
1 الّسـالم

سلسلة مقدمات موجزة

الّسـالم



2 الّسـالم

أوليفر بي ريتشموند
ترجمة: محمد فتحي خضر   |   مراجعة: عمر األيوبي

مقدمة

يتنــاول الكتــاب الّســام، باعتبــاره مــن أهــم المفاهيــم التــي عرفتهــا البشــرية منــذ فجــر التاريــخ، ويســعى إلى 

استكشــاف تطــور مفهــوم الســام مــن الناحيــة النظريــة وتطبيقــه علــى أرض الواقــع، كمــا يتطــرق إلــى 

افتراضاتنــا الحديثــة حــول الســام والتفســيرات المتعــددة لتطبيقاتــه.

يقــول المؤلــف، إن الســام فــي مختلــف صــوره كان التجربــة البشــرية األكثــر شــيوعًا مــن ســواها بفــارق 

كبيــر، وهــو مــا تشـــير إليــه الســجات األثريــة واإلثنوغرافيــة والتاريخيــة. ومــن الممكــن إرســــاء الســام علــى 

المســـتوى المحلــي داخــل الدولــة، أو علــى المســتوى الدولــي عــن طريــق المنظمــات والمؤسســات 

ــتويات. العالميــة، أو بيــن الــدول، وذلــك عــن طريــق جهــات فاعلــة يشــمل مجالهــا كل هــذه المسـ

اتســــم ُجــل التاريــخ بالســام والنظــام نســبيًا، فــي حيــن شــهدت األُطــر الَمعنيــة باألمــن، والقانــون، وتوزيــع 

ــًا  قــت ممارســات الســام ونظرياتــه تقُدمــًا هائ المــوارد، والعدالــة، حالــة مــن التقــدم المطــرد. كمــا حقَّ

ــب القويــة التــي  علــى مــّر التاريــخ. لكــن نــدرة روايــة قصــة الســام، بالرغــم مــن انتشــارها، أفــادت النخُّ

اعتمــدت العنــَف أداًة سياســية أو اقتصاديــة.

ــى فــرض شــكل الســام الخــاص بهــا  ــة إل ــدول القوي ــخ َنَحــت الحكومــات االســتبدادية وال علــى مــر التاري

علــى مواطنيهــا، وعلــى مواطنــي الــدول األخــرى، كمــا حــدث فــي حالــة االتحــاد الســوفييتي الــذي قمــع 

ــه، ومواطنــي الــدول التابعــة لــه، مثــل ألمانيــا الشــرقية أو تشيكوســلوفاكيا. المعاَرضــة بيــن مواطنيــ

مــن الممكــن أن يرتبــط الســام والحــرب ارتباطــًا وثيقــًا، كمــا يحــدث مثــًا عنــد نشــر قــوة عســكرية بهــدف 

ذها ِحلُف شــمال األطلســي، في البوســنة والهرســك  ُصنع الســام، أو في حالة الضربات الجوية التي نفَّ

فــي عــام 1995، وفــي يوغوســــافيا فــي عــام 1999. أنهــت الضربــات األولــى الحصــار الصربــي لســراييفو، 

ت إلــى َعقــد اتفاقيــة دايتــون للســــام فــي عــام 1995، وأوقفــت األخيرة  الــذي اســتمر ثــاث ســنوات، وأدَّ

الحــرب فــي كوســوفو فــي عــام 1999، التــي حــاول الصــرب فيهــا قمــع ألبــان كوســوفو المعاِرضيــن 

لحكمهــم، مــا أدى إلــى إنشــــاء بعثــة لألمــم المتحــدة فــي كوســــوفو.
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ُتبرهــن مجموعــة واســــعة مــن المصــادر أن ظهــور الســام مرتبــط عــن كثــب بمجموعــة متنّوعــة مــن 

الِنضاالت السياســــية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية المعارضة ألهوال الحرب والَقمع. كما استند 

ــــلمي عــادة إلــى الحمــات المناديــة بحقــــوق واحتياجــات األفــراد والجماعــات، وبالمســــاواة  النشــاط السِّ

الماديــة والقانونيــة بيــن المجموعــــات واألجنــاس واألعــراق واألديــان، ونــزع الســــاح وبنــاء المؤسســــات 

ــَب ذلــك إنشــاَء جمعيــات وشــبكات ومؤسســات محليــة ودوليــة، اجتمعــت حــول برامــج  الدوليــة. وقــد تطلَّ

أعمــال مقبولــة علــى نطــاق واســــع.

