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التمهيد
يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى مجموعــة رئيســية مــن األطــراف الفاعلــة
فــي عمليــات الســام :الوســطاء الداخلييــن .وقــد أُعـ ّد هــذا التقريــر بنــا ًء علــى

نــود أن نشــكر الــوزارة الفيدراليــة السويســرية للشــؤون الخارجيــة وخاصــة
مسـ�ؤول برنامـ�ج الوسـ�اطة بالـ�وزارة موريـ�زي ميخائيـ�ل( (�Murezi Mi

الخبــرة المكتســبة أن أغلــب عمليــات الســام الرســمية قــد بــدأت مــن خــال
عمليــات ســام غيــر رســمية أو أُلحقــت بهــا ،وقــام أنــاس متفانــون مــن مناطــق

ضــا دعــم زمالئنــا فــي مؤسســة بيرغهــوف ،خاصــة الدكتــور أوليفــر فولِــه
أي ً

الصــراع وعلــى معرفــة متعمقــة بــه بتســهيل عمليــات الســام تلــك.

( )Oliver Wollehولــوكاس بروبســت ( )Lukas Probstوســتيفان

 )chaelعلــى الدعــم المالــي واللوجيســتي الــذي قدمتــه للورشــة .كمــا نقـ ّدر

ماشينســكي ( )Stefan Maschinskiوماثيــو ماكنــزي (Matthew
مــن أجــل استكشــاف الــدور المحــدد للوســطاء "الداخلييــن" المحلييــن

 ،)Mackenzieوالدعــم الــذي قدمــه داميانــو ســجويتاماتي (Damiano

واإلقليمييــن فــي عمليــات الســام الحاليــة ،قامــت مؤسســة بيرغهــوف،

 )Sguaitamattiمــن مشــروع دعــم الوســاطة.

بالتعــاون مــع مشــروع دعــم الوســاطة التابــع لمؤسســة الســام السويســرية
ومركــز الدراســات األمنيــة ( )CSSفــي المعهــد السويســري الفيدرالــي

الدراســة التاليــة التــي كتبهــا ســايمون مايســون ( )Simon Masonمــن

للتكنولوجيــا  ETHبزيوريــخ ،بدعــوة مجموعــة مــن الوســطاء الداخلييــن

مشــروع دعــم الوســاطة يصــف فيهــا نقــاط القــوة واإلمكانــات المتاحــة

مــن مختلــف أنحــاء العالــم (الجزائــر ،بورونــدي ،جمهوريــة الكونغــو

للوســطاء الداخلييــن بنــا ًء علــى مــا ق ّدمــوه مــن عــروض تقديميــة حــول

الديمقراطيــة ،ألمانيــا ،كينيــا ،قيرغيزســتان ،مقدونيــا ،مالــي ،المكســيك،

نيبــال ،أوغنــدا ،مالــي ،الفلبيــن ،بورونــدي ،كينيــا وقيرغيزســتان .نــود أن

نيبــال ،الفلبيــن ،ســريالنكا ،سويســرا وأوغنــدا).

نشــكرهم علــى مالحظاتهــم البنــاءة جـدًا بشــأن هــذا المقــال الموجــز ،وكذلــك
كتابــة تجاربهــم الغنيــة فــي الفصــول المتوفّــرة علــى اإلنترنــت أو علــى

عقــدت ورشــة عمــل "الــدروس المســتفادة" خــال الفتــرة  12-14يونيــو/

القــرص المدمــج ( .)CDوتختتــم الدراســة بعــدد مــن األفــكار والتوصيــات

حزيــران  2008فــي فنــدق شــلوس ميونخنفيلــر فــي سويســرا تحــت عنــوان:

نراهــا ذات أهميــة لجميــع المهتميــن والناشــطين فــي مجــال الوســاطة و/أو

عمليــات الســام غيــر الرســمية :التعلــم مــن تجــارب الوســطاء "الداخلييــن".

مجــال دعــم الوســاطة.

تتوفر معلومات إضافية على اإلنترنت على الرابط التالي:
http://www.berghof-foundation.org/index.php?id=397
يمكن للقراء الراغبين في معرفة المزيد حول خلفية الموضوع الرجوع إلى المعلومات اإلضافية المقدمة
قدمها الوسطاء الداخليون من نيبال والفلبين
على اإلنترنت .سوف تجدون العروض التقديمية التي ّ
وبوروندي وكينيا ،وعالوة على ذلك ،يشمل الرابط على اإلنترنت السير الذاتية القصيرة للمشاركين ومحاضر
مناقشات ورش العمل.
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع أوليفر فيلز ( ،)Oliver Wilsمدير برنامج الشرق األوسط وشمال
افريقيا لدى مؤسسو بيرغهوف.
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المقدمة
يقــول أحــد الوســطاء الداخلييــن" :إننــي أكــذب فــي بعــض األحيــان ،عندمــا

ولكــن لنو ضّــح أو الً مــا الــذي نعنيــه بقولنــا "عمليــات الســام غيــر

أتحــدث إلــى أطــراف الصــراع ،وأقــول لهــم إن الطــرف اآلخــر يريــد

الرســمية" و "وســطاء داخلييــن".

التحــدث إليكــم ،حتــى لــو كان الطــرف اآلخــر قــد قــال لــي إنــه ال يريــد
ذلــك" .ولكنــه اســتدرك قائــاً" :حســناً ،أنــا ال أكــذب بالمعنــى المتعــارف

العمليات الرســمية وغير الرســمية

عليــه ،ولكننــي أقــول حقيقــة أعمــق :إنهــم يريــدون التحــدث ،ولكنهــم

تتميــز عمليــات الســام الرســمية والنظاميــة بتفويــض صريــح مــن جانــب

ألســباب تكتيكيــة ولحفــظ مــاء وجوههــم ،يقولــون إنهــم ال يريــدون التحــدث

الحكومــات .حيــث يغــدو مــن الواضــح مــن الــذي يجلــس إلــى مائــدة

حتــى وإن كنــت متواجــد معهــم علــى انفــراد .بالطبــع إن كان تخمينــي عــن

التفــاوض ،ومــن الــذي يســتضيف تلــك المباحثــات ويتوســط فيهــا  .وفــى

نواياهــم الحقيقيــة خطــأ ،فهــذا يعنــى أننــى انتهيــت؛ ولكننــي فــي هــذه الحالــة
كنــت علــى حــق :فقــد جلســوا أخيــرا معًــا للتحــ ّدث حقًــا " .يســلّط هــذا

هــذه الحالــة عــادة مــا يكــون التفويــض تفويضًــا رســميًا مكتوبًــا .ومــع
ذلــك ،تنشــأ عــادة عمليــات الســام الرســمية تلــك وتُســتكمل مــن رحــم

المثــال الضــوء علــى الــدور المعقّــد والحســاس للغايــة للوســيط الداخلــي فــي

عمليــات ســام غيــر رســمية وغيــر نظاميــة .فــي مثــل هــذه الحــاالت

عمليــات الســام غيــر الرســمية – موضــوع هــذا التقريــر.

يكــون التفويــض الممنــوح للوســطاء ضمنيًــا غيــر صريــح .لــذا تقــوم
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عمليــات الســام غيــر الرســمية باألســاس علــى عالقــة قائمــة علــى الثقــة
ال التفويضــات الرســمية المكتوبــة.

الهدف والســؤال والخلفية

يعتبــر الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو تســليط الضــوء علــى دور الوســطاء
الداخلييــن وارتباطهــم بعمليــات الســام غيــر الرســمية .ســؤالنا

الوســطاء الداخليون والخارجيون

اإلرشــادي هــو :مــا هــي خصائــص الوســطاء الداخلييــن فــي عمليــات

عــادة مــا يقــوم الوســطاء الداخليــون بتســهيل العمليــات غيــر الرســمية .إال

الســام غيــر

أنــه هنــاك أيضًــا حــاالت يشــارك فيهــا وســطاء داخليــون فــي العمليــات

الرسمية،

الرســمية وأخــرى يشــارك فيهــا وســطاء خارجيــون فــي العمليــات غيــر

قد يكون الوسطاء الداخليون متحيزين في
عالقاتهم ،ولكن ال يعني ذلك بالضرورة أنهم
متحيزون في ممارستهم الوساطة

ومــا

هــي

مواردهم
وصالتهم
بالوسطاء

الخارجييــن ومــا مــدى أهميتهــم لعمليــة الســام؟ تســتند هــذه الدراســة
إلــى ورشــة العمــل التــي أقيمــت فــي الفتــرة مــن  12إلــى  14يونيــو/

الرســمية .ومــع ذلــك ،نحــن نركــز هنــا علــى دور الوســطاء الداخلييــن فــي
العمليــات غيــر الرســمية ،حيــث يتمتعــون بميــزة نســبية حاســمة قــد ال يتمتــع
بهــا الوســطاء الخارجيــون .ويُعــ ّرف الوســطاء الداخلييــن وفقًــا لقربهــم
الجغرافــي مــن أطــراف الصــراع ،أو احتكاكهــم بالصــراع  .وهنــاك طريقــة
أفضــل لتعريفهــم تر ّكــز علــى التقــارب الثقافــي والمعيــاري بيــن الوســيط
وأطــراف الصــراع 2.هنــا يُنظــر للوســطاء الداخلييــن كأصحــاب معرفــة

حزيــران  2008وقــد حضرهــا مجموعــة مــن الوســطاء الداخلييــن مــن

ضــا
متعمقــة بالوضــع لهــم عالقــات وثيقــة مــع أطرافــه ،ممــا يســمح لهــم أي ً

الجزائــر ،بورونــدي ،جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،ألمانيــا ،كينيــا،

بالتأثيــر علــى ســلوكهم علــى المســتوى المعيــاري  .3إن مصطلــح الوســيط

قيرغيزســتان ،مقدونيــا ،مالــي ،المكســيك ،نيبــال ،الفلبيــن ،ســريالنكا،

"الداخلــي" أو "الخارجــي" هــو مصطلــح نســبي؛ يســتخدم فقــط مــن أجــل

سويســرا وأوغنــدا .تســعى هــذه المقالــة التمهيديــة إلــى انتقــاء بعــض

التمييــز بيــن الوســطاء .فعلــى ســبيل المثــال ،مصطلــح الوســيط الداخلــي

"الجواهــر" مــن بيــن الوســاطات العديــدة التــي عرضــت فــي تلــك
الورشــة وتلــك التــي كتبهــا المشــاركون فــي الورشــة حــول نيبــال،
الفلبيــن ،كينيــا وبورونــدي فــي الفصــول المنفصلــة علــى اإلنترنــت.

ُينظر للوسطاء الداخليين كأصحاب معرفة متعمقة
بالوضع لهم عالقات وثيقة مع أطرافه

 1تُعرف المفاوضات كعملية التخاذ قرار مشترك ،أما الوساطة فتُعرف كمفاوضات بمساعدة الغير ،أو كما يقول ديكا إبراهيم عبدي" :محاولة التوصّل إلى حل معاً".
Elgström, Ole (2003) ‘’The Honest Broker’? The Council Presidency As A Mediator’, In Ole Elgström (Ed), European Union 2
):Council Presidencies (London: Routledgeص ٥٤-٣٨
Carnevale, Peter J. And Choi, Dong-Won (2000) ‘Culture In The Mediation Of International Disputes’, International Journal Of 3
:Psychology 35/2ص :Wehr, Paul (1996) ‘Mediating Conflict In Central America’, Journal Of Peace Research 28/1 .١٠٥-١٠ص ٩٨-٨٥
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يالئــم كوفــي عنــان ( )Kofi Annanفــي عمليــة الســام التــي بــدأت فــي

"دول" لهــا وظائفهــا وتتمتــع بهيــكل قانونــي واضــح وقابــل للتنفيــذ .مــا

أعقــاب االنتخابــات فــي كينيــا ،أكثــر ممــا يالئــم مارتــي اهتيســاري (Martti

معنــى أن تعيــش فــي دولــة "ضعيفــة"؟ علــى ســبيل المثــال هنــاك حالــة

 ،)Ahtisaariولكــن يصبــح مصطلــح وســيط داخلــي أكثــر مالئمــة لشــخص

قامــت الشــرطة فيهــا بســجن أبريــاء ،حتــى تضطــر أســرهم وأصدقاؤهــم

مثــل ديــكا إبراهيــم عبــدي ( )Ibrahim Abdi Dekhaأو الجنــرال الزارو

لرشــوة الشــرطة للســماح لهــم بالخــروج مــن الســجن .فمــع خلــو الســجون

ســومبيو ( )Lazaro Sumbeiywoمقارنــة بكوفــي عنــان .إن الوقــوف

مــن المجرميــن االعتيادييــن ومحدوديــة دخــل رجــال الشــرطة ،كانــت تلــك

علــى حقائــق الصــراع مــن داخلــه يمــد الوســيط الداخلــي بالكثيــر مــن نقــاط
القــوة (وبعــض نقــاط الضعــف) مقارنــة بالوســيط الخارجــي .ووفقًــا لبعــض

هــي الوســيلة لزيــادة الرواتــب الحكوميــة الضئيلــة لرجــال الشــرطة .إن
عــدم وضــوح الحــدود بيــن القطــاع العــام والخــاص ســمة عامــة مشــتركة

األدبيــات  ،فــإن إحــدى أبــرز نقــاط ضعــف الوســطاء الداخلييــن هــي كونهــم

تميــز الــدول الضعيفــة .فـــ "الدولــة" ذاتهــا ال وجــود واضــح لهــا ،وبالتالــي

أكثــر تحي ـ ًزا مــن الوســطاء الخارجييــن.

