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الكلمة االفتتاحية
قيل يل كثريا ،خالل السنوات املاضية ،أن مهمة الوسيط يف اتفاقات وقف إطالق النار أو االتفاقات
األمنية األخرى إمنا تعد مهمة سهلة .وبرأيهم تكمن السهولة بأن املرء يتعامل مع عسكريني منضبطني
وقضايا تقنية بحتة ،إذن فإن كل ما يحتاجه األمر هو اإلملام بكل حيثيات القضية يف أثناء العمل عىل
املحتوى .ولكن مع الوقت أثبت الواقع بأن هذا الرأي خاطئ .ا
ال يوجد اتفاق يكون التفاوض عليه سهال أو يحتاج إىل وساطة أقل من غريه .تأيت التسويات
بتنويعات واسعة تبعاً لتنوع املصالح .ويرتافق التوسط يف املجال األمني اإلحساس بأن هناك دوما املزيد من
املكاسب التي ميكن الحصول عليها أو القناعة بأنه ميكن الحصول عىل كل يشء دفعة واحدة .وبالتايل البد
من العمل الدؤوب للوصول إىل نوع من التسوية يعالج املحتوى بأفضل طريقة ممكنة ،وهذا أمر يستنزف
الوقت ويتطلب التحيل بالصرب .وهنا يكمن الرثاء يف الورقة البحثية التي يقدمها جريميي بريكهيل .ا
استطاع جريميي ،خالل مثانني صفحة ،أن يقدم لنا نظرة شاملة عىل املشكالت التي تظهر عند
التحضري للوساطة أو نقاش الرتتيبات األمنية .تحتاج الرتتيبات األمنية غالباً إىل معالجة القضايا األساسية
املتعلقة بالعنف .وفقاً للظرف ،ميكن أن تتم معالجتها عرب إنشاء مساحة للتفاوض ،أو العمل عىل وقف
العنف بشكل تام عرب تفكيك حالة الحرب كجزء من االتفاق السيايس واالجتامعي واالقتصادي والقضايئ
الشامل.ا
يبدأ جريميي يف ورقته مبعالجة املشاكل املتكررة قبل االنتقال إىل التفاصيل املفيدة مع “خريطة منطقية
واسرتاتيجية للتحوالت األمنية من الحرب إىل السالم” .هذه خريطة توفر مقدمة واضحة للمسار الواجب
اتباعه ،من وقف إطالق النار األويل إىل وقف إطالق النار النهايئ ،الذي يتطلب بدوره وضع مفاهيم إدارة
االنتقال األمني موضع التنفيذ.ا
يعرض جريميي رؤية بانورامية واسعة للتحديات ،واضعا كل خطوة من خطوات الرتتيبات األمنية
عىل أساس معريف وفهم متعمق للقضايا ،ويف نفس الوقت يقدم جريمي عرضا متسلسالً وتفصيلياً للمحتوى،
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الذي ميكننا من معالجة املوضوعات الصحيحة يف اللحظة املناسبة .وإن ذلك أمر حيوي ألنه ال جدوى من
معالجة موضوعات معينة إذا مل تتوافر املتطلبات األساسية ،بغض النظر عن مدى اعتقد املفاوضني بأنهم يف
وضع ملح أو عاجل .ومن هنا ،يكمن الفرق يف اتباع مقاربة اسرتاتيجية للتعامل مع املادة وتجنب االرتجال.
ال مكان لسوء التفسري كام يوضح جريميي بوضوح يف الجزء الثالث من النص حيث يسلط الضوء عىل أكرث
األخطاء شيوعاً عند محاولة التوسط يف الرتتيبات األمنية.ا
ومع ذلك ،هناك بُعد آخر مهم للغاية البد من تسليط الضوء عليه ،وهو ميتد كالعامود الفقري
عرب فصول الدراسة .حيث يركز جريميي اهتاممه ،عىل الشخص املقاتل سواء أكان رجالً أو امرأة ،ويسلط
الضوء عىل تفاصيل التغيريات املفاجئة التي ستحصل عىل أولئك املقاتلني الذين يخرجون للتو من األدغال.
بالنسبة إىل املناضل من أجل الحرية ،الذي يُطلق عليه بشكل خاطئ اسم مقاتيل حرب العصابات ،سيكون
عليهم التفاوض بشأن مستقبل مجهول يبدو دوما كفخ ،حيث يتعني عليهم الغرق يف عامل جديد من
املفاوضات أو الوساطة بعيدا ً كل البعد عن حلبات القتال التي خربوها لسنوات .ال أحد أفضل من جريميي
ميكنه تفسري ماهية هذا األمر ،بعد أن خضع مبارشة لعملية املفاوضات كمقاتل يف الجيش الثوري الشعبي
رس ًحا يف عام .١٩٨٢ا
ليصبح ً
يف زميبابوي
مقاتل م َّ
ال شك بأن دراسة جريميي هي دراسة يجب قراءتها ،وبالذات ألولئك املرتبطون بشكل مبارش أو
غري مبارش مبفاوضات املحتملة حول القضايا األمنية .وذلك لسبب بسيط للغاية يكمن يف أن ورقته توضح
املكان الذي يقف فيه الوضع التقني اليوم يف عامل متغري من املفاوضات أو الوساطة ،إن هذه الدراسة
توضح متا ًما االتجاه املستقبيل ملفاوضات السالم يف نطاق اإلجراءات املعقدة للغاية للرتتيبات األمنية.ا

اااجوليان توماس هوتينغر  -كبير وسطاء مديرية الشؤون السياسية  -قسم األمن
*
االنساني في وزارة الخارجية السويسرية.ا

المقدمة
لقد نشأت يف بلد يعيش حالة حرب أهلية .توجب عيل بعد إمتام التعليم املدريس أن أؤدي
الخدمة اإللزامية يف الجيش الرودييس وأن أنضم بال شك إىل القتال ضد أبناء بالدي من املواطنني
واملواطنات السود .كان يُتوقع مني ببساطة ،كباقي املواطنني البيض ،أن أؤمن بتفوق العرق األبيض وأن
أتخذ مكانا يف الخنادق العنرصية وأن أقاتل حتى املوت ،إذا لزم األمر ،يف سبيل قمع الحقوق السياسية
واالقتصادية واالجتامعية لألغلبية من السكان األصليني“ .لن يكون لهم أبدا ً حكم األغلبية ،أبدا ً ولو بعد
ألف عام” ،هذا ماكان ميليه علينا رئيس الوزراء إيان سميث ،كذلك أخربنا سميث بأن فريق البيتلز
كانوا شيوعيني!ا
وجدت نفيس ،بطريقة ما -وهذه قصة أخرى ،-أخدم يف الجيش الثوري الشعبي يف زميبابوي
 ،وأقاتل ضد زمالء دراستي البيض.
وهو الجناح املسلح التحاد الشعب اإلفريقي يف زميبابوي
كنا نقاتل من أجل تحرير جميع شعب زميبابوي  -من أجل الدميقراطية واالستقالل  -ودعونا أنفسنا
مقاتلني من أجل الحرية .أطلق علينا النظام الرودييس وحلفاؤه اسم اإلرهابيني.ا
لقد نجوت من حرب التحرير ،وعقب اتفاقية النكسرت هاوس واالنتخابات واالستقالل ،تم
ترسيحي من الجيش الوطني الزميبابوي الذي تم إنشاؤه حديثًا يف عام  ،١٩٨٢وهي عملية وجدتها أنا
وغريي من املقاتلني صادمة أكرث من الحرب نفسها.ا
عملت لعدة سنوات بعد ذلك يف بلدي مع زميبابويني آخرين يحاولون إيجاد حلول للتحديات
العديدة التي تفرضها عملية التعايف بعد انتهاء النزاع ،مبا يف ذلك اإلخفاقات الكبرية لربنامج
قبل أن يُطلب مني تقديم املشورة بشأن عمليات ما بعد انتهاء النزاع يف مكان آخر يف أفريقيا .ا

،

ومنذ ذلك الحني عملت يف العديد من عمليات وقف إطالق النار وحل النزاعات يف عدد من
الدول األفريقية .لقد كنت محظوظًا مبا يكفي للمشاركة يف مجموعة متنوعة للغاية من الجهود الدولية
واألفريقية عىل السواء  -سواء كانت قارية أو دولية أو غري حكومية  -ملواجهة تحديات إدارة الرصاع
وتطوير عمليات السالم ،مبا يف ذلك املهام يف األمم املتحدة وكمستشار لالتحاد األورويب واألفريقي ويف
حكومات مختلفة وكذلك لحركات مترد .خالل هذا العمل ،كانت تجربتي كمقاتل من أجل الحرية
هي األكرث فائدة ،بسبب رؤية املتمردين التي ما زلت بكل فخر أحملها معي خالل تحليل تحديات
الرصاع وما بعد الرصاع .بعد أن نشأت يف بيئة متضاربة ،واضطررت إىل اتخاذ خيارات صعبة ،تعلمت
تعبر الرؤى الواردة في هذه التقدمة عن آراء كاتبها وليس عن وزارة الخارجية السويسرية بالضرورة
ااااااكان الجيش الشعبي في زيمبابوي بقيادة جوشوا نكومو وزانو روبرت موجابى ،وقد قام الزعيمان بقيادة الجبهة
-١
الوطنية المشتركة حتى انتخابات عام  ،١٩٨٠ثم شكل روبرت موجابى اول حكومة
لزيمبابوى المستقلة.ا
اااا -نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج.ا
٢
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مدى أهمية محاولة فهم وجهة النظر “األخرى” ،وعىل وجه الخصوص لفهم األشخاص الذين يقاتلون
والهدف الذي يقاتلون ألجله .لقد ساعدين هذا املنظور ،بكل تأكيد ،عىل التساؤل النقدي حول تأثري
تدخالت بناء السالم من وجهة نظر سياسية وعملية .لقد زودتني تجربتي املبارشة يف كل من عمليات
التعايف من النزاع وما بعد النزاع بأساس متني لفهم بعض الحقائق املهمة ،وليس مجرد قبول االبتذال
الذي مييل إىل إلقاء خطاب التخطيط يف مرحلة ما بعد النزاع ،بل محاولة التفكري النقدي الجاد .بعد أن
اختربت بنفيس تجربة الترسيح ،أنا بالتأكيد لست من املعجبني كثريا ً بهذه العملية.ا
قضيت السنوات العرش األوىل من حيايت بعد سن البلوغ كمقاتل يف حرب التحرير يف زميبابوي،
والعديد من السنوات التالية التي تعاملت مع تحديات بناء السالم والتعايف بعد النزاع ،بعد كل هذا لقد
فوجئت حقاً ،بل وأصبت بخيبة أمل بعدم االحرتافية التي تعمل بها الجهود الدولية لبناء السالم .لقد
صدمت ،عىل وجه الخصوص ،من قلة االهتامم الجاد واالسرتاتيجي ،بالذات ،باألبعاد األمنية لعمليات
السالم .ولهذا السبب ،رحبت بفرص حضور وتبادل الخربات يف ورش العمل الدولية  -نادرة الحدوث لحد
الدهشة  -التي قامت بإدراج التحديات العملية للتفاوض عىل الرتتيبات األمنية لعمليات السالم وتنفيذها
يف جدول األعامل.ا
،
إحدى هذه املناسبات كانت ورشة عمل تدريبية تسمى دورة الوساطة من أجل السالم
قدمتها وزارة الخارجية السويرسية بالتعاون مع املؤسسة السويرسية للسالم ومركز الدراسات األمنية يف
املعهد الفيدرايل السويرسي للتكنولوجيا يف مدينة زيورخ .كانت هذه الدورة  ،التي بدأت يف عام ،٢٠٠٨
أول فرصة تدريبية واجهتها والتي استندت إىل الخربة العملية الواقعية للتوسط يف عمليات السالم ،والتي
تضمنت بالفعل األبعاد األمنية لهذه العمليات.ا
يف املحارضة األوىل التي قدمتها خالل دورة الوساطة من أجل السالم ،علّقت عىل الصعوبات
التي واجهتها يف التعامل مع مختلف املبعوثني الخاصني والوسطاء اآلخرين ،الذين مل يعرفوا سوى القليل
عن األبعاد األمنية لعمليات السالم .ولكن األكرث إثارة للقلق ،كان أنهم مل مينحوا هذه األبعاد سوى القليل
من االهتامم .لقد قمت بتذكري املشاركني بأن الدورة السويرسية للوساطة من أجل السالم كانت أول دورة
تدريبية دولية تضمنت بالفعل البعد األمني .وأعقب ذلك نقاش أشار فيه أحد املشاركني إىل أن املشكلة ال
تتعلق فقط مبرحلة الوساطة يف عملية السالم ،ولكن أيضا مبرحلة التنفيذ .اتفقنا جمي ًعا عىل أن الجوانب
األمنية لعمليات السالم كانت تخاطب ،عمو ًما ،املتخصصني يف الشؤون األمنية ببساطة ،والذين مل يتم
التعامل معهم كجزء ال يتجزأ من العملية برمتها ،وغالباً مل يتم مخاطبتهم كعنرص اسرتاتيجي أسايس يف
عملية السالم.ا
وباستثناء العسكريني سواء من الرجال والنساء ،فقد الحظنا بأن أياً من املبعوثني ،سواء الخاصني
أو الوسطاء أو املمثلني الخاصني أو املمثلني املقيمني لألمم املتحدة أو املديرين القطريني املعينني للتوسط
يف محادثات السالم أو قيادة البعثات يف بيئات النزاع أو ما بعد النزاع ،مل يتلق أي منهم تدريباً ميكنهم من
فهم الجوانب والرتتيبات األمنية لعمليات السالم .يف ظل هذه الظروف ،مل يكن من املستغرب أنهم تجنبوا
دمج الجوانب األمنية لعمليات السالم يف اإلطار االسرتاتيجي بل تعاملوا معها عىل أنها قضايا تقنية من
األفضل تركها للمتخصصني العسكريني.ا
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وتواجهنا املشكلة ذاتها تقريبا يف إعداد العنارص املدنية األوسع يف فرق الوساطة والتنفيذ يف
عمليات السالم .يتم ببساطة ترك الجوانب األمنية  /العسكرية للجيش بل ويتم استثناءها من الصورة
االسرتاتيجية األوسع.ا
أظهر تقييم املحتوى يف نهاية دورة الوساطة من أجل السالم وكل دورة تلتها ،أن املشاركني
القادمني من مجموعة واسعة جدًا من املؤسسات متعددة األطراف والحكومات واملنظامت غري الحكوميةالدولية واملنظامت الوطنية الرشيكة -قد قاموا بتثمني املعرفة التي حصلوا عليها من الرتتيبات األمنية
وباقي عنارص العمليات التي تم تقدميها يف الدورة .ا
وجاء التعليق األفضل من قبل أحد املشاركني بالقول“ :أنا أعمل يف املجال اإلنساين وتؤثر القضايا
األمنية بشكل مبارش عىل عميل ،ولكن هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها إمدادنا بنظرة ثاقبة حول كيفية
التعامل مع الرتتيبات األمنية للوساطة بشكل اسرتاتيجي ،و كيف يؤثر ذلك عىل عملية السالم الشاملة .من
املفيد للغاية أن يتم تبسيط بعض هذه القضايا العسكرية واألمنية ”.ا
أعتقد أن هذه هي النقطة الحقيقية .االختصارات التي ال ميكن فك رموزها مثل  DMZsو ORBATs
و  ، AOCsوكذلك التعقيدات الحقيقية واملتخيلة للوساطة العسكرية  /األمنية ،توحي بعامل غري مفهوم بل
ومن األفضل ترك أرساره دون كشف .ونتيجة لذلك ،نادرا ً ما يتم دمج الجانب العسكري واألمنيلعملية
السالم يف االسرتاتيجية العامة لعملية السالم ،وبدالً من ذلك يتم التعامل معه ببساطة كعنرص تقني ليس له
وظيفة أو تأثري سيايس أو اسرتاتيجي .هذا هو الخطأ ببساطة.ا
تتداخل العنارص العسكرية واألمنية لعمليات السالم بشكل كبري مع القضايا االقتصادية
واالجتامعية والسياسية  ،وتؤثر كيفية التعامل معها بشكل مبارش للغاية عىل جميع الجوانب األخرى
لعملية السالم.ا
عالوة عىل ذلك ،لن تكون تحديات بناء السالم املستدام مبارشة ومركزية يف أي مسألة أكرث مام
هي عليه عندما يتعلق األمر بسالمة وأمن األطراف واألشخاص املعنيني .لهذا السبب ،يجب أن تكون
القضايا العسكرية واألمنية جز ًءا ال يتجزأ من كل من اسرتاتيجية الوساطة والتنفيذ لعملية السالم.ا
مهم للغاية يف كيفية التعامل مع مختلف مكونات عمليات
من الواضح أن التدريب يلعب دو ًرا ً
السالم يف امليدان.ا
يف املقام األول ،تم إيالء القليل من االهتامم للتدريب عىل عمليات السالم بشكل عام ،عىل الرغم
من أن هذا قد تحسن إىل حد ما يف السنوات األخرية .ومع ذلك ،ال يزال البعض يستخدم الفرضيات والذي
من املمكن أن يكون ضارا ً.ا
فعال تلقائ ًيا .وزير الخارجية السابق
خاصا ً
خاصا أو ممثالً ً
إن السيايس املخرضم ليس مبعوث ًا ً
ليس بالرضورة وسيطاً مؤهالً .كام أن الضابط العسكري الكبري ال يكتسب بالرضورة معرفة فعالة بالتفاوض
وتنفيذ الرتتيبات األمنية يف فرتة ما بعد النزاع خالل وقت السلم أو من خالل تجربة القتال.ا
يتطلب التفاوض عىل عملية سالم وتنفيذها بالكامل مجموعة جديدة من املهارات ،التي يجب
تطويرها بشكل منهجي من خالل عمليات التدريب والتعلم املناسبة ،وخاصة تلك التي تستند إىل الخربة
امليدانية التي تم الحصول عليها بشق األنفس.ا
 - ٣مناطق منزوعة السالح  ،تشكيل المعركة  ،مناطق خاضعة للسيطرة.ا
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لقد تم عقد أول دورة تدريبية دولية ركزت عىل بناء املهارات العسكرية للوساطة وإدارة وقف
إطالق النار فقط يف يونيو /حزيران  .٢٠١٢وتم تنظيم هذه الدورة من قبل إدارة الشؤون السياسية باألمم
املتحدة ،وكل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الرنويجية ووزارة الخارجية السويرسية ،حيث سارت وفق
دورة الوساطة من أجل السالم** التي تقدمها سويرسا وتركز عىل الخربة املكتسبة من العمل امليداين وليس
الدراسة األكادميية .ا
يعد التدريب القائم عىل الخربة امليدانية عالجاً لعقم النظرية القامئة عىل القوالب الجاهزة.
هناك مقولة يف إفريقيا تقول”:عندما تتغري املوسيقى يتغري الرقص” .من املؤكد أن هذه القدرة عىل سامع
املوسيقى تتغري ،كام أن تعلم خطوات رقص جديدة ليس بأمر سهل ،خاصة بالنسبة لبعض السياسيني الذين
قابلتهم كمبعوثني خاصني وممثلني خاصني ،أو بالنسبة لقيادات األمم املتحدة ومديريها يف بيئات النزاع أو
ما بعده ،من الذين عملت معهم.ا
بعض كبار الضباط العسكريني الذين عملت معهم يف مفاوضات الرتتيبات األمنية مل يتمكنوا من
القيام بأكرث من خطوات التبديل البطيء .محاواليت لتشجيعهم عىل تجربة بعض خطوات الراستا أو الهيب
هوب قوبلت برفض متكرر ،وألنني مل أكن مستعدًا للفالس عىل إيقاع املارميبا التقليدي األفريقي الواضح،
فقد ابتعدت يف عدة مناسبات عن مسؤولني كبار تم تكليفي بتقديم املشورة لهم .ال ميكن تقديم النصيحة
لشخص ال يريدها.ا
لحسن الحظ مل يكن هذا هو الحال دامئًا ،وأود أن أخص اثنني من الزمالء الذين أدين لهم
باملعرفة الجديدة التي حصلت عليها ،وهام كل من رئيس أركان الجيش الكيني السابق واملبعوث الخاص
للهيئة الحكومية للتنمية ) (IGADخالل مفاوضات اتفاق السالم الشامل يف السودان ،الفريق الزارو
سومبيو وكذلك القائد الرنويجي لبعثة املراقبة والتحقق يف جبال النوبة ،وعضو اللجنة العسكرية املشرتكة،
اللواء جان إيريك فيلهلمسن .ا
مقاتل سابقًا من أجل الحرية ،اعتقدت دامئًا أنه ميكنك التمييز بني قائد جيد وقائد
باعتباري ً
ضعيف من خالل خاصيتني :ما إذا كانوا يطلبون معلومات ونقدًا من مرؤوسيهم بدالً من التظاهر مبعرفة
كل يشء ،وما إذا كانوا يعرفون كيفية البناء عىل أساس العمل الجامعي الفعال.ا
لن يقرتح الجرناالن سومبيو وويلهلمسن  ،اللذان لعب كالهام أدوا ًرا مهمة وناجحة للغاية يف
عمليات السالم يف السودان ،أبدًا أن نبني خططنا عىل بعض النامذج النظرية واملجردة .ودرس كالهام دامئًا
التضاريس والوقائع عىل األرض ،مع تشجيع مساهامت الفريق والتحليل والتفكري النقدي .هذه من بني
الصفات الرئيسية التي أعتقد أنها رضورية إذا كنا نأمل بأن تصبح جهودنا يف بناء السالم أكرث فعالية.ا
يتم اختصارها كاآلتي :اPMC
لل -هناك العديد من الدورات التدريبية الجيدة ذات الصلة بقطاع األمن الدولي متاحة في مراكز
٤
مختلفة  ،وتوفر العديد من الدول تدريباً فعاال ً للغاية لألفراد العسكريين والمدنيين قبل نشرهم في بعثات حفظ
أو بناء السالم .لكن القليل من االهتمام يتم إيالؤه للوساطة في الترتيبات األمنية وال يوجد سوى القليل من
فرص التدريب من أجل اتباع نهج متكامل في المنظورات المدنية والعسكرية لعمليات السالم .وأخيرًا  ،عدد
قليل ج ًدا من الدورات التدريبية تبني محتواها على تقييم نقدي للخبرة الميدانية.ا
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الهدف والبنية:ا
يعتمد هدف وبنية هذا النص عىل املحارضات التي قدمتها يف ورش العمل التدريبية التي
نظمها مرشوع دعم الوساطة  ،والتي استهدفت خرباء األمن والوسطاء املدنيني أو الجهات الفاعلة يف
بناء السالم ،مبا يف ذلك الجهات الفاعلة الدولية والوطنية عىل حد سواء.ا
ويهدف هذا النص إىل تقديم فهم متهيدي للوساطة وتطبيق الرتتيبات األمنية يف عمليات السالم،
واألدوات واملفاهيم واآلليات املتاحة إلدارة االنتقال األمني.ا
يف الجزء األول من النص  ،قمت مبراجعة نقدية للمشاكل التي تظهر بشكل متكرر يف الوساطة
وخالل تطبيق الرتتيبات األمنية .بدايةً ،نحتاج إىل توضيح الجوانب األمنية والعسكرية لعمليات السالم
حتى نتمكن من دمج هذه العنارص الحاسمة بشكل كامل يف اسرتاتيجيات الوساطة وبناء السالم .ال يحتاج
الوسطاء إىل أن يصبحوا خرباء أمنيني ،لكنهم يحتاجون إىل فهم أعمق للمحتويات واملراحل األساسية
للتحوالت األمنية .نأمل أن يسمح هذا للوسطاء مبعالجة القضايا األمنية باعتبارها قضايا أساسية وليس
مجرد إضافات تقنية بحتة السرتاتيجيات الوساطة.ا
إن املحتوى األمنيلعملية الوساطة هو سؤال اسرتاتيجي رئييس يف بناء السالم ويسمح ببناء نهج
اسرتاتيجي أكرث تكامالً للوساطة ،وبالتايل إنشاء نهج جامعي فعال ،بدالً من سلسلة عمليات الوساطة الغري
فهم واض ًحا من قبل جميع أعضاء فريق الوساطة لكيفية القيام مبهامهم املحددة .ا
مرتابطة .وهذا يتطلب ً
إن فريق الوساطة الجيد هو الذي يتسم باالنضباط ،والذي ميتلك القدرة عىل فهم آلية ارتباط
مهام الوساطة بعضها ببعض .يجب عىل الفريق أن يسرتشد باسرتاتيجية وساطة متامسكة ،تتمكن من
معالجة قضايا بناء القدرة عىل التفاوض (الحاجة إىل متكني الرشكاء املتفاوضني) واالستدامة (الحاجة إىل
معالجة امللكية الوطنية بطريقة جادة).ا
اااا -مشروع مشترك بين مركز الدراسات األمنية في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في
٥
مدينة زيورخ ،و مؤسسة السالم السويسرية سويس بيس في مدينة برن ،بتمويل من وزارة الخارجية السويسرية :
www.peacemediation.ch/mediation-support-project
اااااااألمثلة هي )١ :دمج األمن في عمليات السالم ،ورشة عمل وساطة لمركز جنيف للرقابة
-٦
الديمقراطية على القوات المسلحة ١١-٤ ،مايو  ،٢٠٠٩نظمها مشروع دعم الوساطة ،ومركز الدراسات األمنية في
المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في مدينة زيورخ ،واإلدارة السويسرية لشؤون الخارجية.ا
دورة األمم المتحدة للوساطة في وقف إطالق النار ،من  ١٠إلى  ٢١مارس  ،٢٠١٤التي نظمتها وزارة
ااا الخارجية السويسرية ،وزارة الدفاع النرويجية ،وزارة الخارجية النرويجية ،ووحدة دعم الوساطة التابعة لألمم
٢
المتحدة.ا
ااا دورة وساطة للسالم ،في العام  ٢٠١٠وبين العامين  ٢٠١٢و  ،٢٠١٦التي نظمتها وزارة الخارجية
٣
السويسرية ،والمؤسسة السويسرية للسالم ،ومركز الدراسات األمنية في المعهد الفيدرالي السويسري
للتكنولوجيا في مدينة زيورخ.ا
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لقد حاولت يف الجزء الثاين من النص وضع خريطة منطقية واسرتاتيجية للتحوالت األمنية
من الحرب إىل السالم .بالنسبة للمبتدئني  ،يجب أن يكون هذا الدخول مفيدًا ومتامسكًا يف عامل من
االختصارات واملصطلحات العسكرية.ا
من وجهة نظري ،عادة ما تكون هناك ثالث مراحل اسرتاتيجية عامة يف االنتقال األمني (عملية
وقف إطالق النار نفسها ،وقف إطالق النار وإدارة االنتقال األمني ومن ثم الوضع النهايئ للقوات) ،وميكن
تقسيم هذه املراحل إىل خطوات مرتابطة ومحددة بوضوح .وإن فهم هذه الخطوات وروابطها ميكّن
الوسيط من الحفاظ عىل رؤية اسرتاتيجية للعملية برمتها وتجنب تخطي املراحل األساسية ،التي عاد ًة
ماتكون املرحلة الوسطى والحرجة ممثلة بوقف إطالق النار االنتقايل وإدارة األمن .ومع ذلك ،اسمحوا يل
أيضً ا أن أذكر القارئ بأن هذه مجرد قوالب عامة ،تهدف إىل أن تكون مبثابة دليل لعملية معقدة ،ليس
بالرضورة ان يتم تنفيذ كل خطوة تم ذكرها خالل عمل الوساطة أو تطبيق الرتتيبات األمنية.ا
جميع القوالب تتسم بالخطورة ،حتى تلك التي أقدمها هنا .إن التفكري النقدي ووضع إطار
مفاهيمي يعتمد عىل الظروف املحددة والفريدة لكل رصاع أمران أساسيان لتمكني الوسيط من وضع خطة
الوساطة االسرتاتيجية الخاصة به .تستند القوالب إىل الخربات السابقة وميكنها أن ترشدك يف التفكري عندما
تواجه ظروفًا جديدة .كام يجب أال يحل محل التحليل النقدي الخالق الذي يتطلبه كل سياق جديد.ا
يف الجزء الثالث واألخري من النص ،عدت إىل موضوع األخطاء الشائعة يف التوسط يف الرتتيبات
األمنية ،ولكن هذه املرة ينصب تركيزي عىل أهمية املهام التقنية يف الوساطة األمنية والحاجة إىل خطط
تنفيذ واضحة ومعاهدات ،إضافة إىل الخرائط الدقيقة والجداول الزمنية واالتفاقات املنطقية واملفصلة
بوضوح.ا
لقد أضفت عرب النص بعض األمثلة العملية امليدانية من تجربتي الخاصة ضمن مجموعة من
العمليات لتوضيح النص األسايس.ا
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الجزء األول
.١ل المشاكل المتكررة خالل الوساطة في الترتيبات األمنية
لقد حصلت عىل فرصة هامة لتجربة ،وبالتايل تقييم ،مجموعة واسعة من التدخالت لدعم بناء
السالم ،وذلك بعد أن أمضيت أكرث من عرشين عا ًما كفاعل ،غالبًا ما كنت مستشا ًرا ،ملعالجة األبعاد األمنية
لعمليات ما بعد النزاع .لكن أكرث ما يذهلني عندما أعيد النظر يف هذه التجارب هو قلة ما يتعلمه املجتمع
الدويل من إخفاقاته ووكذلك مدى سهولة فرضنا مرا ًرا لإلطارات والصيغ التي تم تجريبها سابقا رغم فشلها.
ال شك يف أن هذه الصيغ قد حققت بعض النجاح يف مكان ما أو يف وقت ما وأصبحت عىل هذا األساس
منوذ ًجا ،لكن الظروف تختلف وتتغري باستمرار وال ميكن ألحد أن يستمر يف تكرار نفس األطر يف مثل هذه
.البيئات املتفاوتة مع مثل هذه النتائج السيئة بشكل متزايد دون أن ننتبه إىل أننا بحاجة إىل إعادة النظر
ولذلك فإن تقييم املشاكل املتكررة التي نشأت يف الوساطة وتطبيق الرتتيبات األمنية قد ميثل
نقطة انطالق جيدة.ا