مة عــلى نطاق دولي والمعاِرضــة  ــلمي حمــات المجتمع المــدني الُمنظَّ إضافة إلى ذلك، َدّعم النشاط السِّ

للرقِّ في القــرن الثامن عــشر، والمنادية بكرامة اإلنســان وحقوقه األساســية منذ ذلك الحين.

وكافحــت حــركات ســــام مختلفــة مــن أجــل َنْيــل االســــتقال وحــّق تقريــر المصيــر، أو مــن أجــل الحــّق 

فــي التصويــت ونــزع الســاح. وأمكــن لألشــــخاص العادييــن حشــُد الجهــود مــن أجــل المنــاداة بتحقيــق 

الســام علــى المســتوى االجتماعــي، وهــو مــا حــدث كثيــرًا بالفعــل، وذلــك باســتخدام أســــاليب المقاَومــة 

ــلمية للحكــم البريطانــي فــي عشــرينيات القــرن العشــرين،  ــلمية، كمــا فــي حالــة المعاَرضــة الهنديــة السِّ السِّ

وحتــى اســتقال الهنــد فــي عــام 1947.

يعــرج الكاتــب إلــى تعريــف الســام وأبعــاده، ويصفــه بأنــه مهمــة شــاقة، إذ ال تعريــف واحــد لــه. وإذا 

فكرنــا مــن منظــور الشــــكل المحــدود للســــام الــذي يقضــي ضمنــًا بإنهــاء العنــف لكــن دون حــّل أســــبابه 

الدفينــة. خيــر مثــال علــى ذلــك، الموقــف الحالــي فــي قبــرص حيــــث تتواجــه القوتــان العســــكريتان للقبارصة 

اليونانييــن واألتــراك، أو شــبه الجزيــرة الكوريــة حيــث تتواجــه القوتــان الكوريتــان الشــــمالية والجنوبيةيوميــًا 

عــــلى امتــداد منطقــــة حدوديــة منزوعــة الســــاح.

علــى النقيــض مــن ذلــك، مــن شــأن الشــــكل الواســع للســام أن ينتــج اتفــاَق ســــام، ودواًل ومجتمعــاٍت 

ِســــلمية وفــق نمــوذج عالمــي واحــــد. ربمــا ُيَعــد بــــزوغ االتحــاد األوروبي مــــن ُحطام الحــرب العالمية الثانية 

مثــااًل علــى هــذا الشــــكل؛ حيــث ظهــرت إلــى النــور دوٌل شــديدُة التشــابه.

ــة أشــكاٌل متعــّددة للســام تشــير ضمنــًا إلــى تعاُيــش أنظمــة اجتماعيــة وسياســية شــديدة  وأخيــرًا، ثمَّ

االختــاف معــــًا، لكنهــا تتفــق فــي الوقــت ذاتــه عــــلى أالَّ تتفــق. وربمــا نجــد فــي معاهدة الســــام الُمبرمة 

بيــن مصــر وإســرائيل فــي عــام 1978 مثــااًل جيــــدًا علــى هــذا النهــج، الــذي ُأجرَيــــت وفَقــه ُمصالَحــة، بدرجــة 
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محــدودة، بيــن دولتيــن وشــعبين شــــديَدي االختــاف. كمــا نجــد مثــااًل آَخــر فــي شــكل الســام اآلخــذ فــي 

الظهــور فــي تيمــور الشــرقية عقــب انتهــاء االحتــــال اإلندونيســي لهــا فــي عــام 1999.