فــا وجــود لـــ "مجتمــع مدنــي" تابــع لهــذا الجــزء الــذي ليــس بدولــة .كمــا ال
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تعــرف الــدول الضعيفــة نمــوذج احتــكار الدولــة حــق ممارســة القــوة ،الســائد
أشــكال التحيز المختلفة

فــي الغــرب .بــل فــي كثيــر مــن الحــاالت ينظــر النــاس للدولــة بوصفهــا

مــا المقصــود بالتحيــز علــى كل حــال ،وأي نــوع مــن التحيــز يعانــي منــه

المصــدر الرئيســي للقمــع والعنــف العشــوائي .ولذلــك ســعوا إليجــاد أشــكال

الوســطاء الداخليــون؟ لقــد جمعنــا ثالثــة أنــواع مختلفــة علــى األقــل مــن
"التحيــز" بقولنــا "التحيّــز" :أوالً ،هنــاك "التحيــز فــي العالقــات" ،حيــث

أخــرى مــن الحمايــة مــن العنــف ،كحاجــة الفــرد لالنتمــاء إلــى عشــيرة أو
قبيلــة عرقيــة ،أو كيــان إقليمــي أو جماعــة دينيــة تهتــم باحتياجــات الفــرد

يصبــح لــدى الوســيط عالقــة أوطــد بطــرف معيــن دون األطــراف األخــرى،

وتحميــه مــن العنــف .ويــؤدي هــذا فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى أعمــال عنــف

علــى أســاس رابــط شــخصي أو سياســي أو اقتصــادي يربطــه بأحــد

بيــن مختلــف جماعــات "الدوائــر" لحمايــة أفرادهــا .ولذلــك فــإن الوســاطة

األطــراف .ثانيًــا ،هنــاك "التحيــز فــي إدارة العمليــة" ،حيــث يديــر الوســيط

فــي الــدول الضعيفــة أو غيــر الموجــودة ،تعمــل فــي غيــاب مؤسســات

عمليــة الســام بطريقــة متحيــزة إلــى طــرف مــا دون اآلخــر؛ كمنحــه مزيـدًا

الدولــة العاملــة واألطــر القانونيــة .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،حيــث يتــم فــي

مــن الوقــت للتحــدث أو توفيــر موقــع أفضــل لــه للجلــوس فيــه أو غــرف
أفضــل فــي الفنــادق .ثالثًــا "التحيــز فــي النتائــج" ،حيــث يصيــغ الوســيط

كثيــر مــن األحيــان إســاءة اســتخدام األدوار الرســمية والنظاميــة ،يكــون
العنــف جــز ًءا مــن الحيــاة اليوميــة .لذلــك فمــن المنطقــي فــي هــذا الســياق،

مســودة االتفــاق بتحيّــز  .ويتميــز الوســطاء الداخليــون عمو ًمــا بـــ "التحيــز

أن توضــع الثقــة فــي الوســطاء بســبب عالقاتهــم الشــخصية وســمعتهم،
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فــي العالقــات" ،وليــس التحيــز فــي إدارة العمليــة أو فــي النتائــج .كمــا
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اللتيــن تفوقــان أي دور أو تفويــض رســمي ونظامــي.

يوصــي الوســطاء أطــراف الصــراع بـــ "فصــل األشــخاص عــن ســلوكهم "،
ويمكنهــم توصيــة أنفســهم بالحقيقــة ذاتهــا :يمكــن للمــرء أن يكــون متحي ـ ًزا،

األدوار المتعــددة للوســطاء الداخليين

ولكنــه يتصــرف بطريقــة متوازنــة.

نظ ـ ًرا إلــى أن دور الوســطاء الداخلييــن أقــل رســمية ،فإنهــم يلعبــون أدوا ًرا
تختلــف تما ًمــا ،وتتغيــر هــذه األدوار فــي كثيــر مــن األحيــان خــال عمليــة

الوســاطة في ســياق الدول الضعيفة
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يعمــل الوســطاء الداخليــون الذيــن يركــز عليهــم هــذا التقريــر فــي إطــار

الســام .وتشــمل األدوار الرئيســية التــي يقــوم بهــا الوســطاء الداخليــون:
المبعــوث ،الناشــط الحقوقــي ،المضيــف ،المســهّل ،مشــ ّخص الصــراع،

الــدول الضعيفــة أو حتــى غيــر الموجــودة ،وكلهــم يتعاملــون مــع المســائل

بانــي الثقــة ،المعالــج ،المــدرب ،المنظّــم والمنســق .يمكــن للبعــض أن

السياســية .وهــذا يختلــف كثيـ ًرا عــن الوســطاء الذيــن يعملــون فــي دول مثــل

يجــادل بــأن هــذه األدوار ال يمكــن تلخيصهــا تحــت عنــوان "الوســاطة"،

الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو سويســرا أو الصيــن ،حيــث يعملــون فــي

ولكــن يشــار إليهــا بـــ "بنــاء الســام" .مــن المفيــد هنــا التمييــز بيــن األدوار

4
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Welton, G. L., & Pruitt, D. G. (1987). The Mediation Process: The Effects Of Mediator Bias And Disputant Power. Personality And
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الرئيســية وتلــك الثانويــة .إذا كان الــدور الرئيســي لشــخص مــا يتمثــل فــي

ســتيال ســابيتي ( )Stella Sabiitiمنطــق الوســاطة بأكثــر الكلمــات قــوة
اســتنادًا إلــى تجربتهــا الشــخصية .ثالثًــا تصــل رحلتنــا إلــى مالــي ،حيــث

لــو كان يشــارك أيضًــا فــي األدوار الثانويــة مثــل التدريــب أو المعالجــة

يشــير إبراهيــم آغ يوســف ( )Ibrahim ag Youssoufإلــى ضــرورة
التحلّــي بالصبــر والتفهّــم الثقافــي للصمــت .راب ًعــا ســنقوم بزيــارة لبورونــدي

دعــم األطــراف فــي المفاوضــات فإننــا نطلــق عليــه لقــب "وســيط" ،حتــى
كجــزء مــن دور الوســاطة األساســي الــذي يلعبــه .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا
ليــس تعريفًــا واض ًحــا ،ولكنــه يتناســب مــع واقــع األدوار المتعــددة للوســيط

والفلبيــن :حيــث كان ليونيــداس نيجيمبيــري ()Léonidas Nijimbere

التــي تجلــت فــي التجــارب التــي تمــت مناقشــتها فــي ورشــة العمــل .إننــا

ضيــن حكوميَيــن،
وفرانكليــن كويخانــو ( )Franklin Quijanoمفاو َ
ولكنهمــا لعبــا فــي الوقــت نفســه دور الوســي َ
طين الداخليَيــن .وبذلــك أضافــا

الوســطاء الداخلييــن يقومــون بمــا يجــب فعلــه بغــض النظــر عــن المســميات.

إلــى مفهــوم الوســاطة ،فقــد أظهــرا علــى ســبيل المثــال كيــف يمكــن لعضــو

دعونــا نســتمع جيــدًا إلــى تلــك التجــارب ،كمســافرين يستكشــفون الكنــوز

تابــع لطــرف مــن أطــراف الصــراع أن يتوسّــط بيــن أطــراف الصــراع

الخفيــة لعالــم الوســاطة.

والوســيط الرســمي .وأخيــ ًرا ســتكون رحلتنــا إلــى كينيــا وقيرغيزســتان،

نحــاول توضيــح المســ ّميات واألدوار مــن أجــل التواصــل ،ولكــن معظــم

حيــث توضــح ديــكا إبراهيــم عبــدي ( )Dekha Ibrahim Abdiورايــا
رحلتنــا مع الحاالت
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قديروفــا ( )Raya Kadyrovaأن الوســاطة الظرفيــة ال تكفــي ،ولكــن البــد

نستكشــف أوالً حالــة نيبــال ،حيــث لعــب وســطاء داخليــون مثــل بادمــا راتنــا

مــن إعــداد نظــام لإلنــذار المبكــر لألزمــات ،يتألــف مــن ممثليــن عــن جميــع

تــوالدار ( )Padma Ratna Tuladharدو ًرا قويًــا جــدًا فــي غيــاب تــام

األطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع ،وذلــك لضمــان اســتجابة ســريعة للوســاطة

للوســطاء الرســميين الخارجييــن .ثانيًــا ســنذهب إلــى أوغنــدا ،حيــث تشــرح

عندمــا تتصاعــد ح ـ ّدة الصراعــات.

 Padma Ratna Tuladhar .1مــن نيبــال:
حيث ال يوجد وســيط رســمي خارجي
البداية

انتقــل بادمــا راتنــا تــوالدار ( )Padma Ratna Tuladharإلــى مجــال
الوســاطة السياســية مــن خــال مشــاركته ونشــاطه كناشــط حقوقــي .فــي
حقبــة التســعينيات انتُخــب عضـ ًوا فــي البرلمــان باعتبــاره يســاريًا مسـ ً
ـتقل،

ينطــوي هــذا النــوع مــن األدوار علــى مخاطــر تنــاول وســائل اإلعــام
لــه بشــكل مضلّــل والنظــر إليــه باعتبــاره دو ًرا متحيــ ًزا .وهــذا هــو أحــد
األســباب التــي تفســر لمــاذا ينظــر إلــى هــذا الــدور علــى أنــه غيــر متوافــق
مــع دور الوســاطة الغربيــة الكالســيكية "غيــر المتحيّــزة" .إال أن تجربــة

فســاعد علــى جمــع مختلــف األحــزاب الشــيوعية م ًعــا تحــت رايــة الجبهــة

نيبــال تظهــر أنــه مــن الممكــن أن يكــون شــخص مــا عضـ ًوا بأحــد أطــراف
الصــراع وفــي الوقــت ذاتــه وســيطًا ،ويتوقّــف ذلــك علــى الشــخصية

والقــوى الديمقراطيــة األخــرى مــن جهــة ،والحكومــة الملكيــة مــن جهــة

واألســلوب الــذي تجــرى بــه الوســاطة .بــل أنــه يمكــن فــي هــذه الحالــة علــى
وجــه الخصــوص ،أن يكــون ذلــك عام ـاً ها ًمــا للحفــاظ علــى ثقــة الشــعب

اليســارية المتحــدة ( ،)ULFثــم قــام بتســهيل المحادثــات بيــن هــذه الجبهــة
أخــرى ،الســتعادة الديمقراطيــة البرلمانيــة .وأكســبته هــذه التجربــة ثقــة كل
مــن القــوى الملكيــة والشــيوعية والديمقراطيــة ،مــا م ّكنــه مــن أن يكــون

فــي عمــل الوســيط وفــي عمليــة الســام.

