطاء الداخليون بالقدرة عىل تأدية دور الوساطة الفّعال يف خضم مصالح 
ومواقف متباينة، سواء أفقيًا بي أوساط مجموعات محتمعية مختلفة أو عموديًا عىل مستوى املجتمع املحيل والدولة واملنطقة. 

وبالتايل، يقّدر دور الوسطاء الداخليي مع افرتاض أن كافة الدول، سواء كانت مستقرًة أم تشهد نزاعات، تتمتّع بالقدرات الكامنة 
الرضورية للحفاظ عىل السالم. وتتامىش هذه املالحظة مع ما يُشار إليه بـ”املنعطف املحيل/الداخيل يف مجاالت بناء السالم والتعاون 
اإلمنايئ”33 ، األمر الذي من شأنه االعرتاف بالدور الذي تتحىّل به الطرق املحلية واألصلية املعتمدة ملنع نشوب النزاعات وحلّها “التي 

متلكها وتقودها جهات فاعلة “جوهرية” يف نظام النزاعات”34. ويف هذا اإلطار، سعت األبحاث الحديثة ذات الصلة إىل تحديد هذا 
التأثري، وذلك يف مجال عمليات السالم عىل األقل. وقد وجد أحد األبحاث حول الوساطة يف حاالت العصيان غري املسلّح الذي وقعت 

خالل الفرتة املمتّدة بي العامي 1970 و2006 أن الوسطاء الخارجيي يساهمون يف زيادة إمكانية التوّصل إىل اتفاق تفاوض، فعند 
وجود وسيط داخيل، يزداد معّدل التوصل إىل اتفاقية تفاوض من 5 باملئة إىل 19 باملئة35. وعىل النحو الذي يوضحه العديد من 
دراسات الحالة املعروضة يف املذكرة التوجيهية هذه، يؤدي الوسطاء الداخليون أيًضا دوًرا مهاًم يف ربط العمليات عىل مستويات 

مختلفة، وبالتايل املساهمة يف تعزيز عملية تأييد عملية معيّنة.

وعىل النحو الذي يتناوله القسم التايل مبزيٍد من التفاصيل، يخضع الوسطاء الداخليون لقيوٍد محّددٍة. وبغض النظر عن السياق 
الذي تعمل فيه، تشّكل مساعي التعاون بني الجهات الفاعلة الدولية والوسطاء الداخليني أفضل طريقة للتغلّب عىل هذه القيود 
وبالتايل، ضامن تعزيز جودة العملية واحتاملية تحقيق النتائج املرجوة. وعىل النحو الذي سيوضحه هذا القسم، يعود ذلك إىل ما 
اعتربه مؤسس مفهوم الوساطة الداخلية، جون بول ليديراخ، “ترابط بي مستويات املجتمع املتعّددة، ابتداًء من القواعد الشعبية 

وحتّى العمليات السياسية عالية املستوى”36. وقد شّدد، وباستمراٍر، عىل الحاجة إىل التغلّب عىل الفجوة القامئة بي عمليات التفاوض 
املجتمعية والسياسية وأعرب عن اعتقاده بأن القدرة عىل ربط هذه العمليات املختلفة تعّد أساسيًة لضامن “التحول االجتامعي 

والسيايس الذي من شأنه تعزيز حركة املجتمع بأكملها من فرتاٍت طويلٍة من الحرب األهلية نحو التعبري األكرث قوًة عن السالم البّناء”37 
. إًذا، ما الدور الذي ميكن للوسطاء الداخليي تأديته يف ربط مثل هذه العمليات؟ وكيف ميكننا فهم أصل هذا املصطلح وتطّوره؟ 

وكيف ميكننا أيًضا فهم السمتي الرئيسيتي للوسطاء الداخليي باعتبارهام من املطّلعي الذي يتوّسطون لحّل املسائل القامئة؟ وما هي 
نقاط قوتهم وضعفهم عىل حّد سواء؟

33  مري، مبرّش ولوكيش فيامالراجا، “الوسطاء الداخليون املوّجهون تقليديًا ودينيًا يف تحّول النزاعات: اإلمكانات والقيود والفرص املتاحة لتعزيز الدعم التعاوين”، دراسة خط 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/wp-content/ :األساس، خالصة. مؤسسة بريغهوف ومؤسسة في تشريش إيد، 2016، الصفحة 4 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل
  .)TFIM_Synopsis_web-2.pdf?x49085/04/uploads/2016

34  املرجع السابق نفسه، الصفحة 4. 

35  سفينسون، أ.، ليندغرين، م.، “السالم من الداخل: استكشاف دور الوسيط الداخيل-الجزيئ”، التفاعالت الدولية، 39:5، 2013، الصفحتان 710 و711. 

36  ليديراخ، جون بول، “نشأة وتطور  بنى السالم األساسية: تأّمل شخيص”، مجلة بناء السالم والتنمية، آذار/مارس 2013، الصفحة 9. 

37  املرجع السابق نفسه، الصفحة 9. 
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دور املرأة يف منع انتشار العنف املّتصل باالنتخابات: أوغندا
يف الفرتة التي سبقت انتخابات عام 2016، أّدت النساء األوغنديات دوًرا نشطًا يف املساهمة يف إجراء انتخاباٍت خالية من العنف. ويف 

منتصف عام 2015، شّكل تحالف نساء من املجتمع املدين، مبا يف ذلك منظمة إيزيس النسائية للتبادل الثقايف الدويل واملنتدى املعني 

بدور املرأة يف الحياة الدميقراطية ومعهد التحّوالت االجتامعية وغريها من املنظامت ذات الصلة، غرفة عمليات املرأة التي تنطوي 

عىل آلية إنذار مبكر واستجابة رسيعة للتصّدي ألّي حوادث أو رصاعات من املرّجح أن تؤدي إىل عنف قبل االنتخابات وخاللها 

وبعدها والتخفيف من حّدتها. 

وتعّد غرفة عمليات املرأة منصًة مخّصصة للنساء، بالتعاون مع الشباب، للمشاركة، وبنشاٍط وبصورٍة مبارشٍة، يف عمليات الحفاظ عىل 

السالم ومنع نشوب النزاعات، وذلك وفًقا لقراري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1325 و1820. وقد نُفذت هذه اآللية ألّول مرّة 

أثناء االنتخابات الرئاسية يف ليبرييا عام 2011، وذلك استناًدا إىل االعرتاف بأن العنف املتّصل باالنتخابات بات أكرث شيوًعا يف الدول 

اإلفريقية اليوم. وبالتايل، يكمن هدف املبادرة يف الدعوة، وبشكٍل غري سيايس وغري حزيب، إلجراء انتخابات سلمية، تشمل كّل من 

النساء والشباب عىل حّد سواء. وباعتبارها إحدى أفضل املامرسات من قبل االتحاد اإلفريقي، وذلك من خالل إطالقه لحملة “النوع 

االجتامعي عىل جدول أعاميل”، فقد تّم اعتامد هذه املبادرة يف كّل من السنغال وسرياليون وكينيا ونيجرييا وأوغندا وغينيا وغانا، األمر 

الذي أسفر عن نتائج هائلة.

وخالل فرتة االنتخابات، دعمت 10 من الشخصيات النسائية األوغندية البارزة و5 أخريات دوليات من إفريقيا مساعي غرفة 

عمليات املرأة، التي قد استجابت ملا يقارب 1,500 حادث تّم اإلبالغ عنه كان من املمكن أن يؤدي إىل عنٍف أو نزاٍع ما. وبعد إجراء 

اإلنتخابات، دعا البعض ملواصلة االستعانة بغرفة عمليات املرأة، باعتبارها آليًة لبناء السالم والحفاظ عليه. وبدعٍم من هيئة األمم 

املتحدة للمرأة، تّم توسيع نطاق املبادرة ملتابعة بذل الجهود الرامية إىل املساعدة يف منع نشوب العنف بعد االنتخابات.

ويف 27 شباط/فرباير 2016، أطلقت الشخصيات النسائية البارزة يف غرفة عمليات املرأة اسرتاتيجيًة دبلوماسيًة مكوكيًة، وذلك بهدف 

تشجيع الرؤساء واألحزاب السياسية الرئسية عىل املشاركة يف حواٍر قائٍم حول قضايا كانت تتسبّب بحاالت خوٍف من انعدام األمن 

وغريه من املشاكل الطويلة األمد املتعلقة بالتاريخ السيايس والحكم يف أوغندا. وقد ركّزت مبادرات غرفة عمليات املرأة، ويف املقام 

األول، عىل تعزيز الوساطة بي األطراف املتنازعة، وانطوت، بالتايل، عىل مفاوضات مع رؤساء الحزبي السياسيي الرئيسيي، ويف وقت 

الحٍق أيًضا، مع الفرق الفنية التابعة لهام واملعيّنة من قبل هؤالء الرؤساء. ويف هذا الصدد، ركّزت املفاوضات عىل التوّصل إىل توافق 

يف اآلراء بشأن أهداف الحوار املنشود، واالتفاق عىل جدول األعامل وآلية تسهيل األعامل والتمويل والضامنات املقّدمة ما بعد الحوار 

لتنفيذ القرارات الناشئة عنه. 

الوسيطات الداخليات 
)الصورة: برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، أوغندا(
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وقد سعت وساطة الشخصيات النسائية البارزة للتخفيف من حّدة العداء القائم بي الحزبي السياسيي الرئيسيي وتنظيم حواٍر 

رسميٍّ ملعالجة القضايا األساسية التي تهدد السالم خالل االنتخابات. ويف الوقت نفسه، ينطوي الهدف من ذلك عىل إرشاك األطراف 

املعنيّة يف بناء ثقافة السالم والتسامح والحفاظ عليها والعمل مًعا لتحقيق مصلحة األمة بأجمعها. وقد أظهرت الشخصيات النسائية 

البارزة قدراتها القيادية، وذلك من خالل تعاملها مع الحزبي السياسيي املتعارضي، وظلت محايدًة ومتفائلًة خالل طوال فرتة 

العملية، األمر الذي من شأنه أن يدّل عىل قيمة مشاركة املرأة يف معالجة قضايا السالم واألمن بشكٍل ملموس. ومن خالل جهود 

الوساطة املبذولة بعد االنتخابات، أحرزت الشخصيات النسائية البارزة تقّدًما جديًدا نحو عقد حواٍر سيايس أّول يف أوغندا. وقد 

أحدثت مشاركة املرأة آراًء مختلفًة، ماّم أثار مسائل رمبا ميكن تجاهلها.

ويف هذا السياق، ساهم الدعم املقّدم من هيئة األمم املتحدة للمرأة لسلسلٍة من الدورات التدريبية عىل الوساطة التي تستهدف 

الشخصيات النسائية البارزة، يف تعزيز سري هذه العملية. فقد تلّقت خمس منظامت من منظامت املجتمع املدين و10 شخصيات 

من الشخصيات النسائية البارزة دورتي تدريبيتي عىل بناء القدرات وبناء السالم بعد االنتخابات وحّل النزاعات والوساطة من قبل 

املركز اإلفريقي للتسوية البّناءة للنزاعات. وبفضل املهارات املكتسبة، متّكن املشاركون من إدارة املفاوضات التي من شأنها مساعدة 

األطراف يف الدخول يف حوار سيايس. وقد حّددت الدورات التدريبية هذه الحاجة إىل إجراء أبحاٍث مستمرٍّة حول محفزات النزاع 

وتوقعات األوغنديي بشأن املشاركة يف هذه العملية. ويف اإلطار نفسه، اعرتفت الشخصيات النسائية البارزة وفريق الوساطة بعدم 

إمكانية التنبؤ بعمليات بناء السالم وباستغراقها بعض الوقت لدخولها حيز التنفيذ. ويف أعقاب الدورات التدريبية هذه، استعرضت 

الشخصيات النسائية البارزة قامئة الجهات املعنيّة وأعّدت مدونة قواعد سلوكها الخاص ووضعت اسرتاتيجية محّددة لدعم عملية 

الحوار.

ويف متوز/يوليو 2016، اعرتف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بغرفة عمليات املرأة كواحدة من أفضل املامرسات املعتمدة لتعزيز 

مشاركة املرأة يف عملية بناء السالم عىل املستوى الوطني، ال سيام أثناء االنتخابات وبعدها. وقد أكّد ذلك عىل األهمية التي تضطلع 

بها غرفة عمليات املرأة وساهم بالتايل، يف تعزيز االهتامم مبساعي بناء السالم املبذولة من قبلها. ويف العام 2017، أظهرت جهود 

الشخصيات النسائية البارزة الرامية لتعزيز الحوار تقّدًما ملحوظًا، إذ ُدعيت غرفة عمليات املرأة لالنضامم إىل مجموعة عمل معنيّة 

بتنظيم عملية حوار وطني يف أوغندا.

املصدر: هيئة األمم املتحدة للمرأة، أوغندا.  
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2
تفهُّم الوسطاء الداخليني والوساطة الداخلية: أصول املفهوم 

وتطوره وأبعاده الرئيسية

تطور مفهوم: رؤى مستقاة من النظرية والتطبيق

يرتبط مفهوم الوساطة الداخلية ارتباطًا وثيًقا مبامرسة الوسطاء الداخليي وبتطور فهم املامرسي لُنهجها وأساليبها. وبالتايل، فإّن 
كالًّ من الكيانات التي عملت مع وسطاء داخليي أضافت بعًدا آخر عىل فهمنا للمصطلح من الناحيتي النظرية والتطبيقية.  وكان 

ليديراخ وبول فري قد قّدما هذا املفهوم عام 1991 بناًء عىل تجاربهام يف أمريكا الوسطى حيث الحظا أّن الثقة أو، confianza، شّكلت 
أساًسا لنجاح الوسطاء يف النزاع الذي كان قامئًا بي حكومة الساندينستا والزعامء الهنود عىل ساحل املحيط األطليس.38 وقد تّم تفسري 

الثقة عىل أنّها نتيجة صلة الوسطاء الشخصية مع أطراف النزاع قبل التدخل وأثنائه وبعده. إذ رأى ليديراخ وفري أّن الثقة ارتبطت 
بحقيقة أّن الوسيط “ال يتنحى يف املرحلة التي تعقب املفاوضات وذلك كونه جزًءا منها وسيتحمل - يجب أن يتحمل - نتائج الوساطة 

مبا يضمن تنفيذ أي تسوية.”39 واتّسم هؤالء الوسطاء مبيزات فريدة أخرى ومنها ارتباطهم باألطراف ومعرفتهم العميقة بالنزاع 
ومبداخل فريدة للوساطة.40 كام واقرتح ليديراخ وفري األخذ مبفهوم “الوسطاء الداخليي املتحيّزين” مشريان إىل أهمية أن تتضّمن فرق 

الوساطة وسطاء داخليي متحيّزين ووسطاء خارجيي محايدين.41

ورغم أّن جدول األعامل الدويل لبناء السالم يف التسعينات42 قد أهمل إىل حّد كبري مفهوم الوسطاء الداخليي و/أو العنارص املحلية 
للوساطة إال أّن مركز الحوار اإلنساين قد قام بتوسيعه يف القرن الحادي والعرشين مستنًدا يف ذلك إىل عمله املكثّف مع وسطاء 

داخليي. كام وعرّف املركز هؤالء كأفراد “من صميم مجتمع النزاع ميتلكون معرفة ومنظوًرا عميقي بشأن النزاع تقّدرهام وتحرتمهام 
جميع األطراف.”43 وال يرتبط هنا مفهوم االحرتام املضاف باملعرفة التي ميلكها الوسطاء الداخليون فحسب، بل يرتبط أيًضا بدورهم يف 

املجتمع. ويف عام 2010 قامت مؤسسة بيس نيكسس التي ركّزت أعاملها عىل دعم الوسطاء الداخليي يف سياقات متنوعة عامليًّا بتوسيع 

38  بول فري وجون بول ليديراخ، “التوسط لتسوية النزاع يف أمريكا الوسطى”، مجلة بحوث السالم، املجلد 28, العدد 1, 1991, من الصفحة 85 وحتى الصفحة 98.

39  ميديل هوف وإينوك نداوانا، “اسرتاتيجية  وساطة إقليمية: حالة زمبابوي”، مجلة األمن اإلفريقي، 25 : 1, 63 - 84, آذار/مارس 2016, الصفحة 65.

40  سفينسون، أ.، ليندغرين، م.، “السالم من الداخل”، )2013(، الصفحة 701.

41  بول فري وليديراخ، )1991(.

42  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، “منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بصفتها وسيط: األدوات - التحديات - االمكانيات”، الرئاسة األملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 

املؤمتر، متوز/يوليو 2016, الصفحة 16.
43  مركز الحوار اإلنساين، “دليل للوساطة، ولتمكي عمليات السالم يف النزاعات العنيفة”، 2007، الصفحة 16.

مشارك يف تدريب الوساطة الداخلية )الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، غانا(
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تعريف مركز الحوار اإلنساين لهذا املفهوم وأرصّت عىل أهمية الحساسية تجاه الفوارق الثقافية والدينية والسياسية.44 وعىل ذلك 
اختارت املؤسسة أن تُعرّف الوسطاء الداخليي عىل أنّهم “ أطراف داخلية تُعترب موضع ثقة واحرتام مجتمع النزاع بجميع مستوياته 
ومتلك معرفة عميقة بديناميات النزاع وسياقه وتبدي حساسية يف مساهمتها يف إيجاد حلول تعرتف بها وتقدرها جميع األطراف.”45

رمى جزٌء من عمل بيس نيكسس إىل إظهار املجاالت املتعّددة التي يلعب الوسطاء الداخليون فيها دوًرا سواء عىل املستوى الجزيئ 
لحل النزاعات بي األفراد أو عىل املستوى الكيل كجزٍء من جدول أعامٍل أوسع لبناء السالم وإرساء الدميقراطية.46 ويف حي ركز ليديراخ 
وفري عىل األدوار التكميلية التي ميكن للوسطاء الداخليي والخارجيي أن يؤّدونها يف سياق عمليات السالم، أي يف إقامة روابط أفقية، 
ساهمت بيس نيكسس من ناحيتها يف إلقاء الضوء عىل الدور الحاسم الذي يؤّديه الوسطاء الداخليون يف بناء العالقات بي مختلف 

املستويات )املحلية، ودون الوطنية، والوطنية واإلقليمية(، أي يف إقامة روابط رأسية. بذلك ساعد هذا العمل عىل فهم الوسطاء 
الداخليي باعتبارهم موصالت أو نقاط التقاء قادرة عىل بناء الجسور عىل املستويي األفقي والرأيس عىل حد سواء. وهكذا تكون بيس 

نيكسس قد شّددت عىل الفكرة األساسية القائلة بأنّه ال يجوز فصل الجهود الرامية إىل تطوير “القدرة عىل تسوية النزاعات املحلية 
وتعزيز ثقافة الحوار الدميقراطي عرب مجتمعٍ ما عن عمليات الوساطة األكرث رسمية واملرتبطة بالتصدي لألزمات.”47

مربع النص 2 سامت الوسطاء الداخليي الرئيسية

يثق بهم طرف أو أكرث من أطراف النزاع؛	 
يحرتمهم أصحاب املصلحة نظرًا لدورهم يف املجتمع؛	 
يتمتّعون بحساسية راسخة تجاه االختالفات الثقافية والدينية والسياسية؛	 
يؤّدون دور نقاط اللقاء أو بناة الجسور عىل الصعيدين األفقي والرأيس عىل حد سواء؛	 
يربطهم باألطراف املتنازعة تقارب عىل املستويني الثقايف واملعياري؛	 
يتمتّعون بالتأثري والسلطة تجاه األطراف املتنازعة ماّم مينحهم إمكانية وصول ال مثيل لها؛	 
 يشّكلون جهات فاعلة أساسية تعمل خلف الكواليس سواء مبفردها و/أو مع وسطاء داخليي آخرين و/أو مع عنارص	 

فاعلة دولية؛
يتمتّعون بعالقات وسمعة بنوها مع مرور الوقت تتيح لهم إمكانية التأثري عىل األطراف املتنازعة؛	 
يربط بينهم وبي األطراف املتنازعة تقارب عىل الصعيد الشخيص؛	 
يبدون قدًرا كبريًا من االلتزام والتفاين وقدرًة قويًة عىل التكيّف.	 

ومبوازاة ذلك، قامت كيانات أخرى باستغالل تجارب عملها مع وسطاء داخليي للمساهمة يف فهمنا ملاهية هذه الجهات الفاعلة 
ولكيفية عملها. فعىل سبيل املثال، حّددت مؤسسة بريغهوف، ومعهد بحوث السالم السويرسي، ومركز الدراسات األمنية  الوسيط 

الداخيل مبن “يتمتّع بالقرب الجغرايف من أطراف النزاع، أو، له شأن فيه” 48ولفتت النظر إىل أهمية التقارب الثقايف واملعياري بينه 
وبي أطراف النزاع.49 وعىل غرار ذلك، تناولت مؤسسة بريغهوف عام 2016 وبالعمل مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بالتفصيل 

مصادر رشعية الوسطاء الداخليي مشريًة إىل أّن هذه األخرية ُمستمدة من رسوخ هؤالء يف السياق كام ومن متتّعهم بالقدرة عىل التأثري 
والسلطة اللتي توفّران لهم دون سواهم إمكانية وصول إىل األطراف الفاعلة يف النزاع غري متاحة لسواهم )مثل الجهات الفاعلة 

44  ريتشارد سميث وسكوت دييل، “الوسطاء الداخليي يف أفريقيا، فهم إسهام الوسطاء الداخليي يف التسوية السلمية للنزعات يف أفريقيا”، تقرير موجز عن املرحلة األوىل، 

مؤسسة بيس نيكسس التابعة لوزارة الشؤون الخارجية السويرسية، شعبة األمن البرشي، متوز/يوليو 2010, الصفحة 3.
45  املرجع السابق نفسه.

46  املرجع السابق نفسه.

47  املرجع السابق نفسه.

48  مؤسسة بريغهوف لدعم السالم، ومؤسسة السالم السويرسية، ومركز الدراسات األمنية، “الوسطاء الداخليون، استكشاف دورهم الرئييس يف عملية السالم غري الرسمية”، 2009, 

الصفحة 4.
49  املرجع السابق نفسه.



23 22

الراديكالية والتي يصعب الوصول إليها واملسلحة(.50 وبناًء عىل هذا املفهوم، استخدم املركز الرنويجي ملوارد بناء السالم التعريفات 
السابقة ووّسعها، مضيًفا أّن الوسطاء الداخليي هم يف الغالب “جهات فاعلة رئيسية تعمل خلف الكواليس سواء مبفردها أو كجزء 

من عمليات أوسع نطاقًا تضّم عنارص فاعلة دولية.”51 

يف أّول إعادة لهذه املذكرة التوجيهية عام 2014 واستناًدا إىل خربة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الواسعة يف دعم الوسطاء الداخليي 
يف مختلف السياقات، تّم وصف الوسيط الداخيل بأنّه “فرد - )أو أفراد( أو جامعات أو كيانات أو مؤسسات - يتمتّع بقدٍر عاٍل من 

الرشعية والثقة لدى األفراد واملؤسسات الضالعة يف نزاٍع ما وذلك بفضل عالقاته وسمعته مع وبي هؤالء كام وبقدرٍة فريدٍة عىل 
التأثري بشكٍل مبارٍش أو غري مبارٍش عىل سلوك أطراف النزاع وتفكريهم.”52 ونتيجًة للمشاورات املكثّفة بي أصحاب املصلحة التي 

أجريت لغرض هذه املذكرة التوجيهية كام ونتيجًة للتطور الذي شهده امليدان منذ إصدار عام 2014، استُـرعي انتباه برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ إىل ثالث نقاط ضعف رئيسية بشأن هذا التعريف. أّواًل، يزعم كثريون أّن تعريف الوسطاء الداخليي قد ينطبق أيًضا 

عىل الوسطاء الخارجيي أو الوسطاء اإلقليميي/الدوليي متى تّم الرتكيز عىل الرشعية والثقة والسمعة والقدرة عىل التأثري عىل أطراف 
النزاع لتحديد خصائص الوسطاء الداخليي الرئيسية، بحيث مييس من الصعب متييز خصائصهم الفريدة. ثانيًا، أّدى إدراج املؤسسات 

يف التعريف ببعضهم إىل التساؤل حول كيفية التفرقة بي مفهوم الوساطة الداخلية واملفاهيم األخرى يف مجال بناء السالم وبصفة 
خاصة مفهومي “القدرات الوطنية من أجل تحقيق السالم” و”البنى األساسية للسالم”. ثالثًا، ال يعري الوصف اهتامًما كافيًا للعوامل 

النفسية التي تحث الوسطاء الداخليي عىل املشاركة.

يؤكّد الوصف املنّقح )انظر مربع النص 3( عىل أّن الوسطاء الداخليي يتشاركون مع الوسطاء الخارجيي سامت رئيسية تشمل الرشعية 
واملصداقية والنفوذ، مشريًا يف املقابل إىل أّن هذه السامت تختلف يف ما بينها من حيث املصدر/األصل. وأيًضا، يستثني هذا الوصف 

املنّقح املؤسسات ألنّه متى شاركت مثاًل املؤسسة يف عملية سالم فإّن ذلك ال يتحقق إال من خالل العالقة الشخصية التي تربط األفراد 
املنتسبي إىل املؤسسة بأطراف النزاع. ويتوخى هذا الحد من نطاق الوصف املساهمة يف تاليف االلتباس الذي قد يعيق فهم املصطلح 
وكذلك العمل مع الوسطاء الداخليي من حيث املامرسة. وبنفس الروح، يسعى هذا التنقيح أيًضا إىل التمييز بي الوسطاء الداخليي 
ومفهوم البنى األساسية للسالم الذي تزايد استخدامه كمصطلٍح يف مجال بناء السالم وأحيانًا كمرادٍف للوساطة الداخلية مع اإلشارة 
إىل تعريف مفهوم البنى األساسية للسالم باعتباره “شبكة ديناميكية من املهارات والقدرات واملوارد واألدوات التي تساعد عىل بناء 

عالقات اجتامعية وسياسية بّناءة وعىل تعزيز قدرة املجتمعات املستدامة عىل مواجهة خطر الدخول مجّدًدا يف دوامة العنف.”53 
وبهدف ضامن الوضوح املفاهيمي، تشري هذه املذكرة التوجيهية إىل أّن البنى األساسية للسالم متثّل إحدى السبل املتعددة لضامن قدر 
أكرب من االستدامة ملساعي الوساطة الداخلية، ولكن يف نهاية املطاف قد يُعّد الوسطاء الداخليون إّما جزًءا من البنى األساسية للسالم، 

أو مستقلّي عنها.

وعالوًة عىل ذلك، ينخرط الوسطاء الداخليون يف عملهم نتيجًة اللتزامهم الشخيص وتفانيهم. وغالبًا ما تكون املرونة سمة مميّزة 
تساعدهم عىل مواصلة العمل عىل الرغم من التحديات. لذلك يصبح لديهم اهتامما راسخا ومرًة بعد، اهتامًما شخصيًّا بالنتائج. 

وهذا االهتامم الراسخ يرتبط باهتاممهم بالنتائج بناًء عىل مدى رسوخهم يف سياق النزاع وليس عىل أساس دوافع سياسية أو قامئة 
عىل الربح. وأخريًا، فإّن فهمنا للوسطاء الداخليي يشمل ضمًنا تقدير الدور الحاسم الذي يقومون به كموصالت أو نقاط التقاء تربط 

الجهات الفاعلة والجامعات واملجتمعات رأسيًّا، واملجتمع املدين والحكومات والجهات الفاعلة اإلقليمية أفقيًّا.

50  مري مباشري، وإنجيالسيك مورينا، ولوكسيش فيمالراجا، “دعم منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للوساطة الداخلية، ولتعزيز قدرات الوساطة، وللتواصل والتكامل”، مؤسسة 

بريغهوف، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، كانون األول/ديسمرب 2016, الصفحة 8.
51  خوان غّريغيس، “قضية التواصل: التغلب عىل تحديات ومعضالت الوساطة الرسمية وغري الرسمية مع الجامعات املسلحة”، املركز الرنويجي ملوارد بناء السالم، حزيران/يونيو 

2015، الصفحة 6.

52  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، “دعم الوساطة الداخلية”، 2014.

53  هانس جيه جيسامن، “السالم املضّمن، البنى األساسية للسالم: الُنهج والدروس املستفادة”، الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون، ومؤسسة بريغهوف، وبرنامج األمم املتحدة 

االمنايئ، 2016. 
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مربع النص 3 تفهُّم الوسطاء الداخليي

يُعرّف الوســطاء الداخليون هنا، بأنّهم “فرًدا أو مجموعة من األفراد يســتمّدون الرشعية واملصداقية والتأثري من التقارب 
االجتامعي-الثقايف و/أو الديني - وبالطبع الشــخيص - بينهم وبني أطراف النزاع مام يتيح بناء أوارص ثقٍة متينٍة بينهم تســاهم 

بدورها يف حث العنارص الفاعلة الرئيســية عىل إحداث التغيريات الالزمة يف مواقفها فتحول مع مرور الوقت دون نشــوب النزاعات 
وتســاهم يف اســتدامة السالم. ويعمل الوســطاء الداخليون مدفوعني بقناعتهم الشــخصية وتفانيهم يف خدمة القضية ويظهرون 

اهتامًما راســًخا يف النتائج.”

ويستند هذا التفسري إىل املامرسة املتمثّلة بالعمل مع الوسطاء الداخليي ودعمهم ويُعّد مفيًدا من الناحية املفاهيمية لغرض هذه 
املذكرة التوجيهية. ومع ذلك، فإّن طريقة فهم الناس ملاهية الوسيط الداخيل قد تختلف من سياٍق إىل آخر كام وأّن طريقة إدراكهم 

املفهوم يتوقف عىل تصوراتهم ومصطلحاتهم الخاصة. وبالتايل قد ال يٌصّنف بالرضورة جميع الوسطاء الداخليي يف خانة الوساطة 
الداخلية أو تتوفر لديهم كافة جوانب املصطلح املحددة أعاله. وينبغي أن يكون املامرسون مستعدين الستخدام مصطلحات يرتاح لها 

الوسطاء أنفسهم وأيًضا أن يستخدموا الفهم املحدد أعاله باعتباره وسيلًة للتوضيح وليس لإلقصاء.

من هو الوسيط “الداخيل”؟

يتواتر سؤال رئييس سواء يف السياق األديب أو يف سياق العمل مع صّناع السياسات واملامرسي، ويطرح مسألة التمييز بي الوسطاء 
الداخليي والوسطاء الخارجيي. ويف حي أنّه ميكن من الناحية املفاهمية رسم بعض الخطوط الفاصلة إاّل أنّها تتمثّل مبصطلحات 

نسبية بطبيعتها ال معنى لها إن مل تشكل جزًءا من مقارنة. فعىل سبيل املثال، “مصطلح الوسيط الداخيل يالئم كويف أنان يف عملية 
السالم التي بدأت يف أعقاب االنتخابات يف كينيا، أكرث مام يالئم ماريت اهتيساري. ولكن يُعترب مصطلح وسيط داخيل أكرث مالءمة 

لشخص مثل ديكا إبراهيم عبدي أو مثل الجرنال الزارو سومبيو مقارنًة بكويف أنان.”54 عالوًة عىل ذلك، يعتمد تحديد منظور “داخيل” 
و”خارجي” عىل هوية الشخص الذي يصّنف الجهة الفاعلة املعنية. كذلك، يُعترب هذا املنظور ديناميكيًّا وقد يتغرّي مع مرور الوقت. 

فمن املمكن لوسيٍط داخيل أن يصبح وسيطًا خارجيًا من وجهة نظر أطراف معيّنة يف النزاع إذا ما لوحظ أنّه ازداد قربًا من طرٍف دون 
سواه أو حتى من عنارص فاعلة دولية. 

لذلك، ينبغي فهم الوسطاء الداخليي والوسطاء الخارجيي باعتبارهم مناذج مثالية ضمن سلسلة طويلة وليس باعتبارهم مفاهيم 
متضادة. وفيام يتشارك الوسطاء الداخليون والوسطاء الخارجيون الرشعية واملصداقية والتأثري من ناحية األطراف املتنازعة، نلحظ أّن 

الوسطاء الداخليي يستمّدون من ناحيتهم هذه امليزات من التقارب االجتامعي-الثقايف و/أو الديني - وبالطبع، الشخيص - بينهم وبي 
أطراف النزاع. ويكونون بالتأكيد ملِّمي “باملعايري الثقافية واللغة وسبل التواصل وأيًضا بالهياكل االجتامعية ومتركز السلطة وتسلسلها 

التي يقتضيها سياق النزاع.”55 وتكرث القواسم املشرتكة بي الوسطاء الداخليي واألطراف املتنازعة نظرًا لتشاركهم تجربة النزاع و/أو 
نتيجًة لروابطهم االجتامعية-الثقافية. وال بّد لهم أن يتحّملوا بشكٍل مبارٍش أو شخيٍص نتائج أفعالهم.

مييل الوسطاء الداخليون يف التواصل وحل النزاعات والوساطة إىل اعتامد نُُهج وأساليب تنبع من عمق تقديرهم ألهمية التقاليد 
االجتامعية-الثقافية ورموزها وأساليب الحياة الناجمة عنها. ونذكر كمثال عىل الوسطاء الداخليي - رغم كونهم يندرجون يف فئات 

متعددة - الوسيط الداخيل ذا التوّجه العريف والديني كاإلمام والكاهن والزعيم الروحي وشيخ العشرية. ويستمّد هؤالء الوسطاء 
خاصيّتهم “الداخلية” من تقاليدهم وإميانهم وثقافتهم و/أو روحانيتهم املشرتكة. ويلعبون نتيجًة ملكانتهم وسط نظام من املعتقدات 

54  مؤسسة بريغهوف لدعم السالم، ومؤسسة السالم السويرسية، ومركز الدراسات األمنية، “الوسطاء الداخليون، استكشاف دورهم الرئييس يف عملية السالم غري الرسمية”، 2009, 

الصفحة 4.
55  رويبستورف، )2013(، الصفحة 164.
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دوًرا بالغ األهمية يف الوصول إىل الجامعات التي تعيش مبنأى عن التيارات السياسية العامة وقد تتأثر بالخطابات املسببة للخالف و/
أو املتطرفة. يف هذا السياق، تعتمد عمليات الوساطة عىل األطراف الداخلية التي ميكنها أن تستغل عالقات الثقة لتُطلع الناس عىل 

الروايات البديلة. وهكذا يستطيع هؤالء الوسطاء الداخليون تعزيز التسامح وتشجيع التنوع داخل الجامعات.