ااااالحاجة إلى مقـاربة استراتيجية للترتيبات األمنية
.١.١
لقد تم التعامل مع الرتتيبات األمنية يف العديد من عمليات السالم وكأنها عنرص تقني بحت أو
إضافة إىل العملية السياسية .وهذا تحديدا ً ما يجرد الرتتيبات األمنية من صفتها االسرتاتيجية ويتجاهل
حقيقة أن هذه الرتتيبات يجب أن تكون عنرصا ً أساسيا يف اسرتاتيجية الوساطة الشاملة وعملية السالم
وكذلك عنرصا ً أساسياً يف تحديد مدى نجاعة واستدامة تلك العملية.ا
من املمكن القول بأن دمج الرتتيبات األمنية يف اسرتاتيجية الوساطة ليس مجرد مسألة تكامل
أو تنسيق تقني ،لكنه يف الواقع ركيزة اسرتاتيجية حاسمة ،تكون يف أحيانٍ كثرية مهملة رغم أهميتها يف
التخطيط الفعال لتسلسل وتنفيذ اتفاقات السالم املستدام.ا
تسعى غالباً جهود الوساطة الدولية ،نتيجة لهذا النهج غري االسرتاتيجي ،إىل معالجة الرتتيبات
األمنية كام يتم التعامل مع العنارص السياسية واالقتصادية واالجتامعية للمفاوضات ،أو كام لو انها لعبة
ِ
“فلنعط اثنان وخمسون مقعدًا لك ،وخمسة وعرشون لك ،وتحصل
بوكر عىل طريقة “ميكننا عقد صفقة”،
أيضً ا عىل لجنة نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج .وسوف نعطيك بعض املقاعد يف مجلس الشيوخ
أيضً ا!” ،إن هذا النوع من التعامل يتجاهل متاماً حقيقة أن الرتتيبات األمنية هي قضية حياة أو موت
لألطراف واملجتمعات املترضرة.ا
تتمحور الرتتيبات األمنية حول -إعادة -إسناد الحق يف احتكار استخدام القوة .وهذا يتطلب قبول
طرف أو أكرث من األطراف املسلحة ومجتمعاتها بفقدان قدراتها الهجومية والدفاعية .من غري املحتمل
أن يتم تغيري ميزان القوى بشكل مستدام ببساطة عن طريق استخدام بعض الحوافز قصرية املدى مثل
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برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج عىل سبيل املثال .إن التحدي الحقيقي يف بناء سالم مستدام يف
هذه الظروف يتمثل يف ضامن نجاح بناء بيئة آمنة متا ًما وسلطة رشعية ومتثيلية ،مام يجعل من مثل تلك
التنازالت رهانًا آم ًنا.ا
يجب أال ننىس أن الشاغل الرئييس للسكان املترضرين من النزاع إمنا هو األمن والسالمة
املستدامان للشعب نفسه ،وليس الصفقة السياسية.ا
ما مل يكن هناك اسرتاتيجية واعية للوساطة فيام يخص الرتتيبات األمنية ،فإنه يصبح من غري
املمكن دمج اسرتاتيجية الوساطة الخاصة بالرتتيبات األمنية مع تلك املتعلقة بعمليات الوساطة االقتصادية
واالجتامعية ،أو عىل نطاق أوسع مع اسرتاتيجية الوساطة -السياسية -الشاملة .ويتوجب عىل فريق
الوساطة التنسيق والعمل بشكل اسرتاتيجي (انظر الشكل  ،***)١وهذا أمر غري متوافر دوما.ا
يجب أن تستند خطة وساطة الرتتيبات األمنية وتنفيذها إىل اسرتاتيجية ،ويجب أن تكون
اسرتاتيجية الرتتيبات األمنية جز ًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية الوساطة الشاملة -وليس فقط خاضعة لها.-ا

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم

تتتتمن يحضر ومن يغيب عن طاولة المفـاوضات؟
.٢.١
سيتكون املشاركون يف الرتتيبات األمنية والعسكرية ،تقري ًبا بحكم تعريفهم ،ممثلني فقط
للحكومة والجامعات املسلحة األخرى ،ويف بعض الحاالت ،املجتمعات التي لديها قدرات مسلحة .إىل أي
مدى ميكن لهؤالء متثيل اآلخرين؟ا
تتخذ االطراف املنخرطة يف مفاوضات الرتتيبات األمنية قرارات لها نتائج بعيدة املدى عىل
مجتمعات أوسع .ومراعاة لذلك ،يجب أن يضمن الوسيط أن تكون املفاوضات السياسية األوسع واألطراف
املشاركة فيها ممثلة بشكل ٍ
كاف .بالطبع يجب عىل الوسطاء السياسيني دامئًا محاولة تقييم ومعالجة
التبعات األوسع للقرارات واالتفاقيات العسكرية .كام يجب عىل أولئك الذين يتوسطون يف الرتتيبات األمنية
الحرص عىل التعاون االسرتاتيجي الوثيق مع عمليات التفاوض والتشاور األخرى.ا
اااااااا الشكل  :١يجب أن تربط استراتيجية الوساطة بين مختلف المواضيع كجزء من تصميم عملية
***
الوساطة.ا
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وتظهر بطبيعة الحال أشكال محددة من التعاون تشمل املجاالت املتعلقة بالقضايا اإلنسانية
والترشيعية والسياسية .كام البد من األخذ باالعتبار تلك األصوات األقل وضوحاً ،مبا يف ذلك أصوات
املجتمعات غري املسلحة واملهمشة والنساء.ا
عادتاً ما تحجم األطراف املتفاوضة -املسلحة -عن تأييد أي توسيع للعملية والذي من شأنه
تقويض رشعيتها وقوتها عىل طاولة املفاوضات .أضف إىل ذلك أن عملية الوساطة ليست انتخابات
دميقراطية وبالتايل من املستبعد أن تنجح يف حال وجود تنافر بني األطراف .لذلك ال بد من إيجاد توازن
ميكن تحقيقه مبساعدة الوسطاء من خالل خلق مساحة لعملية تشاور واسعة النطاق مام ينعكس عىل
املفاوضات املبارشة.ا
إن أول بند هام وأويل يف جدول أعامل مفاوضات وقف النار غالباً ما يتمثل يف السؤال حول
من يتواجد ومن يغيب عن عملية التفاوض ،ومن املرجح أن يكون للتصدي لهذا التحدي بنجاح وبشكل
اسرتاتيجي األثر الكبري عىل عملية السالم الشاملة.ا
من حيث املبدأ ،يجب أن يسعى وسيط الرتتيبات األمنية إىل متكني كل طرف مسلح ،وليس
األطراف املسلحة املفضلة إليه فقط ،من الجلوس عىل طاولة املفاوضات ،إستنادا ً إىل أن املسائل العسكرية
هي التي تتطلب الحل وأن الجهات العسكرية هي التي ستقرر هذا الحل.ا
إن التصدي لهذا السؤال األسايس ليس سهالً ،ولكن ميكن للوسطاء استخدام وضعهم املحايد
ملساعدة األطراف والجهات الخارجية عىل التفكري مل ًيا يف اآلثار املرتتبة عىل استبعاد أو تضمني أطراف
مسلحة بعينها.ا
يف غضون ذلك ،من املهم توضيح أن دور الوسيط هو مساعدة األطراف ،وبالتايل ،ال ميكنهم
التشاور مع األطراف الفاعلة األخرى وإدخالهم يف العملية دون أخذ الضوء الخاطئ ولو ضمنياً من األطراف
الرئيسية .تتمثل الفكرة يف إقناع األطراف الرئيسية بفوائد زيادة الشمولية .عالوة عىل ذلك ،قد يكون
تقسيم األدوار بني األطراف الثالثة مفيدًا ،عندما تعمل أطراف ثالثة أخرى إىل جانب الوسطاء عىل إجراء
مشاورات وربط مختلف املسارات والجهات الفاعلة (انظر املربع .)١ا
املربع ١

كل طرف في مفـاوضات وقف إطالق النار شريك محتمل في تحقيق
السالم .كل طرف خارج المفـاوضات هو خصم محتمل.
جالسا يف املكاتب املكتسبة حديثًا للجنة الترسيح الوطنية يف أرض الصومال عام
كنت ً
 ١٩٩٣يف اجتامع مع مجموعة من قادة امليليشيات ،مبا يف ذلك املدير املعني من ِقبل الحكومة،
عندما مزقت املبنى فجأة سلسلة من االنفجارات .اختبأنا وعندما اختفى الضجيج ،اكتشفنا أن مركبة
مجهولة تحمل سال ًحا مضادًا للطائرات مكونة من ثنايئ الفوهة قد هاجمت بنايتنا وابتعدت عىل
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عجل .بعد ذلك بيوم ،أخربين مدير مركز الدفاع الوطني الذي عينته الحكومة أنه تم التعرف عىل
الجناة وأنهم مجموعة ميليشيا مناهضة للحكومة ،وأنه قد تم إرسال القوات املوالية للحكومة لنزع
سالح الجناة .ناقش زماليئ هذا األمر ثم اقرتحت خطة بديلة.
بصفتنا فريقًا استشاريًا للترسيح يف زميبابوي ) ، (ZIMDATكنا محايدين وغري متحيزين يف
نزاعات العشائر .ومع ذلك ،مل نتمكن حتى اآلن من تقديم أنفسنا إىل هذه امليليشيات العشائرية
بالذات ،التي تم اعتبارها بالتأكيد معادية للحكومة ومعادية لعملية وقف إطالق النار ونزع السالح.
اقرتحنا أن نستخدم هذا الحادث كفرصة للوصول إىل هذه املجموعة وفتح باب املناقشات .كانت
الحكومة وقادة امليليشيات املوالية للحكومة مشككني للغاية ،ولكن بعد مناقشات كثرية اتفقوا أخ ًريا
عىل السامح لنا مبحاولة هذه الخطة الجريئة بقبول الجميع .لقد أرصرنا عىل أن نذهب وحدنا وأن
نكون غري مسلحني.
ذهب فريقنا الصغري من املستشارين الزميبابويني إىل قاعدة امليليشيات ،بدون سالح
ورافعني علم زميبابوي .تم إيقافنا عند نقطة تفتيش مسلحة وبعد مشاورات متوترة تم أخذنا يف
نهاية املطاف ملقابلة قائد امليليشيا .سلمنا بعض الهدايا من الشاي والسكر وزيت الطهي والدقيق
وقدمناأنفسنا .ثم سألت قائد امليليشيا إذا كان رجاله هاجموا بنايتنا .أجاب“ :نعم” .ثم سألته ملاذا.
“أنت تتحدث فقط مع ميليشيا العشائر املوالية للحكومة ،ومل تكلف نفسك عناء الحضور والتحدث
إلينا .هذا يدل عىل أنك ال تحرتمنا” .ويجدر الذكر بأنه بناء عىل نصيحة الحكومة فإننا بدأنا بالفعل
.مناقشاتنا مع امليليشيات املوالية للحكومة التي يسهل الوصول إليها والتي يُفرتض أنها أقل خطورة
اعتذرت ووضحت أننا جئنا اآلن للقائهم وأننا كنا محايدين ومستعدين متاما للتحدث إىل
أي من الجامعات املسلحة ،مبا يف ذلك جامعته .كان رده“ :ميكننا أن نرى أنك جاد ألنك كانت لديك
الشجاعة للقدوم هنا لتجدنا وتتحدث إلينا .حتى قادة الحكومة خائفون منا وال يأتون إىل هنا .نحن
نحرتم الناس الذين لديهم مثل هذه الشجاعة .نحن عىل استعداد للتحدث معكم”.
بقي فريقنا يف قاعدة امليليشيات لأليام القليلة التي تلت ،وتطرق إىل خلفيتنا كمقاتلني يف
زميبابوي كام تحدثنا عن ووقف إطالق النار والعمليات والشعر يف زميبابوي وأنواع األسلحة ،ومعنى
الحياة!
يف غضون شهر ،أرسلت هذه امليليشيا مندوبًا لالنضامم إىل لجنة الترسيح الوطنية وأصبح
القائد نفسه صديقًا حميامً ورشيكًا ملتز ًما يف عملية السالم .وقد تويف لألسف يف الجولة األخرية من
الرصاع بني العشائر املوالية للحكومة واملناهضة للحكومة يف .١٩٩٥-١٩٩٤

 .٣.١قوالب جاهزة أم تحليل للوضع؟
لللل
من املؤكد أنه من غري املمكن تطوير اسرتاتيجية وساطة متامسكة دون تحليل جاد لحالة الرصاع
ومؤرشاته .إن االفتقار إىل االحرتاف يف العديد من عمليات بناء السالم -وتحديدا ً الوساطة -ال يبعث عىل
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الصدمة يف أي حال -عىل األقل بالنسبة يل -أكرث من الظروف التي يحاول فيها الغرباء وضع الخطط ،أو
وصف الحلول ،يف بيئات النزاع املعقدة ألبناء ذلك البلد ،دون القيام بأي يش أكرث من دراسة وتحليل سطحي
للظروف والسياقات .يف كثري من األحيان ،يكتفون بإجراء بعض االفرتاضات النمطية ومحاولة تطبيقها عىل
قالب مستعار.ا
ينعكس عدم الدقة يف املراجعة والتحليل النقديني عىل درجة االتكال عىل النامذج .تستند القوالب
الجاهزة فقط عىل الخربة السابقة وتقدم يف أفضل األحوال دليالً حول كيفية التعامل مع مشكلة ما .غال ًبا ما
تشري النامذج العامة لعمليات الرتتيبات األمنية إىل عدم وجود تحليل جاد للوضع املحيل ،وبالطبع أيضا لعدم
.القدرة عىل إنشاء كل من االسرتاتيجية والخطط العملية املناسبة
من الرضوري أن يحلل الوسطاء ومستشاروهم وخرباؤهم الوضع بجدية قبل وضع خططهم .أصبح
الحصول عىل قدر كبري من املعلومات أسهل يف عرص غوغل من أي وقت مىض ،مبا يف ذلك املعلومات التي
تبدو حساسة ورسية.ا
تساعد قراءة الخلفيات املتنوعة عىل فهم البيئات الجديدة .لكن األمر األهم والرضوري جدا ً يكمن
يف مقابلة السكان املحليني واالستامع إىل كل األصوات املتاحة ،خاصة صوت أولئك املخفيني أو املهمشني أو
رص يف فندقه من فئة الخمس نجوم ،بعد أن عقد
الضعفاء .لطاملا صدمني االستامع إىل مسؤو ٍل دو ٍيل كبريٍ محا ٍ
اجتامعات مع النخبة املحلية ،قائالً إنه يفهم متا ًما الديناميكيات .أو عندما تسمع هذا اإلحجام املألوف“ :ملاذا
أراهم؟ هل هم مهمون حقًا؟ ا
تغيب أصوات النساء عىل وجه الخصوص وبشكل واضح عن غالبية التحليالت التي تتناول النزاعات
بل وعن مفاوضات الرتتيبات األمنية .رمبا يكون هذا مفهو ًما ،حيث متيل النساء إىل عدم لعب أدوار قيادية يف
مهم للغاية يف العديد من جوانب الحرب ،كام أن وجهات
املنظامت العسكرية .ومع ذلك ،تلعب النساء دو ًرا ً
نظرهن وخرباتهن يف الرصاع ال تقل أهمية عن وجهة نظر الرجال .عالوة عىل ذلك ،كثريا ما تشارك املرأة يف
عملية صنع السالم ،ويتضح ذلك عىل مستوى القاعدة الشعبية ،واملعرفة بهذه العمليات ال تقدر بثمن عن
الوصول لتقييم احتامالت الوساطة.ا
ويُنصح الوسيط الذي يعمل يف القضايا األمنية والعسكرية بأن يتذكر دامئاً أن احتاملية متثيل
القطاعات غري املقاتلة وغري املسلحة من املجتمع عىل طاولة املفاوضات غري وارد ،ولكنهم حتام سيتأثرون
باالتفاقيات التي توصلت إليها األطراف املسلحة.ا
ال تقل خطورة القوالب -مبا يف ذلك تلك التي سأقدمها بحامقة فيام ييل -خالل عمليات بناء السالم
عن خطورة عدم القدرة عىل االستامع والتعلم .كل سياق هو فريد يف البيئات األمنية املتنوعة للغاية التي
نواجهها ويحتاج كل سياق إىل قالبه الخاص والجديد متا ًما .باإلضافة إىل ذلك ،يجب مراجعة كل منوذج -أو
خطة -جديدة وتعديلها باستمرار ملراعاة العملية والتنفيذ ،وهذا يعني :كيف يرتبط القالب يف كل مرحلة
بتطوير عملية السالم الشاملة مبجملها ،وما الذي تعلمناه من تطبيقنا للخطة حتى اآلن (انظر املربع )٢؟ا
أخ ًريا ،ولألسف ،قد يواجه الوسيط أحيانا عملية سالم بدون خطة عىل اإلطالق -ناهيك عن عدم
وجود اسرتاتيجية .-يف مثل هذه الحالة أنصحه باالبتعاد.ا
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املربع ٢

دراسة حالة وساطة للترتيبات األمنية  -استراتيجية محادثات أبوجا
بشأن دارفور
قام الفريق العامل عىل الرتتيبات األمنية أثناء محادثات أبوجا الخاصة بإقليم دارفور،
مبا يف ذلك أنا كمستشار ولوري ناثان بصفته وسيطًا ،بإجراء التقييم التايل لتطلعات ونوايا الالعبني
الرئيسيني يف مفاوضات الرتتيبات األمنية:ا
أرادت الحكومة السودانية:
• تجنب إضفاء الرشعية عىل حركات التمرد؛ا
• الحفاظ عىل امتيازاتها يف التوازن األمني؛ا
• احتواء النزاع ،إن أمكن ،وتحقيق القبول بالوضع الراهن؛ا
• احتواء القوات املسلحة املتمردة يف نقاط التجمع املحددة؛ا
• تجنب تحمل املسؤولية فيام يخص مشكلة ميليشيا الجنجويد ،وإن
• أمكن ،تفادي معالجتها؛ا
• االستجابة للضغط الدويل وتقليله؛ا
أرادت حركات التمرد:ا
• القبول واالعرتاف برشعيتها كرشيك مفاوض؛ا
• تجنب التجمع يف نقاط تجميع محددة ؛ا
حامية املناطق التي يسيطر عليها املتمردون ،مبا يف ذلك تقديم
• الضامنات -والحامية -من هجوم جوي أو باألسلحة الثقيلة ؛ا
• نزع السالح غري املرشوط مليليشيا الجنجويد؛ا
وعىل هذا األساس ُوضعت اسرتاتيجية وساطة لوقف إطالق النار استندت عنارصها
األساسية إىل أهداف التفاوض التالية:ا
• يتوجب عىل حكومة السودان القبول بوجود مناطق سيطرة املتمردين ) (AOCواإلقرار بأن
املتمردين املسلحني ال ميكن تجميعهم أو حشدهم إال إذا متت إعادة تعريف نقاط التجمع لتغطي
مناطق واسعة من مناطق سيطرة املتمردين ،وأيضا إذا تم تقديم ضامنات بعدم تنفيذ أي هجوم جوي
عىل مناطق التجمع هذه.ا
• يجب عىل حكومة السودان املوافقة عىل أن يقترص تواجد قواتها عىل مناطق السيطرة
الخاصة بها ،وبشكل رئييس يف الثكنات املتواجدة يف املدن أو بالقرب منها وعىل وطرق االتصال؛ا
• يجب عىل كال الطرفني قبول التواجد فقط يف أماكن سيطرتهم وكذلك القبول باملراقبة؛ا
• يجب عىل كل طرف أن يتحمل املسؤولية الكاملة عن السيطرة عىل جميع الجامعات
املسلحة يف مناطق سيطرته ،مبا يف ذلك الحكومة التي تتحمل املسؤولية عن ميليشيا الجنجويد؛ا
• وعىل هذا األساس ،تحتاج حركات التمرد إىل التخيل عن مطالبتها بنزع سالح الجنجويد فورا ً؛ا
• يحتاج عىل األطراف تحديد دور الجهات الدولية كطرف ثالث والقبول بها وبالضامنات
املقدمة من قبلها؛ا
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عىل هذا األساس تم تطوير إطار مفاهيمي لوقف إطالق النار -انظر املزيد من التفاصيل
أدناه -وشكّل هذا األساس السرتاتيجية وساطة الرتتيبات األمنية.ا
إن الهدف من دراسة هذه الحالة هو إظهار مدى تأثري التقييم الدقيق للنزاع وتطلعات
األطراف ومطالبهم -والتطبيق الجاد للتحقق من الواقع من قبل املستشارين -عىل كل من صياغة
مفهوم وقف إطالق نار قابل لالستمرار ،وكذلك اسرتاتيجية وساطة تتضمن متطلبات متعارضة
ومتناقضة.ا
كان البد من دمج واختبار هذه االسرتاتيجية يف الوساطة األمنية مع جوانب أخرى من
عملية الوساطة .من العدل هنا أن نوضح أن االسرتاتيجية التي اقرتحها املستشارون األمنيون مل تنفذ
قط .لكن النهج ،يف رأيي ،كان سليامً.

 .٤.١الملكية الوطنية والعملية المحلية
اااا
ال ميكن أن يتم حل جميع النزاعات يف سياقها الوطني ،أو من قبل الجهات الوطنية الفاعلة
وحدها .غالبًا ما تكون هناك حاجة لتدخل أطراف خارجية ،وبالفعل فإن دور األطراف الثالثة  -كوسيط
أو محكمني محايدين ،أو كمحفزين للتفاوض ،أو كرشكاء يف التنفيذ ويف الغالب كأطراف مهتمة -يعد
هذا اليوم عنرصا ً رئيسياً يف حل النزاعات وبناء السالم .تشارك األمم املتحدة ومختلف التكتالت اإلقليمية
والدول املستقلة وبعض الشخصيات بشكل متزايد حول العامل يف معالجة النزاعات بني الدول وداخل الدولة
الواحدة .إنها صناعة متنامية بل وتزداد ازدحا ًما وضبابية يو ًما بعد يوم.ا
يطول الحديث عن مداخالت بناء السالم الدولية ،إال أن األهم واألكرث تحدياً يتمحور حول كيفية
التدخل بطريقة تضمن “إحداث تأثريا ً جيدا ً أكرث منه ضارا ً” ،وقد لخص الوسيط الدويل املعروف جوليان
توماس هوتينغر األمر بقوله :من خالل تجربتي ،فإن العامل الحاسم يف هذا الصدد هو التأكد من أن
التدخل الخارجي يقوي ،بدالً من أن يضعف امللكية الوطنية -ليس عىل مستوى الدولة ولكن عىل مستوى
الشعب -لعمليات السالم.ا
ومع ذلك ،فقد رأينا جميعاً كيف أن امللكية الوطنية تتعرض للتهديد والتقويض يف كثري من
األحيان بسبب تغول عملية بناء السالم الدويل .تبدأ املشكلة بوصول الخرباء األجانب وأنا واحد منهم،
والذين يكونون معزولني يف داخل مايناسب املوقف الدويل ،وتحت ضغط رضورة إيجاد خطة وبشكل
رسيع ،من خالل استخدام أي معرفة رمبا اكتسبناها يف سياق مختلف متا ًما.ا
رمبا نكون نحن الخرباء الشكل األكرث خطورة للتعاون الدويل املتاح عىل هذا الكوكب اليوم.ا
ااااااانظر كتاب جيريمي بريكل ،مايو  /أيار  “ ٢٠٠٧حماية المدنيين من خالل اتفاقات
-٧
السالم :التحديات والدروس المستفادة من اتفاقية سالم دارفور” ،ورقة بحث معهد الدراسات
األمنية في جنوب أفريقيا رقم .١٣٨ا
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يعد توافر املوارد الخارجية وغريها من أشكال الدعم والتي يعلن عنها وصول الخبري األجنبي
الخطوة األوىل يف تقويض امللكية املحلية لعملية السالم ،ما مل يكن الفرد قاد ًرا عىل التوقف عن كونه خب ًريا
ومتعلم (انظر املربع .)٣ا
وبدالً من ذلك يصبح مستم ًعا
ً
املربع ٣