مي ّس ـ ًرا أو مس ـهّالً فــي محادثــات الســام فــي نيبــال خــال األعــوام 2001
و 2003و.2006

معا
مســك الخيوط ً

عمــل بادمــا راتنــا تــوالدار ( )Padma Ratna Tuladharكوســيط بيــن
دور المبعوث

أطــراف الصــراع الرئيســية ،ولكــن دوره تضمــن أيضًــا أن يكــون علــى

كان دور المبعــوث واحـدًا مــن ضمــن األدوار الرئيســية التــي لعبهــا تــوالدار

اتصــال مــع القطــاع األكبــر مــن الســكان وأن يكــون حلقــة اتصــال رئيســية

( )Tuladharقبــل االجتماعــات الفعليــة وفــي أثنائهــا وجهًــا لوجــه بيــن

للدبلوماســيين

الماوييــن والقــوى الديمقراطيــة .وقــد فعــل هــذا فــي الوقــت الــذي ُوصــف

المجتمــع الدولــي .ونظــرًا

فيــه الماويــون بأنهــم إرهابيــون ،وكان التحــدث معهــم ممنو ًعــا .وقــد ألقــت
الحكومــة القبــض عليــه فــي وقــت مــا بســبب نشــاطه هــذا ،ولكــن أُفــرج

لعــدم وجــود تنســيق أو حتــى

ووســطاء

تنافــس بيــن بعــض الوســطاء

حلقة اتصال رئيسية غير رسمية
للدبلوماسيين والوسطاء الدوليين

عنــه بعــد بضــع ســاعات نظ ـ ًرا لعالقاتــه وســمعته الطيبــة لــدى مســؤولين

الخارجييــن الدولييــن ،وصــل
ّ
األمــر فــي بعــض الحــاالت إلــى أن يتولــى مســؤولية التنســيق بيــن الوســطاء

ذوي نفــوذ فــي الحكومــة .كان دور المبعــوث ضروريًــا لــكال الجانبيــن
الستكشــاف اإلمكانــات ولمعرفــة مــدى ججديّــة الجانــب اآلخــر فــي
التفــاوض ،ولبنــاء ثقــة
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الخارجييــن (مثــل مركــز كارتــر ومركــز الحــوار اإلنســاني) .وذكــر بادمــا أن
مــا يقـ ّدره فــي هــؤالء الوســطاء الخارجييــن هــو مــا تعلّمــه عــن التجــارب فــي

كافيــة للبــدء بمحادثــات

األماكــن األخــرى .وقــال إنــه كان ليرحــب بــدور أكبــر للوســطاء الدولييــن إال

مباشــرة شــيئًا فشــيئًا.

أن الهنــد لــم تكــن راغبــة فــي ذلــك .كمــا أن الثقافــة النيباليــة تقتضــي أن يديــر

إن االرتبــاك وغيــاب

كبــار السياســيين اجتماعاتهــم الخاصــة ،وال يُســمح بتفويــض هــذه المهمــة إلــى

التواصــل مــن األســباب

أطــراف خارجيــة .لذلــك غلــب الطابــع غيــر الرســمي علــى الوســاطة بيــن

الرئيســية للقضــاء علــى أي عمليــة تفــاوض ،وفــي المقابــل ،فــإن فتــح

الوســطاء الداخلييــن ،مثــل بادمــا ،والوســطاء الخارجييــن مثــل غونتــر بيخلــر

قنــوات االتصــال ضــروري مــن أجــل المضــي قد ًمــا فــي محادثــات الســام.

(( )Günther Baechlerخبيــر الوســاطة بالــوزارة الفيدراليــة السويســرية
للشــؤون الخارجيــة  .)FDFAحيــث شــكلوا فــي عمليــة  2006فريقًــا للتيســير

الدفاع عن حقوق االنســان

تكـوّن مــن وســيطَين داخليَيــن وآخ َريــن خارجيَيــن – فــي نمــوذج رائــع يســتغل

ضروريا لبناء الثقة
كان دور المبعوث
ً
شي ًئا فشي ًئا وبدأ المحادثات المباشرة

نــدد بادمــا راتنــا تــوالدار ( )Padma Ratna Tuladharعلنًــا بانتهــاكات

المزايــا النســبية لــكال الطرفَيــن .وقــد كان دور بادمــا أشــبه بالتموضــع فــي

حقــوق اإلنســان مــن قبــل الحكومــة والماوييــن .البعــض ،كالقطــاع األكبــر

مركــز شــبكة واســعة مــن العالقــات ،ومســك جميــع الخيــوط المتع ـ ّددة م ًعــا
بعنايــة .فــإذا مــا تهــاون فــي مســك تلــك الخيــوط ،تفلّتــت مــن بيــن يديــه ،وإذا

مــن منظــور إيجابــي .لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،وصفتــه بعــض الصحــف

حــاول شـ ّدها بقــوة أكبــر مــن الــازم ،قطعهــا .لذلــك كان مفتــاح نجــاح عمليــة

بأنــه مــن الماوييــن نظــ ًرا إلدانتــه النتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قِبــل

الســام النيباليــة هــو أن مــن أدارهــا كان الشــعب النيبالــي ذاتــه ،ليــس أقلهــم
فض ـاً أشــخاص مثــل بادمــا راتنــا تــوالدار.

مــن الســكان علــى ســبيل المثــال ،رأى ذلــك الــدور الداعــم لحقــوق اإلنســان

الحكومــة ،بينمــا تجاهلــت بــكل ســهولة اســتنكاره لســلوك الماوييــن.

 8فقد قال على سبيل المثال أنه كان أمرًا مفيدًا أن يتعلّم من حاالت أخرى عدم واقعية أن ننتظر من الجماعات المتمرّدة أن تتخلى عن سالحها مبكرًا خالل عملية السالم حتى
ال تفقد نفوذها وثقلها.
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 Stella Sabiiti .2مــن أوغندا:
يســتطيع األشــخاص تغيير ســلوكهم العنيف
البداية

مــن أننــي كنــت ضحيــة إال أن مــن آذونــي كانــوا أيضًــا ضحايــا .وألننــي

انضمــت ســتيال ســابيتي ( )Stella Sabiitiإلــى مجــال الوســاطة مــن

كنــت أحتضــر ،كان يجــب علــي اإليمــان بــاهلل ،وهللا يقــول لنــا أننــا جمي ًعــا

خــال التجربــة التــي تعرضــت فيهــا للتعذيــب علــى أيــدي جنــود عيــدي

أبنــاؤه ،خلقنــا علــى صورتــه ،وعلينــا جمي ًعــا أن نحصــل علــى الخــاص.

أميــن ( )Idi Aminفــي أوغنــدا فــي الســبعينيات .حيــث أدركــت خــال هــذه

بســبب هــذه التجربــة

التجربــة أن االتهامــات التــي كانــوا يوجهونهــا لهــا كلهــا اتهامــات كاذبــة،

قــررت العمــل مــع
الجماعــات المســلّحة.

أيضًــا أنهــا تعــرف أنهــا أكاذيــب .كيــف يكــون هــذا منطقيًــا؟ لمــاذا ال

خالصــة القــول هــي

يعذبونهـ�ا فقـ�ط دون أكاذيـ�ب؟ ولعـ�ل كلمـ�ات أليكسـ�ندر سولجينيتسـ�ين( (�Al

أن اإلنســان مخلــوق رائــع ،صحيــح أننــا نفعــل أشــياء ســيئة ،ولكننــا ال

 )exander Solzhenitsynتحمــل جــز ًءا مــن اإلجابــة" :العنــف ال يحيــا

نــزال صالحيــن .ولكــن كيــف نفصــل األشــياء الســيئة التــي نقــوم بهــا عــن

وحــده ،وغيــر قــادر علــى العيــش وحــده :يجــب أن يمتــزج بالباطــل")...( .

شــخصياتنا الحقيقيــة؟ هــذا هــو التحــدي الرئيســي للوســاطة " .

وكان جالدوهــا بدورهــم يعرفــون أن االتهامــات كاذبــة ،وكانــوا يعرفــون

"ماذا طبخت لك زوجتك الليلة الماضية؟"
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"وحالمــا يزهــق الباطــل ســيتع ّرى العنــف بــكل قبحــه ،ويتداعــى للســقوط،
ضــا يعانــون داخليًــا .فعندمــا
أدركــت ســتيال ( )Stellaأن مرتكبــي العنــف أي ً
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ثــم ينهــار" .

يلحــق أحدهــم األلــم باآلخريــن ،فإنــه يلحــق األلــم بنفســه أيضًــا .قــد ينبــع
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تقــول ســتيال (" :)Stellaعندمــا يخضــع شــخص مــا للتعذيــب ،فــإن أول مــا

هــذا األلــم مــن قتــل الشــخص لجميــع عواطفــه الداخليــة ،بحيــث ال يعــود

يفعلــه هــو تجنــب االتصــال بالعيــن .فهــي وســيلة لحمايــة الــروح ،حتــى وإن

مرتكــب العنــف قــاد ًرا علــى الشــعور بــأي شــيء ،فيصبــح ميتًــا عاطفيًــا .

كان الجســد يتــأذى .ومــع ذلــك قــررت ســتيال ( )Stellaمتعم ـ ّدة االتصــال

ومنــذ ذلــك الحيــن ،ك ّرســت ســتيال حياتهــا لمنــع نشــوب الصراعــات ولحلهــا

بالعيــن مــع مــن يقومــون بتعذيبهــا .وربمــا فعلــت هــذا ألنهــا شــعرت بأنهــا

ولتحويلهــا .وقــد تو ّســطت بيــن الحكومــات والجماعــات المتمــردة ،وقامــت

كانــت ســتموت علــى أيــة حــال ،لذلــك لــم يكــن هنــاك مــا تخســره .لــم تنظــر

بتيســير تدريــب العديــد مــن الجماعــات المتمــردة عــل مهــارات التحليــل

إلــى عيونهــم مــن خــال طــرح أســئلة مثــل "لمــاذا تفعلــون هــذا؟" ألنهــم

والتفــاوض وتحويــل الصــراع ســلميًا.

حت ًمــا كانــوا ســيمتنعون عــن اإلجابــة عليهــا أو كانــوا ســيجعلونها أضحوكــة.
لذلــك بــدأت التواصــل معهــم بســؤال بســيط ليــس لــه عالقــة بمــا يحــدث لهــا:
"مــاذا طبخــت زوجتــك لــك الليلــة الماضيــة؟" فــي البدايــة تــم تجاهلهــا،
واســتمر التعذيــب ،لكنهــا ظلــت تكــرر ســؤالها مــرا ًرا وتكــرا ًرا .وأخيــرا
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بــدأ التواصــل معهــم واحــدًا تلــو اآلخــر وبــدأ الجنــود بالتحــدث معهــا ،
وكانــت هــذه لحظــة التحــول .تقــول ســتيال (:)Stella
"أعتقــد أن هللا ســاعدني إذ نجيــت ،شــعرت أننــى والجنــود فــي حاجــة
إلــى التحــرر مــن هــذا الموقــف العنيــف .حينهــا فهمــت أنــه علــى الرغــم
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خلــق مســاحات للتعلــم للجماعات المتمردة
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تفضــل ســتيال ( )Stellaعــدم التحــدث عــن التدريــب ،حيــث أنــه يل ّمــح إلــى
أن النــاس يجــب أن تتعلــم شــيئًا مــن خبيــر خارجــي .فــي حيــن أن الفكــرة هي
خلــق مســاحة للتعلــم المشــترك .فعمليــة التعلّــم تحــدث عــن طريــق التعــرف
علــى خبــرات ومعــارف األشــخاص والبنــاء عليهــا .يعــرف المنخرطــون
فــي صــراع مــا األوضــاع أفضــل مــن ســواهم .وتدعــم ســتيال خبــرات التعلــم
مــن خــال الصــور؛ فنحــن ال نتعلــم فقــط مــن خــال الحجــج المنطقيــة ،ولكن
نتعلــم أكثــر كثي ـ ًرا مــن خــال الصــور؛ إن لغــة الصــور هــي لغــة الــروح.