م كل مــن هــذه األشــــكال للســام مســتويات مختلفــة مــن األمــن والحقــوق للمجتمــع: أولهــا الشــكل  يقــدِّ

المحــدود أساســي لكنــه يفتقــر إلــى األمــن نســبيًا، ثانيهــا الشــكل الواســــع وهــو أعقــُد لكنــه أكثــر اســتدامًة، 

والشــكل األخيــر النهــج المتعــّدد وهــو أشــد تعقيــدًا ولكنــه أكثــر اســتقرارًا.

ــلبي هــو  ــام الحديثــة، أن الســام الســ ــسي دراســات الســ ــج، أحــد مؤّســ ــان جالتون ــرى يوهــ إلــى ذلــك، ي

هــدف األشــكال المحــدودة للســام، وهــو وصــف جّيــد لمعاهــدة الســام الفاشــــلة التــي أعقبــت الحــرب 

رجيدًا الســــام  العالمية األولى، بينما الســــام اإليجابي هو هدف األشــــكال األوســــع، وهو مــــا قد يفسِّ

ــج  ــام الهجيــن” وهــو مزي ــة مفهــوٌم أحــدث، “الســ ــة. وثمَّ ــة الثاني األوروبــي الــذي أعقــب الحــرب العالمي

مــن نُهــٍج متعــّددة، مثــل الســام الــذي ظهــر فــي أماكــن مثــل تيمــور الشــرقية وكوســــوفو بعــد انتهــاء 

النزاعــات فــي أواخــر تســــعينيات القــرن العشــرين.

يعتمــد الفهــم الســلبي للســــام علــى نظــرة فطريــة للنــزاع، وتقضــي هــذه النظــــرة بــأن العنــف جــزء أصيــــل 

ــن داخــــل  وجوهــري مــن الطبيعــة البشــرية، فهــو جــزء مــن تكويننــــا البيولوجــي؛ ومــن َثــمَّ فهــو متوطِّ

ة  المجتمــع، ومنتشــر علــى مــــّر التاريــخ وبيــن الــدول علــى المســــتوى الدولــي. وكثيــرًا ما ُتســتقى هــذه الحجَّ

مــن الماحظــات المتعلقــة بالســــلوك الظاهــري للحيوانــات، خاصــًة الرئيســــيات، بالرغــــم مــن أن صحة هذه 

األدلــــة محــل خــاف كبيــر.

بينمــا يشــير الفهــم األوســع للســام إلــى غيــاب العنــف الصريــح بيــن الــدول وداخلهــا، كمــا يشــير إلــى 

هــدف إنشــاء ظــروف مجتمعيــة يحيــا فيهــا النــاس دون خــوف مــن الفقــر، داخــل نظــام ســــياسي يحظــى 

باتفــاق عــام. وهــذا يعنــي ضمنــًا الرضــا النســــبي لألفــراد داخــل المجتمــع، عــاوة علــى وجــود مؤسســــات 

ــية، وقوانيــن، واقتصــادات، ودول، وأقاليــم تتســــم جميعهــا باالســتقرار. سياســ

مــن الســام الســلبي ننتقــل إلــى الســام اإليجابــي الــذي ُيعّرفــه أحــد مســؤولي برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي، بأنــه “التحــرر مــن الخــوف والتحــرر مــن العــوز”. هــذا النوع الســــام مقبول من منظــور االحتياجات 

ــية واالقتصاديــة بمايتفــــق مــع  ــب السياســ اليوميــة لألشــخاص العادييــن، وليــــس فقــط مــن جانــــب النخُّ

مصالحهــــا. وهــذا الموقــف يســــمو فــــوق المخــاوف األمنيــة األساســــية المتعّلقــة بالســــلطة ومناطــق 
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النفــوذ والمــوارد الماديــة، ويوّفــر ســامًا يشــبه الحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها كثيــر مــن األشــخاص فــي 

الديمقراطيــات الليبراليــة المتقّدمــة، التــي ُيَعــّد فيهــا األمــن والقانــون والنظــام واالزدهــار أمــورًا معتــادة.