أّما الوسطاء الخارجيون فيستمّدون من ناحيتهم الرشعية واملصداقية والتأثري من عدد من العوامل املرتبطة بخرباتهم وإنجازاتهم 
السابقة وانتامئهم املؤسيس وشبكاتهم ورمبا أيضا بقدرتهم عىل اعتامد نهج “الرتغيب والرتهيب”. ويأيت هؤالء الوسطاء بشكٍل عاٍم 

من خارج سياق النزاع ويكونون عىل مسافة معيّنة منه ومن األطراف املتنازعة أي أنّهم يتمتّعون بقدٍر معّيٍ من املعرفة بشأن الرصاع 
و/أو تربطهم بأطرافه عالقات بعيدة عن املعرفة الشخصية. ويف حي قد يكون الكثري من الوسطاء الخارجيي ملّمي بأساليب الوساطة 
التقليدية ورمبا أيًضا قد أدخلوها يف نُهجهم، إال أنّهم يظلّون أكرث مياًل إىل اعتامد أساليب الوساطة الغربية و/أو املضفى عليها الطابع 

املهني.

بخالف الوسطاء الداخليي، تُتاح للوسطاء الخارجيي “الفرصة الختيار ما إذا كانوا يريدون املشاركة يف النزاع ويف عملية التسوية وإىل 
أي مدى.”56 ويشّكل املبعوث الخاص واملمثل الخاص لألمم املتحدة مثالي عىل الوسطاء الخارجيي الذين يندرجون بدورهم يف فئات 

متعددة. فحتى يصنَّف الفرد “خارجيًّا” ال بّد من أن يتّم تعيينه رسميًّا لشغل منصب يكون عادًة من خارج سياق النزاع، وذلك من 
قبل منظمٍة تم تكليفها بالقيام بدور ما يف سياٍق معٍي. وإنّه ملن املستبعد أن يكون املبعوث الخاص أو املمثل الخاص واألطراف 

املتنازعة قد نشأوا يف البيئة نفسها كام وأنّهم قد ال يتشاركون وجهات النظر الدينية و/أو االجتامعية-الثقافية.

إّن هذه األدوار والسامت والُنهج واألساليب عىل اختالفها تؤكد عىل رضورة عمل الوسطاء الداخليني مع الوسطاء الخارجيني أكرث 
ماّم تساعد عىل التمييز بينهم. ووفًقا ملا سيتبّي أدناه يف التحليل بشأن مواطن قوة الوسطاء الداخليي والوسطاء الخارجيي والقيود 

يا تّم تعزيزه مراًرا وتكراًرا عرب املامرسة. فحيث يتشارك الوسطاء الداخليون  املفروضة عليهم، فإّن الطرفي يظهران تكاماًل مفاهمًّ
والوسطاء الخارجيون العمل بطرٍق حّساسٍة ومتناغمٍة ومالمئٍة للظروف، تزداد وبشكٍل هائٍل فرص إيجاد حل شامل وجامعٍ ومستداٍم 

للنزاع - والقيام بذلك بطريقٍة تساعد عىل إعادة بناء النسيج االجتامعي. عالوًة عىل ذلك، فإّن تنوع الوسطاء الداخليي يؤّدي إىل 
تنّوع العالقات وامليزات والُنهج املطروحة عىل طاولة املفاوضات، وعليه، كثريًا ما يتبّي أّن عمل أفرقة الوسطاء الداخليي يف إطار 

. رشاكٍة مع وسطاء خارجيي يشّكل أكرث وسيلة بناءة لالنخراط يف سياق نزاٍع معّيٍ

مربع النص 4 مثال عىل وسيٍط داخيل يف ميدان العمل

“انتقل بادما راتنا توالدار إىل مجال الوساطة السياسية من خالل مشاركته ونشاطه كناشط حقوقي. يف حقبة التسعينيات انتُخب 
، فساعد عىل جمع مختلف األحزاب الشيوعية ًمعا تحت راية الجبهة اليسارية املتّحدة،  عضًوا يف الربملان باعتباره يساريًّا مستقالًّ

ثّم قام بتسهيل املحادثات بي هذه الجبهة والقوى الدميقراطية األخرى من جهة، والحكومة امللكية من جهة أخرى، الستعادة 
الدميقراطية الربملانية. وأكسبته هذه التجربة ثقة كّل من القوى امللكية والشيوعية والدميقراطية، ما مّكنه من أن يكون ميرّسًا يف 

محادثات السالم يف نيبال خالل األعوام 2001 و2003 و2006 ... عمل بادما كوسيط بي أطراف الرصاع الرئيسية، ولكن تضّمن دوره 
أيًضا أن يكون عىل اتصال مع عامة السكان وأن يكون حلقة اتصال رئيسية للدبلوماسيي ووسطاء املجتمع الدويل. ونظرًا لغياب 

التنسيق أو حتى التنافس بي بعض الوسطاء الخارجيي الدوليي، وصل األمر يف بعض الحاالت إىل أن يتّوىل مسؤولية التنسيق بي 
الوسطاء الخارجيي. وذكر بادما أّن ما يقّدره يف هؤالء الوسطاء الخارجيي هو ما تعلّمه من التجارب يف األماكن األخرى.”

مؤسسة بريغهوف لدعم السالم، ومعهد بحوث السالم السويرسي ومركز الدراسات األمنية، “الوسطاء الدخيليون: دراسة حول استكشاف دورهم 
الرئييس يف عمليات السالم غري الرسمية”، 2009، الصفحة 7.

56  املرجع السابق نفسه، الصفحة 165.



25 24

أين يلتقي الوسطاء الداخليون بسائر الوسطاء؟

يتامىش مفهوم الوسطاء الداخليي مع اثني من أهّم تعريفات األمم املتحدة للوساطة. فأّواًل، إنّهم يشاركون يف تسوية النزاعات 
بالوسائل السلمية،57 عىل النحو املحدد يف املادة 22 من ميثاق األمم املتحدة وأّما ثانيًا فإنّهم يقومون مبساعدة “طرفي أو أكرث، 

ومبوافقة تلك األطراف، ملنع نشوب نزاع أو إدارته أو حلّه عن طريق مساعدتها عىل وضع اتفاقات مقبولة للجميع”، وفًقا لتعريف 
الوساطة الوارد يف “توجيهات األمم املتحدة من أجل الوساطة الفعالة”.58 وخالل مشاركتهم يف مبادرات الوساطة الرسمية وغري 

الرسمية، يلعب الوسطاء الداخليون الدور الحاسم يف مّد الجسور بي مختلف املسارات الدبلوماسية59 عىل نحٍو يساهم يف منع نشوب 
نزاع ويف استمرارية اتفاقات السالم. وحتى يف السياقات التي ال يشارك فيها الوسطاء الداخليون مبارشًة يف مساعدة األطراف عىل وضع 

اتفاق، غالبًا ما يقومون باملساهمة يف العمليات املشجعة عىل إحداث التغيريات الالزمة يف املواقف من أجل استحداث بيئة مواتية 
التفاق سالم. كام أنّهم كثريًا ما يؤّدون من وراء ستاٍر الدور الحيوي املتمثل بإدارة التوتر وتعزيز التسامح وتشجيع التنوع داخل 

الجامعات وفيام بينها. 

أّما عىل الصعيد العاملي، فتتطلّب مامرسة الوساطة االلتزام باملبادئ املقبولة عموًما، مبا يف ذلك عدم التحّيز واالستعداد والشمولية 
وامللكية الوطنية.60 وغالبًا ما يُعترب الجانب املتعلق بفكرة الحياد ومفهوم “التحيّز” ذي الصلة هو األهم يف الوساطة ال سيام وأنّه قد 

يؤّدي إىل لغط مفاهيمي يطال الوسطاء الداخليي. إذ وفًقا لتوجيهات األمم املتحدة من أجل الوساطة الفعالة “إذا ما نُظر إىل عملية 
وسـاطة ما عىل أنّها متحيّزة، فمن املمكن أن يؤّدي ذلك إىل تقويض التقدم الحقيقي نحو حـل النزاع.”61 ومّلا كان يُشار إىل الوسطاء 
الداخليي أيًضا بوصفهم باملتحيّزين بدًءا من نشأتهم، فهل ميكن لتحيّزهم الضمني أن يجعل منهم غري مؤهلي ألن يكونوا وسطاء؟

إّن اإلجابة عىل هذا السؤال تقوم عىل عنرصين أساسيي. أّولهام يستند إىل تحليل عمليات الوساطة الذي يشري إىل أّن الحياد وعدم 
االنحياز ليسا رشطي مسبقي رضوريي لعمليات فعالة. كام وأنّه ويف سياقات معينة، “ميكن أن يكون لهذه الخصائص أثرًا مثبطًا عىل 
أطراف النزاع لجهة انفتاحهم عىل التواصل والتوّصل إىل تسوية.”62 وعليه، فإّن مفهوم الوساطة الداخلية يتعارض مع الفكرة القائلة 

بأّن الحياد هو رشط أسايس لتويل الوساطة ويشري يف املقابل إىل أّن للتحّيز مزاياه ومن بينها ارتفاع مستويات الثقة. أّما ثانيهام فيعترب 
الحياد مصطلًحا معّقًدا ذا ثالثة أبعاد رئيسية أّولها البعد اإلجرايئ ثّم البعد املوّجه نحو النتائج فالبعد العالئقي.63 وميكن القول بأّن 
الوسطاء الداخليي متحيّزون بطرق من شأنها أن تساهم يف عمليات الوساطة، أي، بعبارة أخرى من النواحي العالئقية/القرب من 

أطراف النزاع. عىل أية حال، يبقى الوسطاء الداخليون حياديي لتجنب املحسوبية خالل عملية الوساطة و/أو فيام يتعلق بتفاصيل 
النتائج. أّما اهتاممهم الراسخ بالنتيجة فيشري إىل تفضيلهم السالم عىل العنف وليس شكاًل محًددا من أشكال السالم. ومن ثّم فإّن 

هذه الحجة تشري إىل أّن تحيّز الوسطاء الداخليي عالئقي وليس إجرائيًّا وال موّجًها نحو النتائج.64 

57  ميثاق األمم املتحدة.

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ :58  األمم املتحدة، توجيهات من أجل الوساطة الفعالة ، حزيران/يونيو 2012 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

.)28english%29_0.pdf%GuidanceEffectiveMediation_UNDPA2012

59  “املسار األول/الدبلوماسية الحكومية الرسمية: مناقشات رسمية تضم عادة قادة سياسيي وعسكريي رفيعي املستوى وتركز عىل مسائل وقف إطالق النار، ومحادثات السالم، 

واملعاهدات واتفاقات األخرى .املسار الثاين/الدبلوماسية املدنية: الحوار واألنشطة الرامية إىل إيجاد حلول للمشاكل غري الرسميان من أجل بناء العالقات وتشجيع أساليب 
تفكري جديدة، ميكن االستناد إليها يف العملية الرسمية. وتشمل عادة أنشطة هذا املسار قادة ذوي تأثري من القطاعات األكادميية والدينية ومن املنظامت غري حكومية 

وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين، إذ باستطاعة هذه األطراف التفاعل بحرية أكرب مام هو متاح لكبار املسؤولي. ويستخدم بعض املحللي تعبري املسار 1.5 
للداللة عىل حالة تعمل فيها الجهات الفاعلة الرسمية إىل جانب الجهات الفاعلة غري الرسمية لتسوية النزاعات. املسار الثالث/الدبلوماسية الشعبية: يتوالها أفراد وتنظيامت 

خاصة لتشجيع التفاعل والتفاهم بي املجتمعات املتعادية وتشمل العمل عىل زيادة الوعي والتمكي داخل هذه املجتمعات. يركز هذا النوع من الدبلوماسية، عادة، 
عىل املستوى الشعبي، وينطوي يف الغالب عىل تنظيم االجتامعات واملؤمترات، وتوفري التغطية اإلعالمية، ومنارصة الفئات واملجتمعات املهمشة، عىل الصعيدين السيايس 

والقانوين”. مأخوذة من: املرسد، “مسارات الدبلوماسية”، معهد الواليات املتحدة للسالم.
60  األمم املتحدة، توجيهات من أجل الوساطة الفعالة ، حزيران/يونيو 2012، الصفحة 3.

61  املرجع السابق نفسه، الصفحة 10.

62  رويبستورف، )2013(، الصفحة 166.

https://operation1325. :63  العملية 1325، “الوساطة والتأثري، رؤى متعمقة: آراء وخربات بشأن التأثري عىل عملية السالم”، 2017، الصفحة 3 ) ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

.)se/sites/default/files/mediation_and_influence_insights_0.pdf

64  رويبستورف، )2013(، الصفحة 166.
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يحظى جنوب السودان بإرٍث من العنف والنزاع. فقد سعت مبادراٌت دوليٌة متنّوعٌة إىل إنهاء الحروب األهلية بي “الشامل” 
و”الجنوب”. ويف العام 1972، بلغت هذه الجهود ذروتها وأسفرت، بالتايل، عن إبرام اتفاقية أديس أبابا التي أنهت الحرب األهلية 

األوىل، ويف العام 2005، عن توقيع اتفاقية السالم الشامل التي أنهت الحرب األهلية الثانية.

ويف العام 2011، أصبح جنوب السودان دولًة مستقلًة. وقبل اندالع حركة االنفصال، بدأت التوترات يف التفاقم وتضاعفت بعدها عىل 
أثر نشوب رصاٍع عنيٍف بي قادة جنوب السودان الجدد عقب إعالن االستقالل. ويف العام 2013، أخذت األزمة السياسية منعطًفا 

عنيًفا عند اندالع القتال بي فصائل الجيش املختلفة. ويف عضون أيّاٍم، تصاعد القتال ليصبح حربًا أهليًة تخلّلتها أبعاد عرقية واضحة. 
وشّن جنود الدينكا املواليون للرئيس كري هجامت ضّد جنود النوير املوالي لنائب الرئيس السابق رياك مشار، وذلك قبل البدء 

باستهداف السكان املدنيي، ماّم تسبب يف نزوح داخيل واسع النطاق وانتهاكات مرّوعة لحقوق اإلنسان. 

وكشفت أعامل القتال هذه النقاب عن هشاشة مؤسسات الدولة وتاريخ العداء املدّمر بي مختلف املجموعات العرقية. ويف شهر 
آب/أغسطس 2015، وقّع سالفا كري ورياك مشار عىل اتفاقية سالٍم أّدت، يف شهر نيسان/أبريل 2016، إىل تشكيل حكومة انتقالية 

لتعزيز الوحدة الوطنية. ومع ذلك، مل تدم فرتة التسوية السياسية. ففي متوز/يوليو 2016، تصاعدت التوترات السياسية مرّة أخرى، 
وتحّولت إىل قتال بي جنود الدينكا والنوير، واشتعلت الحرب األهلية عىل أثرها من جديد. وبدعٍم من دول املنطقة واملجتمع الدويل 

األوسع نطاقًا، واصلت الهيئة الدولية الحكومية املعنية بالتنمية سعيها لدعوة الطرفي للعودة إىل طاولة املفاوضات.

وعىل مدى عقوٍد من الحرب، نظّمت الكنيسة يف جنوب السودان هيئًة مسكونيًة ُعرفت باسم “مجلس كنائس جنوب السودان”، متتّع 
بتاريٍخ من العمل الدؤوب عىل حّل النزاعات من خالل التعاون مع القادة التقليديي، ما ساهم يف الجمع ما بي األساليب الحديثة 
والتقليدية املعتمدة يف هذا الشأن. وانضّم صانع السالم التانينباومي، الدكتور بيل الوري، إىل املجلس يف العام 1991 منذ تأسيسه 

وساهم يف بناء عالقات ثقة مع العديد من القادة. وعىل مّر السني، واصل الوري دعمه وسعيه لضامن بقائهم يف الصدارة، يف الوقت 
الذي أقّر فيه بالحاجة إىل دعمهم وتشجيعهم وتدريبهم أيًضا. ويف العام 1999، أطلق مجلس كنائس جنوب السودان عملية السالم 
بني الشعوب، وذلك من خالل استخدام أساليب محلية لحّل النزاعات. وقد أّدت هذه العملية، وبدعٍم من الدكتور بيل الوري، إىل 

صياغة واحدة من أهم اتفاقيات املصالحة بي قبيلتي الدينكا والنوير حتى اآلن، التي بقيت سارية املفعول حتّى العام 2013 وأتاحة 
بالتايل، إمكانية توحيد الجنوب وتحقيق االستقالل. ويف هذا السياق، ال بّد من ابرام اتفاقيات مصالحة مامثلة إلنهاء النزاع الحايل.   

ويف العام 2015، أعّد مجلس كنائس جنوب السودان خطة عمل للسالم، حّدد فيها الدور الذي تضطلع به الكنائس واملجتمعات 
الدينية يف دفع عجلة السالم. وقد تولّت املنظامت الدينية القامئة يف جنوب السودان مهمة تنسيق أوجه دعمها يف العاصمة جوبا، يف 

حي انضّم بعض املوظفون إىل مجلس كنائس جنوب السودان لتقديم الدعم الفني املطلوب. ويف هذا السياق، تشّكل مساعي حّل 
الرصاعات والنزاعات القامئة بي املجتمعات تحديًا معقًدا لصّناع السالم الدينيي، لكن، وعىل  النحو املالحظ، فتثق الجهات الفاعلة 

الشعبية ورفيعة املستوى برسالة املجلس الذي قد عمل بالتعاون مع كافة األطراف.

وحتّى وقٍت قريب، ظلّت مشاركة مجلس كنائس جنوب السودان يف املفاوضات الحكومية عىل الهامش. ففي العام 2018،  دعت 
الهيئة الدولية الحكومية املعنيّة بالتنمية والحكومة واملعارضة مًعا املجلس لتقديم املساعدة الالزمة إليجاد حّل للميّض قدًما. ومع 
ارتفاع عدد املنظامت الساعية لدعم مجلس كنائس جنوب السودان عىل مّر السني، أمست الحاجة إىل الحصول عىل دعٍم منّسٍق 

أكرث إلحاًحا. ويف هذا اإلطار، يجمع اتحاد املصالحة، الذي أطلقته شبكة صّناع السالم الدينيي والتقليديي، ما بي جهات املسار 
األول والثاين والثالث الفاعلة، وذلك من خالل استضافة خلوات اسرتاتيجية، من شأنها تعزيز التعاون بي الرشكاء، مبا يف ذلك مجلس 

دور الوسطاء الداخليني املوّجهني تقليديًا ودينًيا:
 جنوب السودان

لة
حا

 ال
سة

درا
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الكنائس العاملي ووزارة املصالحة األسقفية األنجليكانية ومنظمة روز كاستل ومبادرة السالم واالنتقال الشامل. وقد استمرّت هذه 
املنظامت، مجتمعًة، يف مساعدة القادة واملجتمعات الدينية. ويف السياق نفسه، يسعى االتحاد إىل توحيد هذه املوارد الحيوية لدعم 

العملية، واملساعدة يف التغلّب عىل التحديات املتنوعة التي حالت دون استمرار السالم والحفاظ عليه حتى اآلن.

ويف العام 2017 عىل سبيل املثال، صاغت مديرة مبادرة السالم واالنتقال الشامل، الدكتورة تانيا بافنهولز، وبالتعاون مع الباحث 
الدكتور أندرياس هريبلينغر تقريرًا عن الحوار الوطني املقرتح، باستخدام مقارنات من قاعدة بيانات املبادرة النوعية، األمر الذي 

ساهم يف متكينها من التفاعل مع الجهات الفاعلة املعنيّة بهذه العملية وتزويدها بنصائح متعّمقة، ما أّدى إىل تحويل هذه األبحاث 
إىل سياسات ومامرسات تدعم عمل الوسطاء الداخليي.

أبرز الدروس املستفادة واملامرسات الفضىل 

حافظ قادة الكنسية يف جنوب السودان عىل الوحدة، وذلك عىل الرغم من اختالفاتهم الدينية، ما ساهم يف متكي الطوائف املختلفة 
من التعاون مًعا من أجل الرتكيز عىل الحفاظ عىل السالم. وضمن مجلس كنائس جنوب السودان، بات القادة يشريون إىل أنفسهم 
باسم “الكنيسة”، بداًل من “الكنائس”، األمر الذي من شأنه التأكيد عىل قدرتهم عىل العمل كمنظمٍة واحدٍة. وعىل مدى عقوٍد من 

الزمن، انعكست هذه الوحدة عىل كّل من املستويي املحيل والوطني، وذلك من خالل تنظيم لجاٍن بي الكنائس عىل املستوى املحيل، 
والتواصل مع املنظامت الشعبية، وبناء الثقة بي املجتمعات عىل املستوى الوطني، حيث يتفاعلون مع أبرز القادة السياسيي ويبنون 

عالقات ثقة معهم عىل حّد سواء. 

ويف هذا اإلطار، تسعى شبكات الكنيسة الوطنية، املرتبطة بشبكات القادة التقليديي القبلية، بتوسيع نطاق الكنيسة بي السكان عىل 
نطاٍق أوسع وربط شبكات القادة التقليديي القامئة عىل القبيلة باملستوى السيايس الوطني. وقد أثبت عدٌد ضئيل من عمليات السالم  
نجاحه يف جنوب السودان من دون أّي دعٍم مقّدم من القادة التقليديي والدينيي. وعىل عكس القادة التقليديي، مبا يف ذلك الرؤساء 

وكبار السّن والشيوخ، توفر الكنيسة بنيًة مؤسسيًة من شأنها استحداث روابط عرب الخطوط القبلية وعىل املستوى الوطني عىل حّد 
سواء.  وقد نجحت الكنيسة يف بناء جسور ثقٍة وتعاوٍن مع هؤالء القادة التقليديي، وعملت أيًضا بالرشاكة مع الرؤساء للتوّسط يف 

حّل النزاعات، وذلك من خالل استخدام مزيٍج من األساليب  الحديثة والتقليدية والطقوس األصلية عىل حّد سواء.

وبالتايل، يتمتّع الوسطاء الداخليون )مبا يف ذلك الكنيسة والقادة التقليديي والنساء والشباب( بالقدرة عىل دمج األمناط واملناهج 
الثقافية لحّل النزاعات القامئة. ويف هذا السياق، ال يزال يتعّي عىل الهيئة الدولية الحكومية املعنية بالتنمية، وغريها من الوسطاء 

الخارجيون اآلخرون، االستفادة، وبشكٍل كامٍل، من هذه اإلمكانيات يف عمليات الحفاظ عىل السالم. ومع ذلك، قد يتطلّب األمر تحقيق 
مصالحة تحويلية أعمق من أجل إحالل سالم مستدام يف أحدث دولة يف العامل، إذ قد تشّكل أساليب التواصل بي الناس، جنبًا إىل 

جنٍب مع التوجيهات الصادرة عن القادة الدينيي والتقليديي، أفضل فرصٍة عىل اإلطالق لضامن إرساء مبادئ السالم والحفاظ عليه.      
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ومن املهم أن نعرتف بأنّه بالنسبة للوسطاء الداخليي، تتجاوز الوساطة جدران قاعة املفاوضات التقليدية. إذ يعمل هؤالء الوسطاء 
بصورٍة مستمرٍة بهدف منع نشوب النزاعات بداًل من أن يتوّسطوا بالرضورة يف كّل مرة لحلها أو للتوّصل إىل اتفاق. ومن هذا املنطلق، 

تصبح الوساطة جزًءا من مامرساتهم اليومية وأيًضا من تفاعلهم مع مختلف األطراف املتنازعة. ويقوم الوسطاء الداخليون بالتوّسط 
بهدف تغيري الذهنيات وأمناط السلوك، وإنشاء الروابط وبناء الثقة كام وإعادة بناء العالقات التي قد تأثرت بالنزاع وتعزيزها.

ومن املهم اإلقرار قبل كّل يشء بأنّه ال يوجد وسطاء منوذجيون. فجميعهم، مبا فيهم الوسطاء الداخليي والوسطاء الخارجيي، يتمتّعون 
بنقاط قّوٍة ومزايا وميلكون مواطن ضعٍف وعيوٍب. ونستطيع من خالل تطوير فهٍم أكرث شمواًل لهذه السامت املتنّوعة أن نستغّل 

الفرص املتعددة التي تتيح لهذه الجهات الفاعلة العمل جنبًا إىل جنب.

مربع النص 5 ملحة منوذجية عن وسيط داخيل

تُعترب صياغة ملحٍة منوذجيٍة عن الوسيط الداخيل مسألًة معقدًة “تجمع بني بعض املهارات األساسية والسامت الشخصية وبني 
الشبكات الجاهزة. إّن الخربة العملية ذات الصلة واملعرفة املحلية هام بالتأكيد رشطني أساسيني، ولكن هناك ميزات أخرى أكرث 

تجريًدا ال تقّل عنهام أهميًة - مبا فيها الجدارة بالثقة واالحرتام والديناميكية والتأثري. ويأيت الوسطاء الداخليون من خلفيات متنوعة. 
فبعضهم قادته تجاربه وشبكاته السابقة إىل مركز الحوار اإلنساين فيام انضّم إليه بعضهم اآلخر نتيجة ثقته بقيمة الحوار وبفائدة 

وجود طرٍف ثالٍث محايٍد يف جمع العنارص الفاعلة للتفاوض عىل السالم.”

بول دزياتكوفيك، “القصة الحقيقية لتأثري الوسطاء الداخليي عىل عمليات صنع السالم املعارصة”، مركز الحوار اإلنساين، 2017، ص. 13.

أين تكمن مناطق قوة الوسطاء الداخليني الرئيسية؟ وما هي أهم القيود 
املفروضة عليهم؟

باإلضافة إىل الخواص الرئيسية التي وردت يف التعريف والتي تشاركها كّل من الوسطاء الخارجيي والوسطاء الداخليي، يتميّز هؤالء 
األخريون مبزيج من بعض نقاط القوة والضعف الرئيسية املبيّنة أدناه. ومن خالل فهمنا األبعاد املتعددة ملهمة الوسطاء الداخليي 

يصبح باإلمكان اكتساب املزيد من الوضوح بشأن مكان وكيفية تعزيز مزيد من التعاون بي مختلف الجهات الفاعلة.

وتشمل مواطن قوة الوسطاء الداخليي: 

الوصول إىل معلومات حيوية عن ثبات عزم أطراف النزاع ومستوى قدراتهم، واكتساب فهم جوهري ومعمق للسياق65 والقدرة 	 
عىل تفسري وتحليل املعلومات.  

توفّر القدرة واملعرفة الالزمتي للرتكيز عىل جوانب النزاع العالئقية وجذوره التاريخية كام وعىل العمليات طويلة األجل من أجل 	 
الحفاظ عىل السلم.  

القدرة عىل استخدام اإلقناع األخالقي النابعة من القيم االجتامعية-الثقافية واملجتمعية )مثل فضيلة الغفران والرتاحم واالحرتام 	 
والتعقل(،66 مبا يف ذلك القدرة عىل انتزاع التنازالت من األطراف املتنازعة سواء احرتاًما “للوسيط أو إكراًما له، أو بهدف إرضاء 

مجتمعهم املحيل أو إلصالح العالقات وإعادة الوئام االجتامعي.”67

www.academia. :65  أدينوي أدفيزه جوليوس، “التحيز يف الوساطة: اآلثار املرتتبة عىل السياسات”، نيسان/أبريل، 2015، الصفحتان 2 و 3 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

.)edu/16923496/BIAS_IN_MEDIATION_POLICY_IMPLICATIONS

66  رويبستورف، )2013(، الصفحة 166.

67  املرجع السابق نفسه.
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امتالك حساسية شديدة تجاه الديناميات الثقافية والدينية والسياسية وكيفية تأثريها عىل طرق التواصل وطرق فهم النزاع وعىل 	 
الُنهج التي يبدو أن الوسطاء الداخليي يساهمون فيها إليجاد الحلول.68 

املهارة يف فهم القواعد وهياكل السلطة غري الرسمية التي من شأنها تشكيل النزاع والقدرة عىل التعامل معها بشكٍل بّناٍء.	 
إمكانية الوصول إىل الجامعات املنعزلة عن عمليات السالم الخاصة بالتيارات السياسية العامة والتي غالبًا ما تتأثّر بالخطب 	 

املسبّبة للخالف و/أو املتطرفة. 
مراعاة االعتبارات املتعلقة بالسمعة نظرًا إىل عالقاتهم الوطيدة القامئة، األمر الذي من شأنه أن “يحّضهم عىل الحفاظ عىل 	 

الصدق والنزاهة بصفتهم ناقيل معلومات.”69 
مستوى من الخفة والرشاقة يستند إىل مدى التحرر من “التسلسل القيادي والذهنية التفويضية” يف الدولة ويف املنظامت 	 

الحكومية الدولية. 70 ومن شأن هذه الخفة أن توّسع نطاق تحرك الوسطاء الداخليي .
 قناعة شخصية وحوافز فردية.   	 

   
باملقابل، كثريًا ما يواجه الوسطاء الداخليون قيوًدا تتمثل بالنقاط التالية :  

 
محدودية مساحات العمل وضآلة التقدير الذي يلقونه.  	 
ندرة قيام املجتمع الدويل بإرشاكهم ما يؤدي إىل خلق حقائق متوازية، أي التباًســا وحرية حيال ما يحدث/من يعمل وماذا 	 

يعمل، إلخ.
ضآلة الفرص املتاحة للتعلّم من تجاربهم ومشاركتها والتأمل فيها. 	 
سبل وصول جزئية أو معدومة إىل املوارد البرشية واملالية عىل السواء التي من شأنها أن تُحّسن طبيعة عملهم. 	 
محاوالت بعض الجهات الفاعلة الرافضة لإلرشاك أو االتفاق )الجهات املفسدة( استغالل التمويل و/أو املوارد األخرى للتأثري عىل 	 

الوسطاء الداخليي.  
قلّة الفرص املتاحة للتواصل مع العمليات الرسمية و/أو اإلقليمية/دون اإلقليمية و/أو العمليات الدولية. 	 
محدودية فهم القيود التشغيلية التي يواجهها املجتمع الدويل.	 
شّدة التعرّض إىل املخاطر األمنية نظرًا إىل غياب اآلليات والربوتوكوالت التي من شأنها ضامن سالمتهم.	 
 احتامل التعرّض لخطر العزلة واالكتفاء بقدر قليل من الدعم النفيس و/أو من دعم األقران بحكم طبيعة عمل الوسطاء 	 

الداخليي املعّقدة والحّساسة.

68  منصة الوسطاء الداخليي األفارقة، )2013(، الصفحة 8.  

69  سفينسون، أ.، ليندغرين، م.، “السالم من الداخل”، )2013(، الصفحة 703.

70  اقتباس من مارتن غريفيث، مأخوذ من: خوان غّريغيس، “قضية التواصل: التغلب عىل تحديات ومعضالت الوساطة الرسمية وغري الرسمية مع الجامعات املسلحة”، املركز 

الرنويجي ملوارد بناء السالم، حزيران/يونيو 2015، الصفحة 6.
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مربع النص 6 األدوار املتنّوعة واملتواصلة التي يضطلع بها الوسطاء الداخليون الصومال 

“َورثت الوساطة الداخلية عن والدي الراحل. ففي عام 1998 انضممت إليه وإىل شيوخ آخرين يف رحالتهم من مقديشو إىل قرى يف 
شامل رشق الصومال. ويف فرتة 90 يوًما قاموا بتسوية نزاٍع مهلٍك كان قد نشب بي العشائر الصومالية. لقد تعلّمت الكثري خالل هذه 

التجربة، مبا يف ذلك أّن عمل الوسيط الداخيل يقتيض التفاين والحزم وخشية الله واإلنسانية ونضوج الحكمة واإلملام بثقافة املنطقة 
وتاريخها. كذلك، عىل الوسيط أن يكون موثوقًا به وأن يتمتّع برشعيٍة ونفوٍذ قويي.

خالل فرتة عميل كوسيٍط داخيل، دربت نفيس عىل التوغل يف شؤون وقضايا كٍل من األطراف فتمّكنت من حل أكرث من 50 رصاًعا 
مميتًا واسع النطاق. لقد بذلت الكثري من الجهود حتى أزّود نفيس باملعرفة األكادميية ذات الصلة والثقافة وأطّلع عىل األدب 

الصومايل كيام أسرتعي انتباه الجمهور. وقد أتاح يل ذلك الفرصَة لتحليل كل رصاع وتشخيصه فتحديد قضاياه وجهاته الفاعلة وعوامله 
فأضع معايري عامة للتدخل ومن ثّم أتدخل.

أن تعمل كوسيٍط داخيٍل هو أن تضطلع بدور امليّس/الوسيط وتتوغل يف أعامق السياق وتكرّس وقتًا كافيًا لالتصاالت وتُوّجه اآلخرين 
وتبني ثقة األطراف وتجد املناخ املالئم وتكرس جمود املواقف وتجد الحلول للخروج من طريٍق مسدوٍد كام وهو أن تهيء الظروف 

للمحادثات بهدف تجنب النزاعات وحلّها وتحويلها. إّن الوساطة الداخلية يف مجتمعاٍت متصارعٍة تنطوي عىل مخاطر كبرية وميكن أن 
تكون شديدة التعقيد. بل وفيها أيًضا بعض أوجه القصور مثل االفتقار إىل ما يكفي من املوارد املالية والدعم اللوجستي والتدريب. 
إاّل أّنها أيًضا وباملقارنة مع وسائل أخرى كثرية لتسوية النزاعات، وسيلة يرّحب بها املجتمع وأقل تكلفة وتقوم عىل إمكانيات وصول 

مكتسبة بالفعل. وبصفتي وسيط داخيل ميكنني االضطالع ويف الوقت املناسب بأعامٍل فعالٍة من أجل بناء السالم.”

