
مركز اخلليج لألبحاث                  105

بناء السالم

ملزيد من املطالعة:

Robert Garran, Tigers Tamed: The End of the Asian Miracle (Honolulu, Hawaii: 
University of Hawaii Press, 1998); Stephan Haggard, Pathways from the Periphery: The 
Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, Cornell Studies in Political 
Economy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990); Chris Milner, ed., Developing 
and Newly Industrializing Countries, Globalization of the World Economy; 4. Elgar 
Reference Collection, 2 vols. (Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 
1998), and Ezra F. Vogel, The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in 
East Asia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).

 (Peace-Building) بناء ال�سلم
دخل مفهوم بناء السالم، اجلديد نسبيًا، عامل الشهرة يف فرتة التسعينيات. وقد نشأ جوابًا 
عىل انتشار احلروب األهلية يف العامل الثالث، وحماولة قام هبا أمني عام األمم املتحدة السابق 
بطرس غايل لتطوير طائفة واسعة من اإلجراءات تتجاوز حدود األشكال التقليدية املتبعة من 
جانب األمم املتحدة يف حفظ السالم للتعامل مع هذه احلروب. فطبيعة هذه األخرية داخلية 

يف معظمها، ونامجة عن معاناة شخصية واسعة النطاق، واضطرابات سياسية واجتامعية. 

وبناء السالم عبارة عن مفهوم حيدد الُبنى ويدعمها، وهي ُبنى من شأهنا متتني السالم 
الوقائية إىل احلؤول  الدبلوماسية  العودة إىل الرصاع. ومثلام ترمي  وترسيخه يف سبيل تفادي 
دون نشوب رصاع معني، تبدأ عملية بناء السالم يف أثناء سياق هذا الرصاع لتفادي تكراره. 
وحده العمل املتعاون والدائم حلل املشكالت اإلنسانية، والثقافية، واالجتامعية، واالقتصادية 
بعد  والتنمية  البناء  إعادة  عملية  تبدأ  مل  وإذا  ثابتة.  أسس  عىل  السالم  حتقيق  يمكنه  الكامنة 

الرصاع، فاملتوقع أال يعمر هذا السالم طوياًل. 

إن بناء السالم قضية تعني كل البلدان يف كل مراحل النمو. وبالنسبة إىل البلدان التي 
خترج من حالة رصاع، يمنح مفهوم بناء السالم فرصة إنشاء مؤسسات اجتامعية، وسياسية، 
القيام بإصالح األرض، واختاذ  فيتم  التطور.  الدافعة نحو  القوة  بمثابة  وقضائية جديدة هي 
تدابري أخرى ُتعنى بالعدل االجتامعي. ويمكن للبلدان التي متر يف مرحلة انتقالية اعتامد تدابري 

بناء السالم بصفتها فرصة لوضع أنظمتها الوطنية عىل طريق النمو املستدام. 
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تكمن املهمة الفورية لبناء السالم بتلطيف تأثريات احلرب يف السكان. وتتمثل مهامهتا 
األوىل يف املساعدات الغذائية، ودعم األنظمة يف جمايل الصحة والنظافة، وإزالة األلغام، ودعم 
املنظامت الرئيسة عىل الصعيد اللوجستي. ويف هذه املرحلة أيضًا، من األمهية بمكان أن ُتبذل 
اجلهود الرامية إىل تلبية احلاجات الفورية بطرق تعزز أهداف التطور الطويلة األجل عوضًا 
عن املجازفة هبا. وفيام جيري توفري الغداء، جيب الرتكيز عىل إعادة قدرات إنتاجه. وبالتزامن 
املوانئ  منشآت  وترميم  الطرقات،  لتشييد  االهتامم  إيالء  جيب  اإلغاثة،  إمدادات  تسليم  مع 

وحتسينها، وإقامة خمازن يف املنطقة ومراكز للتوزيع. 

فام هو التعهد إذًا، وما هي مقومات عملية بناء السالم الرئيسة؟

عليها أن ترمي إىل توجيه الطاقة النامجة عن النزاع نحو اجتاهات بناءة، ومساملة بداًل 
من اجتاهات مدمرة وعنيفة. وهي ال ترمي إىل إلغاء النزاع بل إىل إنتاج تغيري إجيايب )قد يكون 

عفويًا أو موجهًا نسبيًا(. 

جيوز للتطورات االجتامعية والسياسية الطبيعية )تغيريات متزايدة بمرور الوقت( أن 
ُتعمل التغيري يف نزاعات تثريها جهات تعمل منفردة أو عرب أطراف ثالثة تعمل جمتمعة و/أو 
عرب دفاع يتسم بحسن التمييز والتدخل السيايس. تضم عملية بناء السالم عادة جمموعة من 
صانعي القرار السياسيني، واملواطنني، والوكاالت التي ُتعنى باملساعدات والتنمية، واملنظامت 
بصفتها مشكلة  النزاع  إىل حتوالت  املايض  ُنظر يف  ما  االجتامعية. وكثريًا  الدينية، واحلركات 
سياسية إىل حد بعيد. جيب وضعها كذلك يف خانة املشكلة االقتصادية واالجتامعية إذا ما أريد 

للتغيري البنيوي الدائم أن حيدث. 