التعلم من عمليات السالم المحلية  -الصومال
لقد قامت دراسة ملهمة متحورت حول خارطة بناء السالم يف الصومال بتحديد وتحليل
ما يقرب من  90عملية سالم ناجحة تنتمي للصوماليني وقادتهم ،وقامت مبقارنتها مبثيالتها من
محاوالت الوساطة الدولية األربعة عرش الفاشلة .متيزت هذه العمليات الناجحة بقيادة الصوماليني
بقدرتها عىل اتخاذ القرارات عىل أساس توافق اآلراء ،واتّباع نهجاً تدريجياً ،كام متتعت بالفاعلية مع
الرتكيز عىل الحد من التهديدات ،إضافة إىل قدرتها عىل اإلدارة املشرتكة وتجنب نهج “الفائز يستحوذ
عىل كل يشء” ،وقد مثلت هذه العمليات نقيضاَ صارخاً للنهج الذي اتخذته عمليات السالم بقيادة
دولية .وكام علّقت يف مقال كتبته لكونسيلييشن ريسورسز“ :ينبغي أن تكون نقطة االنطالق للتعرف
عىل سياسة القطاع األمني يف الصومال هي فهم الطرق التي يتوسط بها الصوماليون أنفسهم يف
النزاع ،والتفاوض عىل وقف إطالق النار وإدارة األمن.
إال أنه عىل مدى العقدين املاضيني فقد تجاهلت الجهات الفاعلة الدولية النهج املحيل ،بل
وقامت بوضع مخططات خارجية لربامج سيادة القانون لتعزيز قدرة الدولة وإقامة احتكار -جديد-
للعنف [ ]...وبالتايل فإن تكرار الفشل يف إحالل السالم وتطبيق االسرتاتيجيات األمنية برعاية دولية
يف الصومال يعترب املؤرش إىل أنه قد حان وقت التغيري”.
إن نقطة االنطالق األهم ،بعد االستامع والتعلم ،هي إدراك أن عملية السالم تنتمي لألطراف
أواألشخاص املعنيني ،-وليس للخرباء الخارجيني أو الوسطاء ،وأيضاً ليس للمستشارين أو املبعوثني الخاصني.إذا مل ميتلك أطراف النزاع زمام العملية فلن يقوموا بتنفيذها بأمانة أو فعالية .يجب أن يتوىل هذا
اإلدراك أو الفهم عملية التوجيه بعمق كل خطوة تتخذ من البداية إىل النهاية .قد يحتاج أطراف النزاع
إىل املساعدة يف مجاالت معينة كالوساطة أو الحصول عىل مشورة الخرباء يف املجاالت التقنية أو يف عملية
تنفيذ اتفاقهم ،إال أن املساعدة هنا يجب أال تتحول إىل سيطرة أو استحواذ عىل االتفاق مبنأى عن أصحاب
٨
اااا-ااجونسون  ،ب“ )٢٠٠٩( .البحث عن السالم :عمليات السالم بقيادة الصومال من  ١٩٩١إلى
 ”٢٠٠٧في ريتشي  ،أ( .محرر) .هل يحدث فرقاً؟ ما الذي ينجح في االستجابة لألزمات والتهديدات األمنية -
يستمر النقاش [إلكتروني]  ،المديرية العامة للمفوضية األوروبية للعالقات الخارجية ،ص  ، ٢٦٢–٢٥٧متاح على:
http://www.interpeace.org
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا [ ١فبراير .]٢٠١٧ا
ا - ٩انظر كتاب جيريمي بريكهيل“ .األمن وتثبيت االستقرار في الصومال” ،وللمحررين برادبري ،م.
وهيلي ،س“ .لمن هذا السالم على أية حال؟” .ربط صنع السالم الصومالي بصنع السالم الدولي” ،مطبوعة
أكورد :مراجعة دولية لمبادرات السالم ،العدد  ،٢٠١٠ ،٢١ص .٢٧ا
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النزاع الفعليني والذين من حقهم امتالك السالم الذي قد يتبعه .يقدم الربوفيسور نيكوالس “فينك” هايزوم
مالحظته ،وهو الوسيط الجنوب أفريقي ذي الخربة فيام يتعلق باملسؤولية الوطنية الفعالة التي تيل النزاع،
برأيه من الرضوري “رفع مستوى الوعي لدى األطرف بكون عدوهم هو نفسه رشيكهم يف املفاوضات”.ا
يعد الخطأ األكرث شيوعاً من قبل الجهات الخارجية يف مجال الرتتيبات األمنية ،هو املحاولة
املتكررة إلبرام اتفاقات لوقف إطالق النار أو إدارة األمن نيابة عن األطراف املتحاربة .غال ًبا ما يبدأ ذلك
مبحاوالت من قبل الخرباء الخارجيني صياغة مقرتحات وتقدميها إىل األطراف ،وكثريا ً ما يليه بذل مزيد
من الجهود إلجبار األطراف عىل تقديم تنازالت ،والتي تم تحديدها مسبقًا يف مسودة االتفاقية املعدة يف
الخارج.ا
يجب أن يتوىل أطراف النزاع صياغة االتفاق حتى يتمكنوا من الوصول إليه ومن ثم تنفيذه بأمانة
وفعالية .ميكن للخرباء واملستشارين الخارجيني اقرتاح أفكار أو الرد عىل االستفسارات واألسئلة ،ولكن يجب
أال يحاولوا أبدًا صياغة االتفاقية نيابة عن األطراف .ا
وإذا ما قام الوسطاء يف حاالت خاصة بصياغة االتفاق فإنه يجب أن تستند املسودة إىل املعلومات
التي تم االستامع إليها مبارشة من أطراف النزاع ،عىل أن يكونوا قادرين عىل التفكري فيها وتكييفها ،وأيضاً
تبنيها .بإمكان الوسطاء بعد ذلك مساعدة األطراف يف التفاوض حول املسودات أو االقرتاحات املقدمة.
كام ميكنهم املساعدة يف صياغة التنازالت وتوجيه العملية .ومع ذلك ،يف نهاية املطاف ،عىل أطراف النزاع
أن يتمكنوا من امتالك اتفاقهم وتنفيذه ،والسبيل الوحيد لضامن حدوث ذلك ،هو عرب متكني األطراف من
امتالك العملية منذ البداية (انظر املربع .)٤ا
خامل يتحرك ببساطة مع رياح التنافس العدايئ ،وهذا يوجب عىل
إن الوساطة ليست نشاطًا ً
الوسطاء ومستشاريهم السعي إىل فهم النزاع وبناء اسرتاتيجية وساطة أساسية ،وتطوير إطار مفاهيمي
لتوجيه مفاوضات وقف إطالق النار .كام سيتعني عىل الوسطاء مساعدة األطراف عىل اتخاذ قرارات صعبة،
يف بعض األحيان سوف يستخدمون نفوذهم للضغط من أجل تأمني االتفاقات .و ليتمكنوا من لعب دورهم
بشكل فعال ،عليهم أن ميتلكوا منظورا ً اسرتاتيجياً للخيارات وكيفية تحقيقها ،ولكن عند القيام بذلك ،يجب
أال يصبحوا أطرافا بالوكالة يف املفاوضات .و أخريا ً ،ينبغي أن يكون هدف الوسيط مساعدة األطراف عىل
التوصل إىل اتفاق ليس مع الوسطاء ،وإمنا مع بعضهم البعض.ا
ينبغي لالسرتاتيجية العامة للتفاوض عىل الرتتيبات األمنية أن تتمتع بدآبة الجهد لتمكني أطراف
النزاع من تعزيز مليكتها للعملية يف كل مرحلة من مراحلها ،وضامن فهمهم وتحملهم ملسؤولياتهم عن
اتفاقهم وعملية السالم .إال أن قول هذا أيرس من فعله.ا
ااااا
ااااااا -اهايسوم،ن“ )٢٠٠٥( .إشراك الجماعات المسلحة في عمليات السالم :دروس من أجل مشاركة
١٠
فعالة من جانب طرف ثالث” ،المحرر روبرت ريشيغليانو “اختيار المشاركة :الجماعات المسلحة وعمليات السالم”،
مطبوعة أكورد :مراجعة دولية لمبادرات السالم ،العدد ،١٦ص .٨٩-٨٤ا
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املربع ٤

دراسة حالة لعملية وساطة ترتيبات أمنية  -تطوير سياسة شاملة لنزع
السالح في جمهورية أرض الصومال
تم تنفيذ عملية نزع السالح يف أرض الصومال ( )١٩٩٤-١٩٩٣من خالل إنشاء لجنة أرض
الصومال الوطنية للترسيح ) ،(NDCوالتي كانت أيضً ا مبثابة هيئة لوقف إطالق النار وإدارة األمن.
و يُعزى نجاحها الكبري إىل قدرتها عىل تطوير إطار سياسات مالئم ومملوك وطنياً ،والذي ،من خالله
تم توفري آلية شاملة ومتثيلية لقيادة العملية ،كام استطاعوا التغلب عىل الخوف التاريخي من أن
إحدى العشائر كانت تستويل عىل الرئاسة لنزع سالح العشائر األخرى.ا
وبينام كان الرئيس محمد إبراهيم عقال بحاجة إىل تأكيد قيادته للعملية من أجل إضفاء
الرشعية عىل الدولة القامئة حديثًا ،إال أنه كان بحاجة أيضً ا إىل معالجة السؤال“ :من ينزع سالح
من؟” أخذ الرئيس إيغال هذا التحدي عىل محمل الجد وأرص عىل رضورة إيجاد نهج متوازن .وتال
ذلك نقاش حاميس بني مستشاريه األمنيني ،دعي فيه الفريق االستشاري لترسيح زميبابوي
)(ZIMDAT
ززززززززززززللمشاركة .بعد مشاورات واسعة النطاق مع الشيوخ التقليديني والسياسيني
وقادة امليليشيات ،تم أخريا ً اعتامد مبادئ السياسات الخمسة التالية من قبل املساهامت الوطنية املحددة:ا
• ستتم عملية نزع السالح طوعياً؛ا
• ستكون عملية نزع السالح شاملة -مفتوحة ومتاحة لجميع املجموعات العسكرية-؛ا
• سوف يتم التنسيق والتنظيم لعملية نزع السالح مركزياً ،كام ستقودها الحكومة عىل
املستوى الوطني؛ا
• ستنفذ و تنظيم عملية نزع السالح محلياً من قبل القادة والزعامء املحليني؛ا
• يحق لجميع املجموعات العسكرية املشاركة أن تكون ممثلة بالتساوي؛ا
إذا ما تم تحليل هذا اإلطار السيايس ،ميكن عندها التأكد من امليزات الرئيسية -اإلطار
املفاهيمي -التي عالجت تحديات ومخاوف مختلف األطراف .ويهدف السبيل الطوعي والشامل
الذي توفره السياسة بشكل أسايس إىل ضامن التفاوض عىل العملية .إن التمثيل املتساوي لجميع
املجموعات العسكرية يف املنظمة كفل عملية قامئة عىل التوافق .حصلت الحكومة عرب قيامها
بالتنسيق املركزي عىل القبول لكل من دورها القيادي للدولة ورشعيتها كحكومة ،يف حني وفر
التطبيق املحيل ودورها القيادي الضامنة بأنه لن تقوم الحكومة أو أي عشرية مهيمنة بنزع سالح
العشائر األخرى .وبشكل أسايس ،ضمن نزع السالح الذايت هذا رشعية كل من القيادة الحكومية
واملحلية ،كام وفر األساس لتقليل التهديد املتوقع والذي يشكله نزع السالح املفروض خارجيًا.ا
مع وجود لجنة املساهامت الوطنية املحددة والتي متثل الحكومة املركزية وجميع الجهات
الفاعلة اإلقليمية ،باإلضافة إىل لجان املساهامت الوطنية املحددة اإلقليمية عىل أساس متثيل العشائر
وامليليشيات املحلية ،كان يُنظر بشكل متزايد إىل األبعاد املتعلقة بالتنظيم والعملية عىل أنهام
متوازنان وقادران عىل امليض قد ًما عىل أساس الحد من التهديدات املتبادلة.ا
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1.5.1.5.
ناضجة“
ناضجة“
”لحظات
”لحظات
.٥.١
غالباً ما تكون األطراف غري مستعدة ملناقشة عملية سالم كاملة وما يرتبط بها من التزامات
مستقبلية .وباملثل ،قد ال يكونون مستعدين لاللتزام بوقف رسمي إلطالق النار ،لكنهم قد يكونون
مستعدين ،أو بسبب الضغوط التي يتعرضون لها ،ملعالجة مختلف أنواع الوقف قصري املدى لألعامل
العدائية أو هدنة املفاوضات وااللتزامات ،مبا يف ذلك تلك التي تتضمن وصول املساعدات اإلنسانية .ا
يف هذا الصدد ،نحتاج إىل رؤية “الحظات املناسبة لزارمتان” كثامر ناضجة .ا
هناك أنواع ومراحل نضوج مختلفة ،ويجب فهم كل منها كخطوة محتملة متهد لفرص مستقبلية
أكرث أهمية .إن التحدي الرئييس هنا يكمن يف كيفية التعامل مع مثل هذه الفرص قصرية املدى ،سواء من
حيث أهدافها الخاصة -عىل سبيل املثال إيصال املساعدات اإلنسانية -أو ضمن إطار اسرتاتيجي أوسع
نطاقاً وأطول مدا ً.ا
يف حالة جنوب السودان عىل سبيل املثال فقد سمحت املفاوضات األولية حول الحاجة إليصال
مساعدات إنسانية ملواجهة تفيش وباء الدودة الغينية ،ومن ثم قيام عملية رشيان الحياة وبرنامج ترسيح
الجنود األطفال -بتنسيق من اليونيسف ،-كل ذلك سمح بإيجاد الفرصة الحقيقية األوىل لكال الطرفني،
وبالذات لحركة  /الجيش الشعبي لتحرير السودان ) ،(SPLM / Aللبدء يف فهم طبيعة املفاوضات وبناء
القدرات إلدارة عمليات التفاوض .لعبت هذه الخربات والتدريبات يف ذلك الوقت ،مع املهارات املكتسبة،
مهم يف متكني املفاوضات الالحقة .أدى يف وقت الحق القادة والزعامء الرئيسيون يف الحركة الشعبية
دو ًرا ً
لتحرير السودان املشاركني يف هذه العمليات املبكرة أدوا ًرا رائدة يف كل من مفاوضات اتفاقية السالم
الشامل  (CPA)،ويف املؤسسات املنشأة لتنفيذ اتفاق السالم الشامل.ا
ال ميكن أن يكون كل جهد وساطة ناج ًحا ،ولكن ميكنه عىل األقل بناء القدرات والحفاظ عىل
األبواب والفرص املفتوحة للمستقبل.ا

السالمالسالم
بناء بناء
أجل أجل
الدولة من
بناء بناء
استراتيجية
.٦.١
1.6.
الدولة من
استراتيجية
كثريا ً ما يتم الخلط بني بناء السالم وبناء الدولة يف الدول املنهارة بعد انتهاء النزاع فيام يسمى
ب “الدول الفاشلة” ،أو حتى يف الدول املترضرة بشدة .واألخطر من ذلك ،أنه غالباً ما يتم تبسيط
بناء الدولة عىل أنه طريق لبناء السالم .ببساطة هذا ليس افرتاضً ا صحيحاً ،خاصة بالنسبة إىل إفريقيا ،حيث
اااااا -ويليام زارتمان (“ )٢٠٠١توقيت مبادرات السالم :الجمود المؤذي واللحظة المناسبة” المراجعة
١١
العالمية للسياسات العرقية ،المجلد األول ،العدد  ،١سبتمبر ،ص .١٨-٨ا
ااااااااافي عام  ،١٩٨٩انظر :الم أكول ( ،)٢٠٠٥عملية شريان الحياة للسودان ،الحرب والسالم واإلغاثة
- ١٢
في جنوب السودان ،مطبوعة أكورد :مراجعة دولي لمبادرات السالم ،العدد  ،١٦الصفحات .٥٥-٥٢ا
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يُنظر يف كثري من األحيان إىل الدولة املركزية ما بعد االستعامرية ،بحدودها االستعامرية املفروضة بشكل
مصطنع ،عىل أنها سبب جذري للنزاع.ا
يكاد يكون أمر بناء الدولة يف البيئات املتنازع عليها أو املتأثرة بالنزاعات ،بحكم طبيعتها ،بحد
ذاته عملية محفزة للنزاع ،بدالً من الحد منه .ويتم تعزيز قوة الدولة أثناء نزاع يشملها ،إما باملشاركة
القامئة عىل توافق اآلراء ،عرب الخيار السيايس يف مجايل الوساطة واإلصالح ،أو يف حال هزمية القوى املعارضة
للدولة ،وهذا عادة ميثل الخيار العسكري .يف الحالة األخرية ،يقوم هذا النهج عىل النزاع والذي يفرتض أن
النزاع الناجح هو الطريق إىل السالم .ولكن البد من معالجة مسائل الكفاءة والرشعية عىل حد سواء .إن
الرتتيبات األمنية هي املرحلة التي تعكس هذا املفهوم بشكل أكرث حدة ووضوح من أي مرحلة أخرى يف
عملية السالم .تحتكر الدولة استخدام القوة ،لذا فإن نزع سالح مختلف الجهات املسلحة وإضفاء الرشعية
عليها هو التهديد الرئييس والفرصة النموذجية أيضاً .من ينزع سالح من؟ هل هو حقًا “الرئيس” أم هو يف
الواقع ممثل عشرية أو قبيلة أو أي مجموعة أخرى ذات مصلحة خاصة؟ا
متيل األطراف الغربية عىل وجه الخصوص إىل فكرة أن بناء الدولة هي الوسيلة األنجع لتحقيق
السالم ،وذلك بسبب منظورهم التاريخي للدولة القومية ،إضافة إىل قلة صربهم فيام يخص تحقيق النتائج.
يتضمن النزاع الحايل يف الصومال عرشين عا ًما من فشل بناء الدولة الذي فرضه الغرب ومحاوالت بناء
السالم التي عززها التدخل العسكري املبارش بشكل متزايد ،مام أدى فعليًا إىل تهيئة الظروف ملقاومة
درسا مفيدًا
وطنية موجهة نحو الجهاد يف الصومال والتي مل تكن موجودة بالسابق .ال يزال الصومال اليوم ً
حول املخاطر الشديدة لفرض طريق بناء الدولة نحو السالم.ي

1.7.
والقدرات
والقدرات
التقنية
التقنية
المشاكل
المشاكل
.٧.١
ال ميكن االفرتاض بأن جرناال ما سيكون قائدا جيدا لبناء السالم والحفاظ عليه ملجرد أنه كان قائدا
جيدا ُ يف وقت الحرب ،والعكس صحيح كذلك .إن تحديات ومهام التوسط لوقف إطالق النار واالنتقال
األمني معقدة ودقيقة وتتطلب مجموعة من املعارف واملهارات الجديدة .وتعد تحديات معالجة هذه
.الظروف الجديدة بالنسبة إىل الطرف الخصم أو املفاوض أكرث صعوبة
إن املفاوض العسكري املتمرد بالذات هو من يقوم مبواجهة أخطر التحديات ،خاصة وأنه من غري
املرجح أن يكون لديه اطالع كاف حول وقف إطالق النار وتنفيذه أو حول مفاهيمه أو أدواته أو آلياته.
عىل الرغم من أن هذا قد ينطبق عىل الجانب الحكومي ،إال أن الفرق هنا يكمن يف أن جيوش املتمردين
تفتقر عاد ًة إىل املوظفني األساسيني والقدرات اإلدارية ،وهذا يؤثر بشكل كبري عىل سلوكهم أثناء املفاوضات.
ااااااا -انظر أي ً
١٣
ضا جيريمي بريكل بشأن الترتيبات األمنية في عمليات السالم .أجرى المقابلة سيمون جيه.
ماسون من مركز الدراسات األمنية في  ٥مايو  ٢٠٠٩في اينسيديلن  ،سويسرا،ا
. http://peacemediation.ch/resources/movies
١٤
ااااااا -لما يقرب من عقدين ،قام المحللون الدوليون األكثر احتراما ومعرفة بالصومال والعديد من
الصوماليين أنفسهم بتوجيه انتقادات لهذا النهج ،و اقترحوا مجموعة من البدائل ولكن دون جدوى.ا
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ويف الوقت الذي ميتلك الجانب الحكومي الخرائط والقدرة عىل إعداد التقارير والخطط واملقرتحات
املكتوبة ،فإن املتمردين غالبا ما يعملون عىل أساس التخطيط الشفهي ،يليه رمبا رسم تخطيطي موجز أو
قصري.ا
يف مثل هذه الظروف  ،يصبح افتقار األطراف للمعرفة والقدرات التقنية أيضاً إفتقارا ً للثقة ،مام
ينعكس عىل ترصفاتها أثناء املفاوضات ،التي تصبح أكرث دفاعية وحذرا ً .عملياً من يريد أن يتحمل نتائج
املخاطرة عىل أرض مجهولة متاماً؟ا
ولهذا السبب ،فإن التدريب الذي يشمل املفاهيم والطرائق إضافة إىل األدوات والعمليات
املتعلقة بوقف إطالق النار هو غاية يف األهمية بالنسبة لألطراف .ال بد أن يستند هذا التدريب عىل معرفة
ميدانية حقيقية وأفضل املامرسات ،كام ينبغي إن أمكن أن يتم تقدميه من قبل مدربني لديهم معرفة
بالحاالت املامثلة وأن يكونوا محل ثقة األطراف.ا
وعند اللزوم ميكن تدعيم التدريب عرب توفري املستشارين .مرة أخرى ،يجب أن يكون هؤالء
املستشارون من ذوي الخربة امليدانية الحقيقية واملناسبة وأن يتمتعوا بثقة األطراف .يف حالة التفاوض عىل
اتفاق السالم الشامل السوداين ،تم تزويد الحركة الشعبية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان مبستشار من
مهم للغاية يف مساعدتهم
جيش حرب العصابات التابع لجيش زميبابوي للتحرير الوطني ،والذي لعب دو ًرا ً
عىل الفهم واالستجابة بفعالية لتحديات التفاوض عىل اتفاق مع الخرطوم .ميكن للمستشار القيام بذلك
تحديدا ً ،كونه لديه معرفة حقيقية وفعلية بالعملية ،واألهم من ذلك ،فهمها من منظور متكافئ كمتمرد
(انظر املربع .)٥ا
املربع ٥

تدريب المفـاوضين العسكريين  -دراسة حالة من محادثات أبوجا
للسالم حول دارفور
كان واضحاً من النظرة األوىل يف محادثات أبوجا بشأن دارفور أن الوفود العسكرية املتنازعة
كانوا منافسني غري متوافقني .ضم فريق الخرطوم ،املتألق مبيدالياته وزيه العسكري ،قادة كبار وذوي
خربة ،مدعو ًما برسب من ضباط األركان يحملون حقائب تتكدس فيها التقارير والخرائط ومختلف
أوراق العمل .كان لدى األعضاء الرئيسيني بالفعل خربة يف املفاوضات العسكرية من عملية اتفاق
السالم الشامل السابقة بني شامل وجنوب السودان .أظهر فريقهم االنضباط والثقة .أما قادة املتمردين
املختلفون فكانت تلك قصة أخرى .انقسموا إىل فصائل ،كل منها مرتاب ومتحفظ ،كام كانوا يفتقرون
بوضوح للقدرة عىل التخطيط والتفاوض ،والتي كانت حارضة بقوة عىل الطرف اآلخر من الطاولة.
وقد انعكست هذه الفوارق عىل سلوك الفريقني املتعارضني .استطاع فريق الخرطوم دون
كلل تقديم مقرتحات خطية أعدت بعناية .باملقابل عانت فرق املتمردين من التخبط ،غري راغبني يف
االعرتاف بأنهم مل يكونوا عىل دراية باملفاهيم املقدمة أو املصطلحات املستخدمة ،ومل يستطيعوا إال
املجادلة وتجنب املشاركة .وكان واضحاً أننا مل نبلغ أي تقدم.
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يف بداية محادثات أبوجا كنت قد قدمت توصيات برضورة أن تسبق مفاوضات اللجنة
العسكرية حلقات عمل تدريبية .كنت أتوقع أن يفتقر مفاوضو املتمردين إىل الخربة واملهارات
وبالتايل الثقة ،وأن الوفد الحكومي سيكون أكرث خربة ومهارة يف الوساطة العسكرية .ومع ذلك ،فقد
اقرتحت توفري التدريب والدعم االستشاري لكال الطرفني ،بنية التواصل مع الجميع بنفس املستوى
وبناء القدرات املتبادلة ورمبا إحداث بعض التفاعل بني الطرفني خالل بعض التدريبات عىل منط
السيناريوهات النقابية.
تم رفض اقرتاحي بحجة عدم كفاية الوقت لالستعدادات أو التدريب ،وبالتي كان علينا
التحرك بشكل عاجل نحو التفاوض عىل وقف جديد إلطالق النار ألن الوضع عىل األرض كان يتدهور،
إضافة ملامرسة املانحني ضغوطات لتحقيق نتائج رسيعة .اتخذ رئييس املبارش ،وهو قائد كبري ،موقفاً
ضدي ،مدعياً أن التدريب من شأنه ببساطة أن يربك األطراف ال أكرث .لذلك ،انتقلنا إىل مفاوضات ال
معنى لها أبدا ً .شكل الرفض واالستنكار املتبادل طقوس التفاوض اليومية .ومل يتم إحراز أي تقدم.
عىل مدى ستة أسابيع كنا يائسني من تحقيق أي تقدم ،وجهت نداء يائساً إىل املبعوث
الخاص للسامح له بإجراء بعض التدريبات وتجنيد وسيط عسكري متخصص لدعم جهودنا الفاشلة.
تم قبول طلبي ،ولكن برشط أن نواصل املفاوضات بالتوازي مع التدريبات ،وذلك من أجل تهدئة
املتربعني أو املراقبني املتلهفني لرؤية النتائج.
راهنت عىل بعض الخدمات ،عندما متكنت من إقناع بعضاً من الزمالء العسكريني من ذوي
الخربة يك ينضموا إلينا لبضعة أيام يف أبوجا ،وقمنا بتوظيف الوسيط الجنوب إفريقي املتمرس ،لوري
ناثان ،كوسيط عسكري .ونظمنا اسرتاتيجية وساطة مدعومة بربنامج تدريبي معد بعناية ومركّز للغاية.
صباحاً ،رشعنا يف التفاوض حول الخطوات األوىل كجدول أعامل تفاويض متفق عليه يتم طرحه يوم ًيا
الستبدال املوضوعات التعسفية التي كان مسمو ًحا بها سابقًا .ويف الليل قمنا بإجراء جلساتنا التدريبية،
والتي غطت الكثري مام ورد يف هذا النص .وكان مدربونا مجموعة متنوعة من الخرباء العسكريني ذوي
الخربة ،مبا يف ذلك قادة العصابات ،الذين ينتمون إىل خلفيات أشبه بكثري مبتمردي دارفور.
يف غضون أسبوعني ،تغري سلوك كل من املتمردين والوفد الحكومي بشكل جذري ووجدنا
أنفسنا نحرز تقد ًما ثابتًا .بدأ املفاوضون املتمردون بشكل متزايد يف طرح مقرتحاتهم الخاصة
والدخول يف مفاوضات حقيقية .لقد كان واضحاً أنهم أصبحوا أكرث ثقة ،كام أبدوا سعادتهم بتقديم
معرفتهم التقنية بوقف إطالق النار املكتسبة حديثًا إىل نظرائهم الحكوميني املرتبكيني .عمالً بنصيحة
معلمي السابق ،الفريق سومبييو ،عالجنا القضايا بشكل منهجي ،منها قضايا مواقف السيارات التي
يصعب تسويتها ،والرتكيز عىل بناء مجاالت االتفاق.
يف غضون شهر ،خفَّضنا عدد القضايا املتنازع عليها من سبعة وعرشين بندا إىل نصف دزينة،
وكان يف متناولنا اتفاق وقف إطالق نار جاد وموضوعي .يف النهاية تم االنسحاب من العملية ،ولكن
هذه قصة أخرى.
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1.8.1.8.
الواحد
الواحد
الفريق
الفريق
بروحبروح
العملالعمل
.٨.١
إن أسوأ عدو لعملية وساطة ناجحة بنظري هو املتباهي بخربته يف الفريق ،وال سيام إذا كان هذا
الشخص هو املبعوث الخاص األقدم .إن الوساطة الناجحة يف قطاع األمن ،كام هي الحال يف أي مكان آخر،
تدور جميعها حول العمل الجامعي.ا
إن املفتاح األول للعمل الجامعي الجيد يتلخص يف القيام بوظيفتك الخاصة وليس وظيفة شخص
آخر .ويف هذا الصدد ،فإن مختلف وظائف الفريق تتسم بأهمية بالغة وينبغي تنفيذها بدقة .يتعني عىل
الوسيط أن يتوسط ،أما املستشارين فعليهم أن ينصحوا ،وال بد للمراقبني أن يقوموا مبهمة املراقبة وحسب.
وعىل القمة يوجد املبعوث الخاص ،الذي يجب أن يكون مسؤوالً بشكل عام ،ولكن يتعني عىل الفريق أن
يحميه .ويجب أال ينجر املبعوث الخاص إىل نزاعات صغرية أو إىل مناوشات وساطة بسيطة ،بل يجب أن
يحتفظ بذخريته للمعارك الحاسمة فقط.ا
من املهم جدًا عدم الخلط بني دور الوساطة ودور االستشارة .يحتاج املستشار إىل بناء ثقة
األطراف ،وللقيام بذلك يجب عىل املستشار االبتعاد عن السعي إىل الحلول الوسط التي يسعى الوسيط
إىل تحقيقها .بل إن من املهم ،كمحام جيد ،أن مننح الطرفني أفضل مشورة ممكنة لتمكينهام من عرض
قضيتهم بشكل منطقي ومتامسك ،مع رؤية واقعية الحتامالت النجاح .وبهذه الطريقة يبني املستشار الثقة
مع األطراف .إن األطراف بنفسها ،مبساعدة الوسيط ،هي التي تحقق التسوية .وليس من شأن املستشار
أن يشارك يف البحث عن حلول وسط مع األطراف ،ألن هذا يعد تدخالً يف عمل الوسيط ،مام قد يؤدي إىل
االرتباك وعدم الثقة.ا
يتعني عىل املستشار أن يساعد الوسيط عىل التوصل إىل حل وسط من خالل تقديم املشورة
بشأن التسويات املمكنة والواقعية استنادا ً إىل مواقف األطراف .هذه النصيحة هي موجهة فقط للوسيط
وليس لألطراف .مهام كان املغريات ،يجب عىل املستشار أن يرتك دور الوساطة للوسيط .يجب أن يكون
املستشارون ،كبقية أعضاء الفريق ،منضبطني وملتزمون مبهامهم .إن عمل املستشار ليس باألمر السهل
القيام به عىل أكمل وجه.ا
كام يتعني عىل األطراف املتفاوضة أن تعمل عىل بناء فرق فعالة .ميكن للمستشارين الخارجيني
ذوي الخربات السابقة يف عمليات الوساطة تقديم املشورة لألطراف ملساعدتهم عىل إنشاء وإدارة فرق
تفاوضية مناسبة.ا