لعب مفهوُم الســــام اإليجــــابي دورًا مهمًا عــــلى صعيد السياســــات ألنه يعكــــس المطاَلبــــات المتزايدة 

مــــن جانــب الســــكان بحقوقهــم والوفــاء باحتياجاتهــم، والمطاَلبــات بتقديــم الخدمــات العامــة األساســــية 

ــة، واالختافــات الدينيــة والماديــة واأليديولوجيــة واإلقليميــة التــي كثيــرًا  مــن أجــل تجــاوز اختافــات الهويَّ

مــا أشــعلت جــذوَة العنــف علــى مــّر التاريــخ.

يبيــن الكاتــب، أنــه بصــرف النظــر عــن تعريــف للســام، فقــد اجتــذب دائمــًا أفــكارًا وأعــــمااًل ذات طبيعــة 

بطوليــة، وأدى إلــى تحســــين المؤسســات والممارســــات. وعلــى الرغــم مــن انــدالع جــداالت فكريــة معّقــدة 

ف مــن منظــور الســلطة وليــس العدالــة، علمًا بأن  حــول الســــام علــى مــّر التاريــخ، فكثيــرًا مــا كان الســام ُيعــرَّ

الحقبــــة المعاصــرة، صــارت ُتســــتخَدم فيهــا مصطلحــات أكثــُر إيجابيــة مثــل “بناء الســــام” و”فــّض المنازعات” 

و”بنــاء الدولــة “ بصــورة تبادليــة مــع كلمــة “الســام”، خاصــًة مــن جانــب الباحثيــن وصانعــي السياســــات.

ثــم يتنــاول ريتشــموند، الُنُهــج النظريــة للســام، مؤكــدًا تاقــي خطــوط فكريــة متعــّددة فــي النُهــج 

النظريــة للســــام، فيركــز أحدهــا علــى نظــام الدولــة، ويركــز آَخــر علــى دور المنظمــات الدوليــة، وثالــث علــى 

الفلســــفة التــي يقــوم عليهــا الســام، ورابــع علــى حــركات الســــام االجتماعــي التي تنشــــأ داخل المجتمع.

ســم بهــا نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة طرحــت ســؤااًل عــن  ويخلــص إلــى أن الهشاشــة الحاليــة التــي يتَّ

ــَل أخــرى؟ ــاك بدائ ــام الليبرالــي أم أن هنــ ماهيــة الســام؟ وهــل ينبغــي أن يتبــع النمــوذج الغربــي للســ

ويجيب المؤلف: في القرن الحادي والعشــرين، يبدو أن الســــام النيوليبرالي صار يهيمن على السياســــة 

الدوليــة، حيــث ينصــبُّ التركيــز علــى التحــّرر مــن القيــود التنظيميــــة، وعلــى إصاحــات الســــوق الحــرة، أكثــر 

ــة قلــٌق واســُع االنتشــــار مــن أن ذلــك  ممــا ينصــبُّ علــى حقــوق اإلنســــان والديمقراطيــة. ومــع ذلــك فثمَّ

ربمــا ال َيِفــي بالمعاييــر المطلوبــة لتحقيــق شــكل إيجابــي للســام.

يذهــب الكتــاب إلــى مناقشــة الســام عبــر التاريــخ كــون الســام ليــس اختراعــًا حديثــًا، وتوجــد مجموعــة 

ــيرة مــن المصــادر التــي توضــح ذلــك: منهــا تاريخيــة واجتماعيــة ودينيــة وسياســية واقتصاديــة وفنيــة  كبــ

وثقافيــة، وكذلــك سياســــات ونظريــات وفلســــفات.
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ــح الطبيعــة التكامليــة للســــام باعتبــاره جــزءًا ال يتجــزأ مــن نســــيج  وكثيــر مــن هــــذه المصــادر، يوضِّ

الحيــاة اليوميــة، والمجتمــع، والدولــة، والعاقــات الدوليــة علــى َمــــرِّ التاريــخ. عــاوًة علــى ذلــك، كثيــرًا 

ــع إلــى شــكل إيجابــي، أو هجيــن، للســام بــداًل مــن أشــكال الســام  مــا تشــــير هــذه المصــادر إلــى التطلُّ

الســلبية القائمــة.