Alexandr Solzhenitsyn, The Nobel Prize In Literature 1970, Nobel Lecture Http://Nobelprize.org/Nobel_prizes/Literature/
Laureates/1970/Solzhenitsyn-Lecture.html
ستيال سابيتي في مؤتمر  Pdivالسنوي لعام  2008حول "الوساطات في الصراعات في أفريقيا"
ستيال في دورة تدريبية لجماعة متمرّدة في دارفور في يونيو/حزيران .2008
إستنادا إلى قصة خيالية مأخوذة عن قصة واقعية لجندي سابق في الحرب األهلية بروديسيا" :سأقول لك الحقيقة؛ الرعب الحقيقي في هذا الموقف" لم يكن ذلك تأثير أم الطفل،
وال جسده المشوّه أو سخافة موت حذائه الجديد .األمر المرعب كان أنني شعرت بال شيء ،ال شيء مطلقًا تجاه هذا الولد أو أمه أو حزنها .الرعب هو أنني كان عل ّي أن أفقد
إنسانيتي من أجل المحافظة على المقاييس" و"الحفاظ على الحكم المتم ّدن" و"القضاء على شرور الشيوعية" ،فقدتها من أجل كل ما سبق .تما ًما"" )...( .لم أعد أشعر مطلقًا
بأية مشاعر ،ال غضب وال خوف وال حب وال بغض .ال شيء! ال شيء حتى هذا اليوم .هل لديك فكرة ،أية فكرة عن الشعور بال شيء؟" White Man Black War,
Bruce Moore King, Baobab Books, 1988
هذا الجزء مبني على مالحظات المؤلف عن ستيال ( )Stellaخالل إلقائها دورة تدريبية لجماعة متمردة في دارفور في يونيو/حزيران .2008

وتُعــد إحــدى فوائــد اســتخدام الصــور ،أنهــا تعفــي المــرء مــن مهمــة تحليــل

إن الصــراع كالمــرض :مــن الجيــد أن تحــاول حلــه بنفســك فــي البدايــة ،فــإذا

وتفســير الصــراع الجــاري .تتجنــب ســتيال ( )Stellaالحديــث مــع الجماعــة

نجحــت فــي ذلــك فتلــك هــي الطريقــة األمثــل .أمــا إذا لــم تســتطع ،فعليــك

التــي تعمــل معهــا عــن الصــراع الــذي تخوضــه تلــك الجماعــة .فقــد يكــون

أن تعــرف متــى تلجــأ للمســاعدة .ثــم إذا ذهبــت للمســاعدة ،فعليــك أن تذهــب

الحديــث عــن الصــراع مؤلمــا ومســببًا للشــقاق ،وأدعــى لتكويــن فكــرة

إلــى شــخص تثــق بــه كطبيــب (أو وســيط) .يجــب علــى الشــخص الــذى

عنهــا باعتبارهــا منحــازة .لذلــك فهــي تســتخدم الصــور ،وعلــى أطــراف

ســتذهب إليــه أن يبــدأ بالتحليــل الدقيــق وباالســتماع ،وليــس بالتشــخيص

الصــراع الربــط بأنفســهم
إن منطق الوساطة هو منطق
التغيير والتحويل

بيــن

تلــك

والصــراع

الســريع واألحــكام المســبقة.

الصــور
المنغمســين

بفضــل تجربتهــا الشــخصية ،تنقــل ســتيال منطــق الوســاطة بطريقــة مقنعــة

بــه .فعلــى ســبيل المثــال،

ج ـدًا :منطــق الوســاطة هــو منطــق التغييــر والتحويــل؛ علــى الرغــم مــن أن

طلبــت ســتيال ()Stella

النــاس يفعلــون أشــياء فظيعــة ،إال أن التغييــر ال يــزال ممكنًــا .فمــن الممكــن أن

مــن ثالثــة مشــاركين أداء تمثيليــة قصيــرة :أحدهــم يمثــل دور والــد طفــل،

تتحــول شــياطين اليــوم إلــى مالئكــة الغــد ،وأن تقتــرف مالئكــة اليــوم أفعــاالً

وآخــر دور الطفــل والثالــث دور طبيــب .الطفــل مريــض ،مــاذا ســيفعلون؟

شــيطانية غ ـدًا .هــذا اإلدراك يجعنــا نتمهّــل فــي إصــدار األحــكام الســريعة،

وبالفعــل تــم العــرض فــي حوالــي خمــس دقائــق ،وكان هنــاك الكثيــر مــن
الضحــك .أ ّكــدت ســتيال أن هــذا الجــو مــن المــرح والضحــك هــام جــدًا

ضــا .الفهــم
ويشــجعنا علــى محاولــة مجــاراة اآلخريــن وفهمهــم ،بــل وأنفســنا أي ً
أكثــر أهميــة مــن اإلدانــة ،فهــو يفتــح البــاب للتســامح والمضـ ّي قُد ًمــا.

بالنســبة لهــم حيــث أنهــم قــد مــروا بمواقــف صعبــة ومؤلمــة ويســاعدهم
الضحــك والمــرح علــى االســترخاء النفســي .ثــم بــدأت المناقشــة الجماعيــة؛
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 Ibrahim ag Youssouf .3مــن مالــي:
وتفهم الصمت
االنتظــار
ّ
البداية

المحادثــات ســتكون مفيــدة .ولــم يمانــع الخصــم بشــأن حضــوره وجلوســه

توســط إبراهيــم أغ يوســف ( )Ibrahim ag Youssoufفــي عمليــة

منتظــ ًرا ،ولكنــه لــم يكــن راغبًــا فــي الحديــث معــه وظــل صامتًــا.

الســام التــي تمــت فــي "تمبكتــو" ،والتــي ضمــت حكومــة مالــي وحــركات
الطــوارق المتمــردة فــي الجــزء الشــمالي مــن البــاد .وقــد ســاعدت هــذه

ظــل يــروح ويغــدو كل يــوم ،يجلــس علــى المقعــد فــي صمــت .ولكــن لــم

العمليــة فــي منــع انــدالع حــرب أهليــة ،وانتهــت بـــ "شــعلة الســام"،
14
حيــث أُحرقــت أســلحة المتمرديــن فــي  27مــارس/آذار  . 1996وم ّولــت

يبــدأ الحــوار إال بعــد مــرور أيــام عديــدة طويلــة مــن االنتظــار .فاالنتظــار هنــا
هــو دليــل علــى االحتــرام والتفانــي والجديــة إلــى حــد مــا ،وبالتالــي هــذا يفتــح

األمــم المتحــدة هــذه العمليــة جزئيًــا ،ولكــن مــع ذلــك كانــت عمليــة الســام

البــاب للحــوار .ال ينبغــي أن يكــون الوســطاء فــي عجلــة مــن أمرهــم ،ولكــن

مدفوعــة مــن بعــض األطــراف الفاعلــة المحليــة .يمكــن لجهــود الســام

كان علــى الشــخص أن يــدرك أو يشــعر بمعنــى االنتظــار .المعرفــة الثقافيــة

المحليــة بالتعــاون مــع حكومــة مســتعدة للحــوار ،أن تكــون فعالــة ج ـدًا فــي

أمــر ضــروري ،وإال كان مــن الممكــن أن يُفهــم طلــب االنتظــار باعتبــاره

التعامــل مــع المتمرديــن ومشــكلة التهميــش اإلقليمــي .فــي حيــن ال تــزال

إهانــة .ومــن يــدري ،لعلهــم يختبــرون مــن خــال صمتهــم مقولــة ِزن (:)Zen

هنــاك مشــاكل فــي مالــي ،إال أن الصــراع هنــاك أقــل حـ ّدة مــن الصــراع فــي

"عندمــا نصمــت نكــون واح ـدًا ،وعندمــا نتحــدث نصبــح اثنيــن" .

16

15

النيجــر التــي لجــأت إلــى معالجــة الموقــف بالطــرق العســكرية .

يلعــب الوســطاء الداخليــون دو ًرا رئيسـيًا فــي جميــع مراحــل عمليــة الســام،
وتفهم الصمت
التحلــي بالصبــر
ّ

ولكــن دورهــم

إن أحــد الــدروس المســتفادة مــن تجربــة إبراهيــم ( )Ibrahimهــو
ضــرورة التحلّــي بالصبــر .وقــد تذكــر موقفًــا حــدث فــي المراحــل األولــى

فــي المراحــل
المبكــرة للعمليــة

لعمليــة الســام ،حيــن أراد أحــد األشــخاص أن يقنــع الطــرف اآلخــر بــأن

مدهــش علــى

ال ينبغي أن يكون الوسطاء في عجلة من أمرهم

وجــه الخصــوص ،عنــد محاولــة فهــم األطــراف الفاعلــة واستكشــاف فوائــد
المفاوضــات .يع ـ ّزز القــرب الثقافــي الثقــة فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة ج ـدًا.

A Peace Of Timbuktu: Democratic Governance, Development And African Peacemaking, R. Poulton & I. Ag Youssouf, March 14
 .1998أنظر أيضاMali: Successful Mediation Effort Could Lead To Lasting Peace (Http://Www.conflict-Prevention.net/Page.php? :
)Id=40&Formid=73&Action=Show&Surveyid=10
Åberg, Annika, Sabina Laederach, David Lanz, Jonathan Litscher, Simon J A Mason And Damiano Sguaitamatti: “Unpacking 15
The Mystery Of Mediation In African Peace Processes. Zurich, Bern: Mediation Support Project, Center For Security Studies, Eth
Zurich And Swisspeace. Online At: Www.css.ethz.ch
 ،Morris L. West, The Ambassador, New York: Dell Publishing Co., Inc. 1965 16ص.١٦
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 Franklin Quijano .4مــن الفلبين:
المســؤول الحكومي الموثوق به
البداية

أيضا
الوســطاء التقليديــون بحاجــة إلــى موارد مالية ً

ترعــرع فرانكليــن كويخانــو ( )Franklin Quijanoفــي مجتمــع

أشــار فرانكليــن ( )Franklinإلــى أنــه كان هنــاك نظا ًمــا نافـ ًذا تقليديًــا لحــل

مختلــط مســيحي -مســلم فــي ميندانــاو بالفلبيــن .وقــد قضــى طفولتــه

الصراعــات ،أضعفتــه القــوى االســتعمارية واســتبدلته .حيــث تــم تهميــش

فــي جــو مــن التوتــرات الطائفيــة والحــروب العشــائرية عُرفــت باســم

الزعمــاء التقليدييــن ،ولــم تعــد مهــارات الوســاطة الموجــودة تســتخدم .وقــد

"ريــدو" .وكان والــده ســائق حافلــة يســافر بيــن مختلــف المجتمعــات
المحليــة ليجلــب الســلع ،ومثّــل غالبًــا همــزة الوصــل بيــن تلــك

تصاعــدت العديــد مــن الصراعــات العشــائرية ألن النظــم التقليديــة كانــت قــد
تآكلــت ،دون أن تحــل محلهــا أخــرى جديــدة نافــذة .كان التحــدي الحقيقــي

المجتمعــات المحليــة المتصارعــة فيمــا بينهــا .وقــد ســاهم دور والــده فــي

هــو صياغــة أســلوب عمــل تعمــل مــن خاللــه األنظمــة القضائيــة التقليديــة

"انتقالــه بيــن المجتمعــات" فــي تشــكيل شــخصية فرانكليــن ()Franklin
الحقًــا كوســيط.

وتلــك "الحديثــة" جنبًــا إلــى جنــب .وفــي أجــواء كهــذه يجــب علــى الوســطاء
فــي هــذا الوســط الثقافــي أن يكونــوا علــى قــدر مــن الحكمــة ولديهــم الوســائل
واألدوات لتوفيــر الدعــم اللوجســتي وتطويــره لتنفيــذ أي اتفــاق .بعــد أن يتــم

الفــوز بثقة الخصوم

التوصــل إلــى تســوية ،غالبًــا مــا يقيــم الوســيط علــى حســابه الخــاص وليمــة

لقــد شــارك فرانكليــن ( )Franklinبنفســه فــي الوســاطة بيــن العشــائر

علــى طريقــة عيــد الشــكر تســمى "كانــدوري" .هكــذا يجــب دعــم الزعمــاء

قبــل انتخابــه عمــدة لمدينــة أليجــان .كمــا شــغل لمــدة أربــع ســنوات منصــب

التقليدييــن الســتعادة هيبتهــم المفقــودة ،ولكــي يحــدث ذلــك يجــب أن يكــون

رئيــس لجنــة فــي حكومــة جمهوريــة الفلبيــن ،كانــت فــي حــوار مــع حــزب

هنــاك مــوارد اقتصاديــة يعتمــد عليهــا الوســيط فــي أداء دوره.