شهادة وسيط داخيل، الصومال، مقدمة من شبكة صانعي السالم الدينيي والتقليديي.
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3
املشاركة الفعالة مع الوسطاء الداخليني: اسرتاتيجية مشاركة 

من مثاين نقاط
بعد تبيان موقع الوسطاء الداخليي يف خضم املشهد السيايس الحايل والتزّود بفهٍم شامٍل ألسس املصطلح املفاهيمية والعملية، يقّدم 
هذا الجزء من املذكرة التوجيهية دلياًل مّفصاًل حول كيفية املشاركة مع الوسطاء الداخليي. ورغم أّن جهوًدا بذلت إلظهار “التسلسل 
املنطقي” يف الخطوات الالزمة لدعم الوسطاء الداخليي، إاّل أّن معظم عمليات املشاركة ال تتّم بطريقٍة تسلسليٍة بحتٍة. ويف الواقع، 

رمبا تكون بصفتك مامرًسا، قد لجأت إىل هذه املذكرة التوجيهية بعدما وضعت اسرتاتيجية مشاركة أو بدأت العمل عىل برنامج دعم 
للوساطة الداخلية. وحتى لو مل يكن األمر كذلك، فإّن معظم هذه الخطوات ستكون بحاجٍة إىل مراجعٍة مستمرٍة مبا يضمن إجراءك 

للتعديالت الالزمة حيثام وكلاّم كان ذلك رضوريًّا. وعليه، ينبغي أن تنظر إىل كّل خطوٍة باعتبارها جزًءا من نهٍج شامٍل سواء كنت تقرأ 
هذه املذكرة التوجيهية ألنّك ترغب يف تطوير اسرتاتيجية مشاركة يف الوساطة الداخلية من الصفر أم ألنّك تريد تعديل اسرتاتيجيٍة 

موضوعٍة مسبًقا. يجب أن تنظر إىل كّل خطوٍة ثّم تعيد النظر فيها حتى تضمن اسرتاتيجية ذات مستًوى عاٍل من الجودة، واعيًة 
للمخاطر ومراعيًة لحاالت النزاع.

3.1 الخطوة األوىل: تحليل السياق

ا أو متأثرًا بالنزاعات. ومبا أّن ذاك السياق  عىل غرار أي نوع من أنواع الربمجة، يُعّد رضوريًّا البدء بتحليل السياق وال سيام إذا كان هشًّ
يتطور ويتبدل مع مرور الوقت، فال بّد أيًضا من ضامن مواصلة التحليل. ويتمثّل الهدف من هذا التحليل يف التأكد من أّن اسرتاتيجية 

املشاركة يف الوساطة الداخلية الخاّصة بك ترتكز عىل فهٍم كامٍل للسياق الذي سيجري تنفيذها فيه، وتتالئم مع الرتابط الخاّص بي 
العنارص الهيكلية ومع الديناميات املتوسطة والقصرية املدى كام ومع أصحاب املصلحة الرئيسيي فضالً عن كونها محاطة بفهٍم كامٍل 

لكيفية تشكيل الديناميات الخاّصة بالنوع االجتامعي لسياق النزاع. ولكن بالنظر إىل حّدية السياقات التي تحدث فيها الوساطة 
الداخلية عادًة، قد نلحظ اتجاًها إّما إىل الشعور بلزوم تخطي التحليل واالنتقال مبارشًة إىل التنفيذ أو إىل الغرق يف تعقيد السياق 

بحيث يصبح فهمه مهّمًة ال نهاية لها، ماّم يؤدي إىل “شلل التحليل”.
   

تدريب شامل للشباب )الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، البوسنة والهرسك(
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 لذلك، ال بّد من تحقيق توازٍن بي رضورة التوّصل إىل فهٍم راسٍخ للسياق والحاجة إىل وضع اسرتاتيجية مشاركٍة والبدء بتنفيذها 
ضمن إطاٍر زمنّي معقول. أي إجراء التحليل مبا هو متاح لك من موارد ومن وقت، سواء عنى ذلك بضعة أشهر أو اقترص عىل بضعة 
أسابيع أو حتى عىل بضعة أيام. ويعني ذلك أيًضا، اإلقرار بأّن إجراء التحليل ال يتعلق مبحاولة الوصول إىل نتائج دقيقة أو علميّة. أّما 

األهم من ذلك، فهو أنّه ينطوي عىل:
 

تعزيز عمليٍة من شأنها أن تتيح التوصل إىل فهٍم مشرتٍك لوجهات النظر والجهات الفاعلة والديناميات: إّن العملية ال تقّل أهميًة 	 
عن النتيجة.

تنمية اهتامم بديناميات السلطة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالنوع االجتامعي، والتي من شأنها أن تشّكل وأن تقيّد كالًّ من 	 
خيارات بناء السالم وطبيعة محركات السالم الشغالة: إّن السلطة والسياسة تندرجان يف صميم التحليل.

تحديد نقاط دخول ملشاركة الوسطاء الداخليي: كيف تنوي استخدام التحليل الذي تقوم بإعداده )راجع الخطوة 3.3(	 

وإن مل يتوفّر لديك مسبًقا تحليل متكامل ومحّدث، فمن الرضوري أن تجري تحلياًل قبل االنتقال إىل جوانب أخرى من الربنامج. 
وهناك أدوات تحليل كثرية ميكنك استخدامها لتحقيق هذا الغرض، مبا فيها تحليل التنمية املتّصلة بالنزاعات  الخاّص باألمم املتحدة. 

71أّما يف حال حيازتك عىل هذا األخري أو عىل تحليٍل منجٍز وحديٍث نسبيًّا مشابٍه له، فيكون الهدف من هذه املرحلة تفهُّم الدور الذي 

تضطلع به بوجه عام محرّكات السالم يف النزاع وكيف يتكيّف الوسطاء الداخليون مع سائر محرّكات السالم.

تعزيز الفهم املشرتك للسياق
 بشكٍل عام، كلاّم ازدادت عملية التحليل تشاركيًة، كلاّم ازداد نتاجها فائدًة بغض النظر عن الوقت املتاح. كام أنّها يف حّد ذاتها أيًضا 

ا من عملية تطوير فهٍم مشرتٍك للنزاع وللروايات التي يتغذى منها. ويُقصد “باملشاركة” إرشاك األعضاء ذوي الصلة من  متثّل جزًءا هامًّ
األمم املتحدة واالتحاد األورويب كام والرشكاء الثنائيي واملتعّددي األطراف والنظراء الوطنيي مبا يف ذلك الحكومة وممثيّل املجتمع 

املدين واملجتامعات املحلية. عىل أّن ذلك ال يعني استشارة كافة املجموعات يف وقٍت واحٍد أو بالطريقة ذاتها. وسيتوجب عليك 
تكييف اسرتاتيجية التشاور الخاّصة بك مبا يتالئم مع ديناميات السلطة واالحتياجات الخاّصة ألولئك الذين ترغب يف التعبري عن 

آرائهم، سواء كانوا من الكيانات الحكومية، أو النساء، أو الشباب أو الشيوخ أو الجامعات املسلحة أو غريهم، وذلك للتأكد من أّن 
عملية التشاور يف حّد ذاتها ال ترّض بأي شكٍل من األشكال بأي من املجموعات املعنية أو بالعملية مبجملها.

 وإن كنت تراجع هذه الخطوة من أجل تحديث تحليٍل سابٍق ، فعلّك أيًضا تدرج ضمنه الوسطاء الداخليي الذين سبق أن قمت 
بتحديدهم مام يتيح تعزيز جودة التحليل. ومن املهم أن تدرك أنّه فيام يتطور السياق، يتطور أيًضا فهم الوسطاء الداخليي له. 

وعليه، فإّن العودة إىل التحليل بصورٍة متواترٍة من شأنه أن يحفظ قابلية املشاركة عىل التكيّف.

التوصل إىل فهم ديناميات القوة والعالقات الجنسانية
  ينبغي أن يركّز التحليل عىل تطوير فهٍم لديناميات السلطة، مبا يف ذلك العالقات بي الجنسي. سيسلّط مثل هذا النهج الضوء عىل 
أشكال السلطة التي قد تعزز ديناميات النزاع كام التهميش وعدم املساواة أو قد تعمل عىل إدامتها، فضاًل عن أشكال السلطة التي 

من شأنها التصدي لها. فللسلطة دور يف كافة العالقات وداخل املؤسسات باعتبارها جزًءا من طريقة سري املجتمع والثقافة.72 أّما النوع 
الجنساين فيمثّل بدوره هو اآلخر نظام قّوة محرّكة. وسيبّي التحليل كيف يتفاعل عىل سبيل املثال مفهوما الذكورة واألنوثة مع عوامل 

أخرى للقّوة، مثل السّن والطبقة والعرق، مخلّفي عدًدا من النزعات الذكوريّة واألنثويّة يف كّل سياق.73 وإذ يظهر أّن للنساء والرجال 
احتياجات مختلفة فيام يتعلّق مبجاالت رئيسيّة مثل عمليّات السالم، واألرض واملوارد الطبيعيّة، والعمليّات االنتخابيّة، لذا فإّن إجراء 

تحليل للديناميّات الجنسانيّة هو أمر حاسم يف هذه املرحلة املبكرة من أجل وضع اسرتاتيجيّة مشاركة يف وقٍت الحٍق.

https://undg.  :71  مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية ، “إجراء تحليل للنزاع والتنمية”، مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، شباط/فرباير 2016 )ُمتاحة عىل الرابط اإللكرتوين التايل

.)UNDP_CDA-Report_v1.3-final-opt-low.pdf/10/org/wp-content/uploads/2016

https://www.sida.se/ :72  جيرثو بيتيت، “تحليل السلطة: دليل عميل”، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، 2013 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

.)contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf

73  منظمة موارد أنشطة التوفيق، “مجموعة أدوات لبناة السالم بشأن تحليل النوع الجنساين والنزاع”، موارد أنشطة التوفيق، كانون األول/ديسمرب 2015، الصفحة 7 )ُمتاحة عىل 

.)http://www.c-r.org/resources/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders  :الرابط اإللكرتوين التايل
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يساعد فهمك للسلطة فهام متعّمًقا عىل ضامن أاّل تّؤدي مشاركتك إىل تعزيز ديناميات القوة الكامنة خلف النزاع وإىل تكاثرها بل 
إىل تقوية تلك التي تعزز السالم، أو بعبارة أخرى “محرّكات السالم”. ويُعرّف تحليل التنمية املتصلة بالنزاعات هذه األخرية بوصفها 

“عنارص من داخل املجتمع تخّفف من ظهور النزاعات العنيفة وانتشارها وتوطّد أسس السالم مستعينًة بقدرة املجتمع الفطرية عىل 
الصمود.” وتعمل محرّكات السالم عىل مستويات مختلفة - تشمل الدولة واملستويي اإلقليمي واملحيل - وتتّخذ أشكااًل متعددًة )سواء 

رسمية أو غري رسمية(، تتمثل يف مؤسسات أو يف مجموعات أو يف أفراد أو يف عمليات محددة أو حتى يف أماكن أو رموز أو منشآت 
اجتامعية معينة.”74 وحتى تُجري تحلياًل متّعمًقا ملحرّكات السالم، ينبغي أن تنطلق من فكرة وجودها ومن أّن الوسطاء الداخليي 

يشّكلون جزًءا منها. وبعدها قد تود أن تتناول يف تحليلك هذا املسائل التالية:

من هي الجهات الفاعلة التي من شأنها أن تؤثّر عىل التغيري )محركات السالم(؟	 
ما هو الدور الذي تضطلع به محرّكات السالم يف السياق الحايل؟ وأين تكمن 	 

مناطق قّوتها وضعفها وما هي العوامل التي تشّكل الدور الذي تلعبه أو تقيّده؟
إىل أي مدى وكيف ميكن للعالقات الجنسانية أن تطغى عىل طبيعة محركات 	 

السالم  أو أن تساهم يف تشكيلها أو  تقييدها وما النتيجة؟ 
هل من مجاالت مواضيعية تضطلع أو ميكن أن تضطلع فيها محرّكات السالم 	 

عاّمًة والوسطاء الداخليي خاّصًة بدوٍر بّناٍء عىل نحو خاّص؟
كيف يختلف تأثري النزاع عىل كّل من الرجال والنساء؟ وإىل أي مدى تتصدى له 	 

محرّكات السالم و/أو الوسطاء الداخليون؟    
ما مدى شمولية محركات السالم الحالية للنساء والشباب وغريهم من الجامعات 	 

املهمشة؟ وما هي األطر املعيارية والعوامل الثقافية التي تشكل هذه الديناميات؟ 

3.2 الخطوة الثانية: وضع اسرتاتيجية إلدارة املخاطر75

تتضّمن اسرتاتيجية إدارة املخاطر تقييم املخاطر كام ووضع خطة عمٍل لتقليص احتامل وقوعها و/أو تخفيف آثارها. ويُتوخى من 
تقييم املخاطر تعزيز فهم اآلثار اإليجابية والسلبية التي ميكن أن تلحق بالربنامج والرشكاء واملستفيدين فضاًل عن املؤسسة مبجملها 

من جراء أي مشاركة. ويجب أن يُنجز هذا التقييم يف أبكر مرحلة ممكنة من مراحل العملية وأن يبقى وثيقًة حيًة.  

وينبغي أن يُعترب كل من تقييم املخاطر وإدارة املخاطر رشطًا أساسيًّا لوضع اسرتاتيجية املشاركة مع الوسطاء الداخليي. فهؤالء الذين 
يعملون بصورٍة دامئة يف قضايا حساسة ويف سياقات بالغة الحساسية قد يتعرّض أمنهم للخطر إذا مل تٌصّمم عملية املشاركة وتُدار 

بفعالية. وبالنظر إىل طبيعة السياق املتغرية، ينبغي، كلاّم أمكن ذلك، إعادة النظر يف اسرتاتيجية اإلدارة والتحقق من صّحتها أو 
تعديلها حيثام وكلاّم كان ذلك رضوريًّا. كام ويتعّي عىل االسرتاتيجية الجيدة إلدارة املخاطر أن تضمن قدًرا كافيًا من املرونة بحيث 

يتسّنى تكييف اسرتاتيجية املشاركة أو برنامج املشاركة تبًعا لديناميات املخاطر املتبدلة.

ويف حي أّن أمن الوسطاء الداخليي والعاملي معهم يكتيس أهميًة بالغًة، إاّل أّن تقييم املخاطر ال يقترص فقط عىل مسألة األمن. فعىل 
سبيل املثال، يساعد التقييم الفعال للمخاطر يف تحديد كّل من التأثري املحتمل للسياق عىل تحقيق النتائج، والطرائق التي ميكن أن 
تؤثر بها الظروف املتغرية عىل الربنامج، واملخاطر التي قد تهّدد سمعة املؤسسة ونزاهتها وقيمها وعالقاتها مع املستفيدين والرشكاء 

من جرّاء أحد الربامج. وفيام ميكن للربنامج/للعمل مع الوسطاء الداخليي أن يتصدى لبعض املخاطر التي يتّم تحديدها، قد ال يدخل 
بعضها اآلخر يف نطاق اسرتاتيجية إدارة املخاطر.

74  مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية ، إجراء تحليل للنزاع والتنمية، )2016(، الصفحة 21.  

75  منقول بترصف عن الجوانب العامة من: جوزي ليانا كاي، “إدارة املخاطر من أجل منع برامج التطرف العنيف، مذكرة توجيهية للمامرسي”، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

كانون الثاين/يناير 2018 )سيصدر قريبا(.

نصيحة: ينطوي أيضا إجراء تحليل عىل 
اكتشافك ما تفتقر إليه من معارف فتوجيه 

اهتاممك إىل املجاالت التي تحتاج إىل 
معرفة املزيد عنها. ولكن، مع أخذ ما سبق 
بعي االعتبار، يبقى من املهم التذكري بأنّك 
لن تتوّصل إىل فهم كامل للسياق. وعليك 
أن تسعى إىل إجراء تحليل “جيد مبا فيه 
الكفاية” حتى تنتقل إىل خطوات أخرى 

من العملية.
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خالل الفرتة املمتّدة بي العامي 2005 و2015، زاد إجاميل الناتج املحيل يف بريو بنسبة 76 باملئة )أّي مبعّدل 6 باملئة سنويًا( وانخفض 

معّدل الفقر من 42.4 إىل 20.7 باملئة. وقد ارتبط توّسع الدولة االقتصادي ارتباطًا ملحوظًا بالصناعات االستخراجية، ال سيام قطاع 

التعدين والهيدروكربونات، التي متثّل ما متوسطه 13.4 باملئة من إجاميل الناتج املحيل و70 باملئة من صادرات الدولة. وقد وفّر 

القطاع أيًضا دخاًل كبريًا للدولة، حيث ساهم بنسبة تصل إىل 19 باملئة من إجاميل رضيبة الدخل وعائدات الرضائب الخاصة. وعىل 

الرغم من التأثري اإليجايب لالقتصاد الكيل لهذه األنشطة، فقد أصبحت مصدًرا رئيسيًا للنزاعات االجتامعية. ويف املتوسط، تشهد بريو 

عىل 200 نزاٍع يف السنة الواحدة، إذ يرتبط 70 باملئة منها بالصناعات االستخراجية. وخالل الفرتة املمتّدة بي العامي 2006 و2016، 

تسبّبت النزاعات االجتامعية بـ264 حالة وفاة و4,436 إصابٍة، هذا وباإلضافة إىل إطاحة الوزراء واملسؤولي الحكوميي الرئيسيي. ومن 

الناحية االقتصادية، تشري الدراسات إىل أنه، ويف الفرتة املمتّدة من 2011 إىل 2014، أدت النزاعات االجتامعية إىل خسارة قدرها 62 

مليار دوالر أمرييك، أو ما يعادل 2.2 باملئة من إجاميل الناتج املحيل السنوي. 

ويف العام 2011، بدأت الحكومة املنتخبة حديثًا بالرتويج العتامد نهٍج تقوده الدولة، وذلك بهدف لالنخراط والعمل مع املجتمعات 

املحلية يف املجاالت ذات الصلة بالصناعات االستخراجية، األمر الذي من شأنه استهداف الشعوب األصلية ومجتمعات الفالحي من 

خالل عمليات الحوار متعددة األطراف. وبتمويٍل من حكومة كندا، تضافرت جهود برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومكتب رئيس 

مجلس الوزراء لدعم مساعي منع نشوب النزاعات االجتامعية. وقد سعى هذا النهج إىل إرشاك الوسطاء الداخليي يف عمليات الحوار 

املحلية واإلقليمية، وذلك من خالل العمل بالتعاون مع جهات املجتمع املدين الفاعلة املنظمة وغري املنظمة، مبا يف ذلك قادة املجتمع 

واملنظامت غري الحكومية ومجتمعات السكان األصليي والجامعات ورشكات التعدين والنقابات، من أجل دعم عمليات الحوار 

وتدعيم بنية السالم التحتية عىل مستوى الدولة.

واعتباًرا من العام 2010، تّم تنفيذ 241 عملية حوار متعّددة األطراف، ماّم أّدى إىل عقد 2,856 التزاٍم ساهم يف معالجة احتياجات 

التنمية اإلقليمية يف 14 منطقة من مناطق البريو األربع والعرشين. ومن بي هذه االلتزامات، وقعت 62 باملئة منها عىل عاتق الدولة، 

و27 باملئة عىل القطاع الخاص، و7 باملئة عىل الجهات الفاعلة غري املحّددة، و4 املئة عىل املجتمع املدين. وتعّد بريو الدولة األوىل 

القامئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي اعتمدت قانونًا بشأن املشاورات السابقة. وكذلك، ساهم الحوار متعّدد 

األطراف يف استحداث إجراء تدخل أكرث تنسيًقا بي مؤسسات الدولة من أجل سّد ثغرات التنمية اإلقليمية، يف الوقت الذي يتّم فيه 

ضامن احرتام حقوق اإلنسان والحفاظ عىل النظام الداخيل. وعىل النحو الذي تطّور فيه مكتب الحوار واالستدامة الوطني حتّى أصبح 

نيابة وزارة الحوكمة اإلقليمية، فقد عّززت الحكومة الجديدة الروابط القامئة بي الحوار والتنمية اإلقليمية. 

وقد ساهمت أيًضا مساعي إضفاء طابع رسمي عىل أماكن املشاركة العامة يف وضع جداول أعامل السياسات ودعم التنمية اإلقليمية 

يف تعزيز جهود التمكي املجتمعي واملامرسات الدميقراطية. ويف هذا اإلطار، تقود مجموعة بارزة من املجتمع املدين واملنظامت 

املجتمعية القامئة يف مختلف أنحاء بريو، مبادرات محّددة من شأنها تعزيز الحوارات متعّددة األطراف، مبا يف ذلك مجموعة الحوار 

حول التعدين والتنمية املستدامة. وكذلك، ساهمت املنظامت املجتمعية، كشبكة قادة الحوار الوطنية التي تغطّي تسع مناطٍق، 

يف االرتقاء بقدرات املجتمعات عىل تعزيز الحوار ملعالجة املظامل وسّد الثغرات اإلمنائية القامئة. وقد التزمت العديد من رشكات 

الصناعات االستخراجية باملشاركة يف الحوارات متعّددة األطراف، بحيث توىّل العديد منها مهمة تنظيم أماكن خاصة لعقدها، األمر 

الذي من شأنه املساعدة يف تحسي تصميم االستثامرات االجتامعية وبرامج العالقات املجتمعية يف املناطق املعنيّة.

وقد عّززت مشاركة الوسطاء الداخليي يف الحوار متعّدد األطراف الحوكمة الدميقراطية والتنمية املستدامة، وذلك عن طريق الحّد من 

نشوب النزاعات املتّصلة باستخدام املوارد الطبيعية. وساعد ذلك يف استحداث آليات مبتكرة للغاية، من شأنها متويل مشاريع التنمية 

والبنية التحتية من خالل ابرام رشاكات بي القطاعي العام والخاص وصناديق التنمية االجتامعية اإلقليمية عىل حّد سواء. كام ساعدت 

دور الوسطاء الداخليني يف النزاعات املّتصلة باملوارد 
الطبيعية والشعوب األصلية والتنمية: البريو
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آليات الحوار أيًضا يف تحسي العمليات التشاركية والدميقراطية التي مّهدت الطريق التخاذ قراراٍت وتنفيذ أعامٍل بشكٍل يتامىش 

مع احتياجات األطراف املعنيّة وتوقعاتها. ومتثّلت إحدى أهم جوانب مساعي إضفاء طابعٍ مؤسيس عىل الحوار يف تطوير قدرات 

القائدات من النساء واملجموعات واملنظامت والشبكات النسائية من أجل االضطالع بدوٍر أكرث استباقيًة يف الحوار. وقد ساعدت منصة 

بناء قدرات يف تعزيز هؤالء القائدات وشبكاتهّن يف مثانية مناطق من مناطق الدولة.    

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، البريو.   
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دور الوسطاء الداخليني يف بناء التامسك االجتامعي: اليمن 

تسبّب النزاع املستمر يف اليمن بأرضاٍر واسعة النطاق، وأدى إىل ظهور أزمٍة إنسانيٍة، وزاد من حّدة التوترات االجتامعية القامئة. ويف 
أعقاب الوعود بإطالق رشارة ثورة العام 2011 وفشل مساعي التحّول السيايس، بات النزاع يف اليمن يُجهد التامسك االجتامعي املحيل، 

ويزيد من قّوة االنقسامات التي تلت االنشقاقات القامئة سابًقا وساهمت يف تعزيز غريها أيًضا )وذلك عىل سبيل املثال بي السكان 
السنة والشيعة واملجتمعات املضيفة والالجئة(، ويساهم يف تآكل املصالح املشرتكة التي ميكن أن توحد البالد. وها هو السياق الذي 
شارك من خالله الوسطاء الداخليون كعوامل سالم يف كّل من مدينة تعز ومحافظة أبي، وذلك سعيًا للجمع ما بي الشعوب ملناقشة 

القضايا التي تؤثر عىل حياتهم  والوصول إىل حلول تعاونية لحّل النزاعات وتحسي سبل العيش.

وقد تّم اختيار الوسطاء الداخليي عىل مرحلتي. أواًل، توىّل فريق تنفيذ املرشوع املشرتك بي االتحاد األورويب واألمم املتحدة مهمة 
تحديدهم وتدريبهم باعتبارهم مدربي رئيسيي. أّما يف املرحلة الثانية، فقد تّم عقد ورشة استشارية لتحديد وسطاء داخليي إضافيي، 

وذلك وفًقا ملعايري االختيار املعتمدة )واملتمثّلة يف االنتامء إىل املنطقة املستهدفة نفسها، والتمتّع بخربات سابقة يف مجال الوساطة 
املجتمعية وبقبول مجتمعي وبالرغبة يف املشاركة يف اجتامعات مجتمعية وجلسات وساطة(. ويف هذا السياق، قيّم املمثلون عن 

لجان تنمية املجتمع والسلطات املحلية ومنظامت املجتمع املدين، الرتشيحات املقّدمة ووافقوا، بالتايل، عىل القامئة النهائية. وقد تلّقى 
الوسطاء الداخليون دورات تدريبية من أجل بناء قدراتهم يف مجال مسح النزاعات وحلّها، والوساطة، والتواصل الفّعال وتصميم 
جهود الحوار وتيسريها. وبهدف مساعدتهم يف استيعاب مهاراتهم الجديدة وتطبيقها، تّم تقسيم الدورات التدريبية إىل وحداٍت 

وعقدها مع مرور الوقت. وكذلك، تّم توجيه الوسطاء الداخليي ودعمهم يف كافة مشاركاتهم، األمر الذي قد انطوى عىل تعبئة كبار 
املدّربي الذين تّم تدريبهم مع بدء الربنامج لدعم وتوجيه الوسطاء الداخليي عىل النحو املطلوب. ويف هذا السياق، تّم تشكيل شبكٍة 

من 120 وسيط داخيل، شملت أربع مناطق مستهدفة.

وساهم الوسطاء الداخليون يف إرشاك مجتمعاتهم يف أنشطة مختلفة، مبا يف ذلك مسح النزاعات وعمليات الحوار واملبادرات 
املجتمعية. وقد ركّز مسح النزاعات عىل تلك القامئة عىل املستوى املحيل، هذا وباإلضافة إىل الدوافع الكامنة وراء النزاعات وأطرافها 

وموارد السالم املتاحة عىل حّد سواء. وتّم التحّقق من صّحة النتائج وتحديد أولوياتها يف خالل اجتامعات مجتمعية شاملة تّم عقدها 
مع أبرز الجهات املعنيّة الرئيسية. وساعد الوسطاء الداخليون يف تحديد نقاط الدخول ووضع املقرتحات الرضورية لقيادة عمليات 
الحوار القامئة بشأن هذه النزاعات. وقد تّم تصميم كّل عملية لتوفري الفرص الالزمة الستكشاف ومناقشة أفضل الخيارات املتاحة 

لحّل النزاعات القامئة. ويف الوقت نفسه، عمل الوسطاء الداخليون عىل إعادة بناء العالقات والثقة املجتمعية. ويف حي كان التمويل 
مطلوبًا للتمّكن من حّل النزاع بشكٍل كامل، فقد تّم التأكيد عىل املساهامت املجتمعية لضامن الوفاء مبتطلّبات امللكية. وكذلك، أرشف 

الوسطاء الداخليون عىل تنفيذ املبادرات لضامن احرتام االتفاقية املربمة. وساهمت جهود الوسطاء الداخليي املبذولة لتيسري الحوار 
املجتمعي يف إنشاء منتدى محال ذاتيًا، وذلك بهدف حّل النزاعات القامئة حول إمكانيات الوصول إىل الخدمات األساسية، مثل مرافق 

املياه ومياه الرصف الصحي والتعليم والصحة والبنية التحتية املجتمعية، حيث تسبّبت األزمة املمتّدة يف تعطيل عمل املؤسسات 
األساسية وساهمت، بالتايل، يف ظهور عجز يف الثقة القامئة بي مؤسسات الدولة واملجتمعات املتأثرة بها. 

وال تعّد الوساطة غريبًة عىل املجتمع اليمني، بل غالبًا ما تتّم عىل أيدي شيوٍخ تقليديي وشخصيات مجتمعية بارزة. ويف هذا السياق، 
يسعى الوسطاء الداخليون إىل متكي الجهات املجتمعية املعنيّة األخرى، ال سيام النساء، من أن تكون جزًءا من هذه العملية، وبالتايل، 

املساعدة يف تعزيز أوجه السالم والتامسك االجتامعي عىل حّد سواء. ويف السياق اليمني الحايل، ساهم الوسطاء الداخليون، وبشكٍل 
كبري، يف إعادة االستقرار إىل املجتمعات التي تعاين نزاعاٍت عديدة، وكذلك يف سّد الفجوة القامئة سابًقا بي السلطات واملجتمعات 

املحلية، التي بدأت يف املشاركة، وبكّل فعاليّة، يف حّل محرّكات النزاع بشكٍل سلمّي. وكذلك، أعاد الوسطاء الداخليون بناء العالقات 
بي أعضاء املجتمع، وذلك من خالل متكينهم من االستامع إىل وجهات نظٍر مختلفة وابرام اتفاقيات عديدة واتخاذ إجراءات جامعية 
واملساهمة يف االستثامر بالوقت واألموال الشخصية، األمر الذي من شأنه تعزيز القدرة عىل مجابهة أوجه العنف املحتملة والتامسك 

االجتامعي من خالل التعاون.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة “البحث عن أرضية مشرتكة”، اليمن.
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إّن إدارة املخاطر، يف جوهرها وبطبيعتها هي عملية متكي. واإلدارة الفعالة للمخاطر تهّيء الظروف الالزمة ليك مييض الربنامج قدًما، 
بل وليك ينجح بداًل من أن تّؤدي إىل اتّخاذ قرارات بوقفه. لقد وضعت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس76 دلياًل عنوانه “آيزو 31000: 
2009، إدارة املخاطر - املبادئ والخطوط التوجيهية” وعرّفت فيه الخطر باعتباره “تأثري عدم التيّقن عىل األهداف” سواء كان التأثري 

إيجابيًّا )يوفّر منفعة/فرصة( أو سلبيًّا )يشّكل تهديًدا أو يسبّب رضًرا(. إدارة املخاطر هي إذا النهج واملامرسة املنتظامن ملواجهة عدم 
التيّقن بهدف التقليل من األرضار والخسائر املحتملة77 وتحقيق أقىص قدر من الفرص واملكاسب. وهي تشمل خمسة عنارص رئيسية:

تحديد املخاطر )السياقية أو الربنامجية أو املؤسسية(.78. 1
تقدير )عىل مقياس من 1 إىل 5( احتامل وقوع مثل هذه املخاطر وشّدة تأثري وقوعها عىل املستفيدين والرشكاء كام وعىل . 2

الربنامج واملؤسسة.79
التأكد من حجم املخاطر )احتامل وقوعها x تأثريها(. 3
اتّخاذ تدابري لتخفيف احتامل وقوع املخاطر واحتواء أثرها.    . 4
توزيع املسؤوليات من أجل رصد املخاطر. . 5

االعتبارات الخاصة بإدارة املخاطر عند دعم الوسطاء الداخليني 
إّن عملية تحديد املخاطر وإدارتها هي عملية بسيطة إمّنا طويلة للغاية بحيث ال ميكن معالجتها هنا، وقد عولجت بصورة مستفيضة 

يف أمكنة أخرى.80 عند تطبيق منوذج إدارة املخاطر يف  املجال املتعلق بالوسطاء الداخليي، من املفيد النظر يف مدى تشاركية عملية 
تحديد املخاطر. فبشكٍل عاٍم، وعىل غرار سائر عمليات تحليل النزاع، كلاّم كانت عملية تحديد املخاطر أكرث تشاركية، كلاّم كانت 

عملية تقييم املخاطر أكرث شمولية ودقّة. إّن تنوع الجهات الفاعلة يأيت مبعارف جديدة ووجهات نظر مختلفة مام يسهم يف إضفاء 
فوارق بسيطة عىل املحادثات حول السيناريوهات والنتائج املحتملة ومستويات التأثري. وهذه الجوانب مبجملها مطلوبة يف عمليات 
تقييم املخاطر. ولكن، عند اتخاذ قراٍر بشأن من سيتّم إدراجه يف العملية )وكيف(، يجب اعتبار شواغل مثل حساسية املسألة )وتأثري 

هذه الحساسية عىل األفراد املحتمل إدراجهم(، وكيف سيتّم استغالل الناتج النهايئ وما إذا كان سيتّم نرشه لالطاّلع العام.

إّن املبادئ الخاّصة بالتعامل القائم عىل املشاركة )أي الحساسية إزاء ديناميات القوة والنوع االجتامعي والنزاع( يجب أن يتّم تطبيقها 
هنا كام ويف تحليل السياق )انظر أعاله(.

أسئلة يتعني طرحها عند تحديد املخاطر املتعلقة مبشاركة الوسطاء الداخليني 
نُظّمت األسئلة التالية ضمن ثالث فئات - مخاطر سياقية ومخاطر برنامجية ومخاطر مؤسسية - إاّل أنّه ال بّد من  التنويه إىل تداخلها 

بحيث سيكون لإلجابة عىل هذه األسئلة تأثري عىل كّل فئة من فئات التحليل الثالث. 

املخاطر السياقية
ما الذي ميكن أن يحدث عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية/العابرة للحدود الوطنية و/أو العاملية وقد يؤثر عىل برنامج 

الوسطاء الداخليي أو املؤسسات أو الرشكاء أو املستفيدين؟ 

ما التأثري الذي قد يحدثه إيالء األولوية ملجال مواضيعي دون سواه عىل غريه من املجاالت غري املعالجة، يف السياقات التي تتعدد 	 
فيها املسائل املحفوفة باملخاطر؟   

  www.iso.org/iso-31000-risk-management.html  76

77  دانيال هايسلوب،”دراسة جدوى ملنصة التنمية العاملية املستنرية بشأن املخاطر”، متوز/يوليو 2017، الصفحة 16.

78  تُعّد تحليالت السياق/النزاع مراجع أساسية/نقاط انطالق لوضع اسرتاتيجية إلدارة املخاطر.   