ة  ثــم يتنــاول األبعــاد المحوريــة للســام عبــر التاريــخ، مستشــهدًا بحضــارة بــاد الرافديــن القديمــة، إذ كان ثمَّ

إقرار بأن الســــام يحمــــي الحياة والقانــــون واألعراف، بينما ُتَعــــد الحرب عمًا عدوانيًا وتهدد باالنتقــــام، 

ر فــي لوحــة الحــرب والســــام الســــومرية، حوالــي عــــام 2650 قبــل الميــاد. وبالمثــل،  علــى النحــو الُمصــوَّ

فــي َملحمــة جلجامــش البطوليــة التــي تنتمــي إلــى أدب بــاد الرافَديــن القديمــة كان ســبب ســقوط البطــل 

فشــله فــي المحافظــة علــى الســام.

لت بهــدف تقيق االســــتقرار في العاقات  بــزغ ُبعــد مبكــر آَخــر للســــام مــن المواثيــق والروابــط التــي تشــــكَّ

السياســية وتمكين التجــــارة، مثل الرابطــــة الهانزية في القــــرن الثاني عشــر. كانت هذه الرابطة عبــــارة عن 

اتحــاد تجــاري ودفاعــي للطوائــــف التجاريــة، وســــيطرت علــى التجــــارة مــن بحــر البلطيــق إلــى بحــر الشــــمال 

خــال الفتــرة بيــن القرنيــن الثالــث عشــر والســابع عشــر.

ـــَع هــذه المعاهــدة معاهــدات أخــرى بينــــما أســرعت اإلمبرياليــة واالســــتعمار األوروبيــان الُخطــى خــال  ـِ َتبـ

يــن، أو بيــن القوى  القــرن الســادس عشــر والقــرون التاليــة، وُعِقــدت غالبــًا بيــن المســتعِمرين والقــادة المحليِّ

االســتعمارية التي كانت تســــعى إلى ترســــيخ حدود نفوذهــــا.

كانــت الوثيقــة الُعظمــى المعروفــة بــــ )الماجنــــا كارتــا( اإلنجليزيــة إحــدى أشــهر صكــوك الســــام القانونيــة 

ــتحدثت بعــَض  المبّكــرة داخــل الدولــة. وقــد ألزمــت هــذه الوثيقــة الملــك ذاتــه باالنصيــاع للقانــون، واســ

الجوانــب األساســية لحقــوق اإلنســان، ويشــمل ذلــك مبــدأ المثــول أمــــام القضــاء، بمعنــى أنــــه ال يمكــن 

ســــجن أي مواطــن دون محاكمــة عادلــة.

ــد للحكومــة والقانــون. فقــد نشــر دانتــي أليجييــري، المناِصــر  ــاغَل الوحيــ ــام الداخلــي الشــ لــم يكــن الســ

ــالم” عــام  ــم العــ ــوان “حــول ُحكــ ــًا مهمــًا بعن المبكــر للنزعــة اإلنســانية، والــذي عــاش فــي فلورنســا، كتاب

1309، أوضــح فيــــه كيــف يمكــن لحكومــــة عالميــة ونظــام قضائــي ذي صلــة أن يحــاَّ النزاعــات المحليــة، 

ــلم. مــا يســــمح لــكل دولــة بتطويــر قدراتهــا الخاصــة فــي وقــت السِّ
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الحقــًا، أضحــى القانــون الــــدولي جــزءًا أساســــيًا مــن النظــام الدولــي الحديــث ونهجــه نحــو الســام. ويبــدو 

أن استكشــافات الســام هــذه، المدفوعــة بالنزعــة