1.9.1.9.
نتائجنتائج
علىعلى
الحصول
سبيلسبيل
في في
الضغط
.٩.١
الحصول
الضغط
من الصعب دامئًا إدارة الجهات الخارجية ،وال سيام الجهات املانحة .ولن يسعى هؤالء إىل فرض
تأثريهم وتوجيه عمليه الوساطة وحسب ،بل إنهم أكرث ميالً إىل استعجال األمور .لذا من املهم أن يبقى
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مراقبو العملية أي األطراف الخارجية واملانحون عىل اطالع جيد ،وأن تتاح لهم ،عند الرضورة ،إمكانية
الوصول املنظم إىل األطراف ،لكن مع إبقائهم أيضً ا عىل مسافة بعيدة من عملية الوساطة املفصلة الفعلية.
ال ينبغي لهم أن يتوسطوا ،بل أن يراقبوا وحسب.ا
يف كثري من األحيان ،يحاول املراقبون وخاصة املانحني ،أن يرسعوا العملية بتخطي املراحل
وتطبيق الضغوط من أجل الوصول إىل نتائج بشكل رسيع .إن عملية الرتتيبات األمنية معرضة بشكل خاص
لهذه الضغوط .ولن يفهم املراقبون املدنيون الخارجيون بسهولة الحاجة إىل مزيد من الوقت فيام يتعلق
بالقضايا العسكرية واألمنية إذا مل يتم احاطتهم بتعقيدات العملية .لذا من املفيد أن يتم تشجيعهم عىل
فهم العملية .يف إحدى املناسبات قدم أحد السفراء الغربيني املشاركني يف عملية السالم السودانية ورش
عمل تدريبية تقنية حول عمليات الوساطة األمنية لزمالئه الدبلوماسيني وهم متنكرين يف زي حفالت
كوكتيل .كانت هذه دعوات جذابة يف الظروف “الجافة” للخرطوم ،وكانت مفيدة يف تعزيز فهم العملية
من قبل مجتمع املانحني.ا
من الواضح جدا ً ،فيام يتعلق باسرتاتيجية املرحلة االنتقالية األمنية الواسعة النطاق ،أن هناك دامئا
مغريات للقفز من املرحلة األوىل وهي وقف إطالق النار ،إىل املرحلة الثالثة وهي اتفاق الوضع النهايئ
للقوات ،دون السامح للمرحلة الثانية البالغة األهمية ،أي مرحلة إدارة األمن املشرتك االنتقالية ،بوضع
األسس الالزمة لألمن املستدام .سنتناول هذا األمر مبزيد من التفصيل عندما نناقش االنتقال األمنية.ا

1.10.
والتوقعات
والتوقعات
المعلومات
المعلومات
إدارة
إدارة
.١٠.١
تعد إدارة املعلومات عموماً خالل عمليات الوساطة أمرا ً مهامً للغاية ،وتصبح تحدياً وأمرا ً مثريا ً
للقلق عندما يتعلق األمر بالرتتيبات األمنية .تواجه أطراف النزاع مخاطر كبرية جدا ً خالل املفاوضات فيام
يتعلق بكيفية إطالع قواتها املسلحة ودوائرها االنتخابية عىل العملية وفهمها ،وكذلك بخصوص مسألة نرش
املعلومات الحساسة .يحتاج فريق الوساطة إىل إدارة تدفق املعلومات الخاصة به ومن ثم تلك املوجهة
للجمهور ،وإىل مساعدة األطراف حيثام أمكن إلبقاء دوائرهم الذاتية عىل إملام مناسب باملعلومات (انظر
مهم للغاية يف اسرتاتيجية الوساطة الواسعة ،خاصة عند تطبيقها
رصا ً
اإلطار  .)٦تعد إدارة املعلومات عن ً
عىل املجال الحساس للرتتيبات األمنية.ا
املربع ٦

التدريب وإدارة المعلومات  -دراسة حالة من اتفـاقية السالم الشامل
للسودان
يف بداية املفاوضات الجوهرية بني الطرفني بشأن كل عنرص من العنارص الرئيسية يف
جدول األعامل ،مثل الوضع األمني ،واالقتصادي ،والسيايس ،واالجتامعي .قام املبعوث الخاص للهيئة
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الحكومية للتنمية (إيجاد) ،الفريق سومبييو ،برتتيب تكليف الخرباء لتقديم ورش التدريب ،وهي
أفضل املامرسات لفرق التفاوض .وعىل الجانب األمني ،قمنا بإعداد برنامج تدريبي شامل ،غطى
مجموعة واسعة من املواضيع املستمدة من التجارب السابقة يف املفاوضات املتعلقة بالرتتيبات
األمنية :أنواع وقف إطالق النار والتنظيم ،ودور األطراف الثالثة ،ودور إدارة األمم املتحدة
لعمليات حفظ السالم ،وما إىل ذلك .يف جميع حلقات العمل هذه ،حرصنا عىل دعوة املتحدثني
الذين إما قدموا بالفعل عملية يف امليدان -بالنيابة عن منظمة دولية أو إقليمية ،-أو كانوا من
الجهات الفاعلة الوطنية ،والذين كانوا عىل الطرف املتلقي .كررنا حلقات العمل هذه عدة مرات
يف كل مرحلة من مراحل املفاوضات ،مع الرتكيز دامئًا عىل القضايا املطروحة يف الجولة التالية.
وقد كان واضحاً أن األطراف املتفاوضة استفادت بشكل كبري من حلقات العمل هذه ،وكان من
املالحظ أن قدرتها عىل التفاوض بثقة وتركيز تعززت بفضل هذه التدريبات.ا
يف وقت الحق .عندما كنا أكرث تعمقاً يف عملية التفاوض ،ظهرت فكرة جديدة تم
اقرتاحها يف املناقشات مع األطراف ذاتها .هل سننظر يف تقديم نفس ورش العمل ،ليس لفرق
التفاوض ،وإمنا لكبار الضباط والقادة امليدانيني؟ ولقد أيد الفريق السمبييو هذا الطرح بكل
حامس ،الذي أدرك عىل الفور أن مامرسة من هذا النوع ستساعد عىل تعميق الفائدة من
العملية ،وخاصة مساعدة قادة املفاوضات يف إدارة دوائرهم االنتخابية وبالتايل قادتهم يف امليدان.
وعىل هذا األساس ،رشعنا يف تقديم ورش العمل التدريبية إىل الزعامء والقادة يف امليدان عىل
جانبي خطوط القتال.ا
ميثل الحفاظ عىل الفهم والدعم والوالء من امليدان تجاه القيادة تحديًا كب ًريا يف عملية
التفاوض .ومن املفهوم أن تكون املستويات األدىن من الزعامة والقيادة تحت ضغط القلق والتوتر
إزاء التنازالت التي يقدمها قادتهم .يف السودان ،كافح الطرفان ،ولكن من الواضح أن الحركة الشعبية
لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان عاىن من هذه املشكلة طيلة املفاوضات .هناك
عنرص مهم يف هذه املشكلة وهو إدارة تدفق املعلومات .وقد قامت بذلك بالطبع قيادة الطرفني
نفسيهام بصورة روتينية ،ولكن طلب عقد حلقات عمل تدريبية يف مجال الرتتيبات األمنية يف امليدان
كان فكرة مبتكرة.ا
من خالل تزويد القادة امليدانيني مبعلومات مفصلة عن عمليات التفاوض بشأن الرتتيبات
األمنية ،كانت القيادة تزودهم بقدرة أكرب عىل فهم اإلحاطات التي يتلقونها حول العملية من
رؤسائهم .وقد عزز هذا التفاهم والثقة وساعد امليدان عىل الشعور مبزيد من االرتباط بالعملية.ا
وكان للتدريب فوائد أخرى أيضاً .من الواضح أنها ساعدت مستشاري األمن عىل فهم
الحقائق عىل األرض بشكل أفضل .مام يسمح لهم بالتايل بتقديم مشورة أفضل .باإلضافة إىل ذلك،
فتح قنوات جديدة للوساطة ،مبعنى أن القادة امليدانيني كانوا قادرين عىل طرح أسئلة حول العملية.
وقد منحهم ذلك صورة أوضح وقدرة متنامية عىل معالجة املسائل الصعبة التي يثريها مرؤوسوهم.
وبذلك متكنوا من التوسط يف العملية محل ًيا مع قواتهم .وأخ ًريا ،فتح الباب أمام خيارات تنفيذ وقف
إطالق النار وعمليات األمن االنتقالية برسعة وفاعلية أكرب ألن القادة امليدانيني املعنيني كان لديهم
فهم واضح ملا أمروا بتنفيذه.ا
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ملخص الجزء األول :التعامل مع المشاكل الشائعة
للترتيبات األمنية
قبل استكشاف أدوات ومراحل محددة للوساطة يف الرتتيبات األمنية ،والتي يغطيها الجزء الثاين
من هذه الوثيقة ،قام الجزء األول بتهيئة املشهد من خالل تسليط الضوء عىل املشاكل األكرث شيوعاً
املتعلقة بالرتتيبات األمنية .كام قدم بعض التوجيهات األولية حول كيفية معالجة هذه املشاكل  ،وهي:ا
• االستخدام االسرتاتيجي :يتعني عىل الوسطاء أن يعملوا عىل دمج الرتتيبات األمنية يف
اسرتاتيجية الوساطة الشاملة وربط األمن ،واالقتصاد ،وتقاسم السلطة ،والعدالة ،وغريها من املواضيع
املختلفة مع الرتكيز عىل التوافق فيام بينها.ا
• الشمول والتضمني :يجب أن يسعى الوسطاء إىل متكني كل طرف مسلح -وليس فقط األطراف
املسلحة املفضلة -من املشاركة يف املفاوضات األمنية ،حيث يحددون حل القضايا العسكرية.ا
• تحليل املوقف :إن العمل القائم عىل القوالب أمر خطري وال ينبغي له أبدا ً أن يحل محل
التحليل الدقيق للموقف واملشاورات املتعمقة ،والتي ال بد وأن تتضمن النساء وغري املقاتلني ،الذين قد
ال يكونون جزءا ً من العملية ،ولكنهم يتأثرون بنتائجها.ا
• امللكية الوطنية :هناك حاجة إىل بذل جهود مستمرة لزيادة امللكية الوطنية للعملية واملحتوى،
والتي تضم جهات فاعلة الحكومية وغري الحكومية .يجب عىل الوسطاء تجنب صياغة االتفاقيات ،وإذا
كان ال مفر من ذلك ،ينبغي أن يبنوا عىل املعلومات التي يتم االستامع إليها مبارشة من األطراف ،مع
ضامن أن يتمكن األطراف من تكييف املرشوع وتغيريه بحيث ميتلكان املضمون.ا
• لحظات النضج :من املفيد أن نتجنب املناقشات حول ما إذا كان النزاع “ناض ًجا” أم ال ،وأن نفكر يف
سلسلة من اللحظات الناضجة التي قد نتمتع بها بشكل أنشطة مختلفة ،حيث يستطيع املرء أن يرثي اآلخر.ا
• بناء الدولة ليس بناء سالم :يف سياقات النزاع ،ال يشكل بناء الدولة غالباً الطريق األكرث فعالية
إىل السالم .ويجب أن يستند بناء الدولة يف سياقات متوترة إىل التزامات القامئة عىل توافق اآلراء مبا يف
ذلك الجهات الحكومية وغري الحكومية.ا
• القدرة التقنية :هناك حاجة إىل معرفة ومهارات محددة للتفاوض والوساطة بشأن الرتتيبات
األمنية .وبالتايل ،فإن بناء القدرات التقنية  -إستنادا ً إىل الخربة امليدانية الحقيقية  -غال ًبا ما يجب أن
يسبق املفاوضات األمنية.ا
• العمل الجامعي :يشكل العمل الجامعي رضورة أساسية للوساطة ،مع وضوح األدوار
واملسؤوليات بني الوسيط األكرب ووسطاء اللجان واملستشارين يف املوقع واملستشارين الخارجيني.ا
• الجهات املانحة واملواعيد النهائية :من الصعب إدارة العالقة مع الجهات املانحة ،وخاصة
عندما تسعى تلك إىل تحقيق نتائج رسيعة .يحتاج الوسيط إىل هيكلة التواصل بني الجهات املانحة
وأطراف النزاع بهدف السامح بالتواصل ومنع عرقلة العملية .قد يلزم أيضً ا بذل جهود لتقديم الرشح
للامنحني حول أسباب استغراق العملية لكل هذا الوقت.ا
• إدارة املعلومات :يجب إدارة املعلومات عىل ثالثة مستويات ،أوال بني فريق الوساطة واألطراف
ضمن عملية الوساطة ،ثانيا بني عملية الوساطة والجمهور ،وأخريا ً بني األطراف املتنازعة ودوائرهم ،عىل
سبيل املثال القادة امليدانيني ،الذين يجب أن يكونوا عىل معرفة وأن يتم تدريبهم ،إذا كان لهم أن يقبلوا
بأي اتفاق من املمكن أن يتم الوصول له يف وقت الحق.ا
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الجزء الثاني
األمنية2.
األمنية
الوساطة
الوساطة
ومراحل
ومراحل
وأدوات
وأدوات
ـاهيم
ـاهيم
م.٢فمف
2.1.
والعملية
والعملية
والمضمون
والمضمون
القوالب
القوالب
.١.٢
يُعد فهم الروابط بني املضمون وعملية الوساطة أمرا ً مهامً للغاية ،ألن فهم كيفية تأثري املحتوى
عىل العملية والعكس يعد عنرصا ً رئيسياً يف تحديد اسرتاتيجية الوساطة .ويف هذا السياق ،ينبغي تطبيق
مفاهيم الوساطة األمنية وأدواتها ومراحلها (أي تسلسل) بطريقة دقيقة واسرتاتيجية ،وذلك عىل النحو
الذي يحدده سياق النزاع الذي يجري تناوله .ميكن أن تكون القوالب ،كتلك املقدمة أدناه ،أدلة عامة
للغاية السرتاتيجية الوساطة .إن كل سياق يختلف عن اآلخر ويتطلب تحديد محتوياته ومعالجته وتسلسله
الخاص.ا

2.2.
األمنية
التحوالت
األمنية
التحوالت
.٢.٢
إن ما قد يتم تصويره عىل أنه عملية وقف إطالق نار واحدة هو يف الواقع عملية أكرث تعقيدًا،
تتضمن سلسلة من الخطوات واملراحل والتحوالت املرتابطة .ا
كام قلت ،فإن القوالب خطرية ،ولكنها تستخدم كدليل لالسرتشاد يف العمليات املعقدة ،ميكن أن
تساعد يف تركيز تفكرينا وتوفري أساس للتخطيط االسرتاتيجي .مع أخذ ذلك يف االعتبار ،فإن من املفيد فهم
مفاوضات الرتتيبات األمنية يف ثالث مراحل محددة ،عىل النحو التايل:ا
• املرحلة األوىل  -عملية وقف إطالق النار
• املرحلة الثانية  -اإلدارة االنتقالية املشرتكة لوقف إطالق النار  /إدارة األمن
• املرحلة الثالثة  -الوضع النهايئ للقوات
يجب أن تستند اسرتاتيجية الوساطة الخاصة بالرتتيبات األمنية العامة عىل نهج متكامل إزاء
املراحل الثالث ،مع اعتبار املرحلة األوىل نقطة الدخول للبدء يف العمل ،أما املرحلة الثانية فهي مرحلة
إضفاء سمة التحديد عىل عنارص العمل ،وينظر إىل املرحلة الثالثة عىل أنها الحالة النهائية .عادة ما يجب
أن يتم تناول املراحل الثالث من التحول األمني -من الحرب إىل السلم -بطريقة واضحة أو متسلسلة
ومنطقية ،وإن كان هذا ال ينطبق عىل جميع الحاالت.ا
بشكل عام ،تركز مرحلة وقف إطالق النار عىل الخطوات الالزمة لوقف القتال وإرساء وقف
دائم إلطالق النار بني األطراف املتنازعة ،بينام تركز املرحلة االنتقالية عىل اآلليات الالزمة للقيام مبا ييل:
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أ) إدارة وقف إطالق النار ورصده واإلرشاف عليه( ،ب) إدارة األمن املؤقت واإلرشاف عليه( ،ج) التحضري
التفاق الوضع النهايئ للقوات .تتعلق املرحلة الثالثة واألخرية باالتفاق األمنيالشامل والنهايئ ،مبا يف ذلك
اإلصالحات الالزمة ودمج القوات ونزع السالح والترسيح وإعادة الدمج وكذلك هياكل القيادة الجديدة.
وكل مرحلة من مراحل االنتقال األمني هي مرحلة مميزة وتتكون يف حد ذاتها من مجموعة من الخطوات
واإلجراءات ،وبالتايل يجب أن تسرتشد باسرتاتيجية مكوناتها الخاصة كجزء من االسرتاتيجية الشاملة األوسع
نطاقاً.ا
يجب أن تحقق كل مرحلة أهدافها املحددة بنجاح وأن تريس األسس واإلطار العام للمرحلة
التالية .ومن الرضوري ،خالل عملية االنتقال األمنيبرمتها ،بناء القدرات وااللتزام وتحقيق النتائج وبناء
الثقة.ا
آمل أن أمتكن من مساعدة القارئ عىل فهم كيفية التفاوض عىل مشكالت األمان وتنفيذها،
وذلك من خالل محاولتي سرب أغوار املفاهيم واألدوات واآلليات واملراحل املرتبطة بالرتتيبات األمنية ما
أمكن يف القسم التايل .ا

2.3.
النار النار
إطالقإطالق
وقفوقف
األولى -
األولى -
المرحلة
المرحلة
.٣.٢
2.3.1.
إطالق النار
وقفالنار
أنواعإطالق
 .١.٣.٢وقف
أنواع
هناك يف الواقع أنواع كثرية جدًا من “وقف إطالق النار” ،ومن غري املفيد استخدام املصطلح
بشكل فضفاض .غال ًبا ما ت ُستخدم مصطلحات مثل وقف إطالق النار ووقف األعامل العدائية والهدنة وما
إىل ذلك عىل نحو متبادل وغري مفيد لوصف أشكال محددة جدًا من وقف األعامل العدائية .وال بد من
النظر إىل األشكال املختلفة لـ”وقف إطالق النار” باعتبارها خطوات تدريجية محددة وقابلة للتنفيذ يف
عملية وقف األعامل العدائية ،رغم أنه ليس بالرضورة أن تكون متتابعة.ا
سأبدأ بتحديد أنواع وقف إطالق النار ،واالنتقال عرب القامئة من األنواع األقل تحديدًا وقابلية
للتنفيذ إىل أكرثها:ا
• هدنة ساحة املعركة :وهي هدنة قصرية األمد لألعامل العدائية ال يتم مراقبتها .أثناء الحرب
العاملية األوىل ،أعلنت القوات األملانية والربيطانية هدنة يوم عيد امليالد ،حيث لعب الجانبان مباراة كرة
قدم قبل أن يعودوا إىل القتال املرعب يف حرب الخنادق .وقد يتضمن الشكل األكرث وضوحا للهدنة وقفاً
متفقاً عليه لألعامل العدائية لسحب املصابني من ساحة املعركة ،كام حدث عدة مرات يف الصومال أثناء
املراحل األوىل من الحرب بني اتحاد املحاكم اإلسالمية والحكومة االتحادية االنتقالية يف مقديشو يف عام
.٢٠٠٨ا
• يشكل إعالن النوايا أو إعالن املبادئ يف كثري من األحيان الخطوة األوىل التي تتخذها األطراف
املتنازعة عىل طريق عملية التوصل لوقف إطالق النار .وميكن ألحد الطرفني أو كليهام إصدار إعالن
نوايا -أو عىل وجه التحديد املبادئ ،-مام يدل عىل أنهم بصدد النظر يف وقف إطالق النار .وقد تكون
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هذه خطوة ،يتم اتخاذها خالل مرحلة ما قبل التفاوض يف سبيل تهيئة الظروف للمفاوضات ،مبا يف ذلك
إعداد األتباع واملؤيدين الحتامل حدوث املفاوضات .قد يشارك الوسطاء ،غال ًبا من وراء الكواليس ،وقد
يتم اتخاذ هذه الخطوة من طرف واحد متا ًما ،وال توجد عادة التزامات رسمية مشرتكة يف مثل هذا
اإلعالن.ا
• تقييد األعامل العدائية بأشكال متنوعة :ميكن تطبيق أشكال مختلفة من الحظر أو القيود
املرتبطة بالحرب عىل سلوك األطراف دون الحاجة إىل أي اتفاق خاص ،مثل االعتداءات عىل األطفال
واملستشفيات واملواقع الدينية وما إىل ذلك .كام أن مجموعة القوانني الدولية املتعلقة بقواعد الحرب
وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين تنطبق -نظريًا عىل األقل -عىل جميع أطراف النزاع .باإلضافة إىل
آليات الرقابة هذه ،ميكن ألطراف النزاع أن تطبق أشكال مختلفة ومحددة أخرى من القيود عىل األعامل
العدائية ،سواء من جانب واحد أو بشكل مشرتك .وقد يتم تطبيق هذه القيود عىل األعامل العدائية
عىل أساس املبادئ اإلنسانية ،مام قد تؤدي يف الواقع إىل أشكال مختلفة من “وقف إطالق النار ألسباب
إنسانية” عىل وجه التحديد ،األمر الذي يشتمل عىل مجموعة متنوعة من التدابري التقييدية ،عىل سبيل
املثال “مناطق حظر إطالق نار” حول مستشفى ما .وقد تشكل هذه القيود بدايات لعمليات وقف
إطالق نار طويلة األمد .ال توجد عاد ًة اتفاقيات رسمية مطبقة ،كام ال يتم التحقيق من االلتزام بهذه
القيود.ا
• يكون وقف األعامل العدائية مؤقتاً ويشكل نسخة تم متديدها لهدنة ساحة املعركة ولكنها ال
تشمل ،عادة ،فض االشتباك بني القوات ،وكذلك ال يرافقه أي آليات مراقبة .إن وقف األعامل العدائية
غالباً ما يكون الخطوة الحقيقية -املؤقتة -لكن األوىل باتجاه وقف إطالق النار .يتم اإلعالن عنه لفرتة
محددة باتفاق األطراف ،وهو يستهدف عادة تهيئة حيز وفرصة لوضع عملية وقف فعيل إلطالق النار
واالتفاق عليها.ا
• وقف إطالق النار هو اتفاق رسمي بني األطراف ،يرسي هذا االتفاق لفرتة محددة ،ويهدف
إىل فك االشتباك بني القوات والتأسيس التفاق وقف أعامل عدائية ميكن التحقق منه .إن “وقف إطالق
النار املناسب” الذي يضم هذه العنارص األساسية هو ما تحتاجه عملية السالم لوقف القتال يف واقع
األمر .وبالتايل ،يجب تفعيل وقف إطالق النار ،وهذا أمر يتطلب عادة شكالً من أشكال فك االشتباك
وإعادة نرش القوات .وال بد أيضاً من التحقق من هذا األمر ،ويف هذا الصدد قد يكون بوسعنا أن نهيب
باألطراف الثالثة أن تلعب دور “الحكم” املحايد.ا
• ال يعترب االستسالم أو الهزمية عاد ًة وقفا إلطالق النار ،بل يف الحقيقة هو متاماً كام يبدو عليه.
إن هزمية أو استسالم طرف ما يؤدي إىل وقف األعامل العدائية ،وتتطلب عمليات االستسالم بحد ذاتها
إدارة واتفاق .وينبغي يف هذا النوع من وقف إطالق النار تطبيق مسائل السلوك اآلمن ونزع السالح
ومعاملة أرسى الحرب وتطبيق القانون الدويل وقواعد االشتباك املتعلقة بحقوق السجناء.ا
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2.3.2.2.3.2.
إطالق النار
وقفالنار
ـاقيةإطالق
وقف
ـاقيةالتف
األساسية
األساسية التف
المتطلبات
المتطلبات
.٢.٣.٢
يجب أن تتضمن اتفاقية وقف إطالق النار ما ييل:ا
• املبادئ والتطلعات :املبادئ التوجيهية والتطلعات األوسع التي تضع إطارا ً لعملية الرتتيبات
األمنية ضمن عملية السالم األوسع نطاقاً.ا
• املصطلحات واألهداف :تعريفات ولغة واضحة  ،وإطار متامسك من األهداف.ا
• األطراف والجهات الخارجية :تعريف األطراف ،مبا يف ذلك دور األطراف الثالثة.ا
• التنظيم :اإلطار التنظيمي والتنفيذي لوقف إطالق النار وااللتزامات املرتتبة عىل األطراف (مبا
يف ذلك األطراف الثالثة).ا
• اإلفصاح عن املعلومات :البد أن يتضمن اتفاق وقف إطالق النار فقرات خاصة بالكشف
التدريجي عن املعلومات من ِق َبل األطراف عن تشكيل املعركة .ويصف تشكيل املعركة كيفية االستعداد
يف القوات املسلحة .من الواضح أن األطراف ال ترغب يف الكشف عن تفاصيل موضوعية بشأن تشكيل
معركة عند البدء بالعملية ،ولكن من الرضوري مع مرور الوقت أن تقوم بذلك .وهذا الكشف رشط
وانعكاس لعملية بناء الثقة ،وبالتايل يتم بصورة تدريجية.ا
• االلتزامات :أخ ًريا ،ال بد أن تعمل اتفاقية وقف إطالق النار عىل تحديد االلتزامات املحتملة
لألطراف.ا
ـاهيميفـاهيمي
اإلطار الم
2.3.3.
 .٣.٣.٢المف
اإلطار
يعد اإلطار املفاهيمي الوصف الجوهري لوقف إطالق النار ،ويحدد العنارص املحددة والعالقة
بني مختلف اآلليات واألدوات التي تشكل محتوى وقف إطالق النار .إن اإلطار املفاهيمي ،يف جوهره ،هو
الفكرة األساسية لوقف إطالق النار ،وينبغي أن يكون مالمئاً لطبيعة النزاع وأهداف وقف إطالق النار.
سيحدد اإلطار املفاهيمي العنارص التي يتم اختيارها من الفئات األربع التالية من أدوات وقف إطالق النار
وكيف تتناسب مع بعضها البعض:ا

تتا آليات الحظر واملراقبة
.١

قد تكون آليات الحظر واملراقبة املناسبة ،حسب اإلطار املفاهيمي الشامل ،كام ييل:ا
• مناطق منزوعة السالح.ا
• مناطق االستبعادات ) ، (ZOEالتي يتم استبعاد طرف أو أطراف منها.ا
• مناطق الحدود ) ، (ZOLحيث تطبق القيود عىل أعداد القوات والتسلح.ا
• مناطق وخطوط التحكم ) ، (AOC / LOCوالتي يتم فيها تعيني مناطق سيطرة ،حيث تقع
فيها املسؤولية عىل أطراف معينة ،ويتم ترسيم خطوط الحدود.ا
• املناطق العازلة ،حيث يتم فصل األطراف.ا
• مناطق أو ممرات املساعدة اإلنسانية ،التي تُطبق تدابري محددة عىل القوات املسلحة.ا
• فض االشتباك وإعادة االنتشار ،باستخدام العديد من األدوات املذكورة أعاله.ا
• تجميع القوات العسكرية ،كشكل من أشكال إعادة االنتشار.ا
ميكن الجمع بني آليات الحظر واملراقبة.ا
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لاللحد من التهديدات املتبادلة
.٢