79  عىل الرغم من أن الغرض من اسرتاتيجية إدارة املخاطر هو إدارة مخاطر محددة، فإن ذلك ال يعني مبشارة تجنب املخاطر )ورمبا الحد من نطاق الربنامج(، بل باألحرى إدراك 

املخاطر )وأثرها املحتمل عىل أحد الربامج( ورمبا وضع تدابري إضافية، وتصور حاالت طوارئ وما إىل ذلك بهدف إدارتها يف حال تحققها. قد تكون إدارة املخاطر متعلقة 
باالستعداد ملواجهة املخطر أكرث مام هي متعلقة بالحد من منها وال سيام يف السياقات املشوبة بالتحديات التي من شأنها يف بعض الحاالت أن تحد من إمكانية تفادي املخاطر.

www.iso.org/iso-31000-risk-management.html :80   انظر
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املخاطر الربنامجية
هل سيكون الختيار املشاركة مع بعض الوسطاء الداخليي أثرًا سلبيًّا عليهم أو عىل قدرتهم عىل القيام بعملهم؟ وهل هناك 	 

مصادر أو قيود أخرى قد تؤثرعىل قدرتك عىل املشاركة مع جميع الوسطاء الداخليي املعنيي؟ وإن كان األمر كذلك، فهل هناك 
نتيجة سلبية محتملة لعدم املشاركة مع وسطاء داخليي آخرين؟

إىل أي مدى ستؤدي املشاركة يف عملية معيّنة مع الوسطاء الداخليي إىل ترسيخ أو إىل تفاقم ديناميات القوة أو املعايري التي 	 
تسهم يف النزاع و/أو تتعارض مع قيم األمم املتحدة؟

هل يأخذ الربنامج يف االعتبار عمل الجهات الفاعلة األخرى املشاركة مع وسطاء داخليي؟ وكيف ميكنك أن تضمن التعاون وتوزيع 	 
املوارد عىل نحٍو فعاٍل؟

هل يشمل الربنامج النساء أو يستبعدهّن، وما نتيجة ذلك؟	 
إىل أي مدى سيؤثر مصدر متويلك عىل قدرة الوسيط الداخيل/مجموعة من الوسطاء الداخليي عىل قبول دعمك )يف حال كنت 	 

تفكر بالدعم املبارش(؟

املخاطر املؤسسية 
هل سيكون ملشاركتك مع وسيٍط داخيٍل/مجموعة من الوسطاء الداخليي تأثري 	 

عىل عالقتك مع الحكومة؟ كيف وعىل أي نحٍو؟
هل قمت بأي من إجراءات العناية الواجبة من الناحية املالية؟ وهل بإمكانك 	 

أن تتأكد من أنّه لن يتّم تحويل األموال من قبل جامعات عنيفة أو إجرامية أو 
متطرفة؟ وما هي اآلليات التي قمت بوضعها لهذا الغرض؟

هل سيُعرّض الربنامج موظفي أو رشكاء أو أصحاب املصلحة ملخاطر أمنية 	 
متزايدة؟ وإن كان األمر كذلك، فام مدى توفّر املوارد من أجل إدارة هذه 

املخاطر املتزايدة؟ وهل تُشّكل هي أيًضا خطرًا يهّدد املباين واألصول واملعلومات 
وما إىل ذلك؟ وهل إّن الوسطاء الداخليي الذين تقوم بدعمهم هم عىل دراية 

كافية بهذه املخاطر ومبدى إمكانية إدارتها؟
ما هي مخاطر عدم القيام بأي يشء؟	 

يعتمد نوع األسئلة التي سيتوجب عليك طرحها عىل السياق الذي تعمل فيه واملجال املواضيعي )املجاالت املواضيعية( الذي اخرتت 
املشاركة فيه/معه. ففي نهاية املطاف، تتوخى اإلجابات بدرجٍة أوىل، متكينك أّواًل من التحقق من مستوى املخاطر بناًء عىل معايري 

املخاطر الخاّصة مبنظمتك، وثانيًا من تطوير اسرتاتيجية فعالة إلدارة املخاطر من شأنها حامية الوسطاء الداخليي الذين ستشارك 
معهم واملوظفي املشاركي يف الربنامج كام وحامية املؤسسة ككل.

3.3 الخطوة الثالثة: استكشاف الخيارات واتخاذ الخيارات االسرتاتيجية 

بعد أن تزّودت بتحليٍل للسياق، وبتفّهٍم شامٍل لكّل من محرّكات النزاع ومحرّكات السالم وديناميات القوة التي تلعب دوًرا، وبتقديٍر 
متعّمٍق للمخاطر السياقية والربنامجية واملؤسسية، بّت اآلن جاهزًا الستكشاف خيارات املشاركة وتحديدها. وقد يستلزم ذلك تضييق 

إطار الرتكيز حتى يقترص عىل مجاالت موضوعية محددة )انظر مربع النص 7( مثل  النزاعات املتعلقة باملوارد الطبيعية أو منع 
التطرف العنيف أو األزمات اإلنسانية أو القضايا الجنسانية. أو قد تختار عىل سبيل املثال الرتكيز عىل مجموعات من النزاعات عىل 

املستوى املحيل أو عىل عوائق معينة عىل املستوى الوطني ناتجة عن الرصاع السيايس أو يف إطار عملية سالم. وسوف يستند تحديد 
موضع تركيز الجهود عىل تحليل السياق الخاّص بك وتقييمك للمخاطر، وأولويّاتك املؤسسية كام واملوارد املتاحة.

ميكن فهم هذه العملية عىل أنّها تحديد لنقاط الدخول فيام يتعلق بدعم الوسطاء الداخليي. وقد تُعرّف نقطة الدخول بوصفها 
“حلقة الوصل بي القطاع )القطاع االجتامعي-االقتصادي أو القطاع السيايس، أو قطاع املصالحة/العدالة أو قطاع األمن( واملستوى 

)الحكومة، أو املجتمع املدين أو القاعدة الشعبية للمجتمع( وبُعد التغيري )شخيص وعالئقي وهيكيل والبعد املتصل باملستويات 

نصيحة: قد يُنظر إىل معايري املخاطر 
الخاصة مبنظمتك عىل أنّها مزيج من 
خطوط حمر/مجاالت محظورة من 
جهة، ومن مسائل تتيح هامًشا أكرب 

من الحرية من أجل “دفع الحدود”، 
من جهٍة أخرى. ويتعّي البّت يف ذلك 

بشكٍل جامعي مع جميع أصحاب 
املصلحة املعنيي.
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الثقافية(.”81 وبالنظر إىل قدرة الوسطاء الفريدة عىل تعزيز التواصل األفقي والرأيس، فقد تتجاوز نقاط الدخول بعض املستويات. 
فعىل سبيل املثال، إّن النزاعات عىل األرايض التي قد تُقلق بشّدٍة املجتمعات املحلية املعنية، تنطوي أيًضا عىل التعامل مع الحكومة 

من جهٍة ومع رشكات رمبا تكون قد انتهكت حقوق ملكية األرايض جهٍة أخرى. ويف تلك الحالة، تصبح نقطة الدخول بذل الجهود 
لتحديد الوسطاء الداخليي )انظر الخطوة 3.4(. 

مربع النص 7 املجاالت املواضيعية التي يعمل فيها الوســطاء الداخليون واألدوار النمطية 

التي يؤّدونها
  

إلجراء التحليل، من املهم أن ندرك أن محركات السالم، وبالتايل، الوسطاء الداخليي قد ينشطون يف مجموعة كبرية من السياقات. يف 
الواقع، من املرجح أن ينشط الوسطاء الداخليون و/أو أن يضطلعوا بدور مهم يف أي مجال يشهد نزاًعا عىل السلطة و/أو ميكن أن 
تؤّدي فيه املصالح واملواقف إىل توترات أو اشتباكات أو حتى إىل العنف. وترد أدناه قامئة ببعض املجاالت التي اضطلع فيها إجاماًل 

الوسطاء الداخليون بدور هام. ولكن فيام يُقصد بهذه القامئة تقديم أمثلة عن املجاالت التي قد ينشط فيها الوسطاء الداخليون، 
دة ذات الصلة. د الذي تعمل فيه تسليط الضوء عىل املجاالت املواضيعية املحدَّ يبقى عىل تحليل السياق املحدَّ

تشمل املجاالت املواضيعية النموذجية التي يشارك فيها الوسطاء الداخليون: عمليات السالم )املسار 1, املسار 1.5, املسار 2, 	 
املسار 3(؛ والنزاعات االجتامعية وقضايا التنمية؛ وعمليات اإلصالح املؤسيس؛ ومنع التطرف العنيف؛ وعمليّتا املصالحة والحوار 
الوطنيتان؛ وتعزيز التسامح والتنّوع والتامسك االجتامعي؛ واملسائل املتعلقة باالنتخابات؛ وقضايا مستوطنات السكان األصليي؛ 

والقضايا اإلنسانية مثل إمكانية الوصول إىل املحتاجي؛ والنزاعات املتصلة باألرايض واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك النزاعات بي 
املزارعي ومريب املاشية واالستيالء عىل األرايض؛ والعالقات الجنسانية؛ والقضايا املتعلقة باملعايري املعرتض عليها مثل دور النساء 
واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب واألقليات؛ وعمليات إعادة الدمج؛ واإلفراج عن السجناء والرهائن؛ وعمليات الحوار الداخيل؛ 

 كام والتعامل مع الجامعات املسلحة، مبا يف ذلك الجامعات املتطرفة )انظر مربع النص 6 ملزيد من املعلومات(.

إّن األدوار التي يضطلع بها الوسطاء الداخليون هي واسعة النطاق وتعتمد إىل حّد كبري عىل السياق واملجال املواضيعي اللذين 
دة .  يشاركون فيهام. أّما األدوار املذكورة  أدناه، فتناسب مبجملها مختلف السياقات إاّل أن بعضها يقترص عىل موضوعات محدَّ

)فاملقصود من القامئة التالية أن تكون إرشادية ال حرصية.(

تتضّمن األدوار النمطية التي يضطلع بها الوسطاء الداخليون: تحليل النزاعات؛ وتصميم الحوار والتمهيد لقيامه؛ والتسهيل 	 
والتفاوض والتوّسط؛ وتوفري إنذاٍر مبكٍر واستجابٍة مبكرٍة؛ وبناء توافٍق يف اآلراء/مد الجسور؛ والقيام مبهام املبعوث/الوسيط؛ 

والترصّف بصفتهم مدافعي عن حقوق اإلنسان/دعاة؛ والبقاء عىل اتصال مع األطراف املتنازعة/الجامعات املسلحة والجامعات 
املتطرفة؛ وبناء الثقة؛ والتوجيه والتدريب واإلرشاد؛ وإصالح العالقات وإعادة بنائها؛ وبناء الثقة يف عمليٍة ما أو استعادة الثقة 
فيها؛ وفتح األبواب وتحديد نقاط الدخول؛ والقيام بدور املوصل أو نقطة االلتقاء بي الجامعات والعمليات املختلفة؛ وضامن 

 إسامع األصوات؛ كام والتعامل مع املفسدين.

http:// :81  سوزانا كامبل، “ما هو بناء السالم الناجح؟”، تقرير تم إعداده من أجل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، نيسان/أبريل 2007، الصفحة 6 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل

.)Campbell-FINAL-CRS-Report-2007.pdf/02/www.susannacampbell.com/wp-content/uploads/2016

تتطلّب مساعي الحفاظ  عىل السالم نقلًة نوعيًة تتامىش مع أهداف التنمية املستدامة من شأنها النظر إىل السالم 

باعتباره متعّدد القطاعات ومتجذًرا يف نهج املجتمع بأكمله.
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ادراكًا للدور الذي يضطلع به نظام اإلنذار املبكر واالستجابة يف منع نشوب النزاعات والتخفيف من حّدتها، تُتاح العديد من هذه 

املبادرات، مبا يف ذلك الوساطة الداخلية، عىل املستوى اإلقليمي والوطني واملحيل. ويف العام 2015، وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

ومنظمة الدول األمريكية دلياًل عمليًا حول عملية تطوير وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للنزاعات االجتامعية املحتملة. وبالتايل، يدعم 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ تطوير نظم إنذار مبكر واستجابة، وذلك بهدف منع نشوبس النزاعات االجتامعية املحتملة وحلّها كجزء 

من اسرتاتيجية وقائية شاملة تتضمن نُهجاً أخرى مختلفة يف العديد من دول أمريكا الالتينية، مبا يف ذلك وسطاء داخليي يتناولون 

قضايا املصالحة والوساطة والحوار، فضاًل عن تنسيق الجهات الفاعلة املسؤولة عن اعتامد وترويج ثقافة السالم بي املسؤولي 

الحكوميي واملواطني. ويف هذا السياق، وفّر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ دعاًم فنيًا رئيسيًا ملكتب الحوار واالستدامة الوطني يف 

بريو، وذلك من أجل تصميم وتطوير وتنفيذ نظام إنذار مبكر للنزاعات االجتامعية. أّما يف كوستاريكا، فقد قّدم برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ املساعدة الفنية والتكنولوجية إىل مكتب أمي املظامل، وذلك سعيًا لوضع نظام إنذار مبكر تجريبي، يتخلّله تعريف مفاهيمي 

بالعملية وقاعدة بيانات ذات صلة وتسجيل أويل للتحذيرات وتطوير برمجيات ودعمها. ومع اضطالع مكاتب أمي املظامل بدوٍر رئييّس 

يف املنطقة يف منع نشوب النزاعات االجتامعية والعنف الوشيك وتفاقمها، يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومن خالل رشاكٍة وثيقٍة 

مع مكتب أمي املظامل يف غواتيامال، عىل تبادل املعارف والقدرات من أجل التمّكن من تحديد خيارات اإلجراءات املبكرة واستخدام 

أدوات إدارة النزاعات، ال سيام التيسري والحوار والوساطة، عىل صعيد املنطقة. 

يف بوليفيا، قّدم االتحاد األورويب واألمم املتحدة املشورة الفنية والتدريب لقطاع التعدين، مبا يف ذلك املؤسسات الحكومية ومنظامت 

املجتمع املدين واملجتمعات الريفية واألصلية املتأثرة بعمليات التعدين. وانطوت الجهود املبذولة عىل تحليل النزاعات القامئة 

وإدارتها، ودراسة أوجه النزاع القائم يف قطاع التعدين يف بوليفيا، التي سمحت يف تحديد أمناط النزاعات املشرتكة. وقد أشار ذلك 

إىل الحاجة إىل تقديم دعٍم متخّصص إىل وزارة التعدين واملعادن، ال سيام إدارة البيئة واالستشارات العامة واملسبقة، بهدف تعزيز 

وتحسي نظام اإلنذار املبكر والرصد والتحليل واالستجابة املبكرة املعتمد لواجهة النزاعات الناشئة عن قطاع التعدين.

ويف هذا السياق، تقود كّل من شبكة غرب إفريقيا لبناء السالم والجامعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا نظام اإلنذار املبكر واالستجابة 

القائم يف غرب إفريقيا، الذي يعتمد عىل نظم اإلنذار املبكر الوطنية التي يقودها املجتمع املدين والتي تكّمل هياكل اإلنذار املبكر 

اإلقليمية التابعة للجامعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك من خالل توفري املعلومات ذات الصلة من مراقبي من املجتمه 

دور الوسطاء الداخليني يف توجيه إنذارات مبكرة:
بوليفيا وتيمور الرشقية

مراسيم الحوار 
املجتمعي )الصورة: 

برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ، تيمور الرشقية(

لة
حا

 ال
سة

درا



41 40

املحيل. وتنطوي نظم اإلنذار املبكر الوطنية عىل منصة تعهيد جامعي، من شأنها توفري تقارير متخّصصة حول الحوادث املحتملة يف 

الوقت الفعيل عىل املستوى الوطني، فضاًل عن تزويد نظام اإلنذار املبكر واالستجابة القائم يف غرب إفريقيا بالقدرة عىل الوصول إىل 

املعلومات عىل املستوى املجتمعي، التي بدورها تغذي نظام التحذير املبكر القاري لالتحاد اإلفريقي.

ويف كينيا، استعانت منصة يوويانو، التي تعّد مبادرًة مشرتكًة بي الحكومة واملجموعات املدنية، مبراقبي محليي لتحديد وتوفري 

إنذارات مبكرة من نقاط ساخنة ناشئة، وذلك من خالل إنشاء نظام خدمات الرسائل النصية القصرية وشبكات مراقبة محلية. وكذلك، 

ساعدت املنصة لجان السالم املحلية ووسطاء داخليي آخرين يف حّل هذه التوترات والتصّدي لها، وذلك خالل عملية االستفتاء 

الدستوري يف العام 2010 واالنتخابات الوطنية يف العام 2013، التي انطوت عىل مامرسات سلمية، عىل نقيض العنف الذي شهدته 

الدولة يف العام 2008.

أّما يف تيمور الرشقية، فتدير املنظمة غري الحكومية، بيلون، نظام اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة، الذي يقوده املجتمع املدين والذي 

يعتمد عىل شبكٍة واسعٍة من املتطّوعي املحليي املدّربي عىل رصد ديناميكيات النزاعات املحلية ومراقبتها واإلبالغ عنها يف مجتمعهم. 

وباإلضافة إىل ذلك، تّم تدريب هؤالء املتطّوعي كوسطاء حتّى يتمّكنوا من االستجابة لحوادث العنف املحدودة النطاق الناشئة عىل 

املستوى املحيل، وذلك من خالل اعتامد آليات حّل نزاعات عرفية، معروفة باسم “تارا باندو”. وبالتايل، تّتاح أمام أعضاء املجتمع أيًضا 

إمكانية التواصل، وبشكٍل مبارٍش، مع مقّدمي خدمات األمن والعدالة املحليّي، وذلك من أجل ضامن توافق استجابات النزاعات مع 

معايري حقوق اإلنسان املعتمدة. ويف هذا السياق، يستخدم نظام اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة أساليب مخّصصة لجمع البيانات 

يف وقٍت فعيّل، وذلك من أجل نرش املعلومات ذات الصلة برسعٍة وجعلها متاحًة للوصول إليها، بعد التحّقق الدقيق من بياناتها، من 

خالل قاعدة بيانات قامئة عىل شبكة اإلنرتنت. وقد ساهم هذا النهج الشّفاف والشامل يف تعزيز الثقة بي صّناع السياسات يف الدولة 

واملشاركة بي املنظامت غري الحكومية والحكومة عىل حّد سواء. ويف هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إىل أنه تّم استخدام نظام اإلنذار املبكر 

واالستجابة املبكرة كأساٍس للحوار بشأن أولويات واسرتاتيجيات اإلجراءات الوقائية، وذلك قبل عقد االنتخابات العامة يف العام 2017. 

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.    
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مربع النص 8 الوسطاء الداخليون والتعامل مع الجامعات املسلّحة يف سوريا 

“قامت مؤسسة جفرا بالتعامل مع مختلف أطراف النزاع السوري يف مخيّم الريموك املحارص يف دمشق، من أجل التوّصل إىل اتفاقات 
مؤقتة لوقف إطالق النار لدواعي اإلغاثة اإلنسانية. إذ استطاعت املؤسسة بفضل نشأة بعض من أعضائها مع أفراد قد انضّموا الحًقا 

إىل قّوات الحكومة السورية أو الجيش السوري الحر أو جبهة النرصة أو مختلف الفصائل الفلسطينية الناشطة يف املنطقة، أن تستعي 
بعالقات الثقة الخاصة بها من أجل التوّصل إىل اتفاقات مع مختلف الجامعات املسلحة من أجل اإلغاثة اإلنسانية. وعىل الرغم من 

أّن جفرا مل تكن تتوقع أن تجد نفسها يف مثل هذه الحالة، فقد متّكنت من خالل التفاعل مع مختلف الجامعات املسلّحة من تحقيق 
هدفها الرئييس املتمثل يف التخفيف من حّدة معاناة أكرب عدٍد ممكٍن من األشخاص داخل املخيم.” 

خوان غّريغيس، “قضية التواصل: التغلب عىل تحديات ومعضالت الوساطة الرسمية وغري الرسمية مع الجامعات املسلحة”، املركز الرنويجي ملوارد بناء 
السالم، حزيران/يونيو 2015، الصفحتان 6-5.

3.4 الخطوة الرابعة: تعزيز العمليات االستشارية بهدف تحديد 

الوسطاء الداخليني ذوي الصلة 

بهدف زيادة امللكية املحلية، يتعّي تحديد الوسطاء الداخليي من خالل القيام بعمليات استشارية مع أصحاب املصلحة املتأثرين 
باملسألة التي اخرتت الرتكيز عليها. فقد ترغب مثاًل، يف تحديد فرد/مجموعة من األفراد ذوي الصلة بقادة األطراف املتنازعة. لذا، 

سيتعّي عليك تحديد شخٍص بإمكانه أن يؤثر عىل كّل من األطراف وأن يحظى بقبولها. وسوف تحتاج إىل تحديد الوسطاء الداخليي 
الحاليي باإلضافة إىل الوسطاء الداخليي املحتملي، أي كل من ميكنه أن يلعب دوًرا محوريًّا نتيجة متتّعه بالقدرة عىل تويّل القيادة، 
وتشجيع الحوار و/أو التوّسط، جنبًا إىل جنٍب مع العالقات املناسبة. وينطوي جزء من هذه املرحلة األّولية لعملية اختيار الوسطاء 
الداخليي عىل تحديد املوارد املحلية والتعلّم منها واستغاللها، سواء كانت ثقافية أو تقليدية أو دينية، بصفتها جوهر نُهج الوساطة 
الداخلية. وبالتايل، فإّن تحديد الوسطاء الداخليي ذوي الصلة يعني أيًضا السعي لفهم هذه الُنهج وما يعطيها معنى ورشعية يف أي 

سياق من السياقات.

يف اإلصدار األّول من هذه املذكرة التوجيهية، تناول هذا الجزء من العملية التدريجية مسألة مستويات التحليل، أي تحديد ما إذا كان 
يتعّي العمل مع وسيط داخيل عىل املستوى املحيل، أو دون الوطني أو الوطني. وإذ إّن فهمنا للنزاع ولكيفية عمل الوسطاء الداخليي 
قد تطور منذ ذلك الوقت، تفيد هذه املذكرة التوجيهية بأّن نهج املستويات قد يفيض إىل نهٍج تجزيئي أو حتى إىل نهٍج متصلّب. ففي 
الواقع، إّن فعالية الوسطاء الداخليي، ال تقترص، يف أحيان كثرية، عىل قدرتهم عىل االرتباط أفقيًّا بجامعات متنّوعة أو مجزّأة من أنحاء 

املجتمع، بل تقوم أيًضا عىل قدرتهم عىل إقامة الروابط رأسيًّا بي القاعدة الشعبية للسكان، والسلطات املحلية والوطنية، والكيانات 
األخرى العاملة يف الدولة، عىل املستويي اإلقليمي أو الدويل. وباتباع نهٍج شبيّك، يصبح من املمكن تسهيل عمليات اختيار وسطاء 

ا ألصحاب املصلحة الرئيسيي  داخليي للمشاركة، مؤهلي، رأسيًّا وأفقيًّا، ليكونوا ذوي تأثري. وستكون هذه الجهات الفاعلة معروفة جدًّ
الذين ومن خالل التعامل معهم عىل نحٍو ّحساس، ميكن تحديد أكرث الوسطاء الداخليي مالءمًة.

وكام هو الحال يف العمليات التشاركية التي تّم تفصيلها يف خطواٍت سابقٍة، يتعّي النظر يف ديناميات القّوة عند إرشاك الجهات 
أصحاب املصلحة. وينبغي بذل الجهود لتجّنب إضفاء الرشعية عىل الجهات الفاعلة التي قد تستخدمها عىل نحٍو غري بّناء. وإذ قد 

يصعب يف بعض السياقات تجّنب الوسطاء الداخليي أو زعامء القبائل الذين قد فرضوا أنفسهم )أي “املشتبه فيهم املعتادين”(، ميكن 
للدراسات األساسية أن تساعد عىل فهم األطراف، والجهات املؤثرة وديناميات القّوة يف أي وقٍت من األوقات. ويف جميع السياقات 
ستحتاج إىل الحرص عىل إيصال اآلراء املتنّوعة للنساء والشباب وسائر الفئات املهمشة عادًة، وبطريقٍة ال تؤثرعىل سالمتهم أوعىل 
قدرتهم عىل التعبري عن أنفسهم بحرية. ماّم قد يعني التعامل مع أصحاب املصلحة يف أوقات/أماكن مختلفة أو العمل من خالل 

الهياكل املحلية القامئة أصاًل، مثل سلطات السكان األصليي أو السلطات التقليدية.
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ويجب أن تحظى الديناميات الخاصة بالنوع االجتامعي واألجيال باهتامم جاد أثناء تلك العمليات. وبالنظر إىل سيطرة النظام األبوي 
الدامئة وتفيش استبعاد الشباب، ميكن للتحدي أن يكون ذا شقي: األّول، تحديد النساء والشباب من الوسطاء الداخليي، أّما الثاين، 
فتمكي الوسطاء الداخليي من دعم العمليات التي تشمل املرأة، والشباب واملسائل التي تهّمهام. ويف ضوء إدراكنا للتحديات التي 

متثّلها هذه املسائل، يجب أاّل نتغاىض عن املساهامت الفريدة للمرأة والشباب يف منع نشوب النزاعات واستدامة السالم، وعن دور 
هذه املساهامت يف تحويل النزاع بأساليب حيوية، من خالل ما قد يُسّمى “باملامرسات اليومية” املوجودة خارج الحدود الضيّقة 

لعمليات السالم الرسمية. ومن املهم أيًضا أن نتذكر أّن املرأة والشباب ال يشكاّلن فئتي متجانستي بل مجموعتي متنّوعتي من األفراد. 
وأخريًا، يف حي أّن التهميش، ويف أحيان كثرية، اإلقصاء، يطاالن املرأة كام الشباب، إاّل أّن تجارب هاتي املجموعتي وأسبابها وآثارها 

فتختلف بالتأكيد. ورغم جمعهام هنا ألغراض الزمان/املكان، ينبغي عند تحديد مثل هاتي املجموعتي ومشاركتهام، أن تتّم معاملتهام 
باعتبارهام فريدتي ومرتّسختي ثقافيًّا وجديرتي بأن يُنظر فيهام باعتبارهام مجموعتي منفصلتي، وإن تداخلتا أحيانًا، وغري متجانستي. 

ويتمثل أحد الُنهج التي ميكن األخذ بها للتعامل مع هذه التحديات، يف أن يطلب املانح/الرشيك إدراج وسطاء داخليي من النساء/
الشباب أو يف أن يجعل تقديم دعمه مرشوطًا بإدراجهم. لكن مثّة مشكلتان رئيسيتان يف هذا النهج. تتمثل األوىل يف إمكانية أن 
تتحّول مسألة اإلدراج إىل عملية كمية، نتيجة الرتكيز عىل عدد النساء/الشباب املزمع إدراجهم، فيام تشمل املسائل األكرث أهمية 

مدى تجّذرهم يف مجتمعاتهم، وأسباب استبعادهم، ونوع الدور الذي سيقومون به نظرًا إىل املعايري واملواقف الراسخة يف السياقات 
التي يعملون فيها.82 أّما املشكلة الثانية، فتكمن يف إمكانية أن يؤّدي هذا النهج إىل تقويض امللكية املحلية أو امللكية الوطنية فيُخرج 

يف نهاية املطاف، العملية عن مسارها. وتثري هذه املشكلة، بالنسبة للكثريين، معضلة تحقيق التوازن بي القيم املتمثلة يف امللكية 
املحلية، واإلدراج الذي يساويها يف األهمية. عىل أية حال، ال بّد من اإلقرار بأّن الفرتات االنتقالية تتيح فرًصا هامًة إلحداث تغيريات 

معيارية بقيادة محلية. ولذلك، فإّن املسألة ليست إذا ما كان بإمكان املرأة أو الشباب أن يشّكلوا وسطاء داخليي فعالي، ولكن كيفية 
التأكد من قيامهم بهذا الدور بطريقٍة تستفيد من متزقات تصيب املجتمع، مثل النزاعات، فيام تبقى العملية داخلية املنشأ بطبيعتها. 

وقد أصبح ذلك ممكنًنا من خالل الرتكيز عىل املعرفة املحلية واالستفادة منها بشأن كيفية تعزيز مثل هذه التغيريات.

مربع النص 9 الوسطاء الداخليون باعتبارهم منارصين للقضايا الجنسانية

أثبتت أبحاث مكثّفة منافع املجتمعات التي يتّم فيها متكي املرأة ويُوفّر لها والحتياجاتها مكانًة يف العمليات.  فعىل سبيل املثال، 
حيث تكون املرأة أكرث متّكًنا وقّوًة، تكون الدولة أقّل عرضًة للنزاعات األهلية.83 ومن األمثلة عىل ذلك أيًضا، أّن البلدان التي تحتّل 

أرفع املراتب يف مؤرش السالم العاملي، تسّجل أعىل نسب مئوية من النساء اللوايت يشغلن مناصب قيادية. 84 وكلاّم يرتفع متثيل املرأة 
يف الربملان بنسبة خمسة يف املائة، يقّل بنسبة خمس مرات احتامل أن تستخدم الدولة العنف يف مواجهة أزمة مؤسسية.85 وتضفي 

أيًضا مشاركة املرأة املزيد من املرشوعية واملصداقية عىل عمليات السالم، كام أنّها تفيض، عرب إدراج املنظور النسايئ، إىل وضع 
مقرتاحات أكرث شمواًل لحسمها. عالوًة عىل ذلك، إّن مشاركة املرأة يف قطاع االقتصاد عىل قدم املساواة مع الرجل، من شأنها أن تزيد 

الناتج املحيل االجاميل العاملي مبا يصل إىل 28 تريليون دوالر بحلول عام 86.2025

وعىل الرغم من االعرتاف بهذه الفوائد، فإّن إرشاك املرأة يف بناء السالم بوجه عام، ويف الوساطة بوجه خاص، ال يزال يطرح تحديًّا 
يف جميع املجاالت. وتتطلّب جهود املشاركة يف عمليات التحّول يف هذا املجال، قدًرا كبريًا من التواضع واعرتافًا بأّن الكثري من 

“املجتمعات املتقّدمة” ال تزال بعيدًة عن تحقيق املساواة بي الجنسي. وينطبق هذا األمر بشكٍل كبريٍ عىل مجاالت السياسة والسالم 
واألمن حيث يهيمن الذكور تقليديًّا وحيث ال تزال نساء كثريات حول العامل يكافحن حتى تتوفّر لهّن القدرة عىل التأثري وحتى تُسمع 

أصواتهّن. لذلك، وعىل الرغم من التقدم املحرز خالل السنوات األخرية، يتعّي أن نستهل املشاركة باإلقرار بأّن تهميش املرأة يف 
عمليات الحوار الرسمية أمر حقيقي ومستمر ويطرح إشكالية كبرية. 

.https://www.youth4peace.info/ProgressStudy :82  للحصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية العمل بصورة مجدية مع الشباب، راجع الرابط اإللكرتوين التايل

83  املعهد الدويل للسالم، “أهداف التنمية املستدامة والوقاية من أجل الحفاظ عىل السالم: استكشاف القدرة التحويلية  للهدف املتمثل يف تحقيق املساواة بي الجنسي”، 

.)SDGs-and-Prevention.pdf_1611/11/https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016 :ترشين الثاين/نوفمرب 2016، الصفحة 2 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل
84  املرجع السابق نفسه.

85  املرجع السابق نفسه.

86  املرجع السابق نفسه، الصفحة 3.
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عند تحديد الوسطاء الداخليي والسعي إىل التعامل معهم، من املهم إدراك أّن الرجل يهيمن يف معظم املجتمعات عىل واجهة 
التواصل بي املجتمع املحيل والحكومة، ومع ذلك، غالبًا ما تضطلع املرأة بدور نشط وإن اقترص عىل األدوار األقل ظهوًرا. وقد 

تقوم اسرتاتيجيات مشاركة الوسطاء الداخليي يف كثري من األحيان  بتعزيز العمليات ذات السيطرة الذكرية نتيجًة الضطالع الرجل 
بأدوار أكرث بروزًا بطبيعتها وإىل أّن مشاركته هذه غالبًا ما تحظى بقبوٍل أوسع. ويف حي أّن الجهات الفاعلة الدولية ال تسطيع فرض 
طرق جديدة لسري املجتمع، فإّن باستطاعتها أن تعمل يف إطار الهياكل والعمليات والعالقات القامئة مسبًقا، بغية إيجاد سبل لدعم 

التغيريات املعيارية من خالل االعتامد عىل معارف وتوجيهات الجهات املحلية. وبصورة أكرث تحديًدا، ميكن لألطراف الخارجية أن:

تُسّهل العمليات التي تركّز عىل تحديد الوسطاء الداخليي يف األدوار البارزة ويف األدوار األقل بروًزا عىل حد سواء، إذ من األرجح 	 
يف أغلب األحيان أن تضطلع املرأة بالفئة الثانية من هذه األدوار.  

تستخدم الوسطاء الداخليني )ذكوًرا وإناثًا( كنقاط دخول لتسهيل قيام عمليات أكرث شمواًل، من خالل زيادة الوعي بي صفوف 	 
الوسطاء الداخليي وأصحاب املصلحة الذي يعملون معهم بشأن فوائد العمليات األكرث شمواًل؛ ويتعّي عىل الرجال أنفسهم أن 

ينارصوا إدراج املرأة يف السياقات حيث ال يُرّحب باملرأة “القيادية” أو بإدراجها يف العمليات التشاركية.
تعقد منتديات تتيح للمرأة إسامع صوتها بغية شحذ الوعي الجنساين واستحداث فرٍص لتفاعل املرأة والرجل يف مساحات 	 

محايدة، حيثام أمكن ذلك. كام وميكنها إذا لزم األمر، استضافة منتديات تتيح للرجال والنساء أن يناقشوا كلٌّ عىل حدة، التحديات 
والفرص املرتبطة بتحقيق قدر أكرب من املساواة قبل الجمع بينهام للحوار إن سمح السياق بذلك/متى حان الوقت املناسب.

تُحدث فرقًا دقيًقا يف اسرتاتيجيات املشاركة من خالل تحويل املحادثة بعيًدا عن األهداف الكمية )أي ضامن إرشاك عدد معي من 	 
النساء يف هذه العمليات( ونحو تحديد و/أو تفويض نساء قادرات من شأنهّن املشاركة عىل نحو مجٍد.   

تتجّنب اإلشارة إىل النساء باعتبارهّن جزًءا من مجموعٍة متجانسٍة، وبالتايل توسيع الجهود )ونرش الوعي( الرامية عىل سبيل املثال 	 
إىل تشجيع النساء من مختلف األعامر والفئات االجتامعية واألديان واملجموعات اإلثنية عىل املشاركة. 