يمكن لعملية بناء السالم أن تطرأ يف أي مرحلة من مراحل الدورة املتصاعدة. فإذا مل 
تأخذ الدبلوماسية الوقائية جمراها عند أول مؤرش إىل االضطراب، وبقيت املشكالت من دون 
تقويم، يمكن حينئذ لعمليات التحول، يف مراحل النزاع املتطور األوىل، أن تتخذ شكل إنذار 
مبكر يستدعي تطبيق تدابري وقائية مناسبة. وفيام تتصاعد وترية النزاع )وال سيام إذا استحال 
عنفًا(، قد تتوقف عملية التحول عىل نوع معني من إدارة األزمات أو التدخل، األمر الذي قد 
يتطلب الحقًا املصاحلة، والوساطة، واملفاوضة، والتحكيم، وخطوات مشرتكة حلل املشكلة. 

ويف النهاية، طبعًا، تشتمل عملية التحول عىل إعادة اإلعامر واملصاحلة. 

-

-

-
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مع  التعاطي  إىل  تسعى  التي  العمليات  كامل  يف  السالم  بناء  اسرتاتيجيات  تتلخص 
إىل  هتدف  وهي  تكرارها،  عدم  ضامن  سبيل  يف  الكامنة  العنيفة  واألزمات  النزاعات  أسباب 
معظم  به  تقوم  فام  واللباس.  والطعام،  واحلامية،  والنظام،  لألمن  األساسية  احلاجات  تلبية 
الفاعلة  والدولية  الوطنية  األنظمة  تطوير  أي   – السالم  بناء  هو  عفوية  بصورة  املجتمعات 
والثقافية  اإلنسانية  احلاجات  لتلبية  التعاون  وتدابري  النزاعات  حل  وآليات  للقرار،  الصانعة 

واالجتامعية واالقتصادية األساسية، وتسهيل املواطنة الفاعلة.

جتري عملية بناء السالم عىل األصعدة كافة يف املوطنـ  يف اجلامعة، عىل املستويني الوطني 
والدويل. ومنها عىل سبيل املثال، وضع أنظمة ضبط التسلح يف مكاهنا، وزيادة أعداد آليات 
هي  كذلك  والدولية.  الوطنية  الصفقات  يف  والسالم  التعاون  تضمن  كمحاوالت  الثقة  بناء 
احلال مع املبادرات يف داخل البالد التي ترمي إىل تقليص الفجوات بني الغني والفقري، ونرش 
مبادئ حقوق اإلنسان األساسية بني الشعوب كافة، وبناء عمليات التنمية املستدامة. تتضمن 

اسرتاتيجية بناء السالم يف فرتة ما بعد النزاع ستة عنارص رئيسة: 

إعادة إطالق االقتصاد الوطني؛

استثامرات المركزية مؤسسة عىل اجلامعة؛

إصالح شبكات االتصاالت واملواصالت الرئيسة؛

نزع األلغام )من املواقع املناسبة واملرتبطة باستثامرات أولية أخرى(؛

ترسيح املقاتلني السابقني وإعادة تأهيلهم؛

إعادة دمج السكان املهجرين.

تعترب عملية بناء السالم متممة لعملية حفظ السالم. إذ يتطلب فض النزاع بذل اجلهود 
يف  ثالثًا  طرفًا  متثل  عسكرية  قوات  عىل  السالم  حفظ  يقترص  حني  ففي  عدة.  مستويات  عىل 
بناء السالم عىل مبادرات مادية، واجتامعية  حماولة الحتواء العنف أو احلؤول دونه، يشتمل 
وبنيوية من شأهنا أن تساعد عىل إعادة اإلعامر وإعادة التأهيل. فمعظم عمليات حفظ السالم 

التابعة لألمم املتحدة تستتبع عملية بناء السالم إىل حد معني.

التنمية؛  إنسانية؛  لدواٍع  التدخل  املشرتك؛  األمن  األمن؛  املتحدة؛  األمم  أيضًا:  انظر 
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الوقائية؛ دراسات  الدبلوماسية  السالم؛  الثالث؛ حفظ  النوع  املستدامة؛ احلروب من  التنمية 
السالم؛ الدولة الفاشلة؛ العنف البنيوي؛ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. 
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 (Constructivism) البنائية 
البنائية هي مقاربة مميزة للعالقات الدولية تشدد عىل البعد االجتامعي أو الذايت املشرتك 
للسياسة العاملية. ويرص البنائيون عىل أن العالقات الدولية ال يمكن حرصها بأفعال وتفاعالت 
عقلية ضمن قيود مادية )كام يدعي بعض الواقعيني(، أو ضمن قيود مؤسسية عىل املستويني 
الدويل واملحيل )كام يقول بعض الدوليني الليرباليني(. فبالنسبة إىل البنائيني، ال يندرج التفاعل 
بني الدول ضمن املصالح القومية املحددة، ولكن جيب أن يتم إدراكه بصفته نمطًا من األعامل 
يصوغ اهلويات وتعمل هي عىل صوغه عرب الزمن. وتقدم البنائية االجتامعية خالفًا للمقاربات 
النظرية األخرى نموذجًا عن التفاعل الدويل الذي يدرس التأثري املعياري للهيكليات املؤسسية 
األساسية وللصلة القائمة بني التغريات املعيارية وهوية الدولة ومصاحلها. ومع ذلك، تتم يف 
الوقت عينه إعادة إنتاج املؤسسات بصورة مستمرة، وتغيريها عرب أنشطة الدول وغريها من 

الالعبني، فاملؤسسات والالعبون يمثلون كيانات إرشاطية متبادلة. 

بالنسبة إىل البنائيني، إن للمؤسسات الدولية وظائف تنظيمية وإنشائية. وحتدد القواعد 