متثل آليات الحظر واملراقبة املوضحة أعاله هي األدوات الرئيسية لفصل القوات ووقف القتال.
إن أدوات الحد من التهديدات املتبادلة هي تدابري أخرى مستمرة لتوطيد آليات الحظر والسيطرة .ويشري
اإلطار املفاهيمي بخيارات الحد من التهديدات املتبادلة .وقد تشمل آليات الحد من التهديدات املتبادلة
مناطق حظر الطريان وإغالق القواعد الجوية وقيودا ً مفروضة عىل نرش واستخدام نظم األسلحة الثقيلة
وكذلك عىل حركة القوات وإعادة اإلمداد والتدريب وإجراءات اإلنذار والتحقق املسبق.ا

تتادور الطرف الثالث
.٣

إن تحديد دور األطراف الثالثة أمر يف غاية األهمية ،ال سيام فيام يتعلق بالضامنات األمنية
املحتملة .وتشمل األدوار املحتملة لألطراف الثالثة  -واملستمدة من اإلطار املفاهيمي -رئاسة منظامت
التحقق واملراقبة و/أو وقف إطالق النار ،وتدريب فرق املراقبة ،واملشاركة يف عملية الرصد ،وتقديم الدعم
االستشاري التقني لألطراف واإلعداد للمرحلة القادمة ،قضالً عن الحامية و/أو العمل العسكري.ا

اااانظم إدارة األمن املشرتكة
.٤

قد يكون من املناسب وضع نظم إدارة أمنية مؤقتة مختلفة لتحقيق الهدف األسايس لوقف
إطالق النار .وميكن أن تكون هذه مبثابة نظاماً مشرتكاً لرصد وقف إطالق النار ،مبا يف ذلك دوريات مشرتكة
للتحقق من وقف إطالق النار وإدارة األمنية مؤقتة تتضمن التنسيق واالتصاالت وإدارة أمنية انتقالية
مشرتكة تستعد للمرحلة التالية -ما بعد وقف إطالق النار ،-وغري ذلك من تدابري بناء الثقة.ا
بدون إطار مفاهيمي واضح ،سيصعب تحديد األدوات واآلليات التي ينبغي استخدامها ،ألن
األهداف التي تريد تحقيقها بوقف إطالق النار غري واضحة متاماً .ا
تساعد األمثلة الخمسة التالية ،وهي أمثلة مبسطة لألطر املفاهيمية ،عىل تقديم الفكرة بشكل
أكرث وضو ًحا:ا
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السيناريو األول :خطوط المراقبة واالنسحاب

اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ”أ“
اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ”ب“
اﻟﺤﺪود
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺴﺎﻟﺢ

الشكل  :٢اإلطار املفاهيمي بخطوط مراقبة ) ، (LoCاملنطقة منزوعة السالح ) ، (DMZوانسحاب القوات.
الشكل يف النص األصيل

يف السيناريو األول ،تعرب قوات البلد “ب” الحدود إىل داخل الدولة “أ” ،لذلك يكون انسحاب
هذه القوات إىل الحدود األصلية من بني االطر املفاهيمية املناسبة املمكنة لوقف إطالق النار يف هذه
الحالة.ا
يستدعي هذا اإلطار املفاهيمي خط مراقبة مع منطقة منزوعة السالح ) (DMZعىل طول حدود
البلدين .ويؤدي فض االشتباك والفصل املادي الناجم عن ذلك إىل التقليل من مستوى التهديد .وميكن
أن يشمل دور الطرف الثالث رصد املنطقة املنزوعة السالح .كام يجوز لألطراف أيضاً االتفاق عىل القيام
بدوريات مشرتكة غري مسلحة يف املنطقة املنزوعة السالح كتدبري إلدارة أمنية مشرتكة مؤقتة ،ويعد وقف
إطالق النار بني إثيوبيا وإريرتيا مثاالً عىل ذلك.ا
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السيناريو الثاني :نقـاط التجميع

الشكل  :٣اإلطار املفاهيمي مع نقاط التجمع .الشكل يف النص األصيل

يف السيناريو الثاين ،تقاتل القوات الحكومية املتمردين يف جميع أنحاء البالد .تبسط الحكومة
سيطرتها عىل جميع البلدات بينام يحتفظ املتمردون ببعض املعاقل يف التالل .ويف هذا السيناريو ،تجميع
القوات ميكن أن ميثل اإلطار املفاهيمي لوقف إطالق النار ،حيث تتجمع القوات الحكومية يف الثكنات
ويحصل املتمردين عىل نقاط تجمع يف التالل.ا
تشمل آليات تنفيذ وقف إطالق النار القائم عىل هذا اإلطار املفاهيمي مناطق استبعاد القوات
وفض االشتباك فيام بينها .ومن خالل فض االشتباك ،يتم فصل القوات فعلياً ،مام يقلل من خطر انتهاك
وقف إطالق النار .وستكون ضامنات الطرف الثالث بالغة األهمية يف هذا السياق لضامن عدم تعرض نقاط
التجمع للمتمردين للقصف من قبل الحكومة .وبدون هذه الضامنات ،من املرجح أن يرفض املتمردون
القدوم إىل نقاط التجمع .وميكن أن تتوىل لجنة مشرتكة مسؤولة نظام إدارة األمن املشرتك ،ويعد سيناريو
وقف إطالق النار يف زمبابوي هو أحد األمثلة عىل ذلك- .انظر املربع رقم  ٧أدناه.ا
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السيناريو الثالث :مناطق السيطرة بشكل “بيض اإلوز” الشكل في النص األصلي

بببب
الشكل  :٤اإلطار املفاهيمي مع مناطق السيطرة )(AoC

يسيطر املتمردون بحكم األمر الواقع عىل اإلقليم يف شامل البالد .ويعالج أحد أشكال األطر
املفاهيمية لوقف إطالق النار ممثال مبناطق السيطرة هذا الوضع بالذات ،وذلك ألنه يعكس واقع السيطرة
العسكرية عىل أرض الواقع ،إال أن الحكومة قد ترتدد يف قبول مثل هذا اإلطار لوقف إطالق النار ،ألنه غالباً
ما يُنظر إىل االعرتاف بسيطرة املتمردين عىل أنه تنازل سيايس .تشكل مناطق السيطرة اآلليات التي تدعم
تنفيذ وقف إطالق النار هذا ،ويرافقها مسؤوليات الحفاظ عىل وقف إطالق النار وفض االشتباك يف شكل
فصل مادي .وميكن أن تشمل العنارص األخرى مم ًرا إنسان ًيا أو منح طرف ثالث مهمة الرصد وتشكيل لجنة
مشرتكة لإلدارة األمنية املؤقتة عىل طول خط الفصل .ويعترب وقف إطالق النار يف جبال النوبة لعام ٢٠٠٢
مثاالً عىل ذلك.ا
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”السيناريو الرابع“ :العودة إلى المنزل

الشكل رقم  :٥اإلطار املفاهيمي “العودة إىل املنزل” الشكل يف النص األصيل

تنطوي ديناميكيات الرصاع ،يف السيناريو الرابع ،عىل التعدي إىل األرايض التي يسيطر عليها عاد ًة
جامعة أخرى .وعىل هذا فإن اإلطار املفاهيمي لوقف إطالق النار هو “العودة إىل املنزل” ،أي مبعنى
االنسحاب إىل مناطق السيطرة األصلية .ويعد وقف إطالق النار يف لبنان عام  ،١٩٨٩أي اتفاق الطائف،
مثال عىل ذلك.ا

”السيناريو الخامس“ :افعلها بنفسك
ال ميكن تصوير بعض األطر املفاهيمية بسهولة عىل شكل رسم بياين .أحد األمثلة عىل ذلك حالة
أرض الصومال يف أوائل التسعينات ،عندما كانت هناك سلطة مركزية منهارة وضعيفة وعدة جامعات
مسلحة من امليليشيات املسلحة ترافقت مع انتشار هائل لألسلحة ونزاع عشائري مستمر يشمل اشتباكات
مسلحة .وكان السؤال الرئييس الذي شكل اإلطار املفاهيمي “من سينزع سالح من؟” .وينص اإلطار رقم
 ٤عىل اتفاق أرض الصومال .وقامت اللجنة الوطنية للترسيح بتنسيق مركزي؛ فكان نزع السالح طوعياً
وشامالً ،مبعنى مفتوح لجميع املجموعات ،وتم تنفيذه محلياً ،أي أن كل قبيلة تنفذ نزع السالح داخل
عشائرها .بوسعنا أن نشري إىل هذا باعتباره إطار مفاهيمي “افعلها بنفسك” ،باستخدام أنظمة اإلدارة
والتنظيم العشائرية القامئة .ا
مبسطة أكرث مام ينبغي .وتم تقدميها لتوضيح كيف يتم توجيه
وهذه السيناريوهات الخمسة ّ
الفكرة األساسية لإلطار املفاهيمي للقرار بشأن عنارص وقف إطالق النار التي يجري اختيارها وكيف ميكن
التنسيق فيام بينها .أما يف الواقع فاألمور غالباً ما تكون أكرث تعقيدا ً .يقدم املربع رقم  ٧أمثلة عىل األطر
املفاهيمية من حاالت واقعية:ا
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املربع ٧

اإلطار المفـاهيمي لزمبابوي
اتفاقية النكسرت هاوس لوقف إطالق النار  -عملية وقف إطالق النار ،فض االشتباك
وتجميع القوات.
بحلول أواخر عام  ،١٩٧٩كانت الحرب يف روديسيا (زمبابوي) قد تصاعدت إىل درجة كان
فيها وجود العصابات والهجامت يغطيان البلد بأكمله تقريبا ،مبا يف ذلك الهجامت يف العاصمة
السابقة ساليسربي .أنشأت قوات العصابات مناطق محررة وشبه محررة داخل البلد .كانت القوات
الروديسية ال تزال قادرة عىل شن هجامت بقوة ،مبا يف ذلك هجامت يف البلدان املجاورة ،لكنها
خرست السيطرة عىل األرايض.
وقد شكل املقاتلون املسلحون يف البالد كالً من جيش التحرير الوطني األفريقي
) (ZANLAوالجيش الشعبي الثوري األفريقي الزميبابوي) ،(ZPRAإضافة إىل الجيش
الرودييس نفسه وجامعتني عىل األقل من امليليشيات املوالية للحكومة .تصاعدت األعامل
القتالية وانترشت القوات املقاتلة يف جميع أنحاء البلد ،بل وامتدت إىل يف الدول املجاورة.
وقد استندت اتفاقية وقف إطالق النار -التي وقعها الزعامء السياسيون لهذه القوات يف
النكسرت هاوس بلندن يف ديسمرب  -١٩٧٩إىل مفهوم وقف إطالق النار ،الذي حاول معالجة مسألة
تعدد الجبهات والقوات العسكرية عىل األرض.
مل تعرتف االتفاقية باألرايض املحررة التي تسيطر عليها قوات العصابات ومل تنشئ مناطق
سيطرة ،أو تجمد القوات يف موقعها ،أو تنشئ مناطق عازلة .بل كانت تقوم عىل وقف كامل إلطالق
النار ،ثم تبعه فض االشتباك وإعادة نرش جميع القوات العسكرية يف نقاط تجمع محددة .وكان
مطلوباً من القوات الروديسية وميليشيا العمالء التابعة لها إعادة االنتشار إىل ثكناتها ،وال سيام يف
البلدات الكبرية ،بينام كان مطلوباً من قوات العصابات إعادة االنتشار إىل نقاط التجمع املنشأة
حديثاً ،والتي تقع يف املناطق الريفية.
وقد كان كل طرف مسئوالً عن تنفيذ عملية إعادة االنتشار الخاصة به .تم نقل السلطة
السياسية عىل جميع القوات العسكرية يف البلد من حكومة روديسيا وقيادة حركة التحرير إىل حاكم
ااااااااكان جيش زيمبابوي للتحرير الوطني األفريقي هههههه هو الجناح العسكري لالتحاد الوطني
- ١٥
اإلفريقي في زيمبابوي.ا
ااااااا -الجيش الثوري الشعبي في زيمبابوي ززززززززز ،وهو الجناح المسلح التحاد الشعب اإلفريقي في
١٦
زيمبابوي ااااااااااااا.ا
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بريطاين تم تنصيبه حديثاً .ومن ثم أعلنت أن جميع القوات العسكرية هي قوات قانونية ورشعية
تحت إرشاف وسلطة بريطانيني.
وقد قام الكومنولث بنرش فرق التحقق والرصد ،والتي تعمل تحت سلطة وإرشاف
الحاكم الربيطاين.
إطالق النار
2.3.4.
وقفالنار
إدارةإطالق
 .٤.٣.٢وقف
إدارة
يتعني عىل األطراف االتفاق عىل كيفية إدارة وقف إطالق النار ودور الطرف الثالث ،إن وجد،
وذلك استنادا ً إىل مفهوم وقف إطالق النار وظروفه .ويف معظم الحاالت ،وبالتأكيد فيام يتعلق بأفضل
املامرسات  ،من املهم أن يوافق الطرفان عىل نظام مشرتك إلدارة وقف إطالق النار تتعاون فيه جميع
األطراف املسلحة يف إدارة وقف إطالق النار الخاص بها .وباملثل ،ينبغي أن يكون التحقق من وقف إطالق
النار ورصده مسعاً مشرتكاً من قبل الطرفني .وكذلك ينبغي اتباع نهج مامثل  -غالبا ما يكون تحقيقه أكرث
صعوبة -فيام يخص بإدارة األمن املؤقت أثناء وقف إطالق النار .ويقاوم غالبا الحزب األقوى -الذي يحكم
عادة -هذا النهج ،مدعياً أنه باعتباره الحكومة الرسمية البد أن يكون وحده مسؤوالً عن األمن املؤقت.
وهذه مسألة مثرية للجدل عاد ًة ويتعني التفاوض بشأنها ،ولكن من املرجح أن يتم تحديد ترتيب واقعي
من خالل االعرتاف بالقدرات العسكرية واألمنية الفعلية عىل األرض.ا

اإلدارة املشرتكة لوقف إطالق النار واألمن

وتتكون الرشوط األساسية التي يتعني عىل الطرفني تصميمها والتوافق عليها ،من أجل تنفيذ وقف
إطالق النار من:ا
• نظام إدارة (قيادة) وقف إطالق النار :ويتوىل هذا النظام عملية اإلرشاف والتنسيق وتقديم
وقف إطالق النار املتفق عليه ،وتتبع هذه اإلدارة عاد ًة إىل الهيكل اإلرشايف السيايس األرفع مستوى .وقد
يكون ذلك قيادة موحدة أو نظاماً لالتصال بالقيادة.ا
• منظومة مشرتكة ملراقبة وقف إطالق النار :تقوم هذه املنظومة بالتحقق من وقف إطالق
النار ومراقبته ،وتقدم التقارير يف حال تحقق االلتزام أو حدوث االنتهاكات ،وعادة ما تقدم تقاريرها
إىل اإلدارة العليا لوقف إطالق النار.ا
• نظام إدارة األمن املؤقت :ويفضل أن يكون هذا النظام ذو ملكية مشرتكة ،أو عىل األقل أن
يتم التنسيق مع اآلليات املناسبة املتفق عليها إلجراء العمليات األمنية االعتيادية (الرشطة  ،مراقبة
الحدود وما إىل ذلك) أثناء وقف إطالق النار.ا

دور األطراف الثالثة

عند إنشاء هذه الهياكل ،يجب أن يحدد كالً من طرفا االتفاق والطرف الثالث بوضوح الدور الذي
سيلعبه األخري .وميكن أن يشمل دور األطراف الثالثة ما ييل:ا
• توفري الضامنات األمنية املتفق عليها.ا
• توفري رئيس محايد ملنظومات وقف إطالق النار ومنظومات التحقيق.ا
• تقديم التدريبات لفرق املراقبة.ا
• توفري مستشارين لديهم خربة.ا
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• املشاركة بشكل مبارش يف التحقق واملراقبة .يُطلق عىل هذا النهج عاد ًة اسم “ثالثة يف سيارة
الجيب” ،أي مراقب واحد محايد ،وممثلني عن الطرفني املتحاربني يف كل فريق.ا
إطالق النار
المبادئالمبادئ
.٥.٣.٢
2.3.5.
لوقفالنار
الرئيسيةإطالق
الرئيسية لوقف
من املهم أن يتم وضع عدد من املبادئ األساسية  -التي يستند لها جميع اتفاقات وقف إطالق
النار -بعني االعتبار عند وضع اإلطار املفاهيمي لوقف إطالق النار ،والعمل عىل تصميم نظم اإلدارة
وتحديد أدوار األطراف الثالثة ووظائفها وتطبيق هذه األدوات واآلليات:ا
• البد من تعزيز شعور األطراف مبلكيتهم لوقف إطالق النار وبذل كل الجهود لتعزيز ملكية
كل طرف ومسؤوليته عن وقف إطالق النار.ا
• يتم وقف إطالق النار بني املتحاربني وبالتيل فإن “عدوي هو أيضً ا رشييك يف املفاوضات”.ا
• ال بد من تصميم وقف إطالق النار بحيث يحقق األهداف القصرية واملتوسطة والطويلة املدى،
و يضمن اسرتاتيجية االنتقال األمنياألوسع نطاقاً.ا
• يجب أن يتبع شكل االتفاق الوظيفة املناطة به.ا
• البد من تصميم اتفاقيات وقف إطالق النار بحيث تتمكن من الصمود رغم انتهاكها ،والبد من
وضع اآلليات الالزمة إلعادة ترسيخ االلتزام.ا

المشتركة
المشتركة
المؤقتة و
المؤقتة و
األمنية
األمنية
اإلدارة
اإلدارة
الثانية -
الثانية -
المرحلة
المرحلة
.٤.٢
الحظت من خالل تجربتي أن هذه املرحلة املركزية واالنتقالية هي املرحلة الرئيسية يف عمليات
االنتقال األمني ،ومتثل كذلك املرحلة التي كثريا ً ما يتم إهاملها .إن هذه املرحلة هي الجرس بني الحرب
والسالم املستدام ،حيث يلزم استخدام أدايت الوقت واالستثامر لتعزيز عملية االنتقال األمني.ا
كثريا ً ما يتم مامرسة الضغوطات عىل األطراف وفريق الوساطة من قبل املانحني من أجل تخطي
هذه املرحلة ،وبالتايل تخطي العملية االنتقالية للوصول مبارشة إىل الوضع النهايئ للقوات .ومع ذلك ،فإذا
مل تتعامل بفعالية و بطريقة مدروسة واسرتاتيجية مع هذه املرحلة االنتقالية الهامة ،فإن ما يتم طلبه يف
الواقع من الطرفني هو القفز من وقف إطالق النار إىل الوضع النهايئ للقوات .ال شك أن أحد األطراف ،وهو
عادة الطرف الضعيف ،سيعترب ذلك استسال ًما .فالعديد من عمليات السالم تنهار ألن األطراف التي واجهت
االتفاق الشامل النهايئ مبارشة بعد املوافقة عىل وقف إطالق النار تواجه يف الواقع النهاية الخارسة لعملية
انتقالية مبتورة.ا
تحتاج األطراف التي كانت يف حالة حرب إىل وقت ومساحة للتعامل فيام بينها ومعالجة تحديات
هذا العمل سوياً .وتوفر املرحلة االنتقالية املشرتكة إلدارة األمن الوقت واملساحة الالزمة لعملية بناء الثقة
هذه ،والتي تتطلب أيضً ا قدرات جديدة .ينبغي أن يكون بناء القدرات عنرصا ً رئيسياً يف مرحلة إدارة األمن
االنتقالية ،وال سيام تقديم املساعدة التقنية إىل األطراف األضعف لتمكينها من تنمية قدراتها يف املستقبل.
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وينبغي أن يبحث الوسطاء عن آليات تتيح للطرفني فرصاً لتطوير قدرات جديدة وإدارة العمليات بصورة
مشرتكة ،وذلك عىل الرغم من تاريخ الرصاع املشرتك.ا

إطالق النار
إدارة وقف
.١.٤.٢
2.4.1.
إطالق النار
إدارة وقف
يتعني إدارة وقف إطالق النار عندما يتم التوقيع عليه ،وينبغي أن يشرتك أطراف الرصاع يف ذلك.
وعىل أساس رشوط اتفاق وقف إطالق النار ،يتعني عىل الطرفني أن ينشآ جسامً إلدارته ،وكثريا ً ما يكون
طرف ثالث هو الرئيس املحايد لهكذا جسم .وعاد ًة ما تندرج هذه املنظمة تحت إرشاف هيئة رفيعة
املستوى ،تتوىل مسؤولة العملية السياسية الشاملة وترشف عىل عملية السالم برمتها.ا
تتطلب إدارة وقف إطالق النار بفعالية تخطيطاً جيدا ً وقدرة مؤسسية جيدة .وقد يلزم توفري
التدريب لتمكني األطراف من تحقيق هذه القدرات ،التي كثريا ً ما يدعمها مستشارون وخرباء خارجيون.
وميكن أن يكون االستثامر يف القدرة املؤسسية الالزمة لدعم إدارة وقف إطالق النار عامالً حاسامً يف نجاح
عملية وقف إطالق النار .إال أنه كثريا ً ما يتم إهاملها.ا
ويحتاج تنفيذ وقف إطالق النار إلتزاماً تدريجياً ومخططاً له .إذا كان األمر يتعلق بفض االشتباك
بني القوات ،فإن هذا سوف يشمل تحركات القوات ونقل اإلمدادات وإعادة نرش األسلحة .هذا كله ينبغي
أن يتم التخطيط له واالتفاق عليه ،لذا من املهم توفر القدرة التخطيطية واألساس لالتفاق عىل مثل هذه
اإلجراءات بني الطرفني .سريغب الطرف “ب” يف معرفة وقت قيام الطرف “أ” بذلك ،ورمبا يرغب يف التواجد
هناك واملشاهدة .مام يتطلب إجراءات متفق عليها ،وهذا جزء من إدارة وقف إطالق النار.ا
تتطلب عاد ًة مهمة التحقق واملراقبة األساسية  -يف إطار الجسم املنوط بإدارة وقف إطالق النار-
قدرات تنظيمية خاصة .ويعد التزام األطراف مبسؤولياتهم أهم عنرص للمراقبة.ا
عندما يتعلق األمر بوجود طرف ثالث ،نستخدم “مفهوم ثالثة يف سيارة جيب” ،أي أنه لدينا
الطرف “أ” ،والطرف “ب” ،والطرف الثالث املحايد .أما يف الصومال قد يكون املبدأ “ ٢٦يف سيارة جيب”،
ألن هناك العديد من الفصائل ،والفكرة األساسية تتمثل يف أن جميع القوات املشاركة يف وقف إطالق النار
يجب أن يتم متثيلها يف منظامت التحقق واملراقبة وكذلك يف العمليات .ويضمن هذا النهج اتخاذ خطوة
هامة نحو مساعدة األطراف عىل تحمل مسؤولية وقف إطالق النار الخاص بهم .عندما يتم تدريب فرق
املراقبة ،يتم كذلك تدريب مراقب محايد ونزيه لتشجيع األطراف عىل تحمل املسؤولية الكاملة ،وبالتايل
فإننا نجري تحقيقاً مشرتكاً ونتوصل إىل اتفاق بشأن مهمة التحقق واملراقبة.ا
تكون غالباً عمليات بعثات التحقق واملراقبة نفسها عمليات تابعة لألمم املتحدة ،تتسم بأنها
حتم إىل تقويض
دولية وذات تكلفة عالية ولديها رؤية واضحة .يف رأيي ،متيل هذه األنواع من العمليات ً
سيطرة الجهات املحلية .مام يستلزم بذل جهود خاصة يف مثل هذه الظروف لضامن عدم إرهاق األطراف،
وبالتايل تقويضها .قدمت بعثة التحقق يف جبال النوبة السودانية نه ًجا بديالً يستند فيه التحقق واملراقبة
بالكامل تقريبًا عىل القدرات واملسؤوليات املحلية املشرتكة لألطراف املسلحة ،ويقوم فيه األعضاء الدوليون
وداعم متواضعاً .كان هذا النموذج ناج ًحا جدا ً وغري مكلف.ا
يف الفرق دو ًرا رئيس ًيا
ً
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يتمحور دور التحقق واملراقبة حول إمكانية اإلبالغ عام إذا كان يجري تنفيذ االتفاق ،مع ضامن
تقديم تقرير عنه من خالل هيكل تنظيمي مشرتك .كذلك يتعلق األمر باألطراف التي تتحمل املسؤولية
عند حدوث االنتهاكات ،والتي تحدث بالفعل ،ويجب معالجتها عىل أساس إجراء متفق عليه .واملبدأ العام
يتمثل يف أن يتعامل كل طرف مع انتهاكاته الخاصة عىل أساس املبادئ واللوائح املتفق عليها ،ولكن ينبغي
أن تدار هذه العملية بصورة مشرتكة .وهذا النهج يتعلق حقاً باألطراف التي بدأت بإدارة أمنها املشرتك
ومن خالل االتفاق .وتصبح بهذه الطريقة إدارة وقف إطالق النار آلية لبناء الثقة.ا
وتكون عادة ضامنات وقف إطالق النار ،مبا يف ذلك دور األطراف الثالثة ،مرتابطة فيام بينها.
وينبغي أن تتفق أطراف النزاع ،بالتشاور مع الطرف الثالث ،عىل ترتيبات وقف إطالق النار والضامنات
األمنية .ويف هذه الظروف ،يجب أن يكون الطرف الثالث ممثالً يف الجسم املسئول عن إدارة وقف إطالق
النار.ا
ـالية لألمن
االنتق
.٢.٤.٢
2.4.2.
لألمن
اإلدارةـالية
اإلدارة االنتق
ينبغي التصدي للتحدي املتمثل يف الحفاظ عىل توفري األمن للسكان يف املناطق املترضرة ،بينام
ال تزال القوات املسلحة تحت أشكال مختلفة من املعسكرات أو القيود ،وذلك لضامن وقف فعال إلطالق
النار ،وبالتايل يتعني عىل األطراف االتفاق عىل آلية مناسبة إلدارة األمن املؤقت .من حيث املبدأ ،فإن أفضل
نهج هو بناء الثقة وتشجيع التعاون وتحمل املسؤولية املشرتكة عن األمن .وهذا ليس باألمر املمكن دامئاً.ا
مهام كانت الحالة ،يجب أن تناقش األطراف اإلدارة االنتقالية لألمن وأن تتفق عليها ،وينبغي
تشجيع األطراف عىل اتباع نهج يتوقع الظروف املحتملة التفاق الوضع النهايئ للقوات.ا
تتشارك األطراف -يف املرحلة الثانية  -يف عملية انتقالية للحفاظ عىل أمن البلد .ونأمل أن يبدأوا
التعاون ،ليس فقط بشأن وقف إطالق النار ،بل أيضً ا بخصوص اإلدارة املشرتكة لألمن .ويتفق األطراف عادة
عىل إنشاء نظام مؤقت إلدارة األمن ،والذي يطلق عليه غالبًا اللجنة العسكرية املشرتكة ،ومجموعة من
الهياكل الداعمة ،والتي متكن من تحقيق املشاركة يف إدارة أمن البالد .وينبغي لهذه العملية ،إضافة لدورها
الوظيفي املبارش يف إدارة األمن ،أن تشجع ومتكّن املتحاربني من التحرك نحو شكل من أشكال العملية
التفاوضية حول الوضع النهايئ للقوات.ا
القواتالقوات
ـاوضاتـاوضات
النهائي لمف
االستعدادات للوضع
.٣.٤.٢
2.4.3.
النهائي لمف
االستعدادات للوضع
قد يكون من الرضوري يف املرحلة االنتقالية معالجة مسألة إدارة األمن االنتقالية .ويتطلب ذلك،
يف بعض األحيان ،إصالح اإلطار الترشيعي .قد يتعني سن قوانني جديدة لجعل “اإلرهابيني” السابقني جز ًءا
من قوة أمنية مؤقتة ،وقد يتوجب إصدار أمر بالعفو .ويشكل اإلطار القانوين أهمية بالغة ألن سيادة
القانون تشكل جزءا ً مهامً مام تقوم عليه العملية.ا
قد تحتاج أيضً ا إىل برنامج إصالح مؤقت أوسع نطاقاً .عىل سبيل املثال ،فإذا كان الطرف (أ)،
متهامً بانتهاكات حقوق اإلنسان ضد الطرف (ب) ،فقد تحتاج إىل معالجة ذلك ،من أجل خلق الثقة،
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والعمل معاً يف القضايا األمنية .قد يتطلب األمر وضع برنامج إصالحي مؤقت ملعالجة تحييد أو استبعاد أو
احتواء أجزاء معينة من القوات املسلحة.ا
وتتضمن معالجة هذه األنواع من القضايا يف عملية الوساطة ،أثناء املرحلة االنتقالية ،الرشوع يف
اإلعداد للمرحلة الثالثة املتمثلة باتفاق الوضع النهايئ للقوات .ويدير األطراف وقف إطالق النار واألمن
املؤقت ،ولكنهم بحاجة أيضا إىل اإلعداد للمفاوضات األمنية النهائية .حيث سيتم طرح أسئلة من مثل
“من سيكون القادة ومن سيتم ترسيحهم” .وهذه األعامل التحضريية هامة ويجب أال تستثنى من جدول
األعامل (انظر املربع .)٨ا
ومبجرد أن ت ُجرى املفاوضات لبعض الوقت ،وبعد أن يتم التفاوض عىل وقف إطالق النار وإدارته
بفعالية من قبل األطراف؛ وكذلك إدارة نظام األمن املؤقت ،يتعني عىل األطراف أن يبدؤوا التفاوض بشأن
االتفاق املتعلق بالوضع النهايئ للقوات .وستكون هذه األجراءات ،بال شك ،معقدة ومثرية للجدل ،األمر
الذي سيتطلب من فريق الوساطة واألطراف االستعدادات الدقيقة ملعالجة هذه املرحلة النهائية والتي ال
رجعة فيها .وكون هذه هي املفاوضات النهاية ،فهي ال شك أنها قضية حاسمة لجميع املعنيني .ال ينبغي
ترك التحضري لهذا التمرين املهم للقادة املشغولني بالفعل بإدارة وقف إطالق النار واألمن اليومي .يف الحالة
املثالية ،ينبغي أن يتم معالجة هذا األمر من خالل هيكل جديد يتم إنشاؤه من قبل األطراف ،رمبا بدعم
من املستشارين التقنيني أو بالتعاون مع الوسيط أو الوسطاء ،الذين سيساعدون األطراف عىل التفاوض
بشأن االتفاق األمني النهايئ والشامل.ا
يجب وضع االتفاق عىل جدول أعامل املفاوضات ،كام يتعني عىل األطراف إعداد ما لديهم من
بيانات ومقرتحات للعملية .وميكن للدعم التقني ،مبا يف ذلك ورش العمل التدريبية ودعم املستشارين ،أن
يكون مفيدًا جدًا لألطراف يف هذه العملية.ا
قد تتضمن االستعدادات ملفاوضات الوضع النهايئ من قبل الفرق التقنية وفرق املفاوضات اإلجابة
عىل ما ييل:ا
• ما هو نوع اإلصالح الترشيعي املطلوب؟ا
• ما هو حجم الجيوش التي لدينا؟ا
• هل سيتم دمج الهياكل القيادية؟ا
• ما هي بنية الرتتيب التي سيتم استخدامها لقوات العصابات ،والتي تختلف هياكلها
القيادية عن هياكل الجيش التقليدية؟ا
• هل سيتم دمجهم عىل مستوى الوحدة أم عىل مستوى الجندي الواحد؟ا
• هل ستكون لدينا قوات مسلحة إقليمية ،أو جنود احتياط ،أم أن الجميع سينضمون
إىل جيش واحد؟ا
• هل سينضم بعض الجنود إىل الرشطة؟ا
• هل سيتم ترسيح بعض الجنود؟ا
• هل سنقوم بتنفيذ برنامج نزع السالح؟ا
• ما هي مهمة الجيش القادم؟ا
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يبدو جليا بأن قامئة األسئلة هذه قد تطول أكرث .من وجهة نظري ،يحتاج كل هذا إىل إعداد عىل
املستوى التقني .ما الذي سيتم مناقشته ،ومتى ،ويف أي مرحلة؟ يجب عىل األطراف أن تكون قادرة عىل
االستعداد لهذه املفاوضات ،بدون أن يفرض عليهم يشء ،كام يحتاجون أن تكون لديهم فكرة عن إطار
عمل قطاع األمن عىل املدى الطويل ،والذي قد يكون الهدف منه إصالح الهيئات الترشيعية األمنية أو
الجيش أو الرشطة أو أجهزة االستخبارات أو تقديم اإلرشاف املدين .ويلزم أن تجري هذه االعامل التحضريية
يف املرحلة الثانية من أجل اإلعداد الفعال للمرحلة الثالثة.ا
تعد املرحلة االنتقالية املرحلة الرئيسية املهملة .وينهار خاللها يف كثري من االحيان وقف إطالق
النار وتعود األطراف إىل القتال بسبب االستعجال للتوصل إىل اتفاق بشأن الوضع النهايئ للقوات .يتعني
عىل املرء يف املرحلة االنتقالية أن يدير عملية وقف إطالق النار وأن يعد وأن “ميارس” إدارة أمنية مشرتكة.
وتكون غال ًبا هذه املرة األوىل التي يعمل فيها الطرفان م ًعا ،وبالتايل فإنها متثل فرصة فريدة لبناء الثقة
واالمكانيات .لذلك يبدو من الرضوري أن تتحمل األطراف املسؤولية ،وأن يقدم لهم الطرف الثالث الدعم،
دون أن يتحمل املسؤولية ،أو أن يزعزع املسؤولية الوطنية .وباألحرى يجب أن يكون الهدف هو البدء
يف بناء املسؤولية الوطنية عىل أساس رؤية جديدة ملا بعد النزاع ،والتي بدأ األطراف يف استكشافها خالل
املرحلة االنتقالية .وأخ ًريا ،يتعني عىل املرء االستعداد التفاقية الوضع النهايئ للقوات.ا
املربع ٨

