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(Peacekeeping) حفظ ال�سلم
يف عام 1998، تركت األمم املتحدة بصامهتا عىل نصف قرن من حفظ السالم. فقد خضع 
حفظ السالم الدويل لعدد من التحوالت منذ قيامه. ويف حني مل ينص ميثاق األمم املتحدة أصاًل 
تركزت  وقد  البارزة.  الدولية  املنظمة  األخري رسالة  أصبح هذا  ذاته،  بحد  السالم  عىل حفظ 
معظم اجلهود املبذولة يف عمليات حفظ السالم التقليدية عىل استخدام قوات مسلحة عىل نحو 

خفيف لتأمني منطقة عازلة بني األطراف املتنازعة. 

الفضىل  الطريقة  هو  السالم  فرض  أن  املتحدة  األمم  ميثاق  واضعو  اعتقد  األصل،  يف 
املتحدة خالل  األمم  الدويل. ولكن، خاب هذا األمل مع هتميش  النظام  لضامن احلفاظ عىل 
عىل  والقدرة  التسويات،  من  سلسلة  نتيجة  السالم  حفظ  مفهوم  تطور  وقد  الباردة.  احلرب 
تكييف كل مهمة وفقًا للظروف اخلاصة التي تواجهها عىل األرض. ومع ذلك، متيز تقدم حفظ 
السالم خالل احلرب الباردة بعدد من املبادئ التي حددت القواعد الواجب اتباعها عىل صعيد 
قاعدة  حاسمة:  القواعد  هذه  من  ثالثة  املتحدة.  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  انتشار 
القبول، رضورة عدم التحيز، وااللتزام بمبدأ استعامل القوة يف حالة الدفاع عن النفس ال غري. 

قوات حفظ  املضيفة حيث جيب نرش  الدولة  القبول مطلوبة من حكومة  قاعدة  ليست 
السالم فحسب، بل جيب كذلك ضامن قبول األطراف املتنازعة املحلية كافة إذا ظهرت بوادر 
الدولة األسمى  املتنازعة. فقد أمىل مفهوم سيادة  إقامة عالقة ناجحة بني األطراف  األمل يف 
ضمن إطار عمل نظام األمم املتحدة هذا القبول، وجيب أن ُيمنح يف سبيل إضفاء طابع الرشعية 
عىل تواجد قوات دولية ضمن حدود الدولة. ومبدأ القبول هو أحد اخلطوط الفاصلة الرئيسة 
بني فرض السالم )املحدد يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة(، وحفظ السالم )املسموح 

به بموجب رشوط الفصل السادس من امليثاق(. 

أما امليزة األخرى األساسية فهي مفهوم عدم التحيز يف نرش قوات حفظ السالم. تستلزم 
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أو أكثر.  ثالثًا يعمل بصفته حكاًم متجردًا يف فض اخلالف بني طرفني  عملية حفظ السالم طرفًا 
إذا لوحظ أهنا حتايب مصلحة أحد  القوة بكاملها  الشكوك عىل مصداقية  ُتلقى ظالل  أن  ويمكن 
األطراف املتنازعة. فال ترمي عمليات حفظ السالم إىل إصدار األحكام املسبقة عىل حلول القضايا 

املثرية للجدل، وال ُيقصد منها تغيري امليزان السيايس للتأثري يف اجلهود الرامية إىل هتدئة النزاع. 

أال  التقليدية  السالم  القوانني وعملية حفظ  إنفاذ  يميز عنرص أسايس بني مهمة  أخريًا، 
حالة  يف  إال  القوة  استخدام  للجنود  حيق  ال  السالم،  حفظ  مهمة  ففي  القوة.  استخدام  وهو 

الدفاع عن النفس. 

مدهتا،  وطول  حجمها،  يقرر  وهو  السالم،  حفظ  عمليات  عادة  األمن  جملس  ينظم 
وصالحياهتا. وبام أن األمم املتحدة ال تضم رشطة عسكرية أو مدنية تابعة هلا، تقرر الدول 
األعضاء ما إذا شاءت املسامهة يف املهمة، ويف هذه احلالة، حتدد عدد الرجال ونوع العتاد الذي 
تنوي تقديمهم. ويبقى العاملون املدنيون والعسكريون يف عمليات حفظ السالم أعضاء يف 
التابعة  العمليات  ومراقبة  إرشاف  حتت  مهامهم  يؤدون  لكنهم  اخلاصة،  الوطنية  مؤسساهتم 
لألمم املتحدة، كام ُيتوقع منهم الترصف وفقًا لطبيعة مهمتهم الدولية عىل وجه احلرص. وعادة 
ما يعتمرون قبعات أو خوذًا زرقاء، كام يضعون شارة األمم املتحدة لتحديد هويتهم بصفتهم 

حفظة السالم. 