العمــال الثــوري بميندانــاو .وألنــه مســؤول حكومــي موثــوق بــه مــن قبــل
المتمرديــن ،كانــت الجبهــة الوطنيــة لتحريــر مــورو وجبهــة تحريــر مــورو

تبيــن تجربــة فرانكليــن ( )Franklinأن الشــخص يمكــن أن يكــون ذا

اإلســامية تتواصــل معــه فــي بعــض األحيــان بشــأن اإلجــراءات الحكوميــة

منصــب فــي الحكومــة ،وفــى الوقــت نفســه يتصــرف كوســيط بيــن الحكومــة

التــي أوقعــت عليهــم الظلــم .وبهــذه الطريقــة أمكــن تجنــب اإلجــراءات
الحسّاســة التــي مــن شــأنها أن تســبب تصعيــد األمــور .وكذلــك كان وســيطًا

نفســها والجماعــة المتمــردة التــي تقاتلهــا -كمــا هــو الحــال فــي التجربــة
البورونديــة التاليــة .الثقــة تجعــل ذلــك ممكنًــا؛ ال يمكــن للمــرء أن يفهــم

علــى المســتوى المحلــي فــي أوقــات مختلفــة بســبب شــخصيته وخلفيتــه،

تما ًمــا مــا الــذي يبنــي "الثقــة" ،إال أنــه إذا التقــى بفرانكليــن (،)Franklin

ومفــاوض الحكومــة مــع جماعــة متمــردة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،وأخيـ ًرا
وســيطًا بيــن حكومتــه والمجموعــات المتمــردة.

ضــا
يخ ّمــن أن النــاس يثقــون بــه ليــس فقــط بســبب خبرتــه وســمعته ،ولكــن أي ً
بســبب شــخصيته ،وطبيعتــه الســمحة والمبهجــة.
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 Léonidas Nijimbere .5مــن بوروندي:
المفاوض الوسيط
البداية

الوســطاء؛ عندمــا وافــق علــى عــدم حضــور اجتمــاع مــع قــوات التحريــر

تجربــة ليونيــداس نيجيمبيــري ( )Léonidas Nijimbereكحالــة فرانكليــن

الوطنيــة المتمــردة فــي عــام  2003فــي كوكــس بسويســرا .وقــال

( ،)Franklinحيــث توضــح كيــف يمكــن لمســؤول حكومــي أن يلعــب دور

أعضــاء مــن حــزب تحريــر شــعب الهوتــو  FNLأن نيجيمبيــري أهــان

الوســيط الداخلــي ،حتــى وإن كان دوره األساســي هــو التفــاوض .حدثــت

زعيمهــم رواســا فــي عــام  .1999فآثــر نيجيمبيــري ( )Nijimbereعــدم

نقطــة التحــول فــي حيــاة ليونيــداس ( )Léonidasلتولــي هــذا الــدور إبــان

الحضــور مــن أجــل الســماح بانعقــاد االجتمــاع ،ولكــن وفــده كان مســتاء

فتــرة دراســته الجامعيــة ،فــي وقــت كان فيــه النــاس مــن مختلــف األعــراق

جــدًا ،وأرادوا بدورهــم المطالبــة بعــدم حضــور بعــض المشــاركين مــن

ال يتحدثــون مــع بعضهــم البعــض .فقــد اقتــرح علــى أحــد زمالئــه مــن عــرق

حــزب تحريــر شــعب الهوتــو  .FNLفمــا كان منــه إال أن أقنعهــم بــأن هــذا

آخــر إقامــة نــاد للموســيقى تحــت اســم "الحلقــة الموســيقية" ،ثــم مجلسًــا

التناطــح لــن يكــون مفيــدًا وســوف يــؤدى فحســب إلــى تعقيــد الموقــف.

شــبابيًا للمصالحــة بعــد ذلــك بوقــت قصيــر .وذكــر أنــه فــي وقــت مــا ،ال

وقــد أدى تنازلــه عــن حقــه فــي حضــور المفاوضــات إلــى بنــاء الثقــة مــع
حــزب تحريــر شــعب الهوتــو  .FNLوقــد اعتبــروا هــذا الموقــف اعترافًــا

اآلخــر وإعــادة النظــر فيمــا يجــري ،والفهــم الحقيقــي لمــا كان يظنــه لوقــت

منــه بخطئــه .وبمجــرد عودتهــم للبلــد اتصلــوا بــه ،والــى اآلن يتواصلــون

طويــل إحباطــات زائفــة يظهرهــا أنــاس ليســوا بوطنييــن صادقيــن".

معــه بشــكل منتظــم.

الوســاطة بين وداخل الفريق الذي يتبع الوســيط له

عــادة مــا تكــون لدينــا أفــكار ثابتــة عــن الوســاطة والوســطاء ،فيفاجئنــا

بيــن عامــي  1996و 2003عمــل نيجيمبيــري كمفــاوض ،وفــي الســنوات
الالحقــة مثّــل الحكومــة .وإلــى جانــب هــذا الــدور تولــى أيضًــا أدوار

الوســطاء الداخليــون أمثــال ليونيــداس ( )Léonidasلدعوتنــا إلــى النظــر
إلــى األشــياء بطريقــة جديــدة .بــدالً مــن النظــر إلــى الوســاطة كــدور محــدد

الوســاطة غيــر الرســمية .علــى ســبيل المثــال فــي عمليــة الســام الرســمية

لشــخص معيــن ،قــد يكــون مــن المفيــد أن ننظــر إلــى الوســاطة علــى أنهــا

التــي جــرت فــي أروشــا بيــن  1998و 2000كانــت هنــاك لحظــات مــن

دور ســريع التحــول ،كقبعــة يتنــاوب وضعهــا الحضــور فــي الغرفــة  .فعندمــا

التوتــر بيــن المفاوضيــن والوســطاء الرســميين ،لذلــك توســط هــو بيــن

توســط نيجيمبيــري

الوســطاء الرســميين والمفاوضيــن (الــذي كان هــو ذاتــه واحــدًا منهــم).

()Nijimbere

يذكــره تحديــدًا ،قــد أدرك أن "عليــه أن يضــع نفســه فــي مــكان الشــخص

واســتخدم خلفيتــه العســكرية للتواصــل مــع الوســطاء الرســميين (والذيــن

بيــن

ضــا ذوي خلفيــة عســكرية) .فــي أوقــات أخــرى كان يتفــاوض مــع
كانــوا أي ً

والوســيط الرســمي

األطــراف األخــرى ،بينمــا فــي الوقــت نفســه كان يتوســط داخــل الفريــق
الــذي يتبــع لــه بيــن الفصائــل األكثــر اعتــداالً وتلــك األكثــر تشــددًا .إن

ســبيل

علــى

وفــده

من المفيد النظر إلى الوساطة على أنها
التحول ،كقبعة يتناوب وضعها
دور سريع
ّ
الحضور في الغرفة

المثــال ،كان يرتــدى "قبعــة الوســاطة" ،بــدالً مــن الوســيط الرســمي .وفــي
17

هــذا النــوع مــن العمــل ضــروري لدعــم التماســك الداخلــي ألفــراد الفريــق

بعــض األحيــان يمكــن للوســطاء الرســميين أن يتراجعــوا ليفســحوا المجــال

الواحــد ،والــذي هــو ضــروري بــدوره لصياغــة اســتراتيجية فعالــة للتفــاوض

لوســاطة شــخص آخــر ينتمــي إلــى أحــد أطــراف الصــراع خــال إحــدى

مــع الفريــق اآلخــر.

الجلســات التــي يترأســونها.

الوســاطة وفن التراجع

وهــذا مثــال آخــر مثيــر لالهتمــام للــدور المعقــد والمتغيــر للمفاوضيــن

 17أنظر أيضا ً Arnold Mindel On This Idea Of Roles, E.g. Mindel, 1. 1995 “Sitting In The Fire – Large Group Transformation Using
Conflict And Diversity” Portland, Oregon: Lao Tse Press
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 Dekha Ibrahim Abdi .6مــن كينيــا:
شــبكة شبكات الوساطة
"إن النهــج الثقافــي الــذي انتهجنــاه فــي كينيــا ،هــو ترميــم العالقــة بيــن

تبديل األدوار بشــكل واضح

الضحيــة والجانــي ،ومحاولــة تفهّــم األلــم الــذي يشــعر بــه كالهمــا ،ومحاولــة

وفــي إحــدى الحــاالت ،توســطت ديــكا ( )Dekhaبيــن المجتمعــات المحليــة

إيجــاد وســيلة إلصــاح العالقــة واســتعادتها .ويحــدث ذلــك مــن خــال حــوار

فــي منطقــة واجيــر فــي كينيــا .كان ذلــك حيــن أصيبــت الممثلــة الرئيســية

خــاص مــع مجموعــة مــا ،وحــوار آخــر خــاص مــع مجموعــة أخــرى،
18
وأخي ـ ًرا حــوار عــام مــع كلتــا المجموعتيــن"  .تســلّط كلمــات ديــكا إبراهيــم

ألحــد الجماعــات بمــرض خطيــر فطلبــت مــن ديــكا ( )Dekhaأن تحــل
محلهــا فــي عمليــة التفــاوض .كانــت مفاجــأة لديــكا ()Dekha؛ كيــف لهــا

عبــدي ( )Dekha Ibrahim Abdiالضــوء علــى العالقــة النموذجيــة

أن تكــون وســيطة فــي االجتمــاع وفــي الوقــت نفســه تمثــل أحــد األطــراف؟

للوســاطة الداخليــة .وســوف نناقــش بعــض جوانــب هــذا النهــج أدنــاه.

وعلــى الجانــب اآلخــر أخــذت تفكــر فــي أنهــا لــو لــم تفعــل ذلــك فإنهــا
ســوف تســيء إلــى المــرأة ،ولــن يُعقــد االجتمــاع علــى الرغــم مــن الحاجــة

البداية

الماســة إليــه فــي ذلــك الوقــت .بينمــا لــو وافقــت ،قــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا

ولــدت ديــكا إبراهيــم عبــدي ديــكا إبراهيــم عبــدي ()Dekha Ibrahim Abdi

منحــازة ،مــا ســيصعّب عليهــا القيــام بدورهــا كوســيطة .ولكنهــا فــي النهايــة

فــي واجيــر بكينيــا ،إبــان فتــرة كانــت فيهــا الحــرب مســتمرة بيــن القــوات

وافقــت علــى مــا طلبــت منهــا المــرأة فعلــه .وكانــت طريقتهــا فــي التمييــز

الحكوميــة وحركــة العصابــات (حــرب  )Shiftaوالتــي انتهــت مــن خــال

بيــن دوريهــا هــي تبديــل مالبســها ،فعندمــا كانــت تتحــدث كوســيطة كانــت
ترتــدى شـ ً
ـال عاديًــا ،وعندمــا كانــت تتحــدث بصفتهــا ممثلــة بديلــة للمندوبــة

عمــل الســام متأثــرة بتعليــق ألمهــا التــي كان عليهــا أن تبتعــد وتختبــئ بعي ـدًا

ً
شــال مختلفًــا علــى رأســها – وهــذا كان يعكــس
المريضــة كانــت ترتــدى

عــن العنــف .حيــث قالــت أمهــا" :كنــت [اختبــئ] معــك تحــت الســرير عندمــا

التحــول الداخلــي الــذي تقــوم بــه .وقــد نجحــت بالفعــل فــي القيــام بذلــك،

كنــت طفلــة صغيــرة ،فهــل يُعقــل أننــي مــا برحــت [اختبــئ] تحــت الســرير مــع

بســبب الوضــوح التــي كانــت تتمتــع بــه فــي أثنــاء قيامهــا بالدوريــن ،فضـاً

ابنتــك؟ متــى ســينتهي هــذا العنــف؟ " وفــي عــام  ،1992بــدأت ديــكا ()Dekha

عــن الثقــة التــي نالتهــا مــن جميــع األطــراف المعنيــة.