لجنة نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في شمال  /جنوب السودان
 دراسة حالة من اتفـاق السالم الشامل للسودانَعكَس التطور املبكر للجان نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج يف كل من شامل وجنوب
السودان قلق كال الطرفني املتفاوضني بشأن القضية الرئيسية املتمثلة يف تقليص حجم القوات
عب الطرفان املتفاوضان ،منذ املراحل األوىل من
العسكرية ،بالطبع مع اختالف الدوافع واملصالحّ .
مفاوضات وقف إطالق النار ،عن اهتاممهام مبناقشة عملية نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج
مع مستشاريهام ،وقاما بطلب مشورة الخرباء والحصول عىل التدريب الذي تم توفريه بدعم من
املبعوث الخاص ،الجرنان سومبيو .وكان املبعوث الخاص دوماً متقبالً لفرص تعميق وتوسيع التزام
األطراف بالتفاوض وتحقيق التنفيذ الوشيك ،ومن املؤكد أنه فهم أهمية العالقة بني العمليتني .لذلك
سمح بإجراء مفاوضات متوازية إىل حد ما حول إنشاء لجان نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج
مبكرا ً ،فضالً عن التفاوض بشأن املراحل األخرية من عملية وقف إطالق النار.
أسفر هذا عن سلسلة من االجتامعات والدورات التدريبية املنفصلة بني الشامل والجنوب،
والتي دعمها مستشارو الفريق سومبيو ،مفرتضني أساسا أنها اتفاق ناجح عىل عمليات التفاوض
بشأن ترتيبات أمنية موازية ،قبل إنشاء أي هياكل أو آليات إدارية مشرتكة أخرى.
وقد كان لدى الطرفني دوافع مختلفة .ال شك أنهم كانوا يح ّجمون بعضهم البعض ،وهم
يجمعون املعلومات االستخباراتية ،ويتولون تحديد املواقع بأنفسهم يف مجاالت رئيسية ،وخاصة
فيام يتعلق بالتمويل املتوقع من املانحني .بيد أن كالً منهام يواجه أيضاً تحديات تتعلق بحجم
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وتكلفة القوات العسكرية لكل منهام .وهذا ميثل فرصة حقيقية لتعزيز االهداف االساسية للمرحلة
االنتقالية املشرتكة من عملية السالم ،ال سيام لحمل األطراف عىل البدء يف العمل معاً يف التصدي
لتحديات السالم .حيث أكد املبعوث الخاص وفريقه بأنهم لن يسمح بضياع هذه الفرصة.
بعد السلسلة األولية من الدورات التدريبية أحادية الطرف بشأن نزع السالح والترسيح
وإعادة الدمج ،اتفق الطرفان عىل عقد اجتامع مشرتك بني املوظفني األساسيني يف هذا األمر مع
مستشارين من الخرباء ،لوضع مقرتحات أولية وتقدميها إىل فرق التفاوض بشأن الرتتيبات األمنية
التقنية ،يف مقر سلطة االئتالف املؤقتة يف نيفاشا بكينيا .واندهش الجميع ،عندما قدم الفريقان
السودانيان لنزع السالح والترسيح وإعادة الدمج اقرتا ًحا مشرتكًا لكبار مفاوضيهام -إستنادا ً إىل إطار
سيايس واقعي ومدروس يطالب قادتهام باملوافقة عىل االتفاق املؤقت املشرتك بني الطرفني عىل نزع
السالح والترسيح وإعادة الدمج.
ميثل هذا التطور أفضل سيناريو ملا يأمل الوسطاء تحقيقه .وقد فتح املجال للبدء يف
التخطيط واإلعداد لتنفيذ عمليات بناء السالم املتوقعة .عالوة عىل ذلك ،فقد أتاح فرصة لألطراف
للعمل معاً بشأن مسائل التنفيذ العميل بالتوازي مع عملية التفاوض .وأخريا ً ،قامت ببناء العالقات
والثقة بني األطراف املتحاربة .وقد أحرزت اللجنة املشرتكة لنزع السالح والترسيح وإعادة الدمج
تقدماً حقيقياً .ويف الوقت الذي كانت تجري فيه املفاوضات األمنية االنتقالية األساسية ،كان لدى
السودان بالفعل لجنة وطنية عاملة -وممولة -للترسيح ،تضم كيانني -شاميل وجنويب -يعمالن معاً
ويقدمان خططاً مشرتك ًة ومقرتحات للتمويل .وأتاح ذلك قدرا ً كبريا ً ومفيدا ً من العمل الذي يتعني
عىل الطرفني القيام به استعدادا ً التفاق الوضع النهايئ للقوات .واألهم من ذلك أنه يقدم مثاالً
للتعاون بني الخصوم ،مام أنعكس إيجاباً عىل عملية الوساطة الشاملة وعىل املفاوضات يف لحظة
حساسة ومهمة من العملية.

2.5.
للقوات
للقوات
النهائي
النهائي
الوضع
الوضع
ـاقيةفـاقية
الثالثةاتف -ات
الثالثة -
المرحلة
المرحلة
.٥.٢
تعد إعادة هيكلة مؤسسات الحكم والقدرات األمنية ،واإلطار الترشيعي الذي يقوم عليها،
الخطوة النهائية يف هذه العملية الطويلة .ويتطلب األمر عادة التفاوض عىل ترشيعات أمنية جديدة
والحكم وهياكل القيادة ،فضالً عن دمج بعض القوات وترسيح البعض اآلخر .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يوافق
األطراف أيضً ا عىل إنشاء منظامت جديدة محددة ،مثل لجنة الترسيح أو لجنة الحقائق واملصالحة.ا
ويحتاج التفاوض بشأن هذه املسائل ،التي تشكل الحل الطويل األجل للمسائل املتنازع عليها بني
األطراف يف مجال األمن ،إىل جدول أعامل متفق عليه بني االطراف وإىل قدر كبري من اإلعداد التقني ،كان
ينبغي أن يبدأ خالل الفرتة االنتقالية.ا
قد ال يتم حل جميع عمليات اإلصالح مبارشة يف اتفاق الوضع النهايئ للقوات .فاإلصالح ذاته
عملية معقدة .ويف بعض الحاالت ،قد يتضمن اتفاق الوضع النهايئ للقوات خطوات أولية مهمة ،يف حني
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يتوقع عملية إصالح لقطاع األمن عىل املدى الطويل ،يتم فيها االتفاق عىل العنارص من حيث املبدأ العام،
يف إطار عملية مستمرة يتفق عليها الطرفان.ا
وتكمن غالباً اإلصالحات األمنية الجوهرية يف صميم مفاوضات الوضع النهايئ الناجحة .وإذا
استمر القائد ذاته بتويل السلطة دون تغيري النظام -الذي سمح بغياب الرقابة والحكم الفعال واحرتام
حقوق اإلنسان -فإن ذات املشكلة ستتكرر مرة أخرى .ولهذا السبب ،فإن مفاوضات الرتتيبات األمنية البد
أن تذهب إىل ما هو أبعد من مجرد وقف القتال .وتحتاج هذه املفاوضات إىل مساعدة الطرفني عىل إيجاد
سالم مستدام ،وهذا يعني أساساً معالجة األسباب الجذرية للرصاع ومظاهره .وهكذا يقع عاد ًة إصالح قطاع
األمن ومترير حزمة من اإلصالحات االجتامعية واالقتصادية والسياسية األخرى ذات الصلة يف قلب معظم
مفاوضات الوضع النهايئ.ا
يعد دمج املفاوضات الخاصة مبجموعة من عمليات اإلصالح ،مبا يف ذلك التي تنطبق عىل قطاع
األمن ،عملية معقدة .وعالوة عىل ذلك ،ينطوي عادة هذا عىل تنازالت كبرية من كال الطرفني .إن املقايضات
ليست نادرة يف هذه املرحلة األخرية من املفاوضات ،بل ولها تأثري عىل مدى نجاح عملية التنفيذ .يتطلب
الحفاظ عىل االتساق واملنطق املتأصل يف مختلف عنارص اتفاق السالم الشامل ،الذي يشكل اتفاق املركز
النهايئ للقوات جزءا ً أساسياً منه ،يتطلب ذلك من الوسيط أن يساعد الطرفني عىل الحفاظ عىل رؤية
اسرتاتيجية واسعة يف معالجة التفاصيل .ميكن أن يكون الدعم التقني واالستشاري حاسامً يف هذا الوقت.ا

قوات األمن
هيكلةهيكلة
وإعادةوإعادة
 .١.٥.٢دمج
2.5.1.
قوات األمن
دمج
عادتاً ما متثل ،إعادة هيكلة نظم القيادة واإلدارة للقطاع األمني ،مبا يف ذلك االستخبارات ،تحديًا
خط ًريا يطرح العديد من األسئلة املتعلقة يف كيفية الوساطة وجعل العملية مستدامة ،من سيكون القادة
الجدد وكيف سيتم اختيارهم بحيث تحافظ عىل ثقة جميع القوى التي لديها قيادة موحدة و ميكنهم
الوثوق بها؟ إن التحديات التي تواجه دمج الهياكل القيادية كبرية وتتطلب مفاوضات دقيقة .إن املشورة
املقدمة من أولئك الذين قاموا بهذه العمليات من قبل ق ّيمة وال تقدر بثمن ،وميكنها أن تعيد تعريف ما
قد يفهم ببساطة عىل أنه منافسة عىل السلطة أو املواقع.ا
يعد دمج القوى موضوعاً متكامالً بحد نفسه ،ومتثل حالة جنوب إفريقيا أحد هذه النامذج
املفيدة حول كيفية القيام بذلك ،ولكن هناك العديد من النامذج األخرى ،ال سيام يف أمريكا الجنوبية .ومع
ذلك ،فإن كل أنواع املشاكل قابلة للحدوث .وال ميتلك ضباط حرب العصابات عاد ًة شهادات تدريب ،كام
ال يحصلون عىل الدورات املناسبة لضباط األركان ،لذا غالباً ما يتم التمييز ضدهم يف هياكل الرتب أثناء
عمليات الدمج .من الصعب تحقيق التوافق يف الفوارق بني الجيوش التقليدية والعصابات .لذا ،يحتاج
الطرفان إىل تحديد آليات واضحة ومتفق عليها ملعالجة هذه العمليات .إن دور املستشارين التقنيني ذوي
الخربة السابقة يف دمج القوات والوكاالت العسكرية واألمنية غاية يف األهمية يف توفري مناذج وأطر واقعية،
والتي ميكن لألطراف تقييمها وتكييفها مع ظروفهم الخاصة.ا
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التشريعي
واإلطارواإلطار
وإدارة األمن
هيكلة هيكلة
إعادة إعادة
.٢.٥.٢
2.5.2.
التشريعي
وإدارة األمن
ترتتب عىل ذلك كله الحاجة إىل إعادة هيكلة األطر الترشيعية واإلدارية التي ترشف عىل قطاع
األمن .إن هناك رابطاً وثيقاً بني هذا الجانب من الوساطة واملفاوضات حول اإلصالح السيايس ،وبالتايل من
املحتمل أن تحتل تلك القضايا جانباً من املفاوضات .ا
ومع ذلك ،ينبغي أن تكون هذه الرتتيبات وثيقة الصلة بالوساطة يف الرتتيبات االمنية ،ويجب أن
تحظى عىل االقل باهتامم تقني من فرق التفاوض العسكرية/االمنية.ا
تتصل غالباً املسائل التي يتعني معالجتها باملراقبة املدنية لقطاع األمن وبسيادة القانون والعدالة
وبإنشاء  -أو إعادة إنشاء  -عمليات سياسية فعالة يف مجال السالم يف قطاع األمن.ا

وإعادة الدمج
والتسريح
نزع السالح
.٣.٥.٢
2.5.3.
وإعادة الدمج
والتسريح
السالح
نزع
تخلق معظم النزاعات العسكرية ظروفاً يزداد فيها حجم القوات املسلحة الوطنية ووكاالتها
زيادة هائلة؛ تنترش فيها األسلحة -حتى بني السكان املدنيني ،-وتتكون قوات معارضة مسلحة .من املرجح
أن تكون هناك حاجة لنزع سالح املتمردين واملدنيني عىل حد سواء ،وترسيح أو تقليص القوات الوطنية
ُسحة.ا
وقوات املتمردين .كام يفرض املنطق تقديم الدعم إلعادة إدماج القوات امل َ َّ
أصبحت برامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج منوذجاً ناجحاً للغاية خالل عمليات التعايف
بعد انتهاء النزاعات يف العقود املاضية .كام اجتذبت هذه الربامج مبالغ ضخمة من الجهات املانحة ،وتم
تكرار تنفيذها يف كل بيئة من بيئات ما بعد النزاع تقري ًبا .وبالنظر إىل الوراء ،رمبا نكون قادرين أخريا ً عىل
توجيه انتقادات أكرث حدة لهذه التدخالت .عىل حد تعبري جوليان توماس هوتينجر“ :هل حقاً استطاعوا أن
”يقدموا استفادة أكرث مام قدموا أرضارا ً؟
من الصعب تقييم تأثري برامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج .حتى أن كربى الوكاالت
الدولية ،مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ،والتي تنفذ برامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج تعمل
دون مؤرشات متفق عليها أو مؤرشات فعالة لرصد تدخالتها الضخمة واملكلفة .وبدالً من ذلك ،ينحرص كل
ما لديهم بدليل ميداين من مئات الصفحات ملعايري نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج ،وهو مؤرش بحد
ذاته عىل مدى تعقيد هذا الجانب من التعايف ما بعد النزاع.ا
ويعد هدف هذه الربامج من بني املسائل الحرجة التي تواجه تدخل نزع السالح والترسيح
وإعادة الدمج ،أو لرمبا القضية االسرتاتيجية الرئيسية .ويبقى السؤال ما إذا كان الربنامج يستهدف معالجة
األهداف األمنية أو عمليات التعايف األوسع ما بعد النزاع .أو بشكل أوضح ،هل يتوقع من برنامج نزع
السالح والترسيح وإعادة الدمج أن يعالج املشاكل التي يواجهها الجنود املرسحون أو املجتمعات التي
سيندمجون فيها؟ من هم املستفيدون الرئيسيون؟ الجنود أم املجتمعات؟ .يتم التالعب بهذا السؤال
الرئييس كثريا ً .من املتوقع أن يكون للربنامج تأثريا ً تلقائياً وإيجابياً عىل كل من الجنود واملجتمعات ،ولكن
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يف كثري من األحيان قد تكون هناك عواقب غري مقصودة قد تخلف تأثريا ً سلبياً كبريا ً عىل النطاق الشامل
لعمليات التعايف يف مرحلة ما بعد النزاع.ا
وتم كثريا ً نرش برامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج كطرق بسيطة قامئة عىل الحوافز
“لرشاء” املحاربني األضعف .واملشكلة يف هذا النهج هي االستدامة .إىل متى ميكن أن يدوم الحافز ،وما
مدى فعاليته يف تزويد مقاتل متمرد ببديل واقعي؟ حيث يتم غالباً تصميم برامج نزع السالح والترسيح
وإعادة الدمج بشكل يهدف إىل خلق مشاريع وفرص عمل للمقاتلني السابقني يف املنطقة التي تعمل بها
هذه الربامج .مييل هذا النهج إىل تقويض تعايف املجتمع ،بل ويخلق مشاكل إضافية تتعلق باالستحقاقات
ويغذي التوتر بني الجنود الذين يجري ترسيحهم ومجتمعاتهم.ا
وتعد برامج نزع السالح ،وال سيام تلك القامئة عىل خطط “إعادة رشاء األسلحة” ،ذات إشكالية
أكرب .وقد ثبت أن وضع قيمة نقدية جديدة أو قامئة عىل تقديم الحوافز عىل األسلحة يزيد عدد األسلحة
املتداولة بدالً من أن يخفض منها ،ويخلق املزيد من املشاكل األمنية.ا
ومتثل مرحلة نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج مشكلة رئيسية أخرى ،وال تنفذ غالباً كام
هو مخطط لها بسبب ارتفاع التكلفة ،وبسبب ما تخلقه من التوترات داخل املجتمعات .ويطرح برنامج
إعادة اإلدماج أيضاً قضية أولئك الذين يستفيدون بشكل واضح منه .إن استبعاد الفئات الغري مسلحة
يف املجتمع خارج دائرة ما يعترب غالباً التمويل األكرب املقدم لدعم ما بعد التعايف ،يعد سبباً إضافياً لخلق
توترات جديدة .ويتعرض النساء بشكل خاص للتهميش يف هذه الربامج ،وبالذات اللوايت لعنب دورا ً رئيسياً
يف دعم رجالهن أثناء الحرب ويف تنفيذ إعادة اإلدماج (للجنود الجرحى واملترضرين من الناحية النفسية)
أثناء الحرب ،وذلك لصالح إنشاء مراكز تدريب للذكور فقط ملساعدتهم يف عملية الترسيح .وتضفي القضايا
املتعلقة بالظروف الخاصة للمقاتالت (وشبكات الدعم) ،وكذلك تلك املتعلقة باألطفال الجنود ،املزيد من
التعقيد عىل األمر .وأخريا ً ،ميكن للمرء أن يذكر إىل جانب ذلك أيضاً املشاكل النفسية واالجتامعية املهملة
للجنود الذين يجري دمجهم يف املجتمعات ،وخاصة الجنود األطفال( .يتم إبراز مقاربة بديلة يف املربع .)٩ا
وال تتم مناقشة تفاصيل برامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج إال نادرا أثناء عملية
مفاوضات الرتتيبات األمنية .يف أحسن األحوال ،يتفق الطرفان عىل وضع الربنامج وإدراج بند واحد يخصه
يف اتفاقهام .األمر الذي أعتقد بأن غيابه يعد خطأً كبريا ً يف معظم اتفاقيات الوضع النهايئ ،وذلك بالنظر
إىل التكاليف والنتائج الهائلة لربامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج.ا
وتتحمل الوكاالت الخارجية التي تنفذ برامج نزع السالح الجزء األكرب من مسؤولية هذا الخطأ،
وتقوم بذلك عند إقصاء هذه الربامج من عملية الوساطة للرتتيبات األمنية الشاملة ،أي حيث تنتمي حقاً.
عالوة عىل ذلك ،يتم هذا دون ضامن عملية تشاور وطنية جادة ،مبا يف ذلك إعداد الكفاءات املبنية عىل
املعرفة والقادرة عىل اتخاذ القرارات.ا
إذا ما تم إدراج برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج يف مفاوضات الرتتيبات األمنية ،فإن
التحدي الرئييس الذي سيواجه الوسيط هو دعم مفاوضات مستنرية بني األطراف .وهذا األمر مطلوباً دامئاً
وليس فقط عند العمل عىل برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج .ليس من السهل تحقيق برنامج
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نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج الناجح بسبب التصور الواسع االنتشار بأن هذا الربنامج هو مكون
أسايس يف إدارة األمن بعد انتهاء النزاع ،وبالتايل يتم استخدامه بطريقة محددة مسبقًا برصف النظر عن
املشاكل املطروحة .لقد أصبح استخدام الربنامج كقالب واحد عليه أن يناسب الجميع.ا
يحدث التحضري الحقيقي للتفاوض عىل عملية مناسبة لنزع السالح والترسيح وإعادة الدمج
عندما يتم تفريغ هذا القالب النموذج ،عرب متكني األطراف وأصحاب املصلحة األوسع من تقييم مكونات
الربنامج املفيدة بالفعل لهم .وهذا يتطلب تقديم الدعم عرب إمدادهم باملشورة الجادة وتيسري مناقشات
األطراف حول القضايا األوسع نطاقاً املتعلقة بتخصيص املوارد ،والتي ترتبط باألولويات األمنية والتنموية يف
فرتة ما بعد النزاع.ا
املربع ٩

نهج بديل لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج  -دراسة حالة من جيش
الزولو في عام ١٨٧٠
كان جيش الزولو يف سبعينيات القرن التاسع عرش قوة عسكرية منظمة بشكل جيد وفعالة
للغاية ،كام يتضح من معركة ايندلوانا يف عام  .١٨٧٩عندما واجه جيش بريطاين حديث محاريب
الزولو الذين كانوا يحملون الرماح ،وتكبد حينها واحدة من أكرث الهزائم العسكرية حسامً والغري
متوقع يف التاريخ العسكري .كان جيش الزولو دعامة أساسية متكاملة وعملية يف النظام االجتامعي
والسيايس واالقتصادي للزولو .كان عىل جميع الذكور البالغني الخدمة يف الجيش وتم ترسيحهم
بشكل منتظم .لذا فإن قضايا نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج حاسمة لنجاح دولة الزولو.
كانت املكونات الرئيسية لعملية نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج هي:
• تم وضع جميع الجنود الذين تم ترسيحهم يف برنامج للتطهري الروحي عندما يغادرون الجيش
ويعودون إىل الحياة املدنية ،فعلياً كان هذا يحدث قبل وبعد كل معركة رئيسية.
• مل يتم نزع سالح الجنود عند مغادرتهم الجيش.
• تم اعتبار جميع الجنود املرسحني ،جنودا ً احتياطيني عند مغادرتهم الجيش.
• مل يكن الجنود الذين تم ترسيحهم مشتتني يف املجتمع ،ولكن أعيد توطينهم يف كتائب ،وبالتايل
احتفظوا بهويتهم ووحدتهم وروابطهم.
• قامت الدولة مبنح الجنود الذين تم ترسيحهم املوايش ،وهي املصدر الرئييس للرثوة وكسب
الرزق.
• تم تشجيع وتقديم الدعم للجنود الذين تم ترسيحهم للزواج وإنجاب األطفال ،والذي مل يكن
مسموحاً به أثناء الخدمة.
وتعد البساطة والتحديد الواضح من العنارص املهمة يف هذه املقاربة ،إضافة إىل كونها تعالج
القضايا النفسية االجتامعية ،وال متيز أو تعزل املقاتلني عن املجتمعات املحلية ،بل وتوفر مكانة
تم وضع جميع الجنود الذين تم ترسيحهم يف برنامج للتطهري الروحي عندما يغادرون
الجيش ويعودون إىل الحياة املدنية ،فعلياً كان هذا يحدث قبل وبعد كل معركة رئيسية.
مل يتم نزع سالح الجنود عند مغادرتهم الجيش.
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تم اعتبار جميع الجنود املرسحني ،جنودا ً احتياطيني عند مغادرتهم الجيش.
مل يكن الجنود الذين تم ترسيحهم مشتتني يف املجتمع ،ولكن أعيد توطينهم يف كتائب،
وبالتايل احتفظوا بهويتهم ووحدتهم وروابطهم.
قامت الدولة مبنح الجنود الذين تم ترسيحهم املوايش ،وهي املصدر الرئييس للرثوة وكسب
الرزق.
تم تشجيع وتقديم الدعم للجنود الذين تم ترسيحهم للزواج وإنجاب األطفال ،والذي مل
يكن مسموحاً به أثناء الخدمة.
وتعد البساطة والتحديد الواضح من العنارص املهمة يف هذه املقاربة ،إضافة إىل كونها
تعالج القضايا النفسية االجتامعية ،وال متيز أو تعزل املقاتلني عن املجتمعات املحلية ،بل وتوفر
مكانة ومستقبالً إقتصادياً للجنود املرتبطني بشكل مبارش باملجتمع بنطاقه الواسع ،ومل يتم تنفيذه
بطريقة تعسفية.