تُقّر بأّن هذا التغيري تغيري معياري وقد يتطلّب وقتًا وجهوًدا كبريًة من الرجال والنساء عىل حد سواء كام وبأنّه ينبغي يف نهاية 	 
املطاف، أن تتّم هذه العملية بقيادة محلية.

واألهم من ذلك، رضورة االعرتاف بأنّه باستطاعة الوسطاء الداخليي )رجااًل ونساء عىل حد سواء( أن يضطلعوا بدور منارصي القضايا 
الجنسانية. وبصفتهم هذه، ميكنهم عىل سبيل املثال أن: 

يقدموا إحاطات بشأن القضايا املستندة إىل النوع االجتامعي، مثل األبعاد الجنسانية التي تنطوي عليها قضايا إصالح األرايض 	 
ونزع السالح. 

يدعوا إىل إجراء مشوارات مع النساء الناخبات ومع املجتمع املدين النسايئ وأن يقيموا الروابط الالزمة لذلك. 	 
يدعوا إىل تلبية احتياجات املرأة وإىل إدراج هذه االحتياجات يف الوثيقة الختامية. 	 

يدعوا إىل التحصيص الجنساين عىل طاولة السالم كام ويف االنتخابات.	 
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3.5 الخطوة الخامسة: تفهُّم احتياجات الوسطاء الداخليني   

مبجرد أن يتّم تحديد الوسطاء الداخليي، من األهمية يف مكان تفهُّم احتياجاتهم وتقييمها. ويتعّي تحديد هذه االحتياجات من 
خالل جهد تعاوين ومتواصل يشمل التعرف عىل الوسطاء الداخليي وعىل الواقع الذي يعملون فيه ومعرفة ماهية شعورهم حيال 

مشاركاتهم وما إذا كان أي من املجاالت يحتاج إىل الدعم. وال تفرتض أن الوسطاء الداخليي يحتاجون حتاًم إىل الدعم. فكام ذُكر آنًفا، 
ما قد يحتاجون إليه هو تقدير عملهم وتوفري مساحة للقيام به وليس دعاًم رصيًحا أو ما ميكن أن يُفهم عادًة عىل أنّه دعم. ومن 

شأن اإلجابات عىل األسئلة الرئيسية األربعة أدناه أن تساعد عىل تفهُّم احتياجاتهم: 

ما هي أهداف الوسطاء الداخليي؟ 	 
ما هو الواقع الذي يحيط بقدرتهم عىل بلوغ هذه األهداف والذي من شأنه أن يشكلها وأن يحدها؟ 	 
ما هي القدرات واملوارد املتوفرة مسبًقا للوسطاء الداخليي من أجل تحقيق هذه األهداف؟ 	 
ما هي القدرات واملوارد اإلضافية الالزمة يك يتمكن الوسطاء الداخليون من تحقيق هذه األهداف؟	 

وعندما تطلب من الوسطاء الداخليي تحديد أهدافهم، قد تواجهك حاجة 
أّولية تتمثل يف: مساعدتهم عىل التعبري بوضوح عن الرؤية واالسرتاتيجية 

الخاصتي بهم للمشاركة يف العمليات التي قد يكونون غارقي فيها مسبًقا. 
وميكن ملساعدة الوسطاء عىل صياغة هذه األهداف أن تشّكل يف ذاتها 

اسرتاتيجية مشاركة. وسيتّضح يف الخطوة التالية، أّن ما سبق قد يشّكل جزًءا 
رئيسيًّا من عملية املشاركة. ومن املهم أن يؤخذ يف الحسبان أنّه ميكن أن يكون 
لكّل وسيط داخيل أو مجموعة من الوسطاء الداخليي العاملي مًعا احتياجات 

وقدرات متنّوعة، وهو تنّوع ينبغي أخذه يف االعتبار. أّما بالنسبة للوسطاء 
الداخليي الذين يسعون إىل املشاركة كمجموعة، فلعلّك تود أيًضا، باإلضافة إىل 

مراعاة احتياجاتهم الفردية، أن تنظر يف احتياجات املجموعة ككل، أي، عىل 
سبيل املثال، الثقة داخل املجموعة وقدرة أفرادها عىل العمل مًعا.

مربع النص 10 تفهُّم احتياجات الوسطاء الداخليي

“يتطلّب الدعم الخارجي لعمليات الوساطة الداخلية خطة تختلف اختالفًا جوهريًّا عن تلك التي رشع فيها وسطاء خارجيون رفيعي 
املستوى ويتولّون قيادتها. من شأن هذا الدعم أساًسا أن يعرتف أّواًل بوجود عمليات الوساطة الداخلية: من مساحة الوساطة، فالجهات 

الفاعلة، فالشبكات الخاصة بهذه الجهات. ليستمع بعدها إىل التحديات التي تواجه تلك العمليات وإىل احتياجاتها، ويشري إىل 
)حساسية النزاع( أي قيود قد تكون متأصلة فيها، فيتحقق من الثغرات يف توفري الدعم، ويراقب الفرص، ويقدم املساعدة التنظيمية، 
واإلجرائية، واللوجستية، واالستشارية - كالًّ وفق االحتياجات املذكورة. أّما أفضل أنواع الدعم فهو الدعم الحواري املتبادل، أي القائم 
عىل املحادثة والتفاعل بي األطراف الداخلية والخارجية. ومن شأن هذا النوع من الدعم أن ينّمي التعلّم املشرتك، والتبادل املنهجي، 
وبناء املعرفة، وحل املشاكل. ويف بعض الحاالت، ميكن لألطراف الخارجية أن تضطلع بكل بساطة بدور لوح الّسرْب أو بدور املستشار.”

مري مباشري، وإنجيالسيك مورينا، ولوكسيش فيمالراجا، دعم منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للوساطة الداخلية، ولتعزيز قدرات الوساطة، وللتواصل 

والتكامل، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، كانون األول/ديسمرب 2016, الصفحة 9.

نصيحة: قد تقوم بتحديد عدد من الوسطاء الداخليي يفوق قدرتك عىل املشاركة و/أو العدد الالزم للعملية/للربنامج 
الذي تفكر فيه. لذا ميكنك النظر يف وضع قامئة بالوسطاء الداخليي الذين ميكن أن تقوم بتحويلهم نحو الكيانات 

األخرى العاملة يف هذا املجال، إن كانوا سيسعدون باملشاركة معها. 

نصيحة: قد تختلف االحتياجات التي يعرب عنها 
الوسطاء الداخليون باختالف السائل. فلتحرص 

إذا عىل مراعاة ديناميات القوة يف هذا السياق. 
وعند تقييم الروابط الدينامية القامئة بينك - 

بصفتك ميرّسا للعملية - وبي الوسطاء الداخليي 
الحاليي، قد تود النظر يف السن، والنوع 

االجتامعي وغريهام من العوامل. ولعلّك تود 
بغية مراعاة هذه الديناميات، تنويع السبل التي 
تتيح من خاللها للوسطاء الداخليي فرصة التعبري 

عن احتياجاتهم.  
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دور الوسطاء الداخليني املوّجهني تقليديًا ودينًيا 
ومنع انتشار العنف املّتصل باالنتخابات: ليسوتو

يعود تاريخ التصّدعات التي شهدتها ليسوتو إىل التشكيالت السياسية السابقة السابقة لالستقالل التي تجّمعت حول حزبي من 
األحزاب املتنافسة، وهام حزب باسوتو الوطني وحزب باسوتوالند الوطني. ومع تفاقم أوجه هذه الخصومة، ظهرت انقسامات عرقية 
واثنية عديدة. ونتيجة لذلك، استندت قرارات التضمي أو االستبعاد، وحتّى مضايقة املنافسي أو مكافأة الحلفاء، عىل هذه األحزاب. 

وقد شهدت الدولة التداعيات السياسية الرئيسية األوىل عقب انتخابات العام 1970، ماّم أدى إىل انعدام األمن ويف نهاية املطاف أيًضا، 
إىل استيالٍء عسكري خالل الفرتة املمتّدة بي العامي 1986 و1993. ويف هذا السياق، اضطرّت الجامعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي 

عىل التدّخل عسكريًا عقب أعامل العنف التي تلت انتخابات عام 1998 وعيّنت، بالتايل، شخًصا أو ميرّسًا بارزًا لتويّل هذه املهام بعد 
اندالع أزمة تلت انتخابات عام 2007.

ومل تسفر االنتخابات األخرية التي جرت يف ليسوتو )خالل عام 2012 و2015 و2017( عن فائز محّدد، ويعود ذلك إىل األحزاب 
السياسية الثالثي املشاركة فيها، ماّم أدى إىل ظهور اتجاٍه جديٍد متمثّل يف تشكيل حكومات ائتالفية قصرية األجل. وقد ساهمت 

محاولة إحداث انقالب عسكري يف العام 2014 وظهور حركة مترّد مزعومة يف العام 2015، و اغتيال اثني من القادة العسكريي يف 
العامي 2015 و2017، ونفي قادة املعارضة بعد انتخابات عامي 2015 و2017، يف تلسط الضوء عىل مساعي اعتامد سياسات متقطّعة 
وتشكيل حكومات ائتالفية غري مستقرة وانعدام األمن العام، ماّم ساهم يف تسييس أجهزة الدولة األمنية بشكٍل مدرٍك. ونتيجة لذلك، 
تولّت الجامعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي يف العام 2014، مهمة نرش بعثة مراقبي إىل مملكة ليسوتو، وتعيي لجنة تحقيق يف ظاهرة 

انعدام األمن يف العام 2015، ونرش لجنة رقابة يف العام 2016، وإيفاد بعثة وقائية إىل مملكة ليسوتو اعتباًرا من شهر ترشين الثاين/
نوفمري 2017، من بي غريها من الجهود األخرى املبذولة يف هذا الشأن. 

ومن خالل رؤساء الكنائس، شارك املجلس املسيحي يف ليسوتو، وألّول مرّة، يف مساعي الوساطة الداخلية يف العام 2009، وذلك بعد 
استقالة الشخص أو املسرّي البارز املعّي إقليميًا. ويف هذا السياق، تنقسم أنشطة املجلس املسيحي يف ليسوتو، التي تّم االضطالع بها 

خالل الفرتة املمتّدة بي العامي 2015 و2018، إىل ثالث فئات، وذلك عىل النحو التايل:

تسهيل عودة قادة املعارضة: أّدت انتخابات عام 2015 املفاجئة إىل هزمية رئيس الوزراء الحايل الذي، وبرفقة رشكاءه يف التحالف أ. 
وعدٍد من الجنود، فّروا من اململكة، خوفًا من الجيش. ومع انقسام الدولة انقساًما شديًدا، اعتمد املجلس املسيحي يف ليسوتو 

دبلوماسيًة مكوكيًة لضامن التوافق بي القادة املنفيّي وأعضاء االئتالف الحاكم. وقد تدّخلت الجامعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي 
أيًضا، حتّى عاد قادة املعارضة يف شهر شباط/فرباير 2017 وشاركوا يف االنتخابات التي جرت يف شهر حزيران/يونيو 2017. كام قام 
املجلس املسيحي يف ليسوتو بزيارات رعوية للجنود املنفيّي، األمر الذي ساهم يف تعزيز الثقة التي من شأنها متكي املجلس من 

تأدية دور يف عودتهم ال محالة. وعىل نحٍو مامثٍل، خرس القائد الحايل املعركة يف انتخابات عام 2017 املبكرة، وحّل محلّه املنافس 
الذي أطاح به يف العام 2015. وهذه املرّة، الذ نائب رئيس الوزراء السابق، وغريه، مبا يف ذلك وزيرين سابقي وأعضاٍء من األجهزة 
األمنية، بالفرار، يف الوقت الذي واصل فيه املجلس املسيحي يف ليسوتو جهوده املبذولة لضامن عودتهم إىل ليسوتو للمشاركة يف 

الحوار واإلصالحات القامئة.
استحداث بيئة مواتية إلجراء انتخابات سلمية يف العام 2017: أسفر عن انهيار الحكومة االئتالفية وعودة قادة املعارضة قبل ب. 

أشهر فقط من االنتخابات املقّرر عقها يف حزيران/يونيو، فرتًة من التوتر. فقد أجرى املجلس املسيحي يف ليسوتو مشاورات بي 
مختلف األحزاب السياسية، وسعى البرام اتفاٍق لعقد اجتامٍع مبارٍش لقادة األحزاب السياسية ملناقشة سري االنتخابات. وتولّت 

لجنة الرقابة التابعة للجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي مهمة مراقبة سري هذا االجتامع األّول الذي استضافه دار األمم املتحدة 
قبل بضعة أسابيع من إجراء االنتخابات املقّررة يف 3 حزيران/يونيو. وقد سمحت مساعي التيسري املاهرة التي بذلها املجلس 

املسيحي يف ليسوتو يف عقد حواٍر حول قضايا مختلفة، يف الوقت الذي يتّم فيه الرتكيز عىل تعزيز االلتزام بشّن حمالٍت سلمية 
وبقانون السلوك االنتخايب املعتمد. ومع انتهاء االجتامع الثاين املنعقد يف دار األمم املتحدة يف 17 أيار/مايو، وقّع معظم قادة 

األحزاب عىل تعهد االنتخابات. وقد توىّل كّل من املجلس املسيحي يف ليسوتو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مهمة تيسري عملية 
عقد اجتامعات بي األطراف واللجنة االنتخابية املستقلة من أجل تسليط الضوء عىل املسائل املثرية للقلق وحلّها. وخالل الفرتة 
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الحرجة بي يوم التصويت واإلعالن عن النتائج، شّكل املجلس املسيحي يف ليسوتو، جنبًا إىل جنٍب مع مجموعٍة من أبرز الرجال 
والنساء املتقاعدين وبدعٍم من مجموعٍة أخرى من املتطوعي التابعي لألمم املتحدة البارعي يف مجال التكنولوجيا، غرفة عميات 
تابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. وقد متّكنت املجموعة من مراقبة وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي عىل 
حّد سواء، والدولة ككّل، وإجراء التدخالت الالزمة خالل األيام العصيبة، وذلك من خالل إمكانية وصولها إىل القادة واالستفادة 
منهم. وبعد مرور أربعة أيام من تاريخ اإلعالن عن النتائج، نظّم املجلس املسيحي يف ليسوتو مأدبة فطور، وقّعت األطراف يف 

نهايته عىل تعّهد آخر تؤكّد فيه عىل قبولها النتائج الصادرة.    
اإلجامع عىل الحوار الوطني واالصالحات املنشودة:  لسنواٍت عديدٍة، أوصت الجامعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي واالتحاد اإلفريقي ت. 

والكومنولث واملجتمع املدين يف ليسوتو وأطراف أخرى عىل حّد سواء، بالقيام بإصالحات دستورية ومؤسسية وقطاعية للمساعدة 
يف تعزيز االستقرار عىل املدى الطويل وتحقيق السالم املستدام يف ليسوتو، غري أن اإلجامع عىل محتوى وعمليات هذه اإلصالحات 

ظل بعيد املنال. ومع ذلك، تّم تحديد الحوار الوطني باعتباره نقطة بداية لتنفيذ هذه اإلصالحات. وقبل إجراء انتخابات العام 
2017 وبالتعاون مع االتحاد األورويب ومنظامت املجتمع املدين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، سّهل املجلس املسيحي يف ليسوتو 

سري عمل االجتامعات الرامية لتعزيز االلتزام بتفيذ هذه اإلصالحات، األمر الذي أّدى إىل التوقيع عىل تعّهد اإلصالحات يف شهر 
نيسان/أبريل 2017، الذي ألزم كافة األحزاب السياسية املسّجلة عىل تحديد أولويات هذه اإلصالحات عقب االنتخابات. وقد ساهم 

اإلطار الحكومي وخارطة الطريق املخّصصة لإلصالحات التي سّهلت تنفيذها األمم املتحدة، يف إرساء فكرة الحوار الوطني متعّدد 
األطراف. ويف أوائل عام 2018، بدأ املجلس املسيحي يف ليسوتو يف بذل جهوده لتسهيل عملية تنظيم منتدى حزب سيايس وطني 

إلفساج املجال للحوار والتعاون بي كافة األحراب قبل الرشوع يف الحوار الوطني واإلصالحات املنشودة.

وقد أظهرت هذه التجربة أهمية:

االستثامر طويل األجل يف بناء القدرات والسمعة الجّيدة: تشّكل قدرة املجلس املسيحي يف ليسوتو عىل االستجابة، وبكّل فعاليٍة، 
لألزمات الحلقية التي تشهدتها ليسوتو، نتيجًة لالستثامٍر مستدام واالستعداد للتعلّم وبناء السمعة الجيّدة وسجٍل حافل من 

االنجازات. ويرتبط جزء من هذا النجاح بدعم بناء القدرات ويقرتن مبوظفي وطنيي ومستشارين متعاقبي معنيّي بإرساء أسس 
السالم والتنمية املستدامة تّم نرشهام يف إطار برنامج األمم املتحدة املشرتك بي إدارة الشؤون السياسية وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ. وعىل الرغم من االنقسامات االجتامعية العميقة، تنظر كافة األطراف إىل املجلس املسيحي يف ليسوتو عندما يعمل بطريقٍة 
موحدة باعتباره كيان موثوق به، األمر الذي من شأنه متكينه من مامرسة سلطته الدينية واألخالقية عىل حّد سواء.

الدعم الفني واملرافقة: ساهم الدعم املقّدم من األمم املتحدة يف تعزيز فعالية املجلس املسيحي يف ليسوتو. فاعتباًرا من العام 
2015 عىل سبيل املثال، نظّم املستشارون املعنيّون بإرساء أسس السالم والتنمية املستدامة العديد من خلوات التنمية االسرتاتيجية 

واجتامعات استعراض لصالح املجلس املسيحي يف ليسوتو. ويف هذا اإلطار، ساهم استخدام دار األمم املتحدة كمكان لعقد اجتامعات 
األطراف يف تعزيز فعالية املجلس كعامٍل محايٍد.

توافر الوسطاء الداخليني وتحلّيهم باملعارف الالزمة: بالنظر إىل طبيعة األزمات الدورية واملزمنة التي تشهدها ليسوتو، يتمتّع 
الوسطاء املتاحون دامئًا الذين يستجيبون بشكٍل شبه يومي لألزمات، مبيزٍة واضحٍة. ويف هذا السياق، تعّد ديناميكيات النزاع دامئة 

التغرّي ودقيقة. وبالتايل، تتشّكل الجهات الفاعلة من أعضاٍء من مختلف الكنائس، األمر الذي من شأنه ضامن تواصل رؤساء الكنائس، 
وبشكٍل وثيٍق، مع األطراف املعنيّة.

التكامل بني الوسطاء الداخليني والخارجيني والتشكيل الرسمي وغري الرسمي: يف الوقت الذي ظلّت فيه الجامعة اإلمنائية للجنوب 
اإلفريقي امليرّس أو الوسيط الرسمي، عمل املجلس املسيحي يف ليسوتو بالتعاون مع هذه الجامعة، وذلك من أجل االستفادة من 

ميّزاتهام النسبية. وقد تّم إضفاء طابع رسمي عىل أوجه التكامل هذا، وذلك من خالل ابرام مذكرات تفاهم. وعىل مستوى آخر، قّدم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ دعاًم فنيًا تكميليًا للجنة االنتخابية املستقلة لعام 2017، ينطوي عىل التحليل السيايس ومنع نشوب 

األزمات، ماّم قد ساهم يف تعزيز مصداقية االنتخابات والحّد من إمكانية ظهور نزاعات.

املصدر: املستشار الخاص املعنّي بإرساء أسس السالم والتنمية املستدامة، ليسوتو. 
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3.6 الخطوة السادسة: التشارك يف وضع اسرتاتيجية مشاركة: العنارص املحتملة

 
يجب وضع اسرتاتيجية املشاركة عىل نحٍو مشرتك وتشاريك، وينبغي أن تستند إىل تحليل موّحد للسياق )الخطوة 3.1( وتقييم متوافق 

لالحتياجات )الخطوة 3.5(. وكام ذُكر يف خطوات سابقة، فإّن هذا يعني النظر يف االحتياجات املختلفة ملشاركة وسطاء داخليي 
مختلفي، حسب االقتضاء. ورغم أّن القامئة أدناه بالخيارات املحتملة تطول، فإّن الغرض منها تبيان العنارص املحتملة السرتاتيجية 

املشاركة، ال حرصها. وقد تشمل االسرتاتيجية عنرًصا أو اثني أو جميع هذه العنارص بناًء عىل احتياجات الوسطاء الداخليي. إاّل أنّه 
يصعب تحديد بعض عنارص اسرتاتيجية املشاركة كأهداف قابلة للتحقيق. ويُحّدد حجم الدعم وفًقا لتحليل السياق، وتقييم املخاطر، 

واحتياجات الوسطاء الداخليي واملوارد املتوفرة. 

من األخطاء الشائعة يف هذه املرحلة، االفرتاض بأّن الوسطاء الداخليي بحاجٍة إىل بناء القدرات، ومن ثّم تقديم التدريب لهم. يرّحب 
الناس عموًما بالفرص التي تتيح لهم التعلّم و/أو سيبدون تردًدا يف رفض عروض الدعم. لذلك، قد يقبل معظم األفراد، مبا يف ذلك 

الوسطاء الداخليي، تلقي تدريب ُعرض عليهم بغض النظر عاّم إذا كانوا بحاجٍة إليه. أّما يف حال إعراب الوسطاء الداخليون بالفعل 
عن حاجتهم إىل بناء القدرات، فسيكون من املهم إدراك نوع بناء القدرات املطلوب. وعىل الرغم من أّن الوسطاء الداخليي قد 

مارسوا الوساطة عىل األرجح لسنوات، إن مل يكن لعقود، ال يزال يُفرتض عموًما أنّهم يحتاجون إىل التدريب يف مجال الوساطة وحل 
النزاعات. وبطبيعة الحال، سيكون التدريب عىل الوساطة وتسوية النزاعات ذو جدوى يف بعض السياقات، ولكن، مرة أخرى، ال ينبغي 

أن يتأىت نتيجًة لالفرتاضات. وعند تفهُّم االحتياجات الخاصة ببناء القدرات، سيكون من األهمية مبكان التحقق من معرفة الوسطاء 
الداخليي السابقة باملسائل املحددة بحيث يتّم تصميم برامج بناء القدرات وفًقا لذلك.

ومن الحيوي ضامن أن يتوىّل الوسطاء الداخليون زمام العملية. أّما األمم املتحدة واالتحاد األورويب و/أو غريهام من الكيانات 
الخارجية، فينبغي أن تؤدي دوًرا داعاًم ال غري. ما من شأنه أن يكفل ملكية العملية وأن يقلل إىل أدىن حّد أي آثار ضارة. وقد تناسب 
عنارص اسرتاتيجية املشاركة هذه أيًّا من املجاالت املواضيعية التي ميكن أن يشارك فيها الوسطاء الداخليون كام وميكن أن تنطبق عىل 

الوسطاء الداخليي العاملي عىل املستويات املحلية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية.

االعرتاف / اإلقرار: قد يساعد االعرتاف بالوسطاء الداخليي و/أو التسليم بدورهم عىل توفري الحيّز الالزم لعملهم. ويف حاالت أ. 
أخرى، قد يفيض هذا االعرتاف إىل املزيد من التنسيق و/أو التعاون بينهم وبي والنظراء الوطنيي واإلقليميي والدوليي. ولكن، 
من املمكن أيًضا أن تنجم عنه نتائج سلبية من خالل لفت االنتباه إىل جهات فاعلة قد تكون تعمل بعيًدا عن األنظار أو ضم 

الوسطاء الداخليي إىل الجهات الفاعلة الدولية. وقد يضعهم ذلك يف حاالت يحتمل أن تكون خطرة. وأسوة بجميع الجهود، يتعي 
 تقييم املخاطر/الفوائد بعناية مع الوسطاء الداخليي.

حشد الدعم السيايس: يرتبط توفري الدعم السيايس ارتباطًا وثيًقا مبسألة االعرتاف واإلقرار. فعىل سبيل املثال، قد يتمتّع النظراء ب. 
الدوليون مبركز جيّد لحث الدولة عىل االعرتاف بعمل الوسطاء الداخليي حيثام قد يعود هذا االعرتاف بالفائدة عىل عملهم. وقد 

تدعو الحاجة إىل توفري أشكال أخرى من الدعم السيايس عن طريق مجموعة واسعة من سائر الجهات الفاعلة العاملة يف نفس 
 املجال/القطاع.

تصميم االسرتاتيجية: قد يحتاج الوسطاء الداخليون إىل دعٍم لوضع اسرتاتيجيٍة مراعيٍة لحاالت النزاع وتصميمها مبا يتناسب مع ت. 
 رؤيتهم ملا يريدون تحقيقه.

التحليل املشرتك: مبا أّن الوسطاء الداخليي يتّخذون السياق الذي يعملون فيه مقرًّا، فمن األرجح أن يعرفوا ذلك السياق عن ث. 
ظهر قلب وأن يفهموه بعمق. مع ذلك، قد يشعرون أّن بإمكانهم االستفادة من تحليٍل أكرث منهجية/عمومية. وقد تستفيد كذلك 

 جهودهم من مساعدة يف إجراء تحليل للمخاطر.  
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وضع سيناريوهات: ميكن أن يكون وضع السيناريوهات وسيلًة مفيدًة ملساعدة الوسطاء الداخليي عىل االستعداد لتدخالت ج. 
محددة. فهي تتيح لهم التفكري مليًّا يف أفضل افرتاضات عمليات املشاركة وأسوئها كام ويف كيفية االستفادة من أفضل 

 السيناريوهات واالستعداد ألسوئها ومعرفة كيفية التخفيف منها و/أو التصدي لها.    

تسهيل العمل داخل املجموعة: يف حال املشاركة مع عدٍد من الوسطاء الداخليي العاملي كمجموعة، فقد يساعد تسهيل العمل ح. 
داخل املجموعة عىل بناء الثقة والتفاهم املتبادل بشأن الجهود املبذولة. قد يشمل ذلك، عىل سبيل املثال، وضع مدّونة لقواعد 

السلوك يوقّع عليها جميع األعضاء. وقد ميّس أيًضا مسائل مثل الرسية، واالتفاق بعدم الكشف عن املعلومات، واالتصاالت 
 وغريها من القواعد واملبادئ األساسية.   

الوصول: قد يثبت أّن تسهيل الوصول إىل العمليات التكميلية املحتملة التي تحدث عىل مستويات أرفع هو عمل بّناء وكذلك خ. 
املساعدة عىل سّد الفجوة بي صّناع السياسات واملامرسي، أو الثغرات التقليدية بي الحكومة واملجتمع املدين. ففي حي أّن 

بعض الوسطاء الداخليي قد أقاموا عالقات عىل مستويات مختلفة تبًعا ملكانتهم يف املجتمع، فقد تتمتّع الجهات الفاعلة الدولية 
 بعالقات أمنت داخل الحكومة أو الربملان أو السلطة القضائية.

 التعلّم املشرتك/التبادل بني األقران/فرص التواصل وجامعات املامرسني: متثّل فرص التفاعل مع سائر الوسطاء الداخليي ومامريس د. 
الوساطة والتعلّم منهم وسيلًة هامًة لكفالة حصول الوسطاء عىل الدعم يف جهودهم املبذولة. وقد يستلزم ذلك إتاحة الفرص 

 اللتقاء الوسطاء الداخليي من مختلف البلدان أو املناطق.

الدعم اللوجستي: يحصل الوسطاء الداخليون عىل الدعم لتغطية تكاليف السفر وتكاليف االجتامعات. وكام هو الحال مع ذ. 
أي عملية ضخ للموارد يف السياقات الهّشة، يجب أن يتّم تقديم الدعم اللوجستي للعمليات التي يقودها أو يدعمها وسطاء 

 داخليون بطريقة مراعية للنزاع.

الدعم االستشاري/ أداة لسرب األفكار: مبا أنّه ميكن للوساطة الداخلية أن تكون مبثابة تجربة عازلة، فقد يستفيد الوسطاء ر. 
الداخليون من الدعم االستشاري و/أو من أداة لسرب األفكار، أي من توفّر فرد أو فريق من األشخاص يتبادلون معهم األفكار 

 ويتأملون فيها بطريقٍة آمنٍة ورسية، مثاّل خالل معتكف ُميرّس.   

 املرافقة، والتوجيه واإلرشاد واملالزمة:87 تضمن املرافقة للوسطاء الداخليي توفّر جهات فاعلة يلجأون إليها إذا ومتى اقتضت ز. 
الحاجة. وعىل نحو مامثل، تساعد املالزمة عىل بناء قدرات الوسطاء الداخليي من خالل تعريفهم بأساليب عمٍل حديثٍة وبجهاٍت 

 فاعلٍة جديدٍة. وميكن للوسطاء الداخليي أن يالزموا كبار الوسطاء بغية اكتساب فهٍم أعمق لعمليات املسار األول عىل سبيل املثال.

دعم الجهود الشاملة: إذا كان إلدراج املرأة، والشباب والفئات املهمشة أن يغدو أكرث من مجرد عمل رمزي أو سبيل لئاّل ُتهدر س. 
الجهود املبذولة، فيجب أن يدعو الوسطاء الداخليون وكل من يعمل معهم إىل عمليات أكرث شمواًل. وميكن للجهات الخارجية أن 

 تعمل عىل توعية الوسطاء الداخليي بشأن منافع هذه العمليات ومساعدتهم عىل تعزيزها. 

التدريب: ميكن أن يكون التدريب مفيًدا يف سياقات أعرب فيها الوسطاء الداخليون عن الحاجة الواضحة إىل تطوير فهٍم أعمق ش. 
أو التوصل إىل فهٍم مختلٍف ملوضوع محدد، سواء الوساطة أو املعايري الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، أو تحليل النزاع، أو 

املفاوضات املتصلة باملوارد الطبيعية، أو النوع االجتامعي والذكورة، أو غريها من املسائل. وبصفٍة عامة، تكون الدورات التدريبية 
 أكرث فائدًة عندما يتوفر ما يكفي من الوقت ليتبادل الوسطاء الداخليون اآلراء والخربات فيام بينهم.

 الدعم األمني: يف ظّل السياقات املتقلّبة بصفة خاّصة، قد يحتاج الوسطاء الداخليون إىل دعٍم لضامن السالمة الشخصية.ص. 

87  مري مباشري، وإنجيالسيك مورينا، ولوكسيش فيمالراجا، )2016(، الصفحة 13.
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دور الوسطاء الداخليني يف تعزيز البنى التحتية للحفاظ 
عىل السالم: إفريقيا

يشّكل الوسطاء الداخليون جوهر البنى التحتية للحفاظ عىل السالم. فقد حّث النجاح الذي توّصلوا إليه الحكومة واملجتمع املدين 

عىل التعاون مًعا من أجل إنشاء بنية سالم وطنية رسمية يف العديد من الدول اإلفريقية. وكذلك، ساهمت الجهود اإلقليمية املبذولة 

يف تعزيز البنى التحتية للحفاظ عىل السالم. ففي العام 2013، أقرّت الدول األعضاء التابعة للجامعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 

إعالن أكرا الذي ينّص عىل أنه “يتعّي عىل الجهات املعنيّة القامئة يف الدول األعضاء إنشاء بنى تحتية وطنية للحفاظ عىل السالم، 

وذلك يف غضون ثالث سنوات ووضع خطط عمل وطنية من شأنها تحويل الديناميكيات الهيكلية، وذلك استناًدا إىل تقييامت املخاطر 

الناتجة عن النزاعات، يف الوقت الذي تتّم فيه االستفادة من القدرات والفرص املتاحة يف املجتمع املدين والحكومة واألجهزة األمنية 

والقطاع الخاص، وما إىل ذلك”. وعىل نحٍو مامثل، وقّعت الدول التابعة للجامعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي يف الوقت نفسه عىل 

إعالن ماسريو املعنّي بإطار التنمية السلمية يف جنوب إفريقيا.

ويف هذا اإلطار، تولّت غانا مهمة دمج البنى التحتية للحفاظ عىل السالم ضمن سياستها الوطنية، وذلك من خالل اعتامد قانون 

مجلس السالم الوطني يف العام 2011، الذي يعّد املامرسة الفضىل ملامرسات البنى التحتية للحفاظ عىل السالم والذي تأثّر تشكيله، 

وبشكٍل كبريٍ، يف الدعم املقّدم من املنظامت الدولية واإلقليمية )كاألمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي والجامعة االقتصادية لدول غرب 

إفريقيا(. ويف هذا السياق، يوفّر مجلس السالم الوطني منصًة للتشاور والتعاون بي مختلف الجهات املعنيّة الرئيسية، وذلك سعيًا 

منه ملنع نشوب النزاعات وإدارتها وحلّها، ويستند إىل نجاحات لجنة السالم االستشارية اإلقليمية الشاملية التي تّم تشكيلها خالل 

أزمة الزعامة التي شهدت عليها مدينة داغبون يف العام 2002، والتي ضّمت منظامت املجتمع املدين وغريها من املنظامت املجتمعية 

والدينية واألفراد املؤثرين، وبعد نجاحها يف التوّسط لحّل األزمة القامئة، تّم االحتذاء بها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية. 