تســوية جــاءت نتيجــة للمفاوضــات .وقالــت ديــكا ( )Dekhaأنهــا انخرطــت في

19

وغيرهــا مــن النســاء والرجــال المعنييــن باألمــر عمليــة ســام علــى مســتوى
20

القاعــدة ،وجمعــوا بيــن النــاس مــن مختلــف العشــائر  .فــي عــام  1998كانــت

بناء نظم الوســاطة

ضمــن مجموعــة مــن الوســيطات فــي منطقــة واجيــر للتوســط بيــن مجموعتيــن

مــن غيــر الحكمــة التوســط لحــل صــراع مــا دون صياغــة نظــام للتعامــل مــع

مــن النســاء كــن يتقاتلــن مــن أجــل الســيطرة علــى الســوق .وفــى عــام 2005

الصراعــات علــى نحــو أكثــر انتظا ًمــا .ألنــه فــي هــذه الحالــة ســيظل الوســيط

دعمــت ديــكا ( )Dekhaعمليــة الوســاطة فــي منطقــة مانديــرا بيــن مجتمعيــن

ينتقــل مــن وســاطة ظرفيــة معينــة إلــى أخــرى .لذلــك قامــت ديــكا ()Dekha

محلييــن فــي منطقــة الحــدود بيــن كينيــا والصومــال وإثيوبيــا .فــي عــام 2006

وآخــرون بإنشــاء "شــبكة شــبكات" الوســطاء (لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع
الفصــل المتوفّــر علــى اإلنترنــت حــول كينيــا)؛ حيــث تأسســت للمــرة األولــى

فــي بوكوت/ســامبورو فــي صــراع بيــن مجموعــات الرعــاة فــي منطقــة الحدود

فــي واجيــر شــبكة داخليــة تتكــون مــن ممثليــن عــن الجماعــات النســائية

األوغنديــة الكينيــة .وأخيــرًا فــي عــام  2008شــاركت ديــكا ( )Dekhaفــي

والحكومــة وقطــاع األعمــال والزعمــاء الدينييــن والزعمــاء التقليدييــن .وكان

األزمــة التــي أعقبــت االنتخابــات جنبًــا إلــى جنــب مــع أربــع شــخصيات كينيــة

كل طــرف مــن هــذه األطــراف الفاعلــة يمثــل فــي حــد ذاتــه شــبكة مــن شــبكات

بــارزة ،وشــكلوا حركــة مــن أجــل الســام" :مواطنــون مهت ّمــون بالســام" تعمل

الوســاطة ،وبالتالــي فــإن الدائــرة الداخليــة هــي "شــبكة الشــبكات" .كانــت هــذه

علــى جميــع مســتويات المجتمــع.

الشــبكة تجتمــع مــرة واحــدة كل شــهر لمناقشــة الوضــع ومعرفــة مــا إذا كانــت

21

قامــت ديــكا ( )Dekhaبــدور الوســيط بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة الكينيــة
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انظر الفيديو “”A Kenyan Superheroعلى اليوتيوب على هذا الرابط Http://Www.youtube.com/Watch?V=Pwe6mlexhzg
Http://Www.africa-Faithforpeace.org/Doc/Prog/Test2%20Abdi%20English.rtf
Dekha Ibrahim Abdi (Kenya), 2007. The Right Livelihood Award. Http://Www.rightlivelihood.org/Abdi.html
Lederach, John Paul. The Moral Imagination: The Art And Soul Of Building Peace. Oxford, Ma: Oxford University Press, 2005
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تحتــاج أوالً إلــى لحظــة للتأمــل الذاتــي والتعامــل مــع الموقــف داخليًــا،

هنــاك حاجــة ألي إجــراء .فــإذا كان هنــاك صــراع تحــدد الشــبكة الداخليــة
الشــخص األفضــل للتعامــل معــه ،أي تكويــن شــبكة فرعيــة ،تتكــون مثـ ً
ـا مــن

والتفكيــر فــي دورهــم فــي فتــرة مــا قبــل االنتخابــات قبــل أن يأخــذوا خطــوة

ثالثــة أعضــاء مختلفيــن مــن الشــبكة األم.

فعليــة لحــل الصــراع .ال يمكــن للمــرء أن يجــري هــذه العمليــة قصـ ًرا ولكــن
يمكنــه خلــق مســاحة لذلــك.

وتقــوم هــذه المجموعــة الفرعيــة بــدور الوســيط في الصــراع .ويصبح الســؤال
اإلرشــادي هنــا :هــل ســيلقى الوســيط آذانًــا صاغيــة؟ فــي األزمــة التــي أعقبــت

ولكــن لــن ينعــزل النــاس للتأمــل الذاتــي ،ولكنهم ســوف يأتون لحضور جلســات
تدريبــة .لذلــك خلقــت ديــكا ( )Dekhaوغيرهــا مــن الوســطاء مســاحةً للتأمــل

شــبكة مماثلــة مــن شــبكات

الذاتــي والعمــل الداخلــي حتــى وإن لــم تحمــل ذلــك المســمى .وهنــاك وســيلة

الوســطاء “مواطنيــن مهت ّميــن

أخــرى للتغلــب علــى أثــر الصدمــة مــن خــال الحــداد .حيــث جــاء المشــاركون

بالســام“ أو (( )CCPمزيــد

فــي المنتــدى المفتــوح بفكــرة اســتخدام الزهــور للتعبيــر عــن الحــداد ،وبعــد

مــن التفاصيــل فــي الفصــل المتوفّــر علــى اإلنترنــت حــول كينيــا) ،ولكــن هــذه

التفــاوض مــع الحكومــة للحصــول علــى إذنهــا ،تــم بنــاء نصــب تــذكاري مؤقت

المــرة كان األمــر علــى مســتوى القطــر كلــه .اســتهدفت هــذه الشــبكة جميــع

حيــث يمكــن لألشــخاص أن يضعــوا

المســتويات فــي البــاد؛ فعلــى المســتوى األعلــى دعمــت عمليــة الوســاطة

الزهــور فــي حديقــة أوهــورو (التــي

الوطنيــة ،ومــن ثــم نجحــت فــي االقتــران بجهــود الوســاطة الرســمية .وعلــى

كانــت تحت حراســة مشــددة) .وبالفعل

المســتوى المتوســط اســتهدفت الشــبكة الحكومــة والمؤسســات العامــة ،واألمن

جــاء أنــاس مــن جميــع المســتويات

ووســائل اإلعــام ،أمــا علــى المســتوى األدنــى فركــزت الشــبكة علــى دعــم

مح ّمليــن بالزهــور ،وتــم إنشــاء نصــب مشــابهة فــي مــدن أخــرى ،وســاعد هــذا

المبــادرات المحليــة لتحويــل العنــف المحلــي .وكان مركــز هــذه الشــبكة هــو
"المنتــدى المفتــوح" – الــذي كان ينعقــد بداي ـةً كل يــوم لمــدة  2-3ســاعات.

علــى إقامــة عمليــة الحــداد .فالحــداد يــؤدي إلــى يــوم جديــد!

وكانــت هــذه االجتماعــات مفتوحــة لجميــع الكينييــن وبالفعــل كان يحضــر

يُعــد نمــوذج شــبكة شــبكات الوســاطة قفــزة عمالقــة إلــى األمــام فــي تطــور

 30-60شــخصًا يوميًــا للمســاهمة بأفكارهــم مــن أجــل حــل األزمــة .وفــى

التعامــل مــع التوتــرات فــي المجتمــع .إذا كانــت كافــة األطيــاف الرئيســية
للمجتمــع ممثَلــة فــي شــبكة الشــبكات ،فإنــه مــن الممكــن أن يبلّغــوا بعضهــم

االنتخابــات الكينيــة ،تــم إنشــاء
إنشاء شبكة شبكات الوساطة

22

 9يناير/كانــون ثانــي أطلــق المنتــدى المفتــوح "أجنــدة مواطنيــن مــن أجــل
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الســام" التــي ســاعدت علــى تغذيــة األفــكار النابعــة مــن القطــاع األكبــر مــن
الســكان فــي عمليــة الســام الرســمية.

الحداد يؤدي إلى يوم جديد

البعــض فــي وقــت مبكــر عندمــا يكــون هنــاك صــراع علــى وشــك أن يندلــع،
وبالتالــي ســيتم ّكنون مــن االســتجابة بســرعة مــن خــال األطــراف الفاعلــة
وعمــل اإلجــراءات المناســبة .يكمــن قصــور الوســاطة التقليديــة فــي بــدء

خلــق مســاحة مــن أجل التدبر والحداد

العمــل بالوســاطة فقــط بعــد تصاعــد الصــراع بالفعــل ،ولكــن شــبكة شــبكات

ذكــرت ديــكا ( )Dekhaكيــف شــعرت كل الجماعــات فــي كينيــا بالصدمــة

الوســاطة التــي تمثــل جميــع أطيــاف المجتمــع تتخطــى هــذه المرحلــة الصعبة

عنــد انــدالع أعمــال العنــف فــي األزمــة التــي وقعــت فــي أعقــاب االنتخابــات

فــي البدايــة .كمــا يســهّل هــذا للنــاس قبــول الوســاطة كمــا هــي معروفــة،

فــي عــام  .2008ففــي الفتــرة التــي ســبقت االنتخابــات مباشــرة ،كانــت كل

ويســهّل جعلهــا جــز ًءا مــن النظــام .يشــبه الفــرق بيــن هذيــن النموذجيــن

األطــراف الفاعلــة مــن رجــال األعمــال والطوائــف الدينيــة والجماعــات

للوســاطة ،التوســط فــي مدرســة فيهــا صــراع متصاعــد ،مقابــل إنشــاء

الشــعبية والمجموعــات النســوية...إلخ ،مرتبطيــن بطــرف أو آخــر ،لــذا فقــد

نظــام للوســاطة عــن طريــق األقــران .فهــذا النهــج الثانــي أكثــر فعاليــة بمئــة

صُــدم الجميــع حينمــا اشــتعل العنــف .قلــة منهــم كانــوا علــى مســافة مــن

ضعــف .يجــب أن يُستكشــف هــذا النمــوذج ضمــن المجتمعــات األخــرى.

الصــراع ولــم ينخرطــوا بــه ليشــاركوا كوســطاء .فقــد منعــت الصدمــة عمــل

المثــال التالــي مــن قيرغيزســتان يؤكــد علــى أن مثــل هــذه األنظمــة موجــودة

أي شــيء .وأدركــت ديــكا ( )Dekhaحينهــا أن هــذه األطــراف الفاعلــة

ضــا فــي بلــدان أخــرى ولــو جزئيًــا علــى األقــل.
أي ً

 22تقرير :Concerned Citizens For Peace
Http://Www.rightlivelihood.org/Fileadmin/Files/Pdf/Literature_recipients/Dekha_abdi/Ccp_report_03-2008.Pdf
:A Citizens Agenda For Political Dialogue Following The Post 2007 Election Crisis In Kenya, January 9. 2007
Http://Www.pambazuka.org/Actionalerts/Images/Uploads/Citizens_agenda_post_2007_elections_in_kenya_final_9_jan.pdf 23
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البداية

السياســية للمعارضــة (اســتقالة الرئيــس) ،ولكــن اتفقــوا علــى أن تقتصــر

ريــا قديروفــا ( )Raya Kadyrovaهــي رئيســة ومؤسســة "مؤسســة

المناقشــة علــى كيفيــة منــع العنــف فــي جــال أبــاد.