قطاع األمن
)2.5.4. (SSR
بببببببببببب
إصالحاألمن
 .٤.٥.٢قطاع
إصالح
كام أرشنا سابقًا ،من غري املرجح أن يتم التطرق بالكامل إىل جميع تحديات اإلصالح املتعلقة
باألمن أثناء اتفاقية الوضع النهايئ للقوات ،قد يكون من املفيد تهيئة حيز أو فرصة ملراجعة وإصالح
ترتيبات قطاع األمن يف املستقبل ضمن إطار اتفاق الوضع النهايئ للقوات ،وذلك لطأمنة األطراف أن
املسائل العالقة سوف يتم معالجتها يف مرحلة الحقة.ا
غالبًا ما يتم العثور عىل أحكام مامثلة يف أجزاء أخرى التفاق سالم شامل ،بحيث ميكن للرتتيبات
املستقبلية أن تستند إما إىل التنفيذ الناجح لالتفاقية ،أو إىل عمليات سياسية -أو بديلة -معينة ،والتي تؤثر
بدورها عىل العمليات الطويلة األجل .سمح اتفاق السالم الشامل بني شامل وجنوب السودان ،عىل سبيل
املثال ،بإجراء استفتاء عىل الوحدة أو االنفصال ،ومن الواضح أن ذلك كان له آثار عىل الطريقة التي بنى
بها األطراف اتفاق الوضع النهايئ للقوات.ا
وتوفر عمليات إصالح قطاع األمن عىل نحو متزايد فرصاً للوساطة الوقائية بني األطراف التي مل
تنتقل بعد إىل مرحلة النزاع املبارش .هذا مجال جديد ورمبا ذو أهمية بالنسبة للوساطة ،ورمبا يتيح أيضاً
فرصاً للتخفيف من حدة النزاعات.ا
ذات الصلة
عملياتعمليات
 .٥.٥.٢دمج
2.5.5.
اإلصالح الصلة
اإلصالح ذات
دمج
سيكون بالرضورة التفاق الوضع النهايئ للقوات الكثري من اآلثار عىل املكونات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية التفاق السالم الشامل .عند هذه النقطة ،تتضح بجالء اإلخفاقات السابقة يف دمج
الوساطة األمنية ضمن اسرتاتيجية الوساطة الشاملة.ا
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ينبغي لهذه املجموعة الواسعة من عنارص اتفاق السالم ،وهي السياسية والترشيعية واالجتامعية
واالقتصادية ،أن تعكس محتويات االتفاقيات األمنية والعكس صحيح .ويصبح هذا األمر أكرث وضو ًحا عندما
يتم أخريا ً الكشف عن الغاية النهائية.ا
من املرجح أن تؤدي محاوالت الخطة األخرية ملعالجة الحاجة إىل التكامل االسرتاتيجي ،إىل تفكيك
االتفاقات السابقة عىل نحو غري رضوري ورمبا مأساوي ،ولكن إذا تعاملت اسرتاتيجية الوساطة الشاملة منذ
البداية مع الرتتيبات األمنية كعنرص ال يتجزأ من عملية الوساطة برمتها ،عندها يكون منطق اتفاق السالم
الشامل ومتاسكه قامئاً بالفعل.ا
2.5.6.
األطراف الثالثة
دور
األطراف الثالثة
 .٦.٥.٢دور
حتم إىل تحول كبري يف املراحل النهائية من عملية الوساطة املطولة
الثالثة
اف
ر
األط
دور
يخضع
ً
وتنشأ هذه املسألة بشكل ملموس فيام يتعلق بتنفيذ االتفاق وتعبئة املوارد لدعم عملية التنفيذ تلك.ا
طويل ومكلفًا ،فمن املرجح أن يعاين املانحون وأصحاب املصلحة
إذا كانت عملية الوساطة مسعاً ً
الدوليون اآلخرون بالفعل من أشكال مختلفة من إرهاق العملية .قد ال تكون هذه القضية مصدر قلق للرأي
العام حيث توقف القتال الذي جذب االنتباه يف األصل .مثل نحلة العسل ،مييل املانح الدويل دامئاً لالنتقال
من زهرة إىل أخرى .يعد الحفاظ عىل اهتامم والتزام املانحني بضامن تنفيذ االتفاقات بشكل فعال عنرصا ً
مهامً يف أي عملية وساطة ناجحة .يتعني عىل الوسيط وأطراف النزاع ،بعد بذل جهد إلبقاء املراقبني املانحني
يف وضع حرج أثناء املفاوضات،عليهم اآلن العمل بجدية أكرب لضامن الوفاء بالتزامات املانحني املحتملني.ا
بطبيعة الحال ،من غري املرجح أن يسمح املانحون بالوساطة يف التزاماتهم املرتقبة ،ولكن يعد
مستوى
إرشاك املانحني يف مفاوضات اتفاق السالم الشامل والوضع النهايئ للقوات أمرا ً مهامً للغاية ويتطلب
ً
عالياً من املهارة السياسية .ويف أغلب األحيان ،يتم تناول ذلك من قبل املبعوث الخاص والقيادة السياسية
لألطراف .لذلك ،فإن مهمة األطراف وفريق الوساطة هي التأكد مسبقاً من أن اتفاقاتهم راسخة ومفصلة
تقنياً.ا
من املحتمل أن تبدأ األطراف نفسها املناقشات التقنية مع رشكاء التنمية املحتملني إىل جانب
مفاوضات االتفاق النهايئ .ميكن لفريق الوساطة ومستشاريه لعب دور مفيد للغاية من خالل املشاركة
بعناية يف هذه املناقشات (انظر املربع .)١٠ا
املربع ١٠

التحقق من الواقع  -دراسة حالة من المراحل النهائية لمحادثات
السالم بين شمال وجنوب السودان
قام املبعوث الخاص ملنظمة اإليغاد ،الجرنال سومبيو ،يف املراحل األخرية من الوضع النهايئ
ملفاوضات القوات بني شامل وجنوب السودان ،بتفويض مستشارين لفريق الوساطة األمنية بعقد
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اجتامعات بني األطراف والجهات الرئيسية املتعددة األطراف واملانحني الدوليني ومنظامت تنفيذ
الربامج .وقد كفل ذلك نجاح االتفاقات النهائية بني الطرفني يف اجتذاب رشكاء التنمية واملوارد.ا
وتم عقد املناقشات تحت رعاية لجنة ترسيح شامل وجنوب السودان ،التي كانت تعمل
بالفعل -وتتلقى دعم املانحني -ألكرث من عام .عىل الرغم من أنها ركزت عىل القضايا املتعلقة بنزع
السالح والترسيح وإعادة الدمج ،إال أنه كانت لها آثار أوسع نطاقاً عىل اتفاقية الوضع النهايئ للقوات
واتفاقية السالم الشامل .كانت القضايا املتنازع عليها ،مثل وضع منطقة جبال النوبة وفك االرتباط
وإعادة نرش القوات وتقليص حجمها يف هذه املرحلة النهائية ،مرتبطة بشكل مبارش بالنشاط املقرتح
لربنامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج.
ويصل الالعبون الجدد من املجتمع الدويل ،الذين مل يكونوا جز ًءا من فرق مراقبي الوساطة
األصلية ،مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والعديد من املنظامت الدولية غري الحكومية ،اآلن إىل
املوقع ويسعون للوصول إىل كل من األطراف وعملية التفاوض.ا
كجزء من هذه املناقشات ،قمنا بتنظيم مؤمتر بني مفوضية شامل وجنوب نزع السالح
والترسيح وإعادة الدمج -وممثلني آخرين للطرفني املتفاوضني ،باإلضافة إىل منظامت املجتمع املدين
من كل من شامل وجنوب السودان -ومجموعة واسعة من الجهات املانحة الدولية والوكاالت
واملنظامت غري الحكومية الدولية .أوالً  ،قدم السودانيون عمليتهم وخططهم ورؤيتهم للمستقبل ،ثم
طُلب من املانحني والوكاالت الدولية تقديم خططهم وردودهم املحتملة عىل املندوبني السودانيني.
تال ذلك الكثري من النقاش ،كام قد يتصور املرء ،وكانت الوعود ثقيلة عىل األرض.
وكان الجزء األكرث فائدة من املؤمتر يف نظر املشاركني السودانيني هو الجزء األخري ،عىل
الرغم من أنه مل يحظى بشعبية لدى الجهات املانحة والوكاالت الدولية .لقد قمنا بدعوة ستة
منظامت أفريقية ،مبا يف ذلك مدراء لجان نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج والجهات الفاعلة
الوطنية األخرى ،الذين مروا بربامج دولية ملا بعد النزاع بالرشاكة مع املنظامت الدولية لتقديم
الدروس املستفادة .إن الحقائق الصعبة هي جزء مهم من التعلم .وبعد ذلك بعدة شهور وسنوات،
واصلنا تلقي االتصاالت من املشاركني الذين قدموا مالحظاتهم عىل القضايا املتعلقة باملساعدة
اإلمنائية الدولية ،مشريين إىل أن نظرائهم األفارقة كانوا قد حذروهم من مثل هذه املشاكل خالل
ذلك املؤمتر.
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ملخص الجزء الثاني :مفـاهيم وأدوات ومراحل الوساطة األمنية
يعد أمرا ً مفيدا ً أن يتم وضع تصور للوساطة الرتتيبات األمنية يف ثالث مراحل :عملية وقف إطالق
النار ،وإدارة وقف إطالق النار االنتقالية ،والوضع النهايئ للقوات.ا
يعد إيقاف القتال وتحقيق وقف إطالق نار بني الطرفني هدفاً لعملية وقف إطالق النار ،ويشمل
لكل منها مستويات متفاوتة من الخصائص
مصطلح “وقف إطالق النار” عدة مفاهيم تندرج تحتهٍّ ،
والقابلية للتنفيذ .إن مصطلح وقف إطالق النار باملعنى الضيق له ،هو اتفاق رسمي بني طرفني أو أكرث،
يرسي لفرتة زمنية محددة ،ويعمل عىل فصل القوات ،كام يحدد عملية وقف ميكن التحقق منها يف األعامل
العدائية ،األمر الذي يتطلب إدارة وقف إطالق النار والتحقق منه.ا
ينبغي أن يتضمن اتفاق وقف إطالق النار مبادئ توجيهية وطموحات أوسع لتوضيح كيفية
ارتباطه بعملية السالم األوسع نطاقاً .كام يتعني عليه أن يتضمن أيضاً تعريفات واضحة للمصطلحات
واألهداف واألطراف الذين ميتلكون أدوارا ً والتزامات خاصة بهم .وأخريا ً ،يتطلب إطارا ً تنظيمياً وتنفيذياً
واضحاً.ا
يعترب اإلطار املفاهيمي لوقف إطالق النار هو املبدأ األسايس الذي يجمع بني مختلف العنارص،
مثل آليات الحظر واملراقبة والحد من التهديد املتبادل ودور الطرف الثالث وكذلك النظام املشرتك إلدارة
األمن.ا
وتشمل املرحلة الثانية العملية املشرتكة االنتقالية لوقف إطالق النار وإدارة األمن ،حيث تعزز
ما تم تحقيقه يف املرحلة األوىل .وتعد هذه املرحلة خطوة حيوية قبل االنتقال إىل املرحلة الثالثة واألخرية.
إن تجاهل هذه املرحلة أو الترسع فيها ميكن أن يؤدي إىل فشل العملية برمتها .وتتيح هذه املرحلة بناء
عالقات الثقة والعمل بني املتحاربني السابقني بصورة تدريجية ،ويحدث هذا عندما تقوم األطراف والجهات
الخارجية معاً بإدارة وقف إطالق النار ومراقبته والتحقق منه ،أي “مفهوم ثالثة أشخاص يف سيارة جيب”.
تحتاج األطراف إىل أن تتشارك بشكل فعال يف إدارة املسائل األمنية االنتقالية وإال فقد يحدث فراغاً أمنياً
نتيجة لوقف إطالق النار .وتكمن أهمية املرحلة االنتقالية يف أنها املرحلة التي تستعد فيها األطراف
ملفاوضات الوضع النهايئ للقوات.ا
تركز املرحلة الثالثة واألخرية عىل اتفاقية الوضع النهايئ للقوات ،وهذا يتضمن اتفاقيات بشأن
كيفية تكييف الحكم األمني وترشيعات الدولة ،وتبحث أيضاً يف هوية الهياكل القيادية الجديدة الالزمة
وكيفية دمج القوات .كام ميكن االتفاق عىل عنارص برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج وكذلك
الرشوع يف تنفيذ خطواتها األوىل .ا
قد يتطلب اتفاق الوضع النهايئ للقوات ،وض َع مرتك ٍز إلصالح قطاع األمن يف املستقبل ،مام يخلق
املجال ملراجعة وتكييف قطاع األمن .بينام يطلق عىل وقف إطالق النار يف املرحلة األوىل “وقف إطالق
النار األويل” ،وهي مرحلة وقف القتال والسامح بإجراء مفاوضات سياسية ،أما الرتتيبات األمنية املتعلقة
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بالوضع النهايئ للقوات فيطلق عليها “وقف إطالق النار النهايئ” ،ومتثل املرحلة التي يتم فيها وضع حد
للقتال بصورة نهائية ،وغالباً ما يشكل الرتتيبات األمنية التفاق سالم شامل .إن توضيح مختلف الروابط بني
الرتتيبات األمنية ،والعنارص السياسية واالجتامعية واالقتصادية التفاق السالم األوسع نطاقاً أمر حيوي .غال ًبا
ما تقوم األطراف الثالثة بدور رئييس يف تنفيذ الرتتيبات األمنية يف اتفاقية السالم ،وهذا األمر يحتاج إىل أن
يكون مفصالً يف اتفاقية الوضع النهايئ للقوات.ا
إن التمييز بني هذه املراحل الثالثة ميكن أن يرشد الوسطاء بشأن ما ينبغي القيام به يف كل
مرحلة ،وفهم ماهية األدوات املناسبة يف كل تسلسل.ا
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الجزء الثالث
3.
ـاصيل
ـاصيل
التفالتف
بكلبكل
اإللمام
اإللمام
.٣
يعد استكامل هذه النظرة العامة عىل وساطة الرتتيبات األمنية أمرا ً غري ممكن دون أن تتم
معالجة مشكلة شائعة جدًا ،تتمثل يف االنتباه إىل التفاصيل ،والتي ال تقل أهمية عن االسرتاتيجية يف
عمليات التفاوض .بقدر أهمية القضايا العسكرية واألمنية ،تبدو التفاصيل املتعلقة بهذه األسئلة “ َمن وماذا
وكيف وأين ومتى” تتمتع بذات األهمية.ا
تويل املنظامت العسكرية واألمنية ،عادةً ،عناية كبرية للمسائل التنظيمية ،فكذلك متتلك العصابات
الغري نظامية هياكلها التنظيمية ووظائفها وآلياتها املعقدة .ويتطلب التفاوض عىل مختلف املراحل
للرتتيبات األمنية يف عملية السالم قدرا ً كبريا ً من االهتامم بالتفاصيل.ا
بيد أن معالجة هذا الجانب الهام من االتفاقات األمنية ليس باألمر السهل ،ويرجع ذلك إىل أن
قدرا ً كبريا ً من الرسية يحيط بتنظيم القدرات العسكرية واألمنية .وسيجد األطراف دامئاً صعوبة يف معالجة
هذه التفاصيل ،ويحتاج فريق الوساطة إىل فهم طبيعة هذه املشاكل ووضع إجراءات وعمليات تعرتف
بالتحديات وتساعد األطراف عىل التحرك نحو التفاصيل بطريقة آمنة ولكن منهجية .ينطوي هذا ،عادةً،
عىل نهج متسلسل ،حيث تتيح األسئلة العامة ،املدعومة بتفاصيل عامة ،لألطراف االتفاق عىل املبادئ
األساسية ومن ثم التحرك نحو أسئلة أكرث تحديدًا ومحتوا ً أكرث تفصيالً .يؤدي ذلك إىل تثبيت بنيان العملية.ا
كل من القدرة والثقة أدوارا ً أساسية يف هذه العملية .وتواجه جميع األطراف ،وال سيام
تلعب ٌّ
الجيوش غري النظامية ،تحديات خطرية يف تطوير القدرات التخطيطية الخاصة الالزمة للتفاوض عىل
اتفاقات الرتتيبات األمنية وتنفيذها .تظهر هنا الحاجة إىل مجموعات جديدة من املهارات ،كام ينبغي وضع
أشكال جديدة من التخطيط الحتواء الرصاع بدالً من القتال أو كسب الحرب .تٌنتج هذه البيئة الجديدة
عوامل عملية ونفسية ،ويتعني عىل الوسطاء أن يأخذوا يف االعتبار كال العاملني .يف الحالة األخرية ميكن
اعتبار بناء الثقة بني األطراف ويف العملية العامة أمرا ً حاسامً .ا
حيث يلعب التوقيت واإلعداد دورا ً رئيسيا يف ضامن أال تثار املسائل إال عندما يكون بوسع
الطرفني معالجتها بطريقة بناءة وليس بطريقة ترض بالعملية عامة.ا

المعركة
تشكيل
من؟من؟
.١.٣
3.1.
المعركة
تشكيل
يعد اختيار األطراف املشاركة يف العملية أمرا ً جوهرياً ،ومن الناحية العسكرية سيرتكز السؤال
حول عملية تشكيل املعركة ) .(ORBATتشري عملية تشكيل املعركة إىل “تحديد هوية وقوة وهيكلية
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القيادة يف البنية العسكرية ،إضافة إىل توزيع األفراد ووحداتهم ومعداتهم” .إن عملية تشكيل املعركة
جدول تنظيم ًيا لقوة مسلحة ،لكنها تعكس القدرة عىل الترصف الفوري عند استخدام القوة يف
ً
ليست مجرد
وقت معني .وتخضع هذه العملية للتغريات باستمرار وفقاً للعمليات القتالية أو تنفيذ أوامر القادة.ا
يعد الكشف عن عملية تشكيل املعركة -األمر الذي عادة ما يكون رسا ً محفوظاً بعناية لدى أي
منظمة عسكرية -رشطاً من رشوط تخطيط وتنفيذ االتفاقات األمنية أو العسكرية والتحقق منها .بيد أن
القليل من املفاوضني العسكريني ما يفصحون عن عملية تشكيل املعركة بالكامل يف املفاوضات العسكرية،
وإن حدث هذا ،فحتامً ليس يف بداية مفاوضات وقف إطالق النار األولية.ا
الكشف الواقعي واملتسلسل عن عملية تشكيل
يعترب الوسطاء ،يف مفاوضات الرتتيبات األمنية،
َ
املعركة آلي ًة أساسي ًة تدعم عملية التفاوض .ويكمن التحدي هنا يف ضامن أن تطابق تسلسل املفاوضات
مع تسلسل اإلفصاح ،وذلك مع الحفاظ عىل شعور االرتياح لدى األطراف .يتطلب هذا األمر عموماً أن يتم
الكشف بشكل تدريجي من العام إىل األكرث تحديدا ً ،حسبام تقتضيه املتطلبات الفورية لالتفاقات األمنية.ا
ويصل األطراف ،عند التوصل إىل اتفاقية الوضع النهايئ للقوات ،غالباً إىل نقطة الكشف الكامل،
ويعد هذا أمرا ً مطلوباً لتمكني األطراف من االتفاق عىل مسائل مثل تكوين القوات النهائية املتكاملة،
واألعداد التي يتعني ترسيحها .يتعني عىل الوسطاء أن يفهموا متاماً حساسية املعلومات التي يجري الكشف
عنها ،وذلك عىل امتداد خطوات الكشف التي تقوم بها عملية تشكيل املعركة ،وكذلك أن يحافظوا عىل
أمن داخيل فعال جدا ً فيام يتعلق بالعملية .ويتوجب أيضا عىل الوسطاء الحفاظ عىل ثقة األطراف بجانب
العمل عىل زيادة فاعلية ودقة الكشف إىل أقىص حد .وتعترب عملية تشكيل املعركة عنرصا ً أساسياً للوساطة
األمنية ،ويقدم كشفها أثناء عملية الوساطة التفاصيل الالزمة إلبرام اتفاقات واقعية وفعالة.ا

3.2.
األطراف
األطراف
ومسؤوليات
ومسؤوليات
التزامات
التزامات
ماذا؟ماذا؟
.٢.٣
تعد االلتزامات واملسؤوليات التي تنشأ عن االتفاقات املربمة أمرا ً أساسياً للغاية ،لذلك يجب
أن يتم تحدد هذه املسائل بدقة شديدة يف االتفاقات .ما الذي توافق األطراف عىل القيام به عىل وجه
التحديد؟ا
يتم استخدام عبارات عامة وغري دقيقة لصياغة العديد من االتفاقيات األمنية .ويفرس هذا األمر
يف إطار إحجام األطراف عن وضع أنفسهم يف مواقف حرجة ،خاصة يف االتفاقيات التي تنظم املراحل
املبكرة من العملية .ا
وينبغي للغة وصياغة االتفاقيات أن توفر فهامً واضحاً لاللتزامات واملسؤوليات التي يجري االتفاق
عليها ،وذلك حتى يف املراحل املبكرة من محاولة الوصول لوقف إطالق النار .يجب أن يضبط الوسطاء
www.un.org/ar/peacekeeping/sites/glossary/o.htm
اااااااااقاموس مصطلحات األمم المتحدة لحفظ السالم،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
- ١٧
من إعداد إدارة عمليات حفظ السالم  ،التحديث األخير :سبتمبر  /أيلول ١٩٩٨
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اإليقاع ،وأن يشجعوا االطراف عىل أن يتم االتفاق عىل أمور يعنونها فعالً ويستطيعون تنفيذها عىل األرض
يف كل مرحلة .فليس الغموض بآلية مفيدة يف االتفاقات األمنية.ا

3.3.
ـاقيةفـاقية
لتنفيذف االت
لتنفيذ االت
المنظمة
المنظمة
القواعد
القواعد
كيف؟
كيف؟
.٣.٣
يتعلق األمر هنا بالقواعد والقوانني املتفق عليها بني األطراف ،والتي من شأنها أن متكنهم من
تنفيذ التزاماتهم ومسؤولياتهم بنجاح .ويتم تجاهل هذا الجانب من االتفاقات األمنية كثريا ً ،مام يعد سبباً
رئيسياً للنزاع الحقاً .ويعد تباحث األطراف يف كيفية تنفيذ االتفاقات أمرا ً مهام للغاية ،إضافة لتوافقهم عىل
اآلليات التي متكنهم من تحقيق ذلك بنجاح .عىل سبيل املثال ،قد يتفق األطراف ،أثناء وقف إطالق النار،
عىل أن لقواتهام الحق يف إعادة التزود باالمدادات العسكرية العادية ،ولكن مع استبعاد تعزيز قدراتها
العسكرية.ا
هناك أمثلة أخرى عىل ذلك ،منها :االتفاق عىل إمكانية تناوب القوات والسامح لها بأخذ إجازة
خالل هذه الفرتة أو أن يكون لها الحق يف إجراء تدريبات عسكرية عادية ،أو بأن ال يسمح لهم بتعزيزها أو
إعادة نرشها بطريقة هجومية.ا
كيف ميكن فعلياً تنفيذ ورصد هذه العنارص املختلفة التفاق وقف إطالق النار؟
يجب أن يتفق األطراف عىل كيفية إجراء هذه األنشطة املختلفة ،حتى يتمكنوا من مواجهة هذه
التحديات بفاعلية ،باإلضافة للتوافق عىل كيفية مراقبتها مبا يريض الطرف اآلخر .يتعني عىل األطراف أيضاً
أن تتفق عىل مجموعة من القواعد التي تحكم هذه األنشطة ،إضاف ًة إىل التزاماتهم ومسؤولياتهم .وقد
يشمل ذلك نصاً يقيض بوجوب إبالغ فريق التحقق والرصد ،وكذلك الطرف األخر ،قبل إثنان وسبعون ساعة
من أي عملية إلعادة اإلمداد ،أو تناوب القوات ،أو التدريب .ويجوز لهم أيضا أن يتفقوا عىل أن يكون
لفريق التحقق واملراقبة و/أو ممثل القوة املعارضة الحق بتفتيش أي نشاط من هذا القبيل أو حضورهم
خالله.ا
إن الوصول إىل هذا املستوى من التفاصيل يف “الكيفية” أهمية بالغة للتنفيذ الف ّعال لالتفاقات
األمنية ،ويشكل جزءا ً بالغ األهمية من بناء الثقة بني األطراف املختلفة .كام يتطلب إعداد وصياغة صكوك
مناسبة مفصلة ،تحدد كيفية تنفيذ االتفاقات ،التي يجب بدورها أن ترد يف مرفقات االتفاقات األمنية.ا

واألماكن
الخرائط
أين؟ -
.٤.٣
3.4.
واألماكن
الخرائط
أين؟ -
يجب أن يُرفق كل وقف إطالق نار ،وما يعقبه من اتفاق أمني ،بخريطة مفصلة للمناطق
املشمولة باالتفاق ،وأن يوقع عليها األطراف ،ولكن الغريب باألمر أن هذه ليست الحال دوماً .يتم إلحاق
خريطة رسمية مطبوعة باالتفاقية ،يف أغلب الحاالت ،التي تتنازع األطراف فيها عىل الحدود أو األماكن أو
أسامءها.ا
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دعم تقنياً إضافيًا وعمالً
إن اتفاق األطراف عىل رسم الخرائط أمر مهم للغاية ،األمر الذي يتطلب ً
مشرتكاً بني األطراف والوسيط .قد تكون القوات غري النظامية وقوات املتمردين بوجه خاص أقل قدرة عىل
العمل بهذا الخصوص ،كام قد تحتاج لتدريب يك تتمكن من قراءة واستخدام هذه األنواع من الخرائط
الرسمية بصورة فعالة .يعد االتفاق عىل أسامء ومواقع األماكن -عىل الخرائط الرسمية للمناطق املتأثرة
باالتفاقيات األمنية -خطو ًة أساسية ومهمة للتخطيط والتنفيذ ،ويجب أن يتم االتفاق عليها بني األطراف
رسم ًيا .قد تكون األماكن وأسامئها معروفة لألطراف بأسامء مختلفة ،وال تُظهر الخرائط القدمية غالباً
التغيريات الحديثة.ا
قد تصبح مراجعة مواقع القوات وأماكن انتشارها عىل األرض أمر رضورياً ،مبجرد االتفاق عىل
الخرائط األساسية ،مام قد يؤدي إىل خالفات أو حساسيات .قد يحتاج هذا الجانب من عملية تشكيل
املعركة إىل أن يتم إسناده لفرق التحقق واملراقبة .ويف هذا الصدد ،كام يف جوانب أخرى ،ستكون الخرائط
األساسية الدقيقة واملتفق عليها رضورية للعمل بفاعلية عند التحقق واملراقبة.ا