وقد قاد أعضاء مجلس الحكم الوطني واملجلس اإلقليمي جهود الوسلطة املبذولة يف هذا الصدد، مبن فيهم من قادة دينيي وتقليديي 

بارزين. ويتمتّع مجلس السالم الوطني مبستويات عالية من الثقة بي املواطني، وذلك عىل النحو املوّضح يف استطالع الرأي حول 

الحوكمة والسالم ودراسة منظمة أفروبارومرت االستقصائية اللذين تّم إجراؤهام من قبل مركز التنمية الدميقراطية يف غانا. فعىل 

سبيل املثال، قبل إجراء االنتخابات العامة يف العام 2016، مل يتمّكن سوى مجلس السالم الوطني من إقناع كافة املرشحي للرئاسة من 

املوافقة، وبشكٍل مشرتك، عىل استخدام وسائل مرشوعة يف حال اختاروا الطعن يف نتائج االنتخابات، األمر الذي من شأنه أن يدّل عىل 

التأثري الذي يحظى به املجلس، الذي ترصّف بشكٍل استباقي للتخفيف من حّدة التوتر بي كّل من املسيحيي واملسلمي يف أعقاب 

التقارير الصادرة التي تفيد بأنه تّم منع بعض الطالبات املسلامت من ارتداء النقاب يف بعض املدارس العامة والخاصة. واستجابًة 

لذلك، سعى مجلس السالم الوطني لضامن مشاركة الجهات املعنيّة يف هذا الشأن وتنظيم جلسات حوار عىل املستويي الوطني 

واإلقليمي. وتتمثّل إحدى التحديات التي يواجهها مجلس السالم الوطني يف انخفاض مستوى متثيل النساء والشباب يف مجلس إدارته، 

األمر الذي من شأنه املساهمة يف تفاقم أوجه تهميشهم خالل عملية الوساطة. ومع ذلك، توىّل مجلس السالم الوطني مهمة تحديد 

وتدريب أكرث من 120 امرأٍة وشاٍب يف تسعة مجتمعات مترّضرة من النزاعات، وذلك بدعٍم من مرشوع الوسطاء الداخليي الصادر عن 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واالتحاد األورويب. ونظرًا الستدعاء السلطات التقليدية أواًل خالل النزاعات، عّزز مجلس السالم الوطني 

قدرة أكرث من 90 من الرؤساء واألمهات امللكات، ماّم ساهم يف تطوير مهارات الوساطة الحديثة بي أوساطهم. ويواصل مجلس السالم 

الوطني مواجهة تحدياٍت، ال سيام تلك املتعلّقة باملوارد املحدودة التي تقّدمها الحكومة لتنفيذ أنشطته. ومع ذلك، يبقى مؤسسًة 

قويًة معنيّة مبنع نشوب النزاعات وتعزيز الوساطة يف غانا.

يتمثّل هيكل السالم الوطني يف أوغندا يف هيئة مؤلفة من مجلس األديان األوغندي، واملنتدى االستشاري الوطني )الذي يعّد هيئًة 

دستوريًة مكرّسًة للحوار السيايس(، ومنتدى الشيوخ، ووافدين جدد، هذا وباإلضافة إىل غرفة عمليات املرأة وغريها من املؤسسات 

الثقافية )التي يصل عددها حاليًا إىل 5 ماملك تقليدية(. وقد ساهم الرتاجع االقتصادي الذي أعقب االنتخابات العامة التي جرت يف 

العام 2011 يف توجيه شخصية املعارضة الرئيسية، الدكتور كيزا بيسيجي، إىل تنظيم مظاهرات “السري إىل العمل”. ويف هذا السياق، 

توّسط العديد من األفراد، الذين باتوا اليوم يشّكلون عنرص الوساطة الداخلية يف سياق تعزيز البنى التحتية للحفاظ عىل السالم، 
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لوقف العنف الذي تال هذه املظاهرات. وقد أّسس الرئيس منتدى الشيوخ الذي ضّم قاٍض متقاعٍد ورؤساء الطوائف الدينية وسفراٍء 

متقاعدين ونساء بارزات من غرفة عمليات املرأة يف شهر متوز/يوليو من العام 2015. وبفضل الثقل واالحرتام الكبري الذي يتمتّع به، 

أّدى املنتدى دوًرا أساسيًا يف مساعي الوساطة املبذولة خالل انتخابات عام 2016. وقد ساعدت منتديات االستقرار اإلقليمي ولجان 

السالم القامئة يف التخفيف من حّدة النزاعات املحلية. ويجري تنسيق مساعي تعزيز البنى التحتية للحفاظ عىل السالم من خالل 

منصة بناء السالم الوطنية التابعة ملكتب رئيس الوزراء. وقد ساهم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة يف 

دعم أوغندا، وذلك من أجل وضع مرشوع سياسة بناء سالم وطنية، من شأنها توخي التحّول من مجرد منصة يكّ تصبح لجنًة وطنيًة.

وبعد املوافقة عىل سياسة السالم الوطنية يف 29 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، بدأ هيكل السالم الوطني املعتمد يف ماالوي بالتطّور 

تدريجيًا. وقد قادت هذه العملية حكومة ماالوي ومنظامت املجتمع املدين، بدعٍم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.  ويجري حاليًا 

االضطالع مبشاوراٍت وعملياٍت معنيّة بوضع معايري عمليّة بناء السالم الوطني، كركيزٍة وطنيٍة لبناء السالم ومنع نشوب النزاعات 

والتحّول عىل املدى الطويل. ويف هذا اإلطار، سيتّم متثيل مساعي تعزيز البنى التحتية للحفاظ عىل السالم عىل املستوى الوطني 

ومستوى املناطق. وقد تّم تقديم املساعدة األولية لتنفيذ هياكل تجريبية يف ثالث مقاطعات )وهي كاسونغو ومانغوتيش وكارونجا( 

تتضّمن 27 عضًوا. ومن املتوقّع إضافة سّت مناطق أخرى بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو 2017. وعالوًة عىل ذلك، يجري حاليًا إعداد 

خطٍط لصياغة مرشوع قانون السالم الوطني الذي سيتطلّب قانونًا من الربملان إلنشاء لجنة سالم وطنية. وبالنظر إىل إمكانية نشوب 

توترات وظهور توترات سياسية، ال سيام خالل فرتة االنتخابات الثالثية األطراف التي انعقدت يف شهر أيار/مايو 2019، ساعد برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ لجنة الشؤون العامة يف تعزيز قدرات الوسطاء رفيعي املستوى وامليرسين املعنيّي يف مجال تعزيز الحوار للعمل 

كوسيط داخيل بي القادة الوطنيي وكدعاٍة لنرش السالم والحوكمة الرشيدة. وسيتوىّل الوسطاء مهمة ضامن اعتامد مبادئ دبلوماسية 

مكوكية إلرشاك القادة. وتضّم لجنة الشؤون العامة أكرث من 3000 من املتطوعي الشباب من جميع أنحاء البالد الذين يقدمون إنذاًرا 

مبكرًا بالنزاعات من أجل توفري استجابات رسيعة ملنع نشوب النزاعات.

أّما يف زميبابوي، فيعّد هيكل السالم متعّدد الطبقات واألطراف. فقد اتّخذت الدولة خطوًة هامًة وجريئًة نحو الحفاظ عىل السالم 

من خالل معالجة اآلثار املجتمعية طويلة األجل ومخلفات النزاعات املمتّدة، ووضع أساٍس للوقاية كركيزة للتنمية. ومع التوقيع 

عىل قانون لجنة السالم واملصالحة الوطنية يف 5 كانون الثاين/يناير 2018، شّكلت الدولة لجنة السالم واملصالحة الوطنية التي تهدف، 

وبشكٍل عام، إىل إرساء أسس السالم واالستقرار املستدامي، ودعم الدولة يف التصّدي ملاضيها من خالل الرشوع يف عمليات التعايف 

واملصالحة الشاملة، وتعزيز القدرات الوطنية وشبه الوطنية عىل منع نشوب النزاعات املستقبلية بشكٍل سلمي، كطرٍق للحفاظ عىل 

السالم وتعزيز التامسك االجتامعي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تولّت لجنة السالم واملصالحة الوطنية مهمة إجراء مشاوراٍت عىل 

مستوى املقاطعات خالل الفرتة املمتّدة بي 16 شباط/فرياير و2 آذار/مارس 2018، بدعٍم من الحكومة ومساعدة األمم املتحدة املالية 

والفنية التكميلية املقّدمة يف هذا الشأن. ويكمن الهدف يف تعزيز نهٍج تصاعدّي للحصول عىل مدخالت املواطني بشأن مصادر النزاع 

الرئيسية واألسباب التي تقّوض جهود بناء السالم، يف الوقت الذي يتّم فيه تحديد القدرات الحالية املتاحة من أجل ضامن السالم 

واملصالحة. وقد حّددت الجهات املعنيّة فرتات النزاعات القامئة وغري املحلولة التي تحتاج إىل مشاركٍة مستمرٍة من خالل التعايف 

واملصالحة الشاملة. ويف 9 أيار/مايو 2018، تحّقق مؤمتر السالم واملصالحة الوطني من النتائج التي توّصلت إليها هذه املشاورات، 

األمر الذي أتاح مساحًة إلجراء محادثات وحوارات مستدامة واسرتاتيجية بشأن متطلّبات بناء السالم يف الدولة، التي سيشّكل 

معظمها أساًسا السرتاتيجية الدولة طويلة األجل املعنيّة ببناء السالم وتحقيق املصالحة. وتكّمل منصة الفصل الثاين عرش املعنيّة يف 

الجمع ما بي اللجان الخمس املستقلة املكلّفة بتعزيز السالم وحامية الحقوق ودعم الدميقراطية يف الدولة، هذه الجهود املبذولة، 

وتشّكل بالتايل، مكانًا آمًنا هاًما لتعزيز الحوار مع املواطني حول القيم الدستورية. واآلن، يجري بذل جهوٍد راميًة إلنشاء منصة قيادة 

تستهدف الشباب املتعّدد األحزاب. ويف هذا السياق، تّم تحديد الرشوط املرجعية التي سيتّم اعتامدها قريبًا من قبل الجهات املعنيّة 

الرئيسية كآلية وقاية خالل االنتخابات. وبالتايل، يرتبط ذلك بتعّهٍد محتمٍل للسالم من جانب املرشحي الرئاسيي بقيادة لجنة السالم 

واملصالحة الوطنية قامت به بعد وقٍت قصريٍ من اكتامل الرتشيحات. وبدعٍم من األمم املتحدة وبالتعاون مع املنظامت الدينية، تّم 

إنشاء أكرث من 292 لجنة سالم محلية يف مناطق مختلفة من الدولة قد تأثرت تاريخيًا بهذه النزاعات. وتواصل هذه الهياكل تأدية 

دوٍر حاسٍم يف زيادة التوترات داخل املجتمعات املحلية والعمل كآليات لإلنذار املبكر وربط متطلّبات عملية بناء السالم املحلية 
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باملستوى الوطني. وكذلك، يستمر القادة الدينيون التابعون لرؤساء الطوائف املسيحية يف زميبابوي اضطالعهم بدوٍر مركزي باعتبارهم 

وسطاء يدعمون مساعي الوساطة الداخلية ويضمنون، بالتايل، تلبية متطلّبات الدعوة غري الرسمية رفيعة املستوى وتحقيق التوافق 

بي اآلراء.

وقد انعكس التزام حكومة توغو ببناء السالم واملصالحة يف بيان السياسة العامة الصادر عن رئيس الوزراء يف 18 أيلول/سبتمرب 2013. 

وباعتبارها من الدول التي وقّعت عىل إعالن أكرا، اختارت توغو اعتامد نهٍج تصاعدّي من أجل تعزيز البنى التحتية للحفاظ عىل 

السالم وإنشاء مجالس سالم محلية. ويف هذا السياق، تّم إنشاء سبعة وثالثي مجلس من هذه املجالس تضّم ما مجموعه 255 عضًوا 

يغطّون محافظات الدولة السبعة وثالثي. ومن بي هؤالء األعضاء املنتخبي، 44 منهم هم من النساء )أّي 17 باملئة منهم( و112 من 

الرجال )أّي 82 باملئة منهم(. وينتمي األعضاء إىل مجموعٍة متنوعٍة من الهياكل املحلية، مبا يف ذلك املجموعات النسائية والسلطات 

املحلية واإلقليمية واملجتمع املدين والجمعيات املحلية، مبا يف ذلك األساتذة واملعلّمي واملتقاعدين والقادة الدينيي. ويف هذا السياق، 

يُشار إىل مجالس السالم املحلية باعتبارها مؤسسات قامئة حديثًا معنيّة ببناء السالم، مؤلفة من متطّوعي من جميع مناحي الحياة 

متّحدين حول قيم مشرتكة. ومن بي املجموعة الكبرية من املؤسسات املخّصصة، تّم منح لجان السالم أولويًة كبريًة بفضل قدرتها 

عىل تحديد األسباب الجذرية للنزاعات القامئة والحّد منها. وعالوًة عىل ذلك، تّم تحديد مهام مجالس السالم املحلية واختصاصاتها 

بوضوٍح. فمن خالل تأدية دورها املتمثّل يف االضطالع مبهام املراقبة والرصد واإلعالم ورفع مستوى الوعي والتدّخل والتوّسط والتفاوض 

والتوفيف، يتعّي عىل مجالس السالم املحلية العمل بفعاليٍة مع املؤسسات والسلطات املحلية، بحيث ال يتمثّل دورها يف استبدال 

رؤساء الكانتونات أو السلطات القضائية واإلدارية والعسكرية.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - غانا، زمبابوي، ماالوي، توغو -  املستشار الخاص املعنّي بإرساء أسس السالم والتنمية املستدامة، أوغندا
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التغطية اإلعالمية/االسرتاتيجية الخاصة باالتصاالت: يؤّدي الوسطاء الداخليون كامًّ كبريًا من عملهم وراء الكواليس. ومع ذلك، قد ض. 
 تقتيض الحاجة يف حاالت معيّنة التغطية اإلعالمية و/أو اسرتاتيجية اتصاالت.  

الدعم النفيس: ميكن لعمل الوسطاء الداخليي أن يؤّدي إىل حالٍة من العزلة وأن يطرح تحديات كربى. وقد يشعر الكثري من ط. 
الوسطاء بأّن كاهلهم مثقل بسبب املسؤلية املقرتنة بعملهم، وبي تارة وأخرى قد يشعرون بالعزلة. وقد تتمتّع األطراف الخارجية 

بالقدرة عىل متييز حاجة الوسطاء الداخليي إىل الدعم النفيس. 
وضع اسرتاتيجيات خروج:88 تكتيس كفالة وجود فهٍم واضٍح لنطاق الدعم وملّدته أهمية بالغة. وتساعد املشاركة يف تصميم ظ. 

 اسرتاتيجيات خروج عىل تجنب االعتامد املفرط.

عدم املشاركة: من املهم االنفتاح عىل إمكانية عدم احتياج الوسطاء الداخليي إىل أي دعٍم أو عدم رغبتهم يف تلقيه، وذلك ع. 
ألسباب متنوعة، مبا فيها: املخاطر الناجمة عن االنتامء إىل كيان دويل، أو مرور العملية التي يشاركون فيها بفرتة زمنية حّساسة، 

أو الخشية من أن يؤّدي الدعم إىل نتائج عكسية، أو ببساطة ألنّه ليس هناك من حاجة إىل الدعم. ومن ناحية أخرى، قد يرغب 
الوسطاء الداخليون يف تلقي دعٍم لفرتة زمنية معينة، إمّنا ميكن لهذه االحتياجات والتفضيالت أن تنمو وتتطور.

3.7 الخطوة السابعة: تقييم تأثري اسرتاتيجية املشاركة املشرتكة   

ميكن أن يشّكل تقييم التأثري تحديًّا صعبًا عىل غرار الكثري من املشاركات يف مجال دعم الوساطة. وبالتايل، يتمثل الجانب األهم يف 
هذه الخطوة يف الحفاظ عىل الرصاحة والسالسة والنزاهة يف تبادل اآلراء مع الوسطاء الداخليي كام ويف اآللية املتّبعة الستخالص 
املعلومات. ويتعي عليك أن تواصل بذل الجهود لتفهم احتياجات الوسطاء الداخليي وما إذا كانت اسرتاتيجية املشاركة املشرتكة 

كفيلة بتلبيتها أم ينبغي تعديلها، أو ما إذا تغريت هذه االحتياجات. ومن شأن آلية التعقيب وتبادل اآلراء أن توفّر فرصًة ملواصلة 
الحوار وأن تتيح لك إمكانية رصد تأثري اسرتاتيجية املشاركة. ومن املهم إدراك أّن تقييمك يتناول تأثري اسرتاتيجية املشاركة املشرتكة 

وليس عمل الوسيط الداخيل نفسه بالرغم من أّن هذا التمييز قد يصبح يف بعض األحيان غري واضح ال محالة.

وهناك اعرتاف متزايد بأّن أطر الرصد والتقييم التقليدية قد ال تناسب متاما مجال الوساطة ألنّها تفرض منوذًجا خطيًّا يقوم عىل مبدأ 
تتابع السبب والنتيجة يف حاالت معقدة تتعدد فيها املتغريات التي يتعي مراعاتها. عالوة عىل ذلك، متيل األساليب التقليدية إىل 

االعتامد بشكٍل كبريٍ عىل الخرباء االستشاريي الخارجيي املعنيي بالتقييم. وحتى يف أفضل الحاالت، قد “تتداخل مع عملية الوساطة 
وتفرض عبئًا ثقياًل من حيث الوقت عىل فريق املرشوع.”89  واقرتح مركز الحوار اإلنساين يف أحد تقاريره لسنة 2017، ما يُطلق عليه 

منوذج الرصد والتقييم التكيّفي. وقد تّم تفصيله هنا بغية التوسع يف أسئلة رئيسية من شأنها توجيه عملية قياس النتائج أو التأثريات 
 يف هذا املجال:90  

أي تغيري سُنحدث من خالل هذه املشاركة؟ . 1
ملاذا نعتقد أنّه من شأن املشاركة أن تُحدث هذا التغيري وكيف لها أن تفعل ذلك؟ . 2

88  املرجع السابق نفسه، الصفحة 14.

89  الدكتور إيان واديل، “تقييم السالم: تحقيق نتائج الوساطة وتبيانها، املعضالت التي يواجهها الوسطاء والخيارات املتاحة لهم”، سلسلة من مامرسات الوساطة، ترشين الثاين/

.)HDC_MPS7_EN-REV2-WEB.pdf/12/https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2017 :نوفمرب 2017، الصفحة 6 )ُمتاح عىل الرابط اإللكرتوين التايل
90  املرجع السابق نفسه، الصفحة 24.

نصيحة: عندما تبدأ يف وضع اسرتاتيجية املشاركة املشرتكة، تأكد من العودة إىل تحليل السياق )الخطوة األوىل( 
لفهم مدى تأثري التغيريات يف السياق عىل الربنامج. أّما اآلن، وقد بّت متلك عىل األرجح فهاًم أوسع لنطاق الربنامج 

ولعنارصه، فيتعي عليك أيًضا إعادة النظر )بشكٍل مشرتك وتشاريك( يف تقييم املخاطر )الخطوة الثانية(.    
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كيف سنعرف إن كّنا نحقق مبتغانا؟. 3
كيف سنقوم بتبيان أو بقياس نجاح املشاركة؟ . 4
ما هي العواقب املحتملة غري املقصودة للمشاركة؟. 5
ما الذي يجعل رأينا املهني موثوقًا؟. 6

ويف مراحل حاسمة من فرتة املرشوع، يتّم االتفاق عليها بالتشاور مع الوسطاء الداخليي، ميكن لهؤالء اآلخرين أن يتولّوا قيادة 
استعراض األقران للمشاركة. وينبغي أال يُدع إجراء االستعراض، حيثام أمكن، حتى نهاية املشاركة، حتى يتسنى إدخال التغيريات 

الحيوية عىل اسرتاتيجية املشاركة املعتمدة يف الوقت املناسب. ومن الرضوري إجراء مناقشة مع الجهات املانحة للتحقق من مدى 
تلبية هذا النهج التعاوين والدينامي لتقييم األثر ملتطلباتها. ويف حاالت أخرى، تنطبق عمليات أكرث اتّساًما بالطابع التقليدي، وهي 

اإلدارة املستندة إىل النتائج، وعليه، سيتعي بذل الجهود لضامن توّجه املقاييس نحو النتائج )التأثريات( بداًل من أن تكون نحو االنتاج 
)عدد الدورات التدربية، الخلوات، إلخ(.

وتشمل السبل األخرى لرصد املشاركة وتوثيقها ما ييل:91 توفري املوارد للوسطاء 
الداخليي من أجل توثيق قصصهم يف شكل سلسلة مذكّراٍت تطبيقيٍة أو لتوثيق 

جهوٍد مامثلٍة؛ واالحتفاظ بسجٍل للحظات “التجيل” وللمعارف الرضورية؛ وتوفري 
مساحات آمنة لتبادل الخربات والتفكري؛ وإتاحة فرٍص للتبادل اإلقليمي؛ وتشجيع 

تبادل الخربات الرأيس واألفقي بي الوسطاء الخارجيي والوسطاء الداخليي؛ 
وتوّجٍه عام نحو املامرسة االنعكاسية. 

3.8 الخطوة الثامنة: استكشاف الخيارات املتاحة من أجل االستدامة 

تزداد استدامة الجهود عندما تكون املبادرات ذات ملكية وقيادة محليتي. ومع ذلك، ال تزال مشاركات الجهات الفاعلة الدولية، 
ومهام كرب أو صغر نطاقها، تؤثر عىل النظام الذي تجري فيه املشاركة. لذا، ال بد من إدخال املسائل املتعلقة باالستدامة يف صلب 

بنية املرشوع. وحتى لو اقترص دور الجهات الفاعلة الدولية عىل تقديم النصح أو املشورة، فينبغي توخي الحذر والتحيل ببعد النظر 
لضامن أاّل يصبح اعتامد الوسطاء الداخليي عىل دعم تلك الجهات اللوجستي والتقني واملايل و/أو السيايس، اعتامد مفرطا.

ومثّة ميل إىل اعتبار إضفاء الطابع املؤسيس خياًرا مفّضاًل، ال بل الخيار املفّضل لضامن االستدامة. إاّل أّن هذا الخيار ال يخلو من 
املشاكل. فمن ناحيٍة أوىل، يف حي قد يسعى الوسطاء الداخليون إىل الحصول عىل قدٍر من االعرتاف مبا يبذلونه من جهوٍد إّما بغية 
الحصول عىل الحامية أو بغية تعزيز جهودهم بشكل من األشكال، “فغالبًا ما يختارون البقاء يف شبكات غري رسمية أو يف جمعيات 
غري منظمة.”92 وميكن يف الواقع أن يؤّدي إضفاء الطابع الرسمي عىل هذه الجهود إىل االنقاص من فعاليتها، ألنّه قد “يسلّط الضوء 

عليها، ويحّد من املجال املتاح للمناورة، ويجعلها عرضًة ألن تُستخدم كأداٍة وألن تُسيّس.”93 أّما من ناحيٍة ثانيٍة، وكام أوضح ليديراخ، 
ففي حي أّن إضفاء الطابع املؤسيس قد يعزز االلتزام، فإنّه قد يؤّدي إىل جمود أدوار الوسطاء الداخليي. وناقش فكرته عىل نحٍو ال 
لبس فيه، مشريًا إىل أّن “اإلدارة البريوقراطية وإضفاء الطابع املهني: ال يضمنان يف حّد ذاتهام تحسي جودة االستجابة يف مجال بناء 

السالم”.94 

ولهذا فإّن من األهمية مبكان النظر يف الكيفية التي ميكن بها ملجموعٍة غري رسمية من الوسطاء الداخليي أن تحقق االستدامة الذاتية 
دون تعريض أعضائها و/أو األدوار الحاسمة التي يلعبونها للخطر. وتكتيس هذه املسألة أهميًة بالغًة السيام وأّن الكثري من الوسطاء 

الداخليي يستمّدون فعاليتهم من مدى استقاللهم الذايت. وقد تنطوي إحدى الُنهج إزاء االستدامة عىل مفهوم املساحات العاّمة/
الخاّصة، وهو نهج أكرث دينامية وسالسة لتعزيز االستدامة )انظر مربع النص 11(.

91  املشاركون يف حلقة العمل،  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - االتحاد األورويب، حلقة عمل بشأن الوساطة الداخلية يف أفريقيا، مراكش، املغرب، شباط/فرباير 2018.

92  مري مباشري، وإنجيالسيك مورينا، ولوكسيش فيمالراجا، )2016(، الصفحة 12.

93  املرجع السابق نفسه.

94  جون بول ليديراخ، )2013(، “نشأة وتطور  بنى السالم األساسية”، الصفحة 12.

نصيحة: قد يفّضل بعض الوسطاء الداخليي 
توثيق خرباتهم ومشاركتها يف أشكال أخرى، 

مبا يف ذلك املرسح والشعر والوثائقي 
والربامج اإلذاعية. 
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مربع النص 11 استدامة عمل مجموعة غري رسمية من الوسطاء الداخليي أمثلة من الفلبي 

وكينيا 

تقع املهّمة الرسمية املتمثلة مبنع نشوب النزاعات عىل املستوى املحيل يف الفلبي عىل عاتق “مجالس السلم والنظام” التي يتعّي 
عقدهاعىل جميع املستويات الحكومية. غري أّن كثريًا من هذه املجالس تفتقر، يف املامرسة العملية، إىل الفعالية بسبب الرصاعات 
القامئة بي جهاٍت فاعلٍة سياسيٍة أو مؤسسيٍة من أعضائها. ويف كثريٍ من هذه الحاالت، تدعو السلطات املحلية القادة الدينيي أو 

التقليديي إىل لعب أدوار الوسطاء الداخليي وتوفّر لهم الدعم اللوجستي والدعم املايل من امليزانيات الحكومية املحلية. فتعرتف 
املجالس األكرث رسمية بأنشطة الوساطة هذه أو مببادرات مامثلة. وبالتايل ميارس هنا الوسطاء الداخليون عملهم يف مجال عام/خاص 
مشرتك. وتتبع كينيا نهًجا مامثاًل، حيث تشمل كّل من اللجنة التوجيهية الوطنية املعنية ببناء السالم وإدارة النزاعات، التابعة ملكتب 

رئيس الجمهورية، فضاًل عن هيكل لجان السالم املحلية التابعة لها، قادة وجهات فاعلة مدنية وتقليدية من شأنها القيام بأدوار 
وسيطة حيوية.

ويف كثريٍ من الحاالت، تتمثل الطريقة الفضىل لتعزيز االستدامة يف ربط الوسطاء الداخليي بالبنى األساسية للسالم التي تتّسم 
مبستويات متفاوتة من الطابع الرسمي والطابع املؤسيس. وميكن تعريف البنى األساسية للسالم باعتبارها “شبكات ديناميكية من 
املهارات، والقدرات، واملوارد، واألدوات، واملؤسسات التي تساعد عىل بناء عالقات اجتامعية وسياسية بناءة، وعىل تعزيز استدامة 
قدرة املجتمعات عىل الصمود دون العودة إىل العنف”.95 ويكمن للبنى األساسية للسالم أن تتّخذ أشكااًل مختلًفة وأن تنطبق عىل 
مجموعٍة واسعٍة من اآلليات والهياكل املؤسسية الطويلة األجل واملتعددة املستويات من أجل التعاون فيام بي أصحاب املصلحة 

ذوي الصلة. ويتيح عمل الوسطاء الداخليي الفرصة لتشكيل البنى األساسية للسالم أو لتوسيع نطاقها أو لتعزيزها سواء باعتباره نواة 
لعملها، أو امليرّس بي مختلف جوانبها، أو لقيامه “مبرافقة” الجهات الفاعلة يف مجالها، أو ببساطة، لكونه جزءا من الحيّز املدين.96

         ولقد قمنا بتغطية موضوع البنى األساسية للسالم عىل نطاٍق واسع يف أماكن أخرى. بحيث يتسّنى الرتكيز هنا عىل كيفية ضامن 
استدامة اعتبار جهود الوسطاء الداخليي جزًءا من البنى األساسية للسالم. ومن املهم التأكيد مرة أخرى عىل أّن البنى األساسية للسالم 
ال تعني بالرضورة املؤسسات الرسمية، رغم أن املؤسسات الرسمية، ومنها مثاًل لجان السالم الوطنية، قد تشّكل يف غالب األحيان جزًءا 
منها. وليك تنجح أي من البنى األساسية للسالم، فينبغي لها، وفًقا ملا ذكره ليديراخ: “التمتّع برؤية طويلة األمد وبدعٍم مؤّمٍن يستغّل 

املوارد التي تنبثق من السياقات املحلية أو تكون وثيقة الصلة بها أو التي 
تستجيب لها”؛ كام وااللتزام “مبواصلة التعلّم التي تتيح اختبار الصعيدين 
العميل والنظري بغية االبتكار والتكيّف”؛ وكذلك “التمتّع برؤيٍة وااللتزام 

بالتغيري املنهجي الذي يستلزم إقامة عالقاٍت تعاونيٍة ومبنيٍة عىل املشاركة 
خارج نطاق مكاتبها أو مشاريعها أو والياتها املبارشة”. 97 ويأيت هذا املزيج 
من املرونة والتواضع مصحوبًا بااللتزام بالتعلم، ليضمن قدرة تكيّف البنى 

األساسية للسالم مع السياق وأيًضا قدرة الوسطاء الداخليي املشاركي 
معهم. أّما املبادرات األخرى التي ميكن أن تعزز االستدامة، سواء اندرجت 

يف إطار البنى األساسية للسالم أو استقلت عنها، فتشمل:98

95  جيسامن، )2016(، الصفحة 10. 

96  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، “دعم الوساطة الداخلية”، 2014.

97  جون بول ليديراخ، “نشأة وتطور  بنى السالم األساسية”، الصفحة 13.

98  املشاركون يف حلقة العمل، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - االتحاد األورويب، حلقة عمل بشأن الوساطة الداخلية يف أفريقيا، مراكش، املغرب، شباط/فرباير 2018.

نصيحة: من املهم التسليم بإمكانية أن يغدو 
الوسطاء الداخليون جزًءا من النزاع فيعرّضون 

بذلك املبادرة للخطر. وتؤكد هذه النقطة، 
مرة أخرى، عىل أهمية تحديث التحليالت 

والدراسات األّولية الخاّصة بك بصورٍة مستمرة 
ٍحتى تضمن حصول أفضل الوسطاء الداخليي 

وأكرثهم مالءمًة عىل الدعم الثابت.  

عند وجود وسيط داخيل، يزداد معّدل التوصل إىل اتفاقية تفاوض من 5 إىل 19 باملئة.
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الحث عىل ميزنة عملية السالم أو إدراج مسائل السالم ضمن امليزانية املرصودة للصوامع الوظيفية مع النظراء الوطنيي. 	 
البناء عىل املنابر القامئة والجهود املبذولة و/أو االتّساق معها.	 
ضامن أن يطول أمد الدعم قدر اإلمكان و/أو املشاركة فقط عند توفر دعم طويل األمد/إقامة رشاكة مع مؤسسات إقليمية أو 	 

دولية أخرى بحيث قد تساعد عىل ضامن طول عمره.    
ضامن الحفاظ عىل مرونة التمويل.	 
تقديم الدعم التنظيمي للوسطاء الداخليي )عىل النحو الوارد أعاله(، مبا يف ذلك تأمي وسائل النقل وتزويدهم مبهارات مسك 	 

الدفاتر.99
التشجيع عىل مواصلة التعلم والتأمل يف مسألة االستدامة قبل مشاركة الوسطاء الداخليي وأثناءها. 	 

مربع النص 12 استيعاب مفهوم البنى األساسية للسالم 

“عرض جون بول ليديراخ مفهوم “البنى األساسية للسالم” ألّول مرة يف مثانينات القرن العرشين. وقد استند املفهوم إىل افرتاض 
ليديراخ القائل بأّن السالم ال يُستدام إاّل بتحويل النزاع تحوياًل عميًقا وهيكليًّا، مبا يف ذلك تحويل أسبابه الجذرية االجتامعية-

االقتصادية ومحرّكاته السياسية )ليديراخ 2005، 47(. ومن ثّم، قام األمي العام السابق لألمم املتحدة، كويف أنان، باإلشارة إىل املصطلح 
يف عّدة ترصيحاٍت له بي عامي 2001 و2009، فدخل إذ ذاك املفهوم الساحة السياسية، حاماًل معه حديثًا علميًّا جديًدا حول كيفية 

تأسيس البنى األساسية للسالم وتنظيمها من الناحية العملية. 

أّما من حيث التوجيه السياسايت، فلم يتّسع نطاق االهتامم بالبنى األساسية للسالم ومل يكتِس املفهوم أهمية فكرية إاّل بعد أعامل 
العنف التي أعقبت االنتخابات يف كينيا )2007( وغانا )2008(، حي بادرت الحكومات الوطنية ومنظامت املجتمع املدين بالتطبيق 
الرسمي ملفهوم بنى أساسية وطنية من أجل السالم يف كال البلدين. ويف الوقت نفسه، تزايد تركيز الخطاب الدويل بشأن التحديات 

التي تواجه بناء السالم، عىل الحاجة إىل إجراء تحّول هيكيل بغية التخفيف من حّدة مخاطر األزمات وانهيار الدولة يف مجتمعات ما 
بعد الحرب. ]...[

وقام عدٌد كبرٌي من املامرسي واألكادمييي بوضع تصّوٍر للبنى األساسية للسالم وللمفاهيم ذات الصلة، كلُّ عىل طريقته. وطرح تشيتان 
كومار، كبري مستشاري الوقاية من النزاعات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مفهوم البنى األساسية للسالم باعتبارها شبكة من النظم 
املتداخلة واملوارد والقيم واملهارات التي تكون لدى الحكومة واملجتمع املدين ومؤسسات املجتمع املحيل والتي تعزز الحوار والتشاور 
ومتنع النزاع ومتّكن الوساطة السلمية عندما تنشب أحداٌث للعنف يف مجتمع ما )كومار 2011، برنامج األمم املتحدة االمنايئ 2013(. 

شّدد تعريف كومار عىل الحوار والتشاور الهادفي بصفتهام أداتي ال غنى عنهام ملنع نشوب النزاعات العنيفة ومتكي الوساطة 
السلمية. ووفًقا لهذا التعريف، يغدو باإلمكان اعتبار كل ما من شأنه إرساء القدرات املطلوبة لوضع وتنفيذ هاتي األداتي املحددتي 

)النظم، واملوارد، والقيام، واملهارات( مبثابة عنارص للبنى األساسية للسالم. أّما التعاريف األخرى فسلّطت من ناحيتها الضوء عىل 
مسائل مختلفة.