التســامح الدوليــة" ( ،)FTIومقرهــا فــي بيشــكيك ،قيرغيزســتان .فــي
عــام  2004بــدأت مبــادرة "التعــاون بيــن الشــرطة والمجتمــع المدنــي

النســاء يتوســطن بين الرجال

وأجهــزة األمــن فــي أوقــات القالقــل األهليــة ".وتضمــن المشــروع

ثــم عُقــد االجتمــاع بعــد ذلــك ،وكان كل المشــاركين رجــاالً مــع وجــود

إنشــاء مجلــس التنســيق الوطنــي ( )NCCومجالــس التنســيق اإلقليميــة،

وســيطتين همــا ريــا قديروفــا ( )Raya Kadyrovaمــن مؤسســة التســامح

التــي تتألــف مــن ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي والســلطات ووســائل

الدوليــة وعزيــزة عبــد الرســولوفا ( )Aziz Abdalrasolovaمــن مجلــس

اإلعــام (الحــظ موازاتهــا لنظــام "شــبكات الشــبكات" فــي كينيــا) .فــي

التنســيق الوطنــي ،وكانتــا تحظيــان بالتقديــر واالحتــرام علــى مســتوى

عــام  2005كانــت هنــاك مظاهــرات ســاخنة ،حيــث كان هنــاك 6000

البــاد .فــي هــذه الحالــة ســاعد كونهمــا ســيدتين إلــى حــد كبيــر فــي لعبهمــا
دو ًرا مختلفًــا عمــا كان متوقعًــا مــن الرجــال فيمــا يتعلــق بمســائل الســلطة

المبنــى اإلداري للدولــة فــي جــال أبــاد .ظــل  200شــخص بينهــم 60

والنفــوذ .أدت المفاوضــات إلــى االتفــاق علــى عــدم اســتخدام األســلحة

امــرأة لحراســة المبنــى .وقــد كانــت هنــاك شــائعات بــأن هــؤالء النــاس

الناريــة واالمتنــاع عــن األعمــال االســتفزازية ،كمــا طلــب المفاوضــون مــن

كانــوا ســكارى ،وكان ذلــك أمــ ًر ا مهينًــا جــدًا ،خاصــة بالنســبة للنســاء

الميســرين االســتمرار فــي عقــد تلــك االجتماعــات وأعربــوا عــن تقديرهــم

المســلمات .لذلــك جلبــت مؤسســة التســامح الدوليــة أعضــاء مجلــس

لعــدم حضــور وســائل اإلعــام أو المنظمــات الدوليــة لالجتماعــات .وظــل

التنســيق الوطنــي إلــى جــال أبــاد حيــث زاروا المبنــى ،وشــاهدوا

االتفــاق ســاريًا خــال المظاهــرات الالحقــة.

شــخص يدعــون إلــى اإلطاحــة بالحكومــة ،واســتولى المتظاهــرون علــى

بأنفســهم أن الشــائعات كاذبــة ،وأعلنــوا هــذا علــى المــأ أيضًــا .كال
الجانبيــن كان مســلحا ً ،لذلــك كان مــن الممكــن أن يتطــور األمــر إلــى
العنــف بــكل ســهولة.

متعددة فيما يخص مسائل القوة والنفوذ
أدوارا
تلعب النساء
ً
ّ

المحادثــات التمهيديــة لتوضيــح المكان والمشــاركة والهدف

بــدأت امرأتــان مــن مجلــس التنســيق الوطنــي جهــود الوســاطة المكوكيــة

عندمــا كانــت منظمــة الســام األخضــر البيئيــة فــي أعالــي البحــار تتحــدث

لجلــب الطرفيــن (الحكومــة والمتظاهريــن) م ًعــا إلــى طاولــة المفاوضــات.

إلــى الســفن التجاريــة فــي محاولــة لمنعهــم مــن قتــل الحيتــان أو تلويــث

وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى هــذه المحادثــات التمهيديــة لتوضيــح النقــاط

البحــر ،كانــت تعتمــد علــى النســاء إليصــال الرســالة عبــر مكبــرات

األساســية قبــل االجتمــاع وجهًــا لوجــه ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمــكان

الصــوت .يقولــون إن المــرأة أقــل اســتفزا ًزا للنــوازع العدوانيــة ،وأكثــر

والمشــاركة والقضايــا الرئيســية .كان مــن الضــروري علــى ســبيل المثــال

قــدرة علــى جــذب أســماع الطــرف اآلخــر .يبــدو أن مثــال جــال أبــاد مشــابه

االتفــاق علــى مــكان يــراه كال الجانبيــن "آمنًــا" النعقــاد المحادثــات ،بحيــث

وإن كانــت التجربــة فــي وضــع وســياق ثقافــي مختلفيــن جــدًا .والجديــر

ال يخشــى طــرف أن يقــع رهينــة فــي يــد الطــرف اآلخــر .كمــا يجــب أن
يتفــق الجانبــان أوالً علــى عــدد المشــاركين فــي الوفــد اآلخــر وأســمائهم.

بالذكــر أن يأتــي مثــال وســاطة المــرأة مــن قيرغيزســتان وهــو مجتمــع يتمتــع
بأغلبيــة مســلمة .يجــب اكتشــاف المزيــد مــن اإلمكانيــات الكامنــة المه َملــة

كمــا اتفقــا فــي هــذه االجتماعــات التحضيريــة علــى عــدم مناقشــة المطالــب

للوســيطات المشــهود لهــن والمحترمــات فــي مجتمعاتهــن واالســتفادة منهــا.

 24هذا القسم مبني على مشاركة ريا قديروفو في ورشة العمل والعرض التقديمي الذي ق ّدمته "تغيير من خالل رؤية الجندر أو النوع .مثال للمفاوضات الناجحة ،جالل أباد،
قيرغيزستان" ثورة مارس/آذار  .2005في ورشة عمل "المجتمع المدني وإدارة األزمة األهلية :تعزيز التعاون والتماسك من خالل الحوارات متع ّددة المستويات" التي عقدت
 2-4فبراير/شباط  2007في  Evangelischen Johannesstiftببرلين ،والتي نظمها ،Evangelische Akademie Iserlohn
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
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الخاتمة
وفــي الختــام ،اســمحوا لنــا باإلجابــة علــى الســؤال الــذي ط ـرُح فــي بدايــة
هــذه المقالــة ،عــن خصائــص الوســطاء الداخلييــن فــي عمليــات الســام غيــر

الوســطاء الداخليــون أن النســبة األكبــر مــن الســكان تدعــم عملهــم ،ربمــا
مثّــل هــذا لهــم أكبــر مصــدر للطاقــة لمواصلــة العمــل.

الرســمية ،ومواردهــم وصالتهــم ومــدى أهميتهــم لعمليــة الســام:
العمــل الجماعي

تحــدث جميــع الوســطاء الداخلييــن فــي ورشــة العمــل عــن كيفيــة عملهــم

أوال  ،يتميــز الوســطاء الداخليــون بااللتــزام والمعرفــة
ً
المتعمقــة ،والعالقــات

ضمــن فريــق ،وكيفيــة عملهــم مــع الشــبكات؛ حيــث ال يمكــن لوســيط

يُظهــر الوســطاء الداخليــون عــادة قــدرًا كبيــرًا مــن االلتــزام والمثابــرة

منفــرد القيــام بأعمــال الوســاطة فــي عمليــة ســام وحــده .فتعقيــدات جهــود

لســنوات عديــدة أو حتــى لعقــود ،ونــادرًا مــا تغريهــم الشــهرة االعالميــة أو

الوســاطة علــى مختلــف مســتويات المجتمــع المتعــارف عليهــا فــي عمليــات

المصالــح الماليــة ،بــل دافعهــم هــو رغبــة شــعوبهم العميقــة فــي تحقيــق الســام

الســام غيــر الرســمية أدعــى إلــى العمــل الجماعــي بشــكل أكبــر .ويمكــن

ووضــع حــد ألعمــال العنــف .ويواجــه الوســطاء الداخليــون غالبًــا مخاطــر

التعــرف علــى الوســطاء الجيديــن مــن خــال الطريقــة التــي يتعاملــون بهــا

كبيــرة ،مثــل العنــف المباشــر وكذلــك اإلنهــاك بســبب حــدة الضغــوط فــي

مــع اآلخريــن .تتضــاءل مخاطــر إمكانيــة انحيــاز الوســيط الداخلــي مــن

البيئــات التــي يعملــون فيهــا ،كذلــك هنــاك خطــر آخــر وهــو وســمهم باالنحيــاز

خــال عملــه ضمــن فريــق :حيــث قــد يكــون أحــد الوســطاء أقــرب إلــى
طــرف مــا ،واآلخــر أقــرب إلــى طــرف ثــان ،فيشــكالن م ًعــا فريقًــا قــاد ًرا

لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن التزامهــم واســتعدادهم لتحمــل المخاطــر علــى

علــى العمــل بطريقــة محايــدة -كمــا ظهــر فــي تجربــة حركــة "مواطنيــن

المــدى الطويــل يمنحهــم الشــرعية واالحتــرام والثقــة.

مهتميــن بالســام" فــي كينيــا أو المفاوضــات فــي جــال أبــاد.

ممــا قــد يــؤدى إلــى تشــويه ســمعتهم ألنهــم عالقــون وســط ضبابيــة الحــروب.

هنــاك وســطاء يعتقــدون بــأن المــرء ال يحتــاج إلــى أن يعــرف الكثيــر
عــن الصــراع ،وإنمــا يحتــاج فقــط إلــى معرفــة العمليــة والمنهجيــة .ولكــن

الديــن والثقافة

تحــدث العديــد مــن الوســطاء الداخلييــن عــن البعــد الدينــي أو الروحــي

فــي ســياق الصــراع السياســي يغــدو هــذا النهــج خاطئًــا وخطيــ ًرا .لكــي
يكــون الوســيط ف ّعــاالً ،عليــه معرفــة تاريــخ الصــراع واألطــراف الفاعلــة

وطــرق فهــم الواقــع ومهــارات االتصــال التــي تميــز ثقافــة محــددة ،حيــث

ومصالحهــا واســتراتيجياتها .وبشــكل عــام يملــك الوســطاء الداخليــون ميــزة

يمكــن للوســطاء الداخلييــن االســتفادة منهــا فــي عملهــم.

ضــا الممارســات الثقافيــة،
لعملهــم وكيــف أنــه يلهمهــم ويرشــدهم .هنــاك أي ً

نســبية وهــي المعرفــة المتعمقــة .ينبغــي علــى جميــع الوســطاء أن يكونــوا
ماهريــن فــي بنــاء العالقــات ،بمعنــى آخــر ،حينمــا يعتمــد بنــاء الثقــة علــى
العالقــات الشــخصية أكثــر مــن األدوار الرســمية والتفويضــات ،تصبــح

هنــاك ســمة شــخصية للوســيط يشــكلها إلــى حــد بعيــد تاريخــه الشــخصي

مهــارات بنــاء العالقــات الشــخصية أكثــر أهميــة.

ومــكان نشــأته وخبراتــه .فــور مشــاركتهم فــي إحــدى الحــاالت ،تطلــب منهــم

ثانيــا ،يعتمــد الوســطاء الداخليــون على عــدة موارد متأصلة في
ً
خلفياتهــم الثقافية

هنــاك علــى األقــل خمســة أنــواع مــن المــوارد يبــدو أنهــا تســاعد علــى
تحفيــز الوســطاء الداخلييــن كــي يســتمروا فــي نشــاطهم:
الدعم من قبل الســكان

يتمتــع الوســطاء الداخليــون عــادةً بقــدر كبيــر مــن الدعــم والتفويــض غيــر
الرســمي مــن جانــب الشــعب ،القســم األكبــر مــن الســكان .كلمــا شــعر
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الخبرة الشــخصية والســمعة

الحكومــات أو الجماعــات المحليــة األخــرى التوســط فــي حــاالت أخــرى.
التجربــة هــي الكنــز الدفيــن للوســطاء.
المــوارد المادية

وإلــى جانــب المــوارد غيــر الماديــة ،هنــاك حاجــة إلــى المــال لتمويــل
أنشــطة الســام .وهنــاك مصــادر عديــدة :التبرعــات الخاصــة والحكوميــة
مــن البلــد التــي ينشــب فيهــا الصــراع ،والتمويــل الدولــي ،وحتــى مــن أمــوال
الوســطاء أنفســهم .ومــع ذلــك ،فــإن الكثيــر مــن الوســطاء الداخلييــن يعملــون
كمتطوعيــن .فالوســاطة الداخليــة ال تُســتغَل تجاريًــا كالوســاطة الخارجيــة.

ثالثــا ،تكامــل أدوار الوســطاء الداخلييــن والخارجييــن

( )Padmaإلــى فائــدة التعلــم مــن التجــارب األخــرى ،وهــو األمــر الــذي

وفقًــا لتجــارب العديــد مــن الوســطاء الخارجييــن ،فــأن وجــود الوســطاء

يمكــن أن يجلبــه الوســطاء الخارجيــون فــي كثيــر مــن األحيــان معهــم .إن
إحــدى مزايــا الوســطاء الخارجييــن هــو أن لديهــم منــزالً يمكنهــم العــودة إليــه

العمليــة -فهــم الذيــن تتوافــر لديهــم المعلومــات وجهــات االتصــاالت

وحكومــات تهتــم بأمرهــم إذا تــم اختطافهــم أو تهديدهــم .لهــذا الســبب يمكــن

والدعــم ،وهــم الذيــن يمســكون بزمــام المجتمــع حيــن يوشــك علــى االنهيــار.

للوســطاء الخارجييــن القيــام ببعــض المهــام الخطيــرة والتــي ال يســتطيع أن

فــدون تغذيــة عمليــات الوســاطة غيــر الرســمية ودعمهــا ،ال يصبــح هنــاك

يقــوم بهــا الوســطاء الداخليــون ،ألنهــا ســتكون بالغــة الخطــورة بالنســبة لهــم.

أمــل فــي نجــاح العمليــة الرســمية .أكــدت جوليــان هوتينجــر (Julian

يســتعين الوســطاء

 )Hottingerبقــوة علــى هــذه النقطــة فــي ورشــة العمــل ،فقــد شــاركت

كذلــك فــي بعــض

فــي العديــد مــن عمليــات الســام ،ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية،

األحيــان بفئــة مــن

وكانــت تعمــل كوســيطة خارجيــة فــي أغلــب األوقــات  .وأعــرب الوســطاء

الخبــراء يُطلــق

الداخليــون فــي الورشــة عــن تقديرهــم لهــذا االعتــراف بأهميــة دورهــم.

عليهــم

مجــا ًزا

علــى ســبيل المثــال ،أشــارت ديــكا ( )Dekhaإلــى مــدى أهميــة الوســاطة

مســمى "قاطعــو التيــار" إلبــاغ األطــراف المتفاوضــة بحقائــق غيــر

الخارجيــة التــي مارســها كوفــي عنــان ( )Kofi Annanللتعامــل مــع

ســارة ،كالقانــون الدولــي ورفــض المجتمــع الدولــي دعــم اتفــاق مــا ،إلــخ.
هــذا أيضًــا دور جيّــد إجمــاالً للوســطاء الخارجييــن ،ألنهــم ســيواجهون

اال أنــه كان هنــاك شــعور بعــدم التمكيــن بيــن العديــد مــن الكينييــن :لمــاذا

بالكراهيــة بســبب مــا يقولونــه (حتــى وإن كان يجــب أن يُقــال) ،لهــذا إنــه
ألمــر جيــد أن يتم ّكنــوا مــن مغــادرة البــاد علــى متــن أول طائــرة مغــادرة.

الداخلييــن فــي عمليــات الســام غيــر الرســمية ضــروري فــي كافــة مراحــل
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األزمــة التــي أعقبــت االنتخابــات الكينيــة .ومــع أن تدخلــه كان ضروريًــا،
لــم يتمكنــوا مــن التعامــل مــع المشــكلة بأنفســهم؟ ربمــا صــاغ الوســطاء

هناك حاجة إلى كل من الوسطاء الداخليين
أدوارا هامة
والخارجيين ،فكالهما يلعبان
ً
تكمل بعضها البعض
ّ

الخارجيــون الرســميون
وجود الوسطاء الداخليين في عمليات
السالم غير الرسمية ضروري في جميع
مراحل العملية

فــي نيبــال عمليــة ســام

فــي بعــض الحــاالت يصعــب إيجــاد شــخص مــن بلــد الصــراع يمكــن الوثــوق

أكثــر مهنيــة ومنظمــة

بــه ليقــوم بمهمــة الوســاطة ،ولهــذا الســبب يمكــن للوســيط الخارجي أن يســاعد

جيــدًا ،ولكــن مزايــا
التملّــك األكبــر بمنــع

فــي تلــك المهمــة .كمــا اتضــح مــن المشــهد المســرحي الــذي طلبتــه ســتيال

الوســطاء الخارجييــن مــن صياغــة العمليــة فاقــت نقائــص عمليــات
الســام غيــر الرســمية األقــل تنظي ًمــا .ومــن هنــا يبــدو أن هنــاك حاجــة

( ، )Stellaفــإن الوضــع المثالــي أن يســاعد الشــخص نفســه بنفســه ،ولكــن إن
لــم يتم ّكــن مــن التعامــل مــع المشــكلة ،فمــن الحكمــة أن يطلــب المســاعدة .يُعــد
الجنــرال الكينــي الزارو ســومبيو (.)Lazaro Sumbeiywo

لزيــادة الدعــم المتبــادل بيــن الوســطاء الداخلييــن والخارجييــن ،وأيضًــا
بيــن عمليــات الســام الرســمية وغيــر الرســمية .علــى ســبيل المثــال،

مثــاالً مثيــراً لإلهتمــام  ،حيــث لعــب دور الوســيط الخارجــي بنجــاح فــي

كانــت إحــدى األفــكار التــي طرحــت خــال ورشــة العمــل أن يتــم عمــل

عمليــة الســام الرســمية بيــن شــمال الســودان وجنوبــه ،بينمــا لعــب دو ًرا
ها ًمــا (وإن كان مختلفًــا تما ًمــا) فــي كينيــا خــال األزمــة التــي أعقبــت

دراســة حــول جميــع الوســطاء الداخلييــن الذيــن عملــوا فــي كينيــا فــي
أثنــاء األزمــة ،ثــم عــرض عملهــم هــذا فــي كتــاب أو برنامــج تلفزيونــي.

االنتخابــات كوســيط داخلــي فــي العمليــة غيــر الرســمية التــي كانــت تجــرى

وعندمــا أنهــي كوفــي عنــان ( )Kofi Annanوظيفتــه ،كان يمكنــه تمكيــن

بالتزامـ�ن مـ�ع العمليـ�ة الرسـ�مية األخـ�رى بقيـ�ادة كوفـ�ي عنـ�ان( (�Kofi An

هــؤالء الوســطاء الداخلييــن الدائميــن علــى المــأ موضحًــا مــدى أهميــة

 .)nanخالصــة القــول :هنــاك حاجــة إلــى كل مــن الوســطاء الداخلييــن

دورهــم الــذي لعبــوه مــن أجــل االســتقرار طويــل المــدى لكينيــا.

والخارجييــن ،فكالهمــا يلعبــان أدوا ًرا هامــة تك ّمــل بعضهــا البعــض.

بينمــا يلعــب الوســطاء الداخليــون أدوا ًرا كثيــرة ال يمكن للوســطاء الخارجيين
ضــا -هنــاك حاجــة لكليهمــا .وأشــار بادما
أن يلعبوهــا ،فــإن العكــس صحيــح أي ً
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قُــرب نهايــة ورشــة العمــل ،طــرح أحــد المشــاركين ســؤاالً فضوليًــا" :هــل

رابعــا ،أهميــة الوســطاء الداخلييــن:
ً
مــن دولــة ديمقراطيــة إلى دولة وســاطات؟

نحــن بحاجــة إلــى االنتقــال مــن دولــة ديمقراطيــة إلــى دولــة وســاطات؟" حيث

يلعــب الوســطاء الداخليــون دو ًرا محوريًــا فــي حفــظ الســام ،وخاصــة فــي

أنــه فــي ســياق الــدول "الضعيفــة" كثيـرًا مــا تثيــر االنتخابــات أعمــال العنــف.

الــدول الضعيفــة ،ولكــن لمــاذا؟ يــدور الجــواب حــول شــرعيتهم وقدرتهــم
علــى رأب صــدع المجتمــع عنــد الحاجــة .تُظهــر األمثلــة فــي هــذه الدراســة

يبــدو أن تلــك الحالــة خاصــة بالــدول التــي تتع ـ ّدد بهــا األحــزاب المشــاركة
فــي االنتخابــات ،حيــث تتشــكل األحــزاب علــى أســاس النــوازع العرقيــة أو

كيــف دعــم الوســطاء الداخليــون لحظــات التحــوالت التاريخيــة الرئيســية
فــي بلدانهــم ،عامليــن علــى تحويــل مجتمعاتهــم مــن مجتمعــات م ّزقتهــا

العشــائرية ،والفائــز يأخــذ كل شــيء فــي نظــام األغلبيــة االنتخابــي .يبــدو
نظــام التمثيــل النســبي االنتخابــي أكثــر أمــاً ،حيــث أن كل ممثــل يحصــل

الحــروب إلــى مجتمعــات أكثــر عــدالً ومســالمة .مــن الضــروري أن يكــون

علــى حصــة مــن الكعكــة ويعيــد توزيعهــا علــى دائرتــه .ومــع ذلــك ،إال

لــدى المجتمعــات عمليــات ســام واتفاقــات ســام مــن أجــل الحفــاظ علــى

أن تلــك الديمقراطيــات الموجّهــة نحــو اإلجمــاع ،تعنــي اســتمرار عمليــات

شــرعيتها واســتمراريتها .فــي الحــاالت التــي تغيــب فيهــا الشــرعية المبنيــة

التفــاوض والوســاطة علــى كافــة المســتويات الحكوميــة (المركزيــة واإلقليميــة

علــى انتخابــات حــرة ونزيهــة ،يعمــل الوســطاء الداخليــون الموثــوق بهــم

والمحليــة) .فــي كلتــا الحالتيــن ،ســواء الــدول "الضعيفــة" غيــر الموجــودة أو

مــن قبــل الدوائــر الرئيســية علــى مســاعدة بلدهــم فــي إضفــاء طابــع الشــرعية

الــدول الديمقراطيــة القائمــة علــى التوافــق واإلجمــاع ،يتعيّــن علــى الوســطاء

علــى عمليــة الســام ونتائجهــا -ممــا يجعلهــا أكثــر قابليــة لالســتمرار.

الداخلييــن القيــام بالكثيــر مــن العمــل :فهــم مفتــاح الســام المســتدام.

بيانــات إضافيــة على اإلنترنت
يمكن للقراء الراغبين في معرفة المزيد حول خلفية الموضوع الرجوع إلى المعلومات اإلضافية المتوفّ رة على
اإلنترنت عبر الرابطhttp://www.berghof-foundation.org/index.php?id=397 :
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع أوليفر فيلز ( ،)Oliver Wilsمدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا
لدى مؤسسة بيرغهوفo.wils@berghof-foundation.org .

المحتويات:

قدمها
العروض التقديمية الفردية التي ّ
الوسطاء الداخليون من نيبال والفلبين
وبوروندي وكينيا
السير الذاتية القصيرة للمشاركين
محضر مناقشات ورشة العمل
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مفتاح السالم المستدام :الوسطاء "الداخليون" في عمليات السالم غير الرسمية
نموذجا للوساطة "الخارجية /غير
قدم الغرب طويالً
ّ
ً
المتحيزة" ،قائلين بأن البعد عن أطراف الصراع والحيادية
ّ
تجاههم يخلقان القبول والثقة .الغرب مخطئ .فمعظم
الوسطاء في العالم يعملون على غرار النموذج
"الداخلي/المتحيز" ،إذ يعيش هؤالء الوسطاء في
ّ
مناطق الصراع ويتأثرون به ويوجدون روابط شخصية
مع أطرافه .تبحث هذه الدراسة في إسهاماتهم ،التي
غالبا ما تكون غير معترف بها ،في عمليات السالم.
ً
وتهدف الدراسة إلى
التعرف على كيفية قيامهم
ّ
بالوساطة والسبب الذي يجعلهم فاعلين .صحيح أن
الوسطاء الداخليين
متحيزون في عالقاتهم ،إال أن هذا
ّ
ال يعني أنهم متحيزون تجاه العملية أو النتائج .نكتشف
أدوارا عديدة
أن الوسطاء الداخليين يلعبون
ومتغيرة:
ّ
ً
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فهم ال يقومون بالتيسير بين أطراف الصراع فحسب ،بل
ضمن أطراف الصراع وبين المجتمعات المحلية وحتى
أيضا .وهم يبدون
بين المفاوضين والوسطاء الرسميين ً
مثابرة هائلة من خالل عملهم قبل عمليات السالم
الرسمية وبالتوازي معها وبعدها ،حيث يبقون في
المنطقة لفترة أطول بعد سفر الوسطاء الخارجيين
لحل الصراع التالي ،كما أنهم يتمتعون بدرجة عالية من
الشرعية والثقة من جانب الشعب
وكثيرا ما يعملون
ً
ضمن فريق.
ويتعرض الوسطاء الداخليون لمخاطر
ّ
كبيرة كذلك ،وهذا أحد األسباب لحاجتهم للدعم؛
يجب االعتراف بدورهم الرئيسي في عمليات السالم
لدعمهم (دون قولبتهم وتنميطهم) ولزيادة فعالية
جهود الوساطة الرسمية وغير الرسمية.