يف  منها   36 ُنظمت  سالم،  حفظ  عملية   50 جرت  و2000،   1948 العامني  بني 
السنوات ما بني 1988 و1998. وحني وضعت احلرب الباردة أوزارها يف هناية الثامنينيات، 
أدى عدد احلروب األهلية املتزايد ترافقه نسبة تعاون ضخمة بني األعضاء اخلمسة الدائمني يف 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل ازدياد رسيع يف عمليات حفظ السالم. ففي عام 1990، 
بلغت ميزانية األمم املتحدة اخلاصة بحفظ السالم أقل من 0.5 مليار دوالر. وبحلول العام 
امليزانية لتبلغ 4 مليارات دوالر. ويميز بعض العلامء بني اجليل األول من  1994، ارتفعت 
عمليات حفظ السالم واجليل الثاين منها. فقد تم إعداد اجليل األول للتعامل مع النزاعات 
بني الدول، كام قام منطق تعاملها جزئيًا عىل احلؤول دون تدخل الواليات املتحدة املبارش أو 
االحتاد السوفيايت. وهلذا السبب، زود األعضاء غري الدائمني من جملس األمن معظم العاملني 
يف هذه القوات. وبعد احلرب الباردة، ُأرسلت بعثات اجليل الثاين لعمليات حفظ السالم إىل 
الدول،  أكثر من طابع احلروب بني  الطابع األهيل  فيها حروب طغى عليها  مناطق اشتعلت 
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واتسعت رقعة صالحيتها لتشمل تسليم املساعدات اإلنسانية، تنظيم االنتخابات واإلرشاف 
عليها، نزع السالح من املقاتلني السابقني وترسحيهم، تدريب الرشطة املدنية. ومن أصل 32 

عملية قامت هبا األمم املتحدة يف التسعينيات، كان 13 منها يف أفريقيا. 

وعددها.  السالم  حفظ  عمليات  كلفة  عمومًا  تراجعت  التسعينيات،  منتصف  منذ 
وتقوم األمم املتحدة اآلن بسدس عدد عمليات حفظ السالم التي توصلت إليه يف أوج هذه 
العمليات يف عام 1993. ويف حني انترش 80 ألفًا من حفظة السالم يف عام 1993، كان أقل 
من 15 ألف منهم يف اخلدمة بحلول العام 2000. ومتثل الواليات املتحدة أقل من 5 يف املئة 
من قوات األمم املتحدة. وبحلول العام 1997، تراجعت كلفة عمليات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة إىل أقل من مليار دوالر عىل الرغم من أن الدول األعضاء ال تزال مدينة لألمم 
فشل  وبعد  والسابقة.  اجلارية  السالم  حفظ  عمليات  رسوم  يف  املبلغ  هذا  من  بأكثر  املتحدة 
منتصف  يف  ورواندا  ويوغسالفيا،  الصومال،  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  بعثات 
التسعينيات، أصبحت األمم املتحدة أكثر حذرًا بشأن إرسال قوات حفظ السالم من فرتة ما 

بعد حرب اخلليج يف عام 1991. 

أواخر  يف  بساطة  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  أكثر  متكنت  اآلن،  حتى 
التسعينيات من جتنب اإلخفاق عىل الرغم من املبالغ الضخمة التي تدين هبا الدول األعضاء، ال 
سيام الواليات املتحدة. ولكن لن يبقى احلال عىل ما هو عليه. فبقيادة واشنطن، يتسع مرة أخرى دور 
األمم املتحدة يف عمليات حفظ السالم يف العامل بدءًا بكوسوفو. وبدعم الواليات املتحدة الكامل، 
أوكلت إىل األمم املتحدة مهمة إدارة احلكومة املدنية هلذا البلد الذي دمرته احلرب، وهي مهمة مل 
يسبق هلا مثيل. وانخرطت األمم املتحدة كذلك يف رشق تيمور، لتوفري األمن والدعم اإلداري، 
فيام تتعاىف الدولة اجلديدة من الدمار إثر كفاحها يف سبيل االستقالل عن إندونيسيا. ليست خدمات 
األمم املتحدة بالزهيدة، ويمكن تلبية الطلبات املتزايدة عليها رشط أن تتمكن الدول األعضاء من 

تأمني املوارد املادية املطلوبة لتخطي التعقيدات املتزايدة لعمليات حفظ السالم. 

انظر أيضًا: األمم املتحدة؛ بناء السالم؛ التدخل لدواٍع إنسانية؛ احلرب الباردة؛ احلروب 
من النوع الثالث؛ الدبلوماسية الوقائية؛ السيادة؛ القانون الدويل؛ املرتزقة؛ املالذ اآلمن.
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