وقد حّدد بول فان تونغرين، األمي العام السابق للرشاكة العاملية ملنع نشوب النزاعات املسلحة، البنى األساسية للسالم باعتبارها 
“نُهج تعاونية لحل املشاكل يف حاالت النزاع” داخل املجتمعات، تقوم عىل الحوار ونبذ العنف. ثم دعا إىل تطوير “آليات مؤسسية، مبا 

يتالءم مع ثقافة كّل بلد، لتعزيز هذه الُنهج وإدارتها عىل املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية” )فان تونغرين 45-55(. يعني هذا 
التعريف ضمًنا أّن البنى األساسية للسالم تتكّون من آليات مؤسسية، يف حي أنّه وفًقا لفان تونغرين، من شأن البنى األساسية للسالم 

أن تشمل أدوات أخرى إىل جانب الحوار واملشاورات. ورغم هذا التباين، من املفيد أن نذكّر القارئ بإشارة جان بول ليديراخ إىل 
رضورة “إقامة عالقات تعاونية ومبنية عىل املشاركة خارج نطاق املكاتب أو املشاريع أو الواليات املبارشة” )ليديراخ 2012، 13(. ومثّة 

سبب وجيه يدعو إىل افرتاض أّن البنى األساسية للسالم ال تقترص عىل املؤسسات وحدها، ناهيك عن مجموعة محّددة من املؤسسات.  

99  مري مباشري، وإنجيالسيك مورينا، ولوكسيش فيمالراجا، )2016(، الصفحة 13.
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إّن معظم من جرت معهم مقابالت شخصية من أجل هذا البحث قد أكدوا ما كشفه البحث املكتبي واملتمثل يف ما ييل: ميكن أن 
تتوفر أشكال مختلفة من البنى األساسية للسالم يف أي مرحلة من مراحل بناء السالم، وإن مل يُطلق عليها بوضوح إسم بنيٍة أساسية 

للسالم. ولكن كيام تتوافق هذه األخرية واملتطلبات األساسية لالستدامة، ينبغي أن تكون قادرة عىل االستجابة مبرونة للتحديات 
الدينامية والنظمية يف املجتمع الذي ميّر مبرحلة انتقالية. ويف هذا الصدد، تقوم البنى األساسية للسالم بشبك الجهود املبذولة عىل 
مختلف املسارات والوحدات - أو داخلها - وكذلك يف مجاالت بناء السالم وبناء الدولة. ويف الختام، ميكن تعريف البنى األساسية 
للسالم باعتبارها شبكة ديناميكية من املهارات، والقدرات، واملوارد، واألدوات، واملؤسات التي تساعد عىل بناء عالقات اجتامعية 

وسياسية بناءة وعىل تعزيز استدامة قدرة املجتمعات عىل الصمود دون العودة إىل العنف”.

مأخوذ من: هانس جيه جيسامن، “السالم املضّمن، البنى األساسية للسالم: الُنهج والدروس املستفادة”، مؤسسة بريغهوف، وبرنامج األمم املتحدة 
االمنايئ، والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون، 2016، الصفحتان 10-9.



59 58

ارتبطت هجرة املاشية الداخلية يف جنوب السودان مراًرا وتكراًرا بالعنف، ومع ذلك، واجهت الهجرة التقليدية الدولية أو العابرة 

للحدود نزاعات سياسية ال تعّد وال تحىص بي السودان وجنوب السودان. وعىل الرغم من محوالت إيجاد حلوٍل لهذه املشاكل، أرضّت 

الهجرة بالعالقات القامئة بي الُرعاة واملزارعي لعقوٍد عديدٍة. ويف هذا السياق، ال ترغب املجتمعات الزراعية والسياسيّون املنتمون إىل 

هذه املجتمعات باستقبال حيواناٍت من دوٍل أخرى، وذلك باعتبار مربّو املاشية مسلّحي، يقومون بتخويف السكان املحليّي عندما 

تدّمر حيواناتهم املحاصيل الزراعية واملمتلكات عىل حّد سواء.

ويف هذا اإلطار، أرسل قادة شعبة الشؤون املدنية مندوبي إىل مؤمتر شامل بحر الغزال الرعوي املنعقد يف نيامليل ووانيجوك لتقييم 

هذه املامرسة. ويكمن الهدف من ذلك يف متكي القادة التقليديي والحكوميي املؤثرين من التعلّم وحتّى نرش أفضل املامرسات 

واعتامدها يف والياتهم.

وبعد استقالل جنوب السودان، تّم تنظيم الهجرة الرعوية من قبل محكمة/لجنة سالم مشرتكة الحدود، وذلك بدعٍم مايل وفني من 

كّل من بعثة األمم املتحدة يف جمهورية جنوب السودان وبرنامج دعم االنتقال واالستقرار الفّعال. ومع ذلك، يرجع نجاح ذلك إىل 

إرادة القادة الحكوميي املحليي والتقليديي السياسية ومبادرات املؤمترات والحوار التي تضطلع بها املجتمعات املضيفة والبدو. 

وقد تّم ابرام العديد من االتفاقيات يف هذا الشأن. وعىل الرغم من أنه قد تّم انتهاكها من حٍي آلخر، إاّل أنه متّت إدارة كافة هذه 

االنتهاكات دون وقوع أّي حوادث أخرى. وقد تّم نرش القرارات التي توّصل إليها املؤمتر عىل صعيد املجتمع املحيل وبي أوساط البدو، 

وذلك بدعٍم من بعثة األمم املتحدة يف جمهورية جنوب السودان وشعبة الشؤون املدنية.

وقد أطلقت املجتمعات املضيفة والرعوية محكمة/لجنة سالم مشرتكة الحدود للتصّدي ألّي انتهاكاٍت محتملة. ويف خالل هذه 

املؤمترات، يتّم اإلبالغ عن املشاكل التي تنشأ أثناء عملية الهجرة واقرتاح حلوٍل لها. وقد وافق القادة من كال املجتمعي عىل مراجعة 

بعض بنود االتفاقيات املربمة سابًقا.

واستناًدا إىل مؤمتر شامل بحر الغزال الرعوي، متّكنت شعبة الشؤون املدنية من اعتامد هذه املامرسات مجًددا، وتطبيقها بكّل نجاٍح 

يف خمس واليات حيث كانت العالقات القامئة فيها متقلبًة، وهي العامدي وترييكيكا والبحريات الرشقية والبحريات الغربية وجوك. 

وبعد انعقاد اجتامعي مفولو ورمبيك، اختارت هذه املناطق أعضاء املحكمة/اللجنة املشرتكة )بحيث تّم اختيار اثني من كّل واحدٍة 

منها(. ويف شهر ترشين األول/أكتوبر 2017، قّدمت شعبة الشؤون املدنية وبرنامج دعم االنتقال واالستقرار الفّعال دورًة تدريبيًة 

دور الوساطة الداخلية يف النزاعات املّتصلة بهجرة املاشية: 
السودان وجنوب السودان

صبيان من منطقة بلبل دالل أنجارا 
يف نياال يعتنون مباشية عائلتهام 

)الصورة: الوساطة )برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، السودان(
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مشرتكًة للهيئة املشّكلة حديثًا يف مدينة يريول القامئة يف والية البحريات الرشقية. ومع ذلك، عقدت شعبة الشؤون املدنية، يف أواخر 

شهر شباط/فرباير 2018، أول مؤمتر يف هذا الشأن يف تايل، يف ترييكيكا. وقد قادت املحكمة/اللجنة املشرتكة املشّكلة حديثًا هذه 

العملية بكّل نجاٍح.

وقد قّدمت شعبة الشؤون املدنية ورشكاؤها الدعم الرضوري لعقد مؤمترات الهجرة الرعوية السنوية من السودان إىل شامل بحر 

الغزال وشاميل منطقة أعايل النيل. ومع ذلك، ساهمت الخربات الواسعة النطاق املكتسبة يف شامل بحر الغزال يف املساعدة يف تطوير 

آليات مامثلة يف كّل من واراب/غرب بحر الغزال، والواليات الخمس األخرى وهي العامدي وترييكيكا والبحريات الرشقية والبحريات 

الغربية وجوك. ويف هذا السياق، يعّد تعميم االتفاقيات ونرشها أمرًا بالغ األهمية. وقد بقيت شعبة الشؤون املدنية يف الصدارة، يف 

الوقت الذي تقوم فيه بدعم املؤسسة املحلية التي تم إنشاؤها لنرش محتوى االتفاقيات املربمة يف نهاية كّل مؤمتٍر. وقد أّدت عملية 

تنفيذ االتفاقيات املختلفة املربمة بي الدولة والسلطات التقليدية إىل هجرة سلمية نسبيًا يف الواليات الخمس، وذلك عىل النحو الذي 

أشار له حّكام وأعضاء محاكم/لجان السالم مشرتكة الحدود. وقد أثبتت هذه اآللية فعاليتها كأداٍة لإلنذار املبكر وتسوية النزاعات يف 

حال نشوبها.

وأعرب املندوبون من مختلف املكاتب امليدانية الذين حرضوا املؤمترات التي انعقدت يف مدينة أويل يف العام 2017 عن تقديرهم 

للتفاعل بي مختلف املجتمعات الثقافية، ال سيام البلدان املختلفة، كطريقٍة معتمدٍة لتنظيم املوارد املتاحة واستحداث منافع متبادلة 

للمجتمعات املضيفة والبدو.

ويف هذا السياق، عرّب عن العديد من املندوبي عن تقديرهم ورغبتهم يف محاولة إعادة تطبيق هذه العملية يف مناطقهم. ويف وقٍت 

الحٍق، تّم تعزيز دور السلطة التقليدية يف حل قضايا الهجرة املتّصلة باملاشية بي املجتمعات خالل اجتامٍع تّم عقده خالل الفرتة 

املمتّدة بي 23 و26 شباط/فرباير 2018 يف تايل، يف ترييكيكا، يف حي تعّهد املحافظون بتقديم الدعم املايل الرضوري للجان املحلية، إذ 

التزمت كّل واليٍة بدفع 30,000 جنيه شهريًا وتوفري سبعة ضباط رشطة لتحقيق هذه الغاية.

املصدر: إدارة عمليات حفظ السالم.
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التعلّم من املامرسات
يجمع هذا القسم النهايئ واألخري من املذكرة التوجيهية الرؤى األساسية التي تبلورت خالل إعدادها، من أجل إيراد مبادئ مشاركة 
الوسطاء الداخليي األساسية؛ وتقديم نصائح من كبار صّناع السياسات واملامرسي العاملي يف هذا املجال؛ كام وعرض شهادات حيّة 

من الوسطاء الداخليي أنفسهم، يتحدثون فيها عن الدور الذي اضطلعوا به وعن الدعم الذي تلقوه. وبالتايل، يُقصد من هذا القسم 
من املذكرة التوجيهية إبراز بعًضا من العنارص الهامة التي يتعّي وضعها يف االعتبار عند مشاركة الوسطاء الداخليي، وتقديم وجهات 

نظر جديدة إزاء هذا العمل من أولئك الذين، ولسنوات عدة، عملوا بصورٍة مبارشٍة مع الوسطاء الداخليي، أو، يف الواقع، شاركوا 
بصفتهم وسطاء داخليي. ويُؤمل أن تساعد هذه الرؤى عىل تشكيل املشاركات، الحالية كام املستقبلية، الهادفة إىل دعم العمل الهام 

الذي يقوم به الوسطاء الداخليون.    

مبادئ مشاركة الوسطاء الداخليني األساسية

قّدم الجزء الثالث من هذه املذكرة التوجيهية دلياًل شاماًل وتفصيليًّا ملشاركة الوسطاء الداخليي. بحيث يعكس عدد كبري من الخطوات 
املقرتحة املبادئ التوجيهية التي ينبغي التقيّد بها عند العمل مع هؤالء الوسطاء. أّما هذا القسم فيهدف إىل توضيح اثني عرش مبدأً 
أساسيًّا ينبغي االسرتشاد بها عند االشرتاك يف تصميم املشاركات مع الوسطاء الداخليي كام يف تنفيذها، كام ويتوخى التشديد عليها. 

ومتثّل املشاركة مع الوسطاء الداخليي، أسلوبًا فريًدا ومبتكرًا للعمل يف سياقات معقّدة وهّشة. ولدى الوسطاء الداخليي طريقة 
فريدة يف البحث عن نقاط الدخول التي يستلزم إيجادها اتباع نُهٍج فريدٍة. وتساعد هذه املبادئ األساسية عىل ضامن مشاركٍة تقوم 

عىل االحرتام، وتصون الدور الحاسم الذي يلعبه الوسطاء الداخليون يف املجتمع، بينام تسهم أيًضا يف التعلم واالستدامة. 

1. االرتكاز عىل تحليل السياق 
ينبغي أن تستند املشاركات يف جهود الوساطة الداخلية عىل تحليل للسياق. بحيث يتاح للجهات الفاعلة أن تفهم آثار التفاعل بي 
محرّكات السالم ومحرّكات النزاع وأصحاب املصلحة املوجودين داخل مشهٍد معّيِ هّش و/أو متأثٍر بالنزاعات. وقد يؤّدي الفشل يف 

إجراء تحليٍل للسياق إىل مشاركات منفصلة عن السياق ماّم يجعلها عرضة أكرث من غريها لإلتيان بنتائج عكسية. وقد عولجت مسألة 
خصوصية السياق عىل نطاق واسع يف مكان آخر. لذا فإّن الرسالة األساسية هنا تتمثل يف أّن الربمجة املستندة إىل السياق تكتيس 

أهمية بالغة بالنسبة للمشاركات مع الوسطاء الداخليي.

4
تدريب عىل الوساطة الداخلية  )الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، غواتيامال(
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2. مراعاة ظروف النزاع
يُشار مبراعاة حساسيات النزاع إىل قدرة املنظمة عىل فهم السياق الذي تعمل يف ظلّه، وأوجه التفاعل بينه وبي تدخالتها. ومن ثّم، 

يُقصد بذلك قدرتها عىل العمل استناًدا إىل هذا الفهم بغية تفادي التأثريات السلبية.100 ويف جوهرها، “تشري مراعاة حساسيات النزاع 
إىل املامرسة املتمثلة يف فهم كيفية تفاعل املعونات مع النزاع يف ظّل سياق معّي، بغية التخفيف من اآلثار السلبية غري املقصودة 

والتأثري عىل النزاع تأثريًا إيجابيًا حيثام كان ذلك ممكًنا، من خالل التدخالت االنسانية، و/أو االمنائية و/أو املتعلقة ببناء السالم.”101 
ويسمح املنظور القائم عىل مراعاة ظروف النزاع بأن يواصل الربنامج نشاطاته عىل ثقٍة بأنّها لن ترّض بالسياق وبأنّه سيتّم التخفيف 

كام ينبغي من حّدة أّي آثار سلبية يف حال ظهورها. عالوًة عىل ذلك، فإّن اعتامد منظوٍر يراعي السياق سيؤّدي إىل تحقيق نتائج 
إمنائية أفضل وإىل زيادة الفعالية.

وتُعترب مراعاة السياق مسألة رضورية بصفٍة خاصٍة يف البيئات الهّشة أو املتأثرة بالنزاعات. وذلك ألّن أّي تدّخل سيشمل نقل املوارد 
)مبا يف ذلك الغذاء والتدريب والخربات والرعاية الصحية( إىل بيئة غالبًا ما تكون فيها نادرًة.102 أّما توفّر املوارد فيُمثّل السلطة، أو يف 

بعض الحاالت البقاء واالستمرار. وميكن دون شّك أن تتحّول تلك املوارد إىل مصدٍر للنزاع عندما تسعى الشعوب إىل السيطرة عليها أو 
. وتتيح طريقة توزيع املوارد -أي متى يتّم توزيعها، ومن يقوم بذلك،  التحكم يف توزيعها يف سبيل مصلحتها الخاصة أو لسبٍب معّيٍ
وألي غاية - إمكانية التمييز بي برنامج يعزز القدرات املحلية من أجل السالم والقدرة عىل منع التطرف املتّسم بالعنف، وبرنامج، 

عىل العكس متاًما، يزيد من حّدة املشكلة. ولهذه املسألة أهميتها يف إطار جهود املشاركة مع الوسطاء الداخليي ألّن اختيار الوسطاء 
الداخليي املناسبي أو نوع الدعم الالزم  - سواء التقني أو اللوجستي أو املادي أو السيايس - يعّدان هام أيًضا من املوارد ومصادر 

السلطة التي قد يُتنازع عليها.
 

3. “عدم إلحاق الرضر”
يتّصل مبدأ مراعاة حالة النزاع اتّصااًل وثيًقا مبفهوم “عدم إلحاق الرضر”. وقد ظهر إطار العمل القائم عىل مبدأ “عدم إلحاق الرضر” 

يف أوائل التسعينات وكان مثرة التعاون مع منظامت املجتمع املدين، من بي منظامت أخرى، بعد أن كانت ماري أندرسون أّول من 
طرح املفهوم.103 ودعا إطار العمل إىل إعادة تصميم برامج املساعدة من أجل ضامن أالّ ترتجم النوايا الحسنة عن غري قصٍد إىل نتائج 

سيّئة. ويشتمل هذا اإلطار الذي يتّصل اتّصااًل وثيًقا مبشاركة الوسطاء الداخليي، عىل سبع خطوات رئيسية وهي: فهم السياق؛ 
وتحليل الحوائل والتوترات؛ فتحليل املوصالت والقدرات املحلية من أجل السالم؛ ثم تحليل الربنامج؛ كام وتحليل تأثريه عىل الحوائل 
واملوصالت؛ باإلضافة إىل النظر يف خيارات الربمجة واستحداثها؛ وأخريًا اختبار هذه الخيارات وإعادة تصميم املرشوع. ويحظى مفهوم 
“عدم إلحاق الرضر” بقبوٍل حسٍن يف ميدان التنمية الدولية لكّن التحدي يكمن يف عملية التطبيق: إذ أّن تعريف ما يعترب “غري ضار” 

يختلف من سياق إىل آخر باختالف األعراف والخصائص الثقافية. بحيث تغدو كفالة املشاركات ذات القيادة وامللكية املحليتي هي 
السبيل األمثل لضامن أاّل يرتتب عىل املساعي املبذولة أي رضر.

4. اإلحاطة باملخاطر والنهج القامئة عىل املرونة  
ما من برنامج يخلو من املخاطر. واألحرى أّن عدد املخاطر املرتبطة بأي برنامج معّي هو يف حقيقة األمر عدًدا ال حرص له نظرًا إىل 
طبيعة السياق املتبّدلة والحقيقة القائلة بأّن الخطر يكمن يف عدم التيّقن. ويف الوقت نفسه، من املهم أيًضا أن نضع يف االعتبار أّن 

الغرض من تقييم املخاطر ال يتمثل يف منعك من تنفيذ أحد الربامج. فإدارة املخاطر هي يف الواقع عملية متكينية تساعد عىل تحسي 

100  مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، “إجراء تحليل للنزاع والتنمية”، مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، شباط/فرباير 2016.

/http://cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity   101

/http://www.conflictsensitivity.org/do-no-harm-local-capacities-for-peace-project   102

103  ماري ب. أندرسون، “عدم إلحاق الرضر: كيف ميكن للمعونة أن تدعم السالم - أو الحرب”، لي ريانر للنرش، كولورادو، 1999.  

تسيطر قيوٌد عىل أنشطة الوسطاء الداخليني، فسواء كان ذلك يف سياق مفاوضات سالم أو نزاعات سياسية أو 

عمليات إنتخابية أو أزمات إنسانية أو نزاعات متعلّقة باملوارد الطبيعية، فتشكّل مساعي التعاون بني الجهات 

الفاعلة الدولية والوسطاء الداخليني أفضل طريقة للتغلّب عىل هذه القيود وبالتايل، ضامن تعزيز جودة العملية 

واحتاملية تحقيق النتائج املرجوة.
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تعّد ال موسكيتيا منطقًة متعددة األعراق تقع بي هندوراس ونيكاراغوا، وتشّكل موطًنا ألربعة أشخاص من السكان األصليي وهم 

املسكيتوس والبيش والتواكاس والغاريفوناس. ومنذ وقٍت بعيد، تّم تهميش هذه املنطقة سياسيًا واقتصاديًا عن غريها من مناطق 

الدولة، بحيث أنها تضّم أكرب منطقة برية يف أمريكا الوسطى، وتعّد غنيًة باملوارد الطبيعية، مثل الخشب والنفط، واملوارد البحرية 

عىل حّد سواء. وعىل الرغم من هذه الرثوة الطبيعية، يواجه السكان تحديات اجتامعية واقتصادية كبرية، مبا يف ذلك تلك التي تنطوي 

عىل مستويات عالية من الفقر وتدين مستويات التعليم، إذ ترتبط إحدى أبرز ديناميكيات الرصاع باألرض. ومنذ العام 2012، تّم 

نقل ملكية األرايض تدريجيًا من سلطات الدولة إىل هياكل الحكم املحلية )التي تسّمى “مجالس إقليمية”(. ويف العديد من الحاالت، 

تحظى أطراف ثالثة اآلن بهذه امللكية وتستخدم األرايض بطريقٍة تتناقض مع وجهات نظر السكان األصليي العاملية. ويحدث ذلك يف 

سياٍق تكون فيه هيئات الحكم املحيل والحكومات املحلية ضعيفًة للغاية. وعالوًة عىل ذلك، مل يتّم توحيد املسؤوليات والكفاءات، 

األمر الذي ساهم أيًضا يف استحداث سياٍق جديد تطغى عليه أوجه عدم اليقي والنزاع املتفاقم.

ويف العام 2016 واعرتافًا بالتحديات األساسية التي تواجه ال موسكيتيا، أطلقت حكومة هندوراس تحالف تنمية ال موسكيتيا، جنبًا إىل 

جنٍب مع كّل من املنظامت األصلية واإلفريقية الهندوراسية ووكاالت التعاون اإلمنايئ. وقد نتج عن هذا التحالف تأسيس منصة الحكم 

اإلقليمي التي تنطوي عىل آلية حواٍر بي املؤسسات. ويف هذا السياق، تّم استحداث ثالث مساحات حواٍر تهدف إىل وضع مقرتحاٍت 

ملموسٍة يف مجاالت العدالة والحكم، والتنمية االقتصادية واستخدام املوارد الطبيعية، والتنمية االجتامعية والبنية التحتية األساسية. 

ويف اإلطار نفسه، تّم تقديم الدعم الرضورّي لبناء وتعزيز القدرات الوطنية املعنيّة مبنع نشوب الرصاعات، يف الوقت الذي تّم فيه 

الرتكيز عىل تدريب موظفي املؤسسات الحكومية وقادة املؤسسات األصلية عىل املفاهيم واألدوات والعمليات الالزمة لتنظيم مساعي 

الحوار والوساطة والتفاوض. وبالتايل، يكمن الهدف من ذلك يف تعزيز وتقديم الدعم الفني الرضورّي لهم للمشاركة يف مساحات 

الحوار املعنيّة بوضع مقرتحاٍت لحّل املشاكل الهيكلية األكرث أهميًة القامئة يف ال موسكيتيا.

ويعّد الدعم املقّدم متعّدد الطبقات. فعىل املستوى الوطني، يقود ممثلو الحكومات الذين شاركوا يف الدورات التدريبية مساحات 

الحوار القامئة ضمن املنصة ويسعون لتنسيق أعاملها. وقد أدرجت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مسألة منع نشوب النزاعات ضمن 

خطة تدريبها الداخلية، وشّكلت مؤخرا فريًقا معنيًا مبنع نشوب النزاعات كخطوٍة أوىل إلضفاء طابع مؤسيس عىل جهودها املبذولة 

ملنع نشوب النزاعات والتخفيف من حّدتها. أّما عىل املستوى اإلقليمي، فتّم إنشاء شبكٍة من الوسطاء إلعداد التحليالت وتقديم 

التوصيات واإلنذارات املبكرة. وبالتايل، يقود هؤالء الوسطاء العديد من عمليات الوساطة ضمن أراضيهم. وعىل املستوى املجتمعي، 

تولّت العديد من املجتمعات مهمة تشكيل لجان معنيّة بحّل النزاعات، وذلك نتيجة للتدريب والدعم املقّدم من خالل املرشوع، 

الوسطاء الداخليون والتنمية املستدامة: هندوراس

التعرف عىل الهدف 16 من 
أهداف التنمية املستدامة 

)الصورة: برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ، هندوراس(
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ومعالجة النزاعات الناشئة عىل مستوى األرسة واملجتمع بأرسه. وكذلك، تساهم ورش العمل املعنيّة ببناء القدرات الخاصة بالحوار 

والوساطة والتفاوض، يف تدريب املشاركي عىل اعتامد مفاهيم الوساطة والحوار، هذا وباإلضافة إىل تحضريهم الستخدام هذه األدوات 

ملنع النزاع العنيف من االنتشار ضمن مجتمعاتهم وحلّه.

 يعّد تحليل النزاعات القامئة رضوريًا لفهم واقع كّل سياق تدّخل، وذلك من أجل تحديد نقاط الدخول وتقديم الدعم الذي قد يحتاج 

إليه الوسطاء الداخليون. ويعّد ذلك مهاًم بشكٍل خاص، ال سيام عند العمل بالتعاون مع الشعوب األصلية التي تحظى مبامرساتها 

وتقاليدها الخاصة لحّل النزاعات. ويف هذا السياق، يشّكل اإلبداع والتكيّف أمرين أساسيي لتحقيق هذه الغايات. واإلضافة إىل ذلك، 

ال بّد من بذل جهود دعوٍة وتطوير مبادراٍت أخرى، وذلك من أجل حّل املشاكل الهيكلية والتصّدي لها. وبالتايل، يتعّي إرشاك الوسطاء 

الداخليي من مختلف املنظامت واملؤسسات عىل مختلف املستويات )املحلية واإلقليمية والوطنية منها( يف هذه املساعي. ويف 

هندوراس، انطوت جهود بناء القدرات عىل أطراٍف عديدة، األمر الذي ساهم يف بناء الثقة وتوفري أساٍس جيّد للحوار الناجح والبّناء.   

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، هندوراس.
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فعالية الربامج وزيادة كفاءتها من خالل تحديد أهم املخاطر والفرص ذات الصلة وإعدادك لها. وبالنظر إىل عمل الوسطاء الداخليي 
ذي الطابع الحساس، والسيايس للغاية، والخطري يف بعض األحيان والذي كثريًا ما يؤّدونه من وراء ستار، يتعّي أن تكون مساعي 

املشاركة مستنرية بشأن املخاطر املحتملة من خالل تقييٍم تّم إجراؤه عىل نحٍو تشاريك ومراٍع للخصائص الثقافية. وميكن التخفيف من 
حدة الكثري من املخاطر من خالل اتّباع نهٍج يقوم عىل املرونة فيام يتعلق مبساعي املشاركة. وكام هو محّدد يف الدراســة املرحلية 
املتعلقة بالشــباب والســالم واألمن التي ترعاها األمم املتحدة، “ميكن أن يأخذ صمود الشباب أشكااًل إيجابيًة أو سلبيًة”.104 وعند 

فهمنا لقدرة الشباب، بل لقدرة جميع أصحاب املصلحة عىل اإلسهام إيجابيًّا يف سياٍق معي، يصبح باإلمكان ترك محرّكات السالم التي 
من شأنها إحداث تحّوٍل توّجه املشاركة يف املجتمعات التي نشأت فيها. 

 

5. السعة يف االستجابة واالبتعاد عن التوجيه 
إّن املشاركات يف الوساطة الداخلية ال تقوم عىل ابتكار أساليب وهياكل جديدة، بل عىل دراية بأّن الوسطاء الداخليي متوفّرين 

ويضطلعون بالفعل باألعامل يف مجتمعاتهم. وتوجز هذه املذكرة التوجيهية العمل املتمثل يف تحديد هؤالء الوسطاء والسعي إىل 
إدراك إمكانية وجود طرق قد يعود من خاللها التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية أو تلقي الدعم منها باملنفعة عىل املساعي. فإّن 

أي جهود رامية إىل فرض أساليب لقيادة تلك املبادرات أو لتنفيذها ستفيض إىل تقويض امللكية املحلية ويحتمل أن تُخرج العملية عن 
مسارها. ويجب أن يقترص دور الجهات الفاعلة الدولية عىل دعم الوسطاء الداخليي يف عملهم كيفام ومتى رغب هؤالء الوسطاء يف 

تلقي الدعم - طبًعا، ضمن إطار االمكانيات املتوفرة والقيود املفروضة عىل املوارد.  

6. االستناد إىل نهج قائم عىل حقوق اإلنسان
يرسم نهج الربمجة القائم عىل حقوق اإلنسان إطاًرا لعملية التنمية البرشية يقوم عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ويرمي إىل 
تعزيز هذه الحقوق وحاميتها.105  وهو يسعى، عىل غرار مبدأ مراعاة حساسيات النزاع، إىل دراسة أوجه عدم مساواة التي تكمن 

غالبًا يف صميم التحديات اإلمنائية، وإىل “تصحيح املامرسات التمييزية ومظاهر اإلجحاف يف توزيع السلطة مام يعيق إحراز تقدم يف 
مجال التنمية”.106 كام وينظر يف قدرات أصحاب املصلحة ويقوم بتعزيزها بصفتهم أصحاب الحقوق وأصحاب املسؤولية عىل حد 

سواء.107 وبالتايل، فإّن اقتصار دور األطراف الخارجية عىل تقديم الدعم، ال يعني تخيّل الجهات الفاعلة الدولية عن تحقيق أهدافها 
الرامية إىل تعزيز قيام مجتمعات يسودها العدل واملساواة. بل عىل العكس، يتعارض ذلك مع قيم األم املتحدة ويولِّد مخاطر إضافية. 

مع ذلك، ينبغي أاّل تقّوض االعتبارات املعيارية امللكية املحلية. وإّن السبيل الوحيد للخروج من هذه املعضلة هو مساعدة الوسطاء 
الداخليي عىل إدراك فوائد العمليات التي تكون، عىل سبيل املثال، أكرث شمواًل للمرأة، والشباب، واألقلّيات، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

فمن املرجح أن تساعد هذه العمليات عىل تحقيق تلك األهداف، ببطء ولكن بثبات، رشط  التحيّل بالصرب وبذل الجهود الكبرية 
والعمل بقيادة منارصين محليي. 

7. مراعاة االعتبارات الجنسانية
تنطوي مراعاة االعتبارات الجنسانية عىل ضامن أن يحتّل النوع االجتامعي الصدارة من حيث تحليل السياق، وأن يؤخذ دوما يف 

االعتبار عند التشارك يف وضع اسرتاتيجية املشاركة. واألهم من ذلك، ينبغي التامس املشورة من الوسطاء الداخليي - السيام عندما 
يكون العنرص النسايئ ال يزال غائبًا عن الوسطاء الداخليي الذين تّم تحديدهم - بشأن أفضل السبل للميض قدًما يف هذه املسألة بأكرث 

الصور الحساسة والبناءة والشاملة. وهو ما سيتيح للجهات الفاعلة الدولية املساعدة يف ضامن اتخاذ مسألة الجنسانية إطاًرا مرجعيًّا 
ملساعي املشاركة، من خالل تأكّدها من أّن االحتياجات املختلفة للنساء والرجال مدرجة ضمن اسرتاتيجيات التوعية واملشاركة.  

104   وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة S-2018_761-A-72-86، غرايم سيمبسون، “الدراســة املستقلة املرحلية املتعلقة بالشــباب والســالم واألمن”، آذار/مارس 2018، 

-https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Progress_Study_on_Youth_Peace_Security_A-72 :الصفحة 8 )ُمتاحة عىل الرابط اإللكرتوين التايل
.)ENGLISH.pdf_86-S-2018_761

http://hrbaportal.org/faq/what-is-a-human-rights-based-approach   105

106  املرجع السابق نفسه.

107  مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، “بيان بشأن الفهم املشرتك للنهج القائم عىل حقوق اإلنسان من أجل التعاون اإلمنايئ”، أقرته مجموعة برنامج األمم املتحدة اإلمنائية، 2003.
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8. مراعاة العواقب غري املقصودة
من الحيوي إدراك أّن العمل مع الوسطاء الداخليي يتّم يف ظّل أنظمة معّقدة. ويكفي يف مثل هذه األنظمة تدّخل واحد حتى يرتتب 

عليه أثرًا غري مقصود، ويف الوقت نفسه ال ميكن لتدّخل واحد أن ينجح يف تحويل النظام مبفرده. وإذ تدرك وجود العواقب غري 
املقصودة وتعي رضورة اتباع نهج شمويل، تبرص أّن مساعي املشاركة الخاصة بك تشّكل جزًءا من كل، فتسعى إىل ضامن أن يتقاطع 
تدخلك مع سائر التدخالت ويدعمها عىل نحو يكفل التعاضد املتبادل بينه وبينها. وال بد لنا أن نعرتف باستحالة تكوين فهٍم كامٍل 

للسياق، والتوّصل إىل معرفة حقيقية بشأن ما قد يصلح يف إطار معي، وقد ترتتب عىل أعاملنا – حتى تلك املنبثقة من أفضل النوايا – 
عواقب إيجابية وسلبية عىل حد سواء.108

9. التمّتع بالوعي السيايس
تدخل السياسة يف صلب الدور الذي يؤديه الوسطاء الداخليون ويف صميم عملهم. بحيث تغدو مساعي املشاركة مع الوسطاء 

الداخليي سياسية يف جوهرها، بغض النظر عاّم إذا كان يشار إليها عىل أنّها تنطوي عىل دعم مايل أو لوجستي أو تقني. أن تتمتع 
بالوعي السيايس يعني أن تراعي ديناميات السلطة القامئة يف صلب سياقات تتسم بالتعقيد، وبالتايل يف صميم عمليات املشاركة 

الجارية يف سياقات معقدة. ومن األمور الحيوية أن تفهم تأثري مشاركتك عىل السلطة وطريقة استغالل الناس لها فكيفية تحول ميزان 
القوى.

 10. التحيّل بقدرة إبداعية وبقدر من املرونة
يتطلّب العمل مع الوسطاء الداخليي مستًوى عاٍل من اإلبداع مبا يكفل املشاركة بصورة حّساسة والتغلّب عىل املعضالت وعمليات 

املفاضلة الحتمية. وهناك حاجة أيًضا للمرونة ألّن ما من مشاركة تسري كام هو مخطّط لها. واألهم من ذلك، أنّه من املحتمل دامئًا أن 
تستغرق املبادرات وقتًا أطول بكثري ماّم كان متوقًعا، حتى وإن كنت قد أخذت بالفعل احتامل حدوث مثل هذا التأخري يف االعتبار.