3.5.
للتنفيذ
للتنفيذ
الزمني
الزمني
الجدول
الجدول
متى؟متى؟
.٥.٣
تفتقر العديد من اتفاقيات وقف إطالق النار وغريها من االتفاقيات األمنية إىل جدول زمني
متفق عليه للتنفيذ ،وقد يكون هناك جدوالً زمنياً لكن دون تفاصيل كافية.إن اتفاق الطرفان عىل إجراءات
وآليات تحكم هذه اإلجراءات دون االتفاق عىل موعد تنفيذها أمر غري ٍ
كاف .إن هذه عملية معقدة
تتطلب عمالً تقنيًا كب ًريا ،إذا أريد لها أن تكون مجدية.ا
مل يكن يريد املانحون ببساطة متويل هذا الجزء من املفاوضات الحاصلة بني شامل وجنوب
السودان .حتى أنهم قالوا“ :طاملا أنه لدينا صفقة بالفعل .ولقد اتفقوا عىل كل يشء .ميكننا ترك هذه
املشكلة .ال داعي لتعقيد األمور! “ .وتطلب هذا األمر مقاومة رشسة من فريق الوساطة للضغوطات
املفروضة من قبل املانحني إلغالق املفاوضات عند نقطة النهاية الحرجة .كان علينا أن نخوض جداالً
صعباً وطويالً ،ليك نوضح لهم ،أنه بالرغم من توصل األطراف التفاق حول ما يجب القيام به ،إال أن األمر
األهم ،يتمثل يف أن االطراف مل يتفقوا بعد عىل أي من الكيفية أو الجدول الزمني الذي سينفذ عىل أساسه
االتفاق.ا
يف نهاية املطاف ،تم منحنا عىل مضض ثالثة أشهر أخرى ملساعدة األطراف عىل وضع كل ما
اتفقوا عليه (وليس فقط عىل األمن) يف جدول زمني متفق عليه للتنفيذ .وقد كان عمالً مرهقًا ،اضطررنا
للتعامل مع املشكالت التي نشأت يف مرحلة التنفيذ كنتيجة للضغط نحو االستعجال.ا

3.6.
ماذا لو؟
ماذا لو؟
.٦.٣
يعترب السؤال “ماذا لو” أم ًرا أساسيًا فيام يخص االستدامة والفعالية .يجب أن تصمم االتفاقيات
األمنية بشكل ميك ّنها من وقف االنتهاكات .ويتطلب هذا وجود هياكل إرشافية واضحة ومتفق عليها
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تعمل بدورها عىل تنفيذ االتفاقيات واآلليات ومعالجة االنتهاكات.ا
ميكن العثور عىل الكثري من العيوب يف اتفاقيات وقف إطالق النار من بينها :فشل الوسطاء يف
اإلرصار عىل أن يناقش األطراف ويتفقوا ويؤسسوا لآلليات املناسبة ،التي من شأنها أن متكنهم من معالجة
انتهاكات وقف إطالق النار والوصول إىل حل فعال ،وميثل نطاق اتفاقات دارفور مثاالً واضحاً عىل ذلك.ا
ويعد توزيع املسؤولية عىل النحو املناسب من بني األمور الحاسمة بالنسبة لهذه املسألة ،ليس
فقط مبا يتعلق باالنتهاك نفسه وحسب ،ولكن أيضاً فيام يتعلق بضبط االنتهاكات .ويجب أن يفهم
األطراف بأن مسؤولية تنفيذ اتفاقهم إمنا تقع عىل عاتقهم ،وعليهم أن يدركوا بأنه من غري املنطقي أن يتم
االستمرار بتمرير االنتهاكات ببساطة ،ليتم التصدي لها من جانب واحد وهو األطراف الثالثة ،كام هو الحال
يف كثري من األحيان .أما فيام يخص النظم والهياكل التي تحدد مسؤولية األطراف األساسية ،ينبغي هنا أن
يكون دور األطراف الثالثة تكميلياً فقط.ا

3.7.
ـاقياتـاقيات
صياغة االتف
صياغة االتف
.٧.٣
يكون املحتوى التقني التفاقيات األمان معقدًا يف الغالب .وغالباً ما تكون مشورة الخرباء مفيدة
للمساعدة يف الصياغة التقنية ،وعىل األخص الجانبان العسكري والقانوين من الصياغة.ا
سبقت اإلشارة ،فإنه من املهم أن يقوم األطراف بصياغة اتفاقياتهم الخاصة إذا أرادوا امتالك
زمامها ،إال أنهم قد يفتقرون إىل املهارات القانونية والعسكرية واملعرفة الالزمة الستكامل التفاصيل
املطلوبة.ا
وميكن تعيني مستشارين تقنيني لألطراف ملساعدتهم عىل إعداد مسودة املقرتحات .باملقابل،
ميكن للفرق التقنية أن تقدم لألطراف تفسريا ً مفصالً فيام يخص القصد العام ،مبجرد أن يتم رشح العملية
بوضوح .ويف كلتا الحالتني ،ال يعد تقديم مسودة اتفاق معدة من قبل أطراف خارجية هدفا منشودا ً ،لكن
الهدف يتمثل بتوفري املضمون التقني الالزم الذي ميكن األطراف من التعبري عن نواياها بخصوص التفاوض
بشكل واضح ومن ثم الوصول إىل تصور واقعي لتنفيذها.ا
يجب أن يتم التعبري عن مسودة االتفاقات بلغة واضحة وبسيطة .وينبغي أن تتضمن جميع
املعلومات االساسية املطلوبة ملعالجة مسائل من ،وماذا ،وكيف ،وأين ،ومتى ،وماذا لو ،وهذا يجب أن
يكون بلغة منطقية ومتامسكة ،أي أن يتم ربط النية باملسؤولية والعملية بالنتيجة والشكل بالوظيفة ،كام
يجب تعزيزها بامللحقات التقنية الالزمة والتي تتناول التفاصيل الهامة ،يف سبيل الوصول إىل عملية ذات
نطاق واسع ومفهومة ومنظمة .يتطلب هذا كله قدرة تقنية كبرية.ا
يستغرق العمل التقني الخاص باالتفاقيات األمنية وقتًا ،ويتطلب جهدًا واهتام ًما جادًا .قد تؤدي
الطرق املخترصة يف هذا السياق إىل نتائج قاتلة يف ما يخص التنفيذ الفعال واملستدام.ا
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3.8.
اإلغالق
اإلغالق
.٨.٣
كثريا ً ما يستثنى هذا األمر من عملية التخطيط ،وهذه مشكلة كبرية .سيتم غلق عملية الوساطة
عند نقطة معينة وسيغادر الوسطاء ،ومن ثم سيتم األطراف لوحدهم لتنفيذ اتفاقهم ،هذا هو السبب وراء
أهمية أن ميتلك األطراف زمام اتفاقهم ،ولذلك ينبغي أن تتضمن الوساطة اسرتاتيجية واضحة ملا يسمى
“اإلغالق” .وهذا أمر يختلف تبعاً للظروف .قد يتضمن “اإلغالق” بعض االلتزامات املحدودة والطويلة
األمد ،أو نوع من التسليم إىل أطراف ثالثة تدعم التنفيذ .وقد يتمكن املستشارون والخرباء الذين دعموا
فريق الوساطة من لعب دو ٍر مهمٍ يف دعم عملية االنتقال الهامة ،كام ميكن أن يكون دورهم مطلوباً لدعم
التأسيس ملرحلة التنفيذ الجديدة .ا
إن فريق الوساطة هو األقدر عىل الحفاظ عىل الثقة التي تم بناؤها بصعوبة ما بني األطراف،
عندما يكون األمر ضمن مهامه االستشارية ،كام ينبغي أال يتم التفريط بهذا املكسب ببساطة .إن األطراف
والوكاالت الدولية التي تصل لدعم تنفيذ االتفاقية بحاجة إىل بناء إمكانيات وعالقات جديدة مع األطراف.
كام يجب أن يكون هناك عىل األقل تدخالً لتأمني الدعم لبداية املرحلة الجديدة من عملية السالم .ال بد أن
تسليم دقيقًا للوثائق واملواد التقنية الالزمة ،و التي
تتضمن عملية اإلغالق التي يقوم بها فريق الوساطة،
ً
رمبا تم إعدادها لدعم املفاوضات .بالطبع هذا يشمل أيضً ا التعامل مع امللفات الحساسة وضامن تأمني
األوراق الرسية.ا
ال تقل عملية إغالق الوساطة أهمية عن عملية بدء التشغيل التي طال نسيانها .ال بد من التأكد
ومتوافق عليها من قبل األطراف .أخ ًريا ،من الجيد محاولة تضمني
من وجود خطة مدروسة بعناية ومفهومة
ٌ
تقييم جدي للدروس املستفادة من العملية بحيث ميكن لآلخرين التعلم من النجاحات واألخطاء.ا

ملخص الجزء الثالث :اإللمام بكل التفـاصيل
قام الجزء األول من هذه الدراسة بالبحث يف املشاكل االسرتاتيجية الرئيسية املتعلقة بالوساطة
يف الرتتيبات األمنية ،بينام ركز الجزء الثاين عىل أدوات ومراحل الرتتيبات األمنية ،أما الجزء الثالث واألخري
متحور حول الحصول عىل تفاصيل محددة واملستوى التكتييك الصحيح  .باختصار ،النقاط الرئيسية هي:ا
• من؟ يحتاج الوسطاء إىل توخي الحذر الشديد يف كيفية دعمهم للكشف التدريجي عن
املعلومات ،وحول عىل من يتم الرتكيز ،أين ومتى (أي تشكيل املعركة) .عليهم توخي الحذر بخصوص
حساسية املعلومات ،مع تعزيز الثقة والتفاهم املشرتك بني األطراف.ا
• ماذا؟ تحتاج اتفاقيات وقف إطالق النار إىل الوضوح فيام يتعلق بالتفاصيل التنظيمية
والتشغيلية .من املهم إزالة الغموض يف االتفاق قبل وضع اللمسات األخرية عليه ،وذلك حتى تعرف
الجهات الفاعلة املعنية ما هو متوقع منها.ا
• كيف؟ يتم توضيح التفاصيل املتعلقة بكيفية تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار عاد ًة يف املالحق.
ومن شأن تشكيل جسم رصد مشرتك وتوضيح ما يتم تقاسمه من املعلومات وكيفية تقاسمها يف املالحق
أن يقلل من احتاملية سوء التفاهم املؤدي إىل انهيار وقف إطالق النار.ا
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•
•
•
•
•

أين؟ لتجنب سوء الفهم أيضاً ينبغي توضيح املواقع عىل الخرائط وأسامئها املتوافق عليها من
قبل األطراف ،خاصة فيام يتعلق بنرش أو إعادة نرش القوات .هذا مهم أيضً ا ألغراض التحقق واملراقبة.ا
متى؟ يعد اتفاق األطراف عىل تفاصيل طرق التنفيذ أمرا رضوري جدا ً ،وذلك مبجرد االتفاق
عىل املضمون .لقد كان جدول التنفيذ مفيدا ً ،كام هو الحال يف اتفاقية السالم الشامل للسودان.ا
ماذا لو؟ يعد بند “ماذا لو” مهامً للغاية ،خاصة وأنه البد من تصميم اتفاقيات وقف إطالق
النار بحيث تتمكن من الصمود رغم االنتهاكات .ويُعد تحميل الطرف الثالث مسؤولية التعامل مع
االنتهاكات خطأً شائعاً.ا
صياغة االتفاقيات :يتعني عىل األطراف صياغة اتفاقياتهم الخاصة ،كام ميكنهم االستفادة من
مشورة الخرباء فيام يخص الجوانب العسكرية والقانونية .إن صياغة االتفاقيات تستغرق وقتاً لكونها
يجب أن توازن بني اللغة الواضحة البسيطة وأن تحرتم االعتبارات املذكورة أعاله.ا
اإلغالق :يتغري دور األطراف الثالثة مع إغالق العملية التي أدت إىل وقف إطالق النار أو اتفاق
السالم ،والذي غالباً ما يتزامن مع التوقيع عىل االتفاق .إن إمتام عملية تسليم واضحة من قبل الوسطاء
إىل الطرف الثالث املعني بالتنفيذ ،يساعد عىل تجنب فقدان املعلومات ،ويتيح استمرار الدعم خالل
مرحلة التنفيذ .ا
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الخاتمة
الخاتمة
.٤
ت ُعد عملية التوسط يف الرتتيبات األمنية يف عمليات السالم أمرا ً صعباً ،وتتطلب الربط بني جوانب
مختلفة ،والتي غالباً ما يتم التعامل مع كل جانب منها عىل حدا .يتم تسليط الضوء هنا عىل ثالث روابط
مهمة:ا
الربط بني الجوانب االسرتاتيجية والسياسية والتقنية والعسكرية للرتتيبات األمنية ،كونها جميعاً
جوانب مهمة.ا
يؤدي تجاهل الجوانب السياسية إىل فقدان الفرصة الستخدام البعد األمنيلعملية السالم لدعم
العملية برمتها ،وكذلك فقدان الروابط بني الجانب األمني وباقي الجوانب .تحدد الطريقة التي يتعامل
فيها األطراف مع مخاوفهم األمنية مدى التقدم الذي ميكن إحرازه عىل باقي األصعدة ،متاماً كام يعتمد
بقاء األطراف عىل الكيفية التي يتم بها إدارة األمن .من ناحية أخرى ،يعتمد التقدم بخصوص القضايا
األمنية أيضً ا عىل الكيفية التي تسري بها عملية التفاوض يف املجاالت املوضوعية األخرى ،مثل تقاسم السلطة
السياسية أو اإلصالح الترشيعي .وعندما يتم تفويض األبعاد األمنية إىل اللجان التقنية والعسكرية وحدها،
يتم تجاهل الجوانب األخرى كنتيجة لعدم االعرتاف بأهميتها.ا
تحدث أخطاء فادحة عندما المتتلك الجهات الفاعلة السياسية والوسطاء فهامً ٍ
كاف لرضورة
وضع وتنفيذ عملية أمنية سليمة من الناحية التقنية .إن للجانب التقني تأثري مبارش عىل مدى وصول
العملية واالتفاق إىل أهدافه املنشودة ،مثال االتفاق عىل وقف القتال بطريقة ميكن التحقق منها .تحدث
هذه األخطاء أيضاً عندما تبحث الجهات الفاعلة الدولية أو اإلقليمية عن حل رسيع ،وترى أن اتفاق وقف
إطالق النار يشكل نقطة انطالق التفاق سيايس ،وتفرتض أن الجودة التقنية الفعلية التفاق وقف إطالق
النار ال صلة له باملوضوع .يُعد هذا قرص نظر ،ألن هذه األنواع من اتفاقيات وقف إطالق النار ،التي يتم
فرضها سياسياً ،وال ترقى إىل الحد األدىن من الصفات التقنية ،متيل إىل الفشل يف نهاية املطاف.ا
كل
نظ ًرا ألهمية الجوانب السياسية والتقنية وعملية الربط بينها بالنسبة للرتتيبات األمنية ،يحتاج ٌ
من الوسطاء السياسيني والخرباء األمنني التقنيني للتعرف عىل أساليب ونهج بعضهم البعض عن كثب ،وذلك
حتى يستطيعوا العمل سوياً بشكل فعال .يف هذا اإلطار ،وانطالقاً من منظور خبري أمني عمل لسنوات
عديدة مع وسطاء سياسيني ،كتبت هذه الوثيقة ملساعدة الوسطاء السياسيني عىل اكتساب فهم أسايس
للرتتيبات األمنية لتحسني الروابط بني الجوانب السياسية واألمنية التقنية لعملية السالم.ا
ربط العملية واملحتوى :يعد ارتباط العملية واملحتوى أح َد املبادئ القياسية للوساطة .وكالهام
متساويان يف األهمية ،حيث يشكل أحدهام اآلخر .لكن يبقى من الجيد النظر إىل كلٍ منهام بشكل
منفصل ،ملعرفة كيف يشكل أحدهام اآلخر .سريكز الوسطاء عموماً عىل تشكيل العملية ،بينام يرتكون
ااااااا -جوليان توماس هوتينجر ،من وزارة الخارجية السويسرية ،بالتأكيد على أهمية هذه النقطة في
١٨
مناسبات عديدة ،مثل دورة وساطة السالم لعام  ٢٠١٦في أوبرهوفن ،سويسرا.ا
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لألطراف مهمة أخذ القرارات بشأن املحتوى .كام سيقوم الخرباء املختصون ،أمثال املستشار األمني ،بتقديم
املشورة بشأن املحتوى ،إال أن مسؤولية اتخاذ القرارات ستظل بيد األطراف .وبالتايل ،يحتاج كالً من
الوسطاء وخرباء األمن باإلضافة إىل الخرباء املختصني اآلخرين واألطراف إىل فهم عميق لكل من املحتوى
والعملية ،ولكن بدرجات متفاوتة وألغراض مختلفة.ا
أعتقد بأن الوساطة يف الرتتيبات األمنية توضح الروابط بني العملية واملحتوى ،وآمل أيضً ا أن تكون
ملهمة للتفكري يف روابط محتوى العملية باملجاالت األخرى .ا
والميكن النظر إىل بعض الخطوات قبل اتخاذ خطوات أخرى تسبقها ،عىل سبيل املثال ،ال ميكن
النظر فيام يتعلق بنزع السالح قبل النظر باألمور املتعلقة بفك االشتباك بني القوات من خالل وقف إطالق
نار أويل.ا
وإلعطاء مثال آخر ،ال ميكن أن تنجح محاولة التفاوض عىل الوضع النهايئ للقوات ،قبل أن يعمل
الطرفان م ًعا لفرتة كافية يف إدارة وقف إطالق النار ،حيث أن الثقة حينها ستكون محدودة بني الطرفني .إن
يفرض وجود تسلسل منطقي
الواقع األمني عىل األرض ورضورة اكتساب األطراف الثقة ببعضهم البعض ُ
عندما يتعلق األمر بالوساطة األمنية ،التي تسلط الضوء بدورها عىل ارتباط املحتوى بالعملية.ا
ستتضاءل فاعلية تنفيذ اتفاقية وقف إطالق النار ،يف حال االندفاع إىل اتفاقية نهائية سليمة من
الناحية التقنية ،لكن دون تشكيل عملية تتيح لألطراف اإلحساس مبلكية محتوى االتفاقية.ا
ربط الدروس املستمدة من املايض بالسياق املحدد الحايل:ا
هناك ٍ
تحد آخر يتمثل يف التعلم من املايض ،ولكن مع تكييف الخربات املستمدة منه بالسياق
الخاص للحالة التي يتم معالجتها .يف البداية ،حذرتُ من االعتامد عىل القوالب ،لذلك ينبغي عيل يف النهاية
أيضاً ،أن أحذر القارئ من مخاطر استخدام ما كتبته كقالب .لن تشبه أي عملية لوقف إطالق النار عمليه
أخرى ،وكذلك لن تتبع أي منها جميع الخطوات التي حددتها هنا .يعد كل سياق حالة خاصة ،وتتبع
كل عملية وقف إطالق نار مسارها الخاص .ومع ذلك ،ميكن للوسطاء -واملستشارين واملراقبني والخرباء
واألطراف املهتمة األخرى -بل ويجب عليهم ،توجيه العملية ،وبالتايل يجب عليهم فهم واستكشاف
الخيارات والتعلم من تجارب املايض.ا
وهكذا حاولت ،يف هذه الدراسة ،تحديد الخطوط العريضة للخيارات واملراحل الخاصة مبفاوضات
الرتتيبات األمنية .ا
ليس بالرضورة أن تكون كل الخطوات التي أرشت لها مطلوبة يف أي مفاوضات واقعية لوقف
إطالق النار .يف بعض األحيان قد يتمكن الطرفان من امليض قدماً برسعة .قد تكون بعض مراحل عملية
التفاوض عىل وقف إطالق النار غري رضورية يف ظروف محددة ،وميكن أن تؤدي املخاطرات املحسوبة،
وتخطي مرحلة ما إىل تحقيق املزيد من املكاسب .ولكني أحذر من أن تخطي املرحلة الثانية االنتقالية
الرئيسية من عملية وقف إطالق النار غالباً ما يكون خطأً فادحاً .ا
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أعرتف بأن حتى هذا الرابط االسرتاتيجي بني اتفاقية وقف إطالق النار والوضع النهايئ للقوات قد
ال يكون مطلوبًا يف ظروف معينة ،ومن املمكن حتى أن يتم االنتهاء من عملية وقف إطالق النار بنجاح
دون خرائط أو جداول تنفيذ ،عىل الرغم من أن هذا قد يعد احتامالً ضعيفاً.ا
ويبقى هناك أم ٌر مهم يتمثل يف تطبيق الدروس املستمدة من تجارب وقف إطالق النار السابقة
بشكل منفتح ومدروس .وبالتايل فهم العملية الكلية وروابطها االسرتاتيجية والتكتيكية بشكل كاف .يتيح
االبتكار خالل التطبيق الفعال عىل كل ظرف جديد ،وهذا ميثل متاماً ما حاولت رشحه يف هذه الوثيقة من
خالل تجميع الدروس التي تعلمتها يف مختلف عمليات السالم فيام يتعلق بوساطة الرتتيبات األمنية .تنبع
هذه الرؤى من الخربة امليدانية ،التي تم تعميمها يف هذا النص من أجل التواصل بوضوح ،ولجعل تجربتي
مفيدة يف سياقات مختلفة وجديدة .إن املعرفة التي تم رسدها هنا يجب أن توضع دوماً يف سياقها ،لن
نتمكن دامئاً من تحقيق النجاح ،هناك دمئاً مخاطر وخيارات تتداخل يف بناء عملية وساطة ناجحة.ا
أنا متأكد من إمكانية القيام بعمل أفضل مام قمنا به يف املايض ،وذلك إذا تعلمنا من تجارب
املايض وك ّيفنا هذه املعرفة مع كل سياق جديد .وعىل الذين يسعون منا إىل دعم السالم وعمليات السالم
عليهم عىل األقل التزام بذل قصارى جهدهم .آمل أن تساعد األفكار الواردة يف هذا النص ،من خالل وضعها
يف سياقها ،يف هذا املسعى.ا
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تهدف سلسلة الدراسات املتخصصة بوسائل الوساطة واملقدمة من مركز الدراسات األمنية إىل
تقديم التوجيهات املنهجية واملعلومات للوسطاء واملفاوضني والعاملني يف مجال إحالل السالم ،الذين
يعملون عىل معالجة النزاعات السياسية العنيفة .ويقوم بإعدادها فريق دعم الوساطة التابع ملركز
الدراسات األمنية يف املعهد الفدرايل السويرسي للتكنولوجيا يف زيورخ ،باإلضافة إىل مساهامت من قبل
الكتاب الضيوف .بعض اإلصدارات السابقة:ا
• منع العنف :أساليب مجتمعية للتعامل مع اإلنذار واالستجابة املبكرة .٢٠١٦ا
• الجندرية يف الوساطة :دليل مترين للمدربني .٢٠١٥ا
• التعامل مع الدين يف تحول النزاع :املفاهيم والحاالت والتداعيات العملية .٢٠١٥ا
• داخل الصندوق :استخدام املحاكاة التكاملية لتدريس النزاع واملفاوضات والوساطة .٢٠١٥ا
• التوسط يف النزاعات حول استخدام املياه يف عمليات السالم .٢٠١٣ا
• تعزيز سويرسا للسالم املدين :وتقييم السياسات واملامرسات .٢٠١١ا
• خريطة الوسطاء :مقارنة بني األطراف الثالثة واآلثار عىل سويرسا .٢٠١١ا
• التوسط يف التوترات حول اإلسالم يف الدمنارك وهولندا وسويرسا .٢٠١٠ا
• يك تصبح مفاوضاً :واالسرتاتيجيات والتكتيكات .٢٠٠٩ا
• كشف غموض الوساطة يف عمليات السالم األفريقية .٢٠٠٨ا

مشروع دعم الوساطة

يهدف مرشوع دعم الوساطة ،إىل تحسني فعالية الوساطة السويرسية والدولية يف مجال السالم.
تم تأسيس املرشوع يف عام  ٢٠٠٥بشكل مشرتك بني مؤسسة السالم السويرسية ومركز الدراسات األمنية
يف املعهد الفدرايل السويرسي للتكنولوجيا يف زيورخ .ويقدم املرشوع خدماته لوزارة الخارجية السويرسية،
وكذلك للوسطاء وأطراف النزاع والذين ميثلون أهمية اسرتاتيجية بالنسبة للوزارة.ا
مركز الدراسات األمنية يف املعهد الفدرايل السويرسي.ا
يعترب مركز الدراسات األمنية مركزا ً مختصاً بالسياسات األمنية السويرسية والدولية .كام يقدم
خرباته يف مجال األمن وسياسات السالم يف مجال البحوث والتدريس واالستشارات.ا
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لقد عرفت جريميي بريكهيل ،كمقاتل من أجل الحرية ،كضابط وخبري الوساطة ،ألكرث من خمسة
عرش عا ًما ،أثناء عملية السالم يف السودان ،ومحادثات سالم يف دارفور يف أبوجا ،ومن خالل العديد من ورش
العمل والندوات املتعلقة بوساطة السالم .وقد كان أحد املساهمني الرئيسيني يف بدء دورة األمم املتحدة
للوساطة يف وقف إطالق النار :وهو مرشوع مشرتك يضم كالً من األمم املتحدة وسويرسا والرنويج .وأنا
يسعدين للغاية أن جريميي بريكهيل قد كتب هذا الكتيب“ ،للوساطة بالرتتيبات األمنية يف عمليات السالم،
رؤى نقدية من امليدان” ،وبالتايل نجح يف تقديم بعض خرباته ومعارفه ومفاهيمه يف الوساطة من أجل
السالم ،وسوف تثبت أهمية وقيمة هذه املعلومات بالنسبة للوسطاء الحاليني و املستقبليني” .جان إريك
فيلهلمسون
يقدم بريكهيل مرشوعاً يتسم بالدقة والعمق االسرتاتيجي ،ويقدم حجة مقنعة إلعادة تصور كل“
سياق من سياقات النزاع لفهم أعمق للقضايا األمنية والتي هي يف صميم النزاع ،وبالتايل يجب أن تحتل دورا ً
مركزياً يف املفاوضات من أجل سالم دائم وقابل للتطبيق .إن أفكاره يف فهم سيكولوجية الرتتيبات األمنية
تتجاوز الناحية التقنية لتقدم املساعدة للوسطاء إلعادة صياغة هذه املسألة .يف عرص يتسم بالتطور الرسيع
والنزاعات التي تزداد تعقيدا ً ،يعيدنا بريكهيل إىل املبادئ األساسية للرتتيبات األمنية ،ولكنه أيضاً يقدم لنا
توجيهات مهمة حول كيفية صياغة هذه املبادئ لكل سياق بعينه .إن قراءة هذه الدراسة أمر مهم بالنسبة
لكل العاملني يف مجال الوساطة ،وخاصة الوسطاء ”.مرييديث بريستون ماكجي ،املدير اإلقليمي ألفريقيا،
مركز الحوار اإلنساين.ا
لقد توىل جريمي بريكهيل دورا ً مهامً يف عملية السالم يف السودان بسبب خربته يف املجاالت التي“
تناولها باقتدار يف هذا الكتاب .إن ما قدمه من مساعدة ونصائح حول أفضل املامرسات ال تقدر بثمن ،إىل
كل من الوسطاء واألطراف والجهات الخارجية خالل عملية السالم يف السودان .ويف هذا الكتاب ،تجاوز
تخصصه يف مجال وقف إطالق النار ليقدم التوجيه بشأن كافة جوانب الرتتيبات األمنية يف عمليات الوساطة.
وأنا أويص بهذه الدراسة بشدة ألي شخص ينوي الدخول يف مجال الوساطة “ .الفريق الزارو سومبيوو
ترجمة :سناء المر
تصميم الكتاب :رامي ابو ذياب
شكر وتقدير :نتقدم بالشكر إىل سناء املر الهتاممها بجودة الرتجمة ،وكذلك إىل كل من أحمد عليبة
(سويس بيس) وأنطوان لحام عىل مراجعة الرتجمة واملصطلحات األساسية .ا