 11. الرغبة يف التعلّم واملشاركة يف مامرسات تأّملية
يتعّي أن ترتكز املشاركات عىل االنفتاح تجاه االستفادة من معارف الجهات الفاعلة املحلية، وعىل إدراك الحتامل إساءتنا الفهم، وعىل 

التحيّل برغبٍة يف مواصلة التعلم، كام وعىل استحداث فرٍص للوسطاء الداخليي تتيح لهم التعلّم من بعضهم البعض. وعند مشاركة 
الجهات الفاعلة الدولية مع الوسطاء الداخليي، تتوفر لها الفرصة لالستفادة من أساليب هؤالء الوسطاء ونُهجهم املتّبعة وقد تكون 
كرثة منها جديدة متاًما بالنسبة لهذه الجهات الفاعلة. وبالتايل، فإّن هذا يعني تعلّم كيفية سري املشاركة وما قد يعرقل حسن سريها 
عىل حد سواء بغرض التكيف، بل يعني أيًضا التعلّم من الوسطاء الداخليي أنفسهم. أّما املامرسون املتأّملون فيسعون لفهم العالقة 

بي التعلم واملامرسة الفعالة يف مجال بناء السالم.

12. االتّسام بالتواضع

التواضع، أو صفة اإلنســان املتواضع، يعني احرتام الكرامة املتأّصلة ألولئك الذين تعمل معهم وعدم افرتاضك معرفة ما هو األفضل 
لهم أو ســعيك لفرض ما تعتقد أنّه األفضل لهم. وهو يفرتض أن تكون عىل وعي بحدود معرفتك وقدراتك والتأثري الذي تتمتع به 

بصفتك جهة فاعلة خارجية. وحي تنّمي ســمة التواضع باعتبارها جزًءا من مامرســتك، فإنّك تشــّجع أيًضا تحقيق درجٍة أكرب من امللكية 
املحلية، وتتفادى نيل الفضل والثناء من أجل نجاح أو إنجاز. وكام يقول أنطي بينتيكاينن، من شــبكة الزعامء الدينيي والتقليديي، 

“ما تتعلّمه برسعٍة كبريٍة من الوســطاء الداخليي هو أنّك لســت الخبري. إنّهم يعلمون ســبب نشــوب النزاعات ويعرفون كيف ميكن 
وقفها. لذا فإّن االتّســام بالتواضع أهم بكثري من التمتّع باملهارات يف كســب ثقتهم التي من دونها ودون ملكيّتهم من املرجح أاّل يصبح 

السالم مستداًما”.109

108  سيدريك دي كونينغ، مقابلة هاتفية، آذار/مارس 2018.

109  أنطي بينتيكاينن، مدير سابق لشبكة القادة الدينيي والتقليديي، آذار/مارس 2018.
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كجزٍء من مرشوع الوساطة الداخلية املمتّد بي عامي 2015 و2018، دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وإدارة األمم املتحدة للشؤون 

السياسية واالتحاد األورويب مساعي الوساطة الداخلية يف منطقة إكسيل يف غواتيامال. وتاريخيًا، تعّد هذه املنطقة من أكرث املناطق 

تأثرًا بالنزاع املسلح )املمتّد بي عامي 1960 و1996(، وتتميّز اليوم بارتفاع مستويات الفقر وعدم املساواة واإلقصاء االجتامعي 

والنزاعات االجتامعية املتزايدة، التي تتعلق يف معظمها بالنزاعات عىل األرايض واستغالل املوارد الطبيعية املتاحة. ويف العام 2015، 

أمرت املحكمة الدستورية بتنفيذ عمليتي تشاوريتي مع السكان األصليي معنيتي بتنفيذ مشاريع محطات الطاقة املائية يف سانتا 

ماريا نيباج ونقل الطاقة الكهربائية يف سان خوان كوتسال. ويف سياق املرشوع، تّم إجراء تحليٍل للسياق لفهم االحتياجات والظروف 

املناسبة لتقديم الدعم املطلوب.

وقد كشف تحليل السياق املتّصل والجهات املعنيّة عن وجود برامج وساطة وحل نزاعات رسمية وشبه رسمية. وانطوى الوسطاء 

الداخليون عىل مؤسسات الدولة املمثلة من قبل مسؤوليها املحليي، والسلطات األصلية التي متارس قيادتها القوية، التي ينظر إليها 

السكان باعتبارها مرشوعًة وجديرًة بالثقة، من شأنها التأثري يف النزاعات القامئة عىل املجتمع ومتثيل الشعوب األصلية يف عمليات 

التشاور. وقد أشار حكم املحكمة الدستورية أنه يتعّي عىل املسؤولي الحكوميي والسلطات التقليدية بناء القدرات الرضورية لتعزيز 

مساعي الحوار والتعلّم من تجارب عمليات التشاور السابقة.

وقد حّدد املرشوع ثالث اسرتاتيجيات لدعم مساعي الوساطة الداخلية يف منطقة إكسيل، وذلك عىل النحو التايل:

تبادل اآلراء بني األقران والتعاون بني دول الجنوب: بهدف بناء الثقة يف الوقت الذي يتّم فيه التطرّق ملعالجة موضوع حّساس . 1
جًدا والقيام باستشارات مسبقة، سعى املرشوع لتصميم وتنفيذ عمليات تبادل آراء بي األقران منفصلة لكّل من السلطات 

املتوارثة واملسؤولي الحكوميي، األمر الذي من شأنه متكي عملية تبادل الخربات بي كّل من بنام وبريو، وعرض الدروس 
 املستفادة من املشاورات وعمليات الحوار القامئة بي الثقافات يف منطقة البحرية.  

بناء القدرات والتدريب: ملواصلة بناء املعارف واملهارات والقدرات الرضورية لتعزيز مساعي الحوار والوساطة، سعى املرشوع . 2
لتصميم وتنفيذ دورًة تدريبيًة متتّد عىل 10 أيام، تستهدف السلطات األصلية واملسؤولي الحكوميي وقادة املجتمع. وانطوت 

الدورة التدريبية عىل محتوى محدًدا متعلًقا بالصكوك الدولية لحقوق اإلنسان  ودور املرأة يف بناء السالم وإدارة النزاعات 
 والحوار والوساطة. 

الوسطاء الداخليون والسكان األصليون واملشاريع الصناعية: 
غواتيامال

 مشاورات مع السكان 
األصليني يف منطقة إكسيل 

)الصورة: برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ،  غواتيامال(
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املرافقة خالل عمليات التشاور بشأن مساعي الحوار املنشود: بناًء عىل طلٍب من كال الطرفي )أّي الحكومة والسلطات املتوارثة(، . 3
ساهم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف عمليات التشاور باعتباره مراقبًا خارجيًا، وبالتايل، قام بتزويد السلطات األصلية باملوارد 

الالزمة لتحديد وتنظيم مواقفهم قبل انعقاد االجتامعات الرسمية مع الحكومة.

عىل الرغم من تأدية املجموعة الكاملة من املستفيدين الذين تلّقوا تدريبهم يف إطار الربنامج، أدوار وساطة مختلفة )تنطوي عىل 

سبيل املثال عىل الوساطة املبارشة وبناء التوافق واإلنذار املبكر والدعوة للسالم(، فتنظر السلطات املتوارثة إىل مفهوم الوساطة 

الداخلية باعتبارها مامرسًة تقليديًة تضطلع بها السلطات املعرتف بها فحسب. ونتيجة لذلك، تتمثّل إحدى نتائج هذا الربنامج 

امللحوظة يف مشاركة 17 سلطة من السلطات املتوارثة املدّربة، وبفعاليٍة، يف عمليات التشاور السابقة والتيسري وبناء التوافق ومتثيل 

الشعوب األصلية. ويف هذا السياق، تعّد املشاورات التي جرت يف منطقة إكسيل األوىل من نوعها يف غواتيامال. وبالتايل، ستؤثّر الدروس 

املستفادة عىل عمليات التشاور املستقبلية يف الدولة.

عىل املستوى املجتمعي، غالبًا ما تولّد عمليات الحوار والوساطة ومبادرات بناء القدرات، كتلك التي اضطلع بها مرشوع الوساطة 	 
الداخلية، توقعاٍت حول جهود تلبية املطالب االجتامعية التي مل يتّم الوفاء بها. وبالتايل، تعّد القيادة املؤسسية رضوريًة لتوجيه 

 هذه املطالب وإيجاد حلول فّعالة ومستدامة بشكٍل مشرتك. 

عىل النحو الوارد يف املذكرة التوجيهية واملؤكّد عليه من خالل التجارب ذات الصلة، ال بّد من إجراء تحليٍل للسياق والنزاع القائم، 	 
وذلك قبل املشاركة يف أّي عملية حوار أو وساطة أو تنفيذ أّي مبادرة من مبادرات الربنامج. وبهذه الطريقة، ميكن تكييف أوجه 
التدّخل ذات الصلة أو حتّى توقيفها وإعادة تصميم النهج واالسرتاتيجيات، يف الوقت الذي يتّم فيه التأكّد من االلتزام مببدأ عدم 

 إلحاق أّي رضر عند تنفيذ كافة الربامج.

خالل العمل يف مناطق يغلب عليها ســكان أصليون، كغواتيامال، ال بّد عىل أّي مبادرٍة من االعرتاف بالدور الرئييس الذي تضطلع 	 
به الســلطات األصلية وبالتايل، وضع اســرتاتيجيات ذات صلة من أجل إرشاكها يف هذه العملية وتعزيز مشــاركتها الفّعالة خالل 

 كافة املراحل.

يف سياقنا، تساهم مبادرات الحوار والوساطة وبناء القدرات يف توليد توقعاٍت حول مشاركة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ليكون 	 
جزًءا من الحلول املقرتحة. وتظهر تحليالت األسباب الجذرية للنزاعات ارتباط النزاعات االجتامعية، ويف املقام األول، بقضايا 

التنمية التاريخية والهيكلية. وعىل هذا النحو، تشري عملية معالجة النزاعات االجتامعية إىل معالجة قضايا التنمية واعتامد نهٍج 
أكرث ترابطًا وربطًا لدمج منظور التنمية يف عملية منع نشوب النزاعات وتحولها. 

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، غواتيامال.
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نصائح من مامرسني وصّناع سياسات يعملون يف هذا املجال

متثّل االقتباسات أدناه مجموعة مختارة من النصائح والتوجيهات املقّدمة من الجهات التي متّت استشارتها ألغراض وضع هذه املذكرة 
التوجيهية املنّقحة. وقد شارك الكثري من هؤالء املامرسي وصّناع السياسات يف عمليات الوساطة الداخلية لسنوات إن مل يكن لعقود 

م مشورتهم أماًل يف أن تحفز عىل التفكري بشأن  من الزمن، كام أّن البعض منهم قد أّدى أيًضا مهام الوسيط الداخيل بنفسه. وتُقدَّ
عمليات املشاركة مع الوسطاء الداخليي الناشئة منها أو الجارية.  

يتعّي أيًضا أخذ الدور الخاص الذي تؤديه سلطات السكان األصليني يف الحسبان عند تصميم عمليات املشاركة أو الحوار، كام 
ويجب االستفادة من هذه السلطات، مثاًل يف تحديد النساء. ومن املهم تجّنب تعزيز ديناميات القّوة القامئة سابًقا، مبا يف ذلك، 
عىل سبيل املثال، تلك التي تحيط بـ”النخبة النسائية”. كام أنّه من الحيوي أيًضا تسخري األثر املخل للنزاع من أجل تعزيز فرص 

إرشاك النساء، ال سيام يف القطاعات التي اعتادت إقصاءهّن، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، قطاعي األمن والعدالة.  

املشــاركون يف ورشــة العمل، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - االتحاد األورويب، ورشــة عمل بشــأن الوساطة الداخلية يف إفريقيا، مراكش، شباط/

فرباير 2018.

نحن نعيش اليوم حقبة تحّوٍل تاريخيٍة، وهو ما سوف يولّد الكثري من املعاناة واألمل. ومع ذلك، سيجيء الوقت الذي سيكون فيه 
عىل املجتمعات أن تتصالح مع أعدائها، وإذا أخفقنا وقتها يف أن نوفّر لها الدعم، فمن املرجح أن تقع هذه املجتمعات ثانيًة يف 
دوامة العنف. وهياكل الدعم هذه، فإّما ال وجود لها يف الوقت الراهن أو، إن ُوجدت، فهي غري كافية. بداًل من ذلك، ينبغي أن 

نقوم بإنشائها اآلن حتى تستطيع املجتمعات التي ما برحت يف حالة رصاع التعايف.   

أنطي بينتيكاينن، املدير التنفيذي لشبكة صانعي السالم الدينيي والتقليديي.

أّوال، تأكّد من أن يتّم تحديد الوسيط الداخيل أيًّا كان من خالل عمليات شاملة وتشاركية. ثانيًا، يتعّي عىل الوسيط الداخيل أيًّا 
كان أن يقود جهود وضع االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك تقييم االحتياجات لتحديد الثغرات التي تعرتي القدرات. ثالثًا، ال ميكن فرض 
اقرتاحاتك ألنّها ستأيت دامئًا بنتائج عكسية، حتى وإن تعلّقت مبسائل مهّمة مثل االعتبارات الجنسانية والشباب؛ بل أنت بحاجٍة 
إىل العمل مع الوسطاء الداخليي وأصحاب املصلحة حتى يفهموا قيمة مساهامت املرأة والشباب. وإذا اعتمدت نهج الرتهيب 

والرتغيب، فسوف تقّوض امللكية والجودة عىل حد سواء. 

ريبيكا أدا-دونتوه، مستشارة شؤون السالم والتنمية، الربنامج املشرتك بي برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وإدارة الشؤون السياسية، 2018.

يُعترب النهج الشبيك نهًجا مهامًّ للغاية: ماّم يربز الحاجة إىل البناء عىل اآلليات والهياكل القامئة. إّن اللبنات األساسية موجودة 
بالفعل، واملسألة تكمن يف تحديد ما إذا كان ميكن جمعها عىل نحٍو مختلٍف يضمن مزيًدا من اإلرشاك.

مري مباشري، مدير مرشوع، برنامج دعم الوساطة والحوار، مؤسسة بريغهوف، 2018.

أّوال: اعلم أنّك لن تبدأ بورقٍة بيضاء. فهنالك مستًوى كبريًا من القدرات حولنا، وسيكون هنالك دوًما يف املجتمعات املحلية 
والوطنية، أشخاص يضطلعون بهذا العمل عىل أساس يومي يف مجتمعاتهم املحلية ومجتمعهم األكرب. فلتحرتم ذلك، ولتحاول 

فهمه، ثم فلتحاول الحرص عىل أاّل تعترب أّن ما تقّدمه جديًدا بحد ذاته. وحاول أن تسأل: ما هو نوع املرونة املوجود هنا 
بالفعل؟ ومن هي الشخصيات البارزة التي ميكن للناس اللجوء إليها لطلب الوساطة وحل النزاعات؟ وما هي قدراتها؟ ثم 

فلتنخرط معها ولتحاول فهم ما تقوم به. ثانيًا: يف أي عملية نقوم بتصميمها، ينبغي أن يقترص دورنا بشكل كيل عىل دعم نوٍع 
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من العمليات التي يديرها السكان املحليون - من حيث اتّخاذ القرارات وتحديد من الذي يقود العملية ويديرها. وقد ال نحّب أو 
قد ال نفهم األولوياّت التي يعمدون تنفيذها أو الطريقة التي يتبعونها يف تحقيق ذلك، إمّنا ال بّد من أن تسري العملية عىل هذا 

النحو إذا أردناها عملية مستدامة.

سيدريك دي كونينغ، زميل بحوث أقدم، املركز األفريقي للتسوية البناءة للنزاعات واملعهد الرنويجي للشؤون الدولية، 2018.

أّوال، انضّم إىل عملياٍت بقيادة أمناء املظامل، أو الكنائس، أو األوساط األكادميية، وما إىل ذلك - قبل محاولة بذل أي جهد خاص؛ 
ا لتكتشف أّن جميع النزاعات سياسية للغاية -  ثانيًا، ترجم جميع املواد الالزمة إىل اللغات واللهجات املحلية؛ ثالثًا، كن مستعدًّ

بخاّصٍة عند الحديث عن النزاعات بشأن األرض واملوارد الطبيعية. ويتعّي أن تكون ملامًّ بالديناميات، والجهات الفاعلة الرئيسية، 
واملحّفزات، واإلطار التنظيمي، والترشيعات ذات الصلة، كام وباإلطار الدويل - فتشعر إذ ذاك باالرتياح إزاء األعامل التي تنتظرك.

غاستون أين، مستشار سابق لشؤون منع نشوب النزاعات، برنامج األمم املتحدة االمنايئ، بنام، 2018.

تكتيس مسألة التوقيت أهمية كبرية؛ ففي بداية عمليٍة إلقامة بنية أساسية للسالم، عىل سبيل املثال، قد يشّكل إرشاك جميع 
الفئات املهمشة تحديًّا صعبًا جرّاء الحساسيات الثقافية أو الدينية، ولكن مع مرور الوقت - وإذ تنمو تلك املؤسسات وتزداد 

رشعيتها ومساءلتها، يغدو باإلمكان بذل جهود أكرب من أجل التأثري عىل األعراف االجتامعية.  

املشــاركون يف ورشــة العمل، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - االتحاد األورويب، ورشــة عمل بشــأن الوســاطة الداخلية يف إفريقيا، مراكش، شباط/

فرباير 2018.

أّوال، تحتاج عمليات السالم إىل أكرث من مجرّد حدث فردي ال تتّمة له؛ فالسياسيون يف الغالب ليسوا بوسطاء أكّفاء كونهم مييلون 
إىل العمل عىل افرتاض مفاده أنّه متى متّت الصفقة، يتبعها تلقائيًّا التعايف االجتامعي. بيد أّن األمور يف واقع األمر ال تسري عىل 

هذا النحو. ويجب العمل عىل تحقيق السالم االجتامعي بالتزامن مع العمل عىل تحقيق السالم السيايس؛ ويجب أن يحوز الحل 
النهايئ عىل موافقة كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية. ثانيًا، فيام يتعلق مبسألة الدين: يُقال إّن الدين قوة، والقوة 

أيًّا كانت، من املمكن استخدامها وإساءة استخدامها فاستغاللها؛ بحيث تغدو املسألة األهم تكمن يف كيفية استخدام الدين. 
وحتى إن تعلق األمر مبلحد أو الأدري أو بشخص من دين مختلف متاًما عن دين أطراف التفاوض، فإّن املسألة الفعلية تكمن يف 

اعتامد إطار إنساين أخالقي بداًل من استخدام “تفسريي” املحدد ملوضوع اإلميان. ثالثًا، تستغرق العمليات دوًما وقتًا أطول من 
املتوقع. وأخريًا، يحتاج الوسطاء الداخليون وأطراف النزاع إىل األمل أكرث من أي يشء آخر؛ ففي بعض األحيان، مييس من الصعب 

أن يتحىّل املرء باألمل عندما يتنفس األكسيجي السام لرصاعاته الخاصة. فابذل قصارى جهدك ملنحهم األمل.

الدكتور املوقر غاري ماسون، مدير ومؤسس، إعادة التفكري يف الرصاع، 2018.
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شهادات حّية/أمثلة من الوسطاء الداخليني 

تّم تقديم الشهادات واألمثلة الواردة أدناه من قبل وسطاء داخليي كانوا أو ال يزالون منخرطي يف العمل داخل مجتمعاتهم املحلية. 
وتسلّط هذه الشهادات الضوء عىل مامرسات الوسطاء الداخليي ونُهجهم الفريدة وعىل طريقتهم يف توظيف عالقاتهم التأثريية 
وخصائصهم االجتامعية والثقافية يف السياقات التي يعملون فيها. وميكن االستعانة بهذه الشهادات للتفكري مبزيد من التعّمق يف 

السبل التي يتّبعها الوسطاء الداخليون املوجودين يف السياق الخاص بك ليضطلعوا بأعاملهم. 

يف مدينة ياييس البوسنية، املعروفة باعتامدها نظام الفصل العرقي يف املدارس االبتدائية، انتفضت مجموعة من طالب املدارس 
الثانوية عقب قرار مجلس املدينة املحيل بفصل مدرسٍة مختلطٍة إثنيًّا. وبصفتي شخًصا قد مّر بتجربة التعليم القائم عىل الفصل 

يف نفس املدينة، كنت قد أصبحت عضًوا ناشطًا يف منظّمة غري حكومية محلية تعنى بانتهاكات حقوق اإلنسان وتعالج قضايا 
الشباب. فقّررت العمل كهمزة وصٍل بي الطالب، والسياسيي، واملجتمعات الدينية ووسائل اإلعالم. ومن املثري لالهتامم أنني 
وبسبب الدالالت السلبية نسبيًا التي خلّفتها الحرب لكلمة “وسيط”، مل أستخدم مصطلح “وسيط داخيل”، لكنني اعتمدت 

تقنيات الوسطاء الداخليني وأساليبهم. ففيام لو كنت قد قدمت نفيس إىل رئيس بلدية املدينة بصفتي “وسيطًا )داخليًّا(”، لكان 
تّم إقصايئ من العملية. وأبدت وسائل اإلعالم املحلية، بل أيًضا الحكومية )عندما اجتذبت القضية اهتامًما وطنيًّا( تأييًدا شديًدا 

ملساعي الطالب، ومارست الضغط عىل السياسيي. وأسوًة باإلعالم، عارضت الجامعة الدينية اإلسالمية ومنظمة الشباب الكاثولييك 
بشّدٍة الفصل العرقي املزمع تنفيذه، تاركي بذلك السياسيي وحدهم عىل الجانب اآلخر من الخطاب العام. وهذا النوع من 

الدعم قد عاد بالفائدة عىل دور الوساطة الداخلية الذي كنت أقوم به. 

شهادة من وسيط داخيل يف ياييس، يف البوسنة والهرسك.

يف مجتمع الريّة املحيل للسكان األصليي، متّكن أعضاء من لجنة تسوية النزاعات التابعة لوامبوسرييب من حل نزاع بشأن األرايض 
عن طريق الحوار: “انتقلنا إىل املوقع املتنازع عليه حيث وصل طرفا النزاع وكان البعض منهام مسلحا. فكانت أوىل رشوطنا لبدء 

الحوار، أن يتّم خفض البنادق وتركها يف مكاٍن آخر. وبعد أن تغلّبنا عىل هذا املأزق، بدأنا الحوار مشّددين عىل انتامء كال الطرفني 
إىل شعب امليسكيتو ناهيك عن كونهام أعضاء أرسة واحدة. وشيئًا فشيئًا متّت تهيئة الظروف التي أتاحت لنا معرفة احتياجات 

كّل من الطرفي ومن ثّم امليض قدًما يف توزيع قطعة األرض وفًقا لالتفاقات املربمة. وعند الغسق، عدنا بسالم إىل جامعتنا”.

شهادة من مجتمع الريّة يف هندوراس، قدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

أكّد أحد أصحاب املصلحة أنّه عىل الرغم من ظهور االنقسامات الناجمة عن األزمات الراهنة، والتي أجهدت النسيج االجتامعي، 
فإّن نهج الحوار املجتمعي نجح يف الحيلولة دون حدوث املزيد من االنقسامت بي املجتمعات املحلية. وشّدد عىل أّن “ الوسطاء 

الداخليي قاموا بدور رئييس يف رسم خرائط النزاعات املحلية وقيادة عمليات الحوار. وإّن ذلك مل يكن ليتحقق لو مل يتّم تأهيل 
الوسطاء الداخليي وتدريبهم بشكٍل صحيٍح من قبل مدّريب البحث”. وأضاف قائال: “إّن مزايا نهج الحوار املجتمعي تتمثل يف أنّه 
يشمل الجميع دون استثناء ويرشك أصحاب املصلحة املحليي والسلطات املحلية يف مناقشة سلمية وبناءة تتناول قضايا محلية 
تطال الجميع. ويتمثل الدور الرئييس الجدير بأن نفتخر به جميًعا يف أّن الحوار مل يعد مفهوًما مجرًّدا بل وسيلًة تراها السلطة 
املحلية وكذلك املجتمعات املحلية وسيلة فعالة لحل القضايا وتسوية النزاعات”. ويف إشارٍة إىل الوسطاء الداخليي من النساء، 
قال صاحب املصلحة: “ لعبت الوسيطات الداخليات دوًرا مهامًّ يف تعزيز الوعي بي صفوف النساء ليك ينضممن إىل العملية، 

وينخرطن يف الحوار وميارسن الضغط عىل الرجال بغية التوّصل إىل اتفاقات”.

شهادة من محافظة الحديدة، اليمن، مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة البحث عن أرضية مشرتكة.
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إّن سلطات األجداد يف كوتزال، )السلطات البلدية للشعوب األصلية يف كوتزال(، هي إحدى الجهات صاحبة املصلحة الرئيسية يف 
عمليات التشاور، وقد تّم دعمها من خالل توفري التدريب واملرافقة يف الحوار. وشاركت سلطات األجداد آراءها وتعليقاتها بشأن 

هذا الدعم مدليًة مبا ييل: “تتّسم هذه املبادرة باألهمية ألنّها تعزز قدراتنا كممثّلي للشعوب األصلية ... وهي تتيح لنا فرصة 
القيام بدورنا تجاه املجتمعات املحلية عىل نحٍو أفضٍل، واالمتثال له بقدٍر أكرب فمامرسته بشكٍل أفضل ... وتشّجع هذه املبادرة 

نهج الحوار كوسيلة للحيلولة دون تصاعد حدة النزاع ونشوب العنف”.

شهادة من مجتمع كوتزال املحيل، غواتيامال، قدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

تتّسم عمليات السالم السياسية بالتعقيد وتستلزم تكريس الوقت والتحيل بالصرب. وهي تتطلّب معرفًة وفهاًم معّمَقي بالواقع 
املحيّل وبالديناميات السياسية. ومن املهم أن يدير الوسيط الداخيل املعلومات بحساسية ورسية ليك يحمي عملية السالم ويكسب 

ثقة األطراف وائتامنهم. ومع تصاعد حّدة التوترات بشأن االنتخابات يف البلدان األفريقية، تزداد الحاجة إىل جهود الوساطة عىل 
جميع مستويات املجتمع لحل املسائل التي يحتمل أن تشعل فتيل النزاعات. األمر الذي يستدعي تبسيط فهم الوساطة بحيث 

يغدو باإلمكان القيام بها عىل مستوى املجتمع املحيل بي الناس العاديي كام وعىل أعىل مستوى من القيادة السياسية. 

شهادة وسيط داخيل، أوغندا، مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

بصفتي عضوة يف برنامج “نساء يف اإلميان”، تعلّمت الكثري عن الوساطة الداخلية من لجنة الشؤون العامة. ولطاملا اعتقدت 
قبل انضاممي إىل هذه املجموعة أّن دوري كامرأة يف الكنيسة يقترص عىل الجلوس واالستامع إىل الرجال، واالنتساب إىل الرابطة 

النسائية حيث تجدنا األكرث نشاطًا يف الجنازات واألعراس من دون أن يكون لنا أي دوٍر فعاٍل آخر. وتغرّيت حيايت حينام تّم 
اختياري ألكون عضوة يف برنامج “نساء يف اإلميان”. أدركت عندها أّن لدّي دوًرا كبريًا ألؤّديه يف الكنيسة ويف األّمة. إذ كنت قد 
اعتدت عىل االعتقاد بأّن بناء السالم مسألة يتعّي عىل الرجال تولّيها. وبعد أن انخرط يف برنامج “نساء يف اإلميان” والوساطة 

الداخلية، أدركت أّن لدّي واجبًا أؤّديه ودوًرا أقوم به يف مجال بناء السالم. وكانت لجنة الشؤون العامة وال تزال تقّدم لنا الكثري 
من املساعدة والدعم. حيث أنّه تجري متابعتنا منذ أن تلّقينا التدريب، أحيانًا مبكاملاٍت هاتفيٍة، كام وأنّنا نشارك يف حوارات 

ودعوات مختلفة. وتُوفّر لنا املواد التدريبية لنستخدمها يف املنطقة الخاّصة بكّل مّنا. فنحن مكلّفات أيًضا بتدريب أصدقائنا يف 
املناطق الخاّصة بنا. ويف مجتمعي املحيل، مثّة نساء أعمل معهّن وهّن كذلك يقّدمن يل الدعم. ولقد متّكنا من التدخل يف قضيٍّة 

بشأن األرايض ومن التعبري عن رأينا معرتضات متى تّم حرمان نظراؤنا من النساء من حقوقهن. 

شهادة إحدى عضوات “نساء يف اإلميان”، مالوي، مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 
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الرشاكة القامئة بني االتحاد األورويب واألمم املتحدة بشأن منع نشوب النزاعات

جزر املالديف
تّم إنشاء شبكة وطنية من الشباب، 

كمدافعي عن حقوق اإلنسان يعملون 
كوسطاء داخليي بي مجتمعاتهم والقيادة 
السياسية والدينية الوطنية، لحّل النزاعات 

املتعلّقة بحقوق اإلنسان والشواغل 
والسياسات القامئة عىل العقيدة واملشاركة 

السياسية.

تشاد
تّم نرش شبكات متنّقلة من الوسطاء 

الداخليي، ُعرفت باسم قافة السالم، بنجاٍح 
ملساعدة لجان السالم املحلية يف حّل 

النزاعات املحلية.

اليمن
تّم تشكيل شبكٍة من 120 وسيط داخيل 
ونرشها يف أربع مناطق مستهدفة، بكّل 
نجاٍح، وذلك سعيًا لحّل النزاعات القامئة 

حول إمكانيات الوصول إىل الخدمات 
األساسية، مثل مرافق املياه ومياه الرصف 
الصحي والتعليم والصحة والبنية التحتية 

املجتمعية أيًضا.

نيبال
تّم متكي القيادات النسائية بشكٍل فّعال من 
أجل تأدية أدواٍر ملموسٍة وبارزٍة كوسيطات 

يف تسوية النزاعات املحلية املحتمل أن تتّخذ 
طابًعا عنيًفا، وكذلك يف التصّدي للنزاعات 

الناشئة عىل املستوى الوطني يف سياق 
التفاوض عىل الدستور الجديد وتنفيذه 

مبوجب اتفاقية السالم املربمة يف عام 2006.

تيمور الرشقية
تم دمج قدرات الوساطة الداخلية يف شبكة 
إنذار مبكر واستجابة وطنية عىل املستوى 

املحيل.

املرحلة األوىل – 2014-2011
تجهيز الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية املعنيّة املشاركة يف 
عمليات إدارة النزاعات الداخلية باملهارات الرضورية لقيادة 

مساعي الحوار والتفاوض البّناء.

املرحلة الثانية – 2018-2015
بناء القدرات الوطنية ملنع نشوب النزاعات.

ماالوي
ساهمت لجنة الشؤون العامة، وبنجاٍح، 
يف املساعدة يف ضامن إجراء استطالعات 

رأي وعملية انتقال سلمية خالل انتخابات 
عام 2014 الوطنية. وبعد ذلك، تّم وضع 

سياسة سالم وطنية يجري تنفيذها حاليًا، 
وإنشاء شبكة بناء سالم تستهدف النساء يف 

املنظامت الدينية.

البوسنة والهرسك
تّم إنشاء شبكٍة من الشباب، وبكّل نجاٍح، من أجل 

استخدام أدوات الوساطة الداخلية ووسائل التواصل 
االجتامعي، من أجل تعزيز عمليات التفاهم بي 

الثقافات وحّل املشاكل العملية يف سياٍق أصبحت فيه 
املؤسسات التقليدية تسري حاليًا يف طريٍق مسدوٍد.
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هندوراس
 تّم إنشاء آليٍة متعّددة األطراف لتعزيز الحوار 

الشامل، وذلك من أجل املساعدة يف تحديد 
ومعالجة الخالفات الناشئة يف سياق أولويات 
وإجراءات التنمية يف ال موسكيتيا التي تعّد 

املنطقة األقل إمناًء يف الدولة، وتحقيق التوافق 
بشأنها.

غواتيامال
 يدعم الوسطاء الداخليون عمليات حّل 

النزاعات البيئية التي تنطوي عىل السكان 
األصليي واملجتمعات األصلية، يف الوقت 

الذي يتّم فيه الرتكيز عىل القضايا االجتامعية 
االقتصادية وتلك املرتبطة باألرايض واملوارد 

الطبيعية، مبشاركة الجهات التابعة للقطاعي 
العام والخاص يف منطقة إكسيل.

بوليفيا
 تّم تطوير قدرات وزارة التعدين املنهجية، من 
خالل مجموعة من الوسطاء الداخليي، ملعالجة 

النزاعات العنيفة املحتملة بي عاّمل املناجم 
واملصالح الخاصة والحكومة. ويف هذا السياق، 
متّت االستعانة بالوسطاء الداخليي أيًضا لعقد 

مؤمتر السالم الوطني يف العام 2014.

غيانا
 نجحت املجموعة الغايانية من أجل السالم، 

التي تضّم كبار الوسطاء الداخليي، يف 
املساعدة يف نزع فتيل التوتر وضامن النقل 
السلمي للسلطة عقب االنتخابات الوطنية 

التي جرت عام 2015، يف الوقت الذي تّم 
فيه أيًضا نرش قدرات الوساطة الداخلية، 

التي تّم تطويرها بشكٍل منهجي بدعٍم من 
األمم املتحدة، لضامن أن تجري استطالعات 

الرأي التي تّم تنفيذها يف عامي 2006 
و2011، بشكٍل سلمّي.

غانا
 تّم دعم مجلس السالم الوطني، الذي يعّد 
هيئًة قانونيًة مستقلًة تعمل كنقطة ارتكاز 

مؤسسية ملساعي”الوساطة الداخلية”، 
لوضع اسرتاتيجية خمسيّة، وخطة مالية، 

واسرتاتيجية تعبئة موارد تعتمد عىل 
امليزانية الوطنية ورشكاء التنمية.

توغو
 تّم تصميم هيكل السالم الوطني بشكٍل 

يرتكز عىل األدوار التي يضطلع بها الوسطاء 
الداخليون، وذلك استناًدا إىل القطاعات 
املدنية والدينية. ويف هذا السياق، باتت 

37 لجنة سالٍم محلية تعمل اآلن، يف الوقت 

الذي يجري فيه تحديد القدرات املؤسسية 
ذات الصلة عىل املستوى الوطني. 

موريتانيا
متّت االستعانة بجهود الوساطة الداخلية، 
وبكّل نجاٍح، من أجل صياغة اسرتاتيجية 

الدولة الوطنية األوىل، املعنيّة بتعزيز 
التامسك االجتامعي من خالل عملية 

الحوار الوطني.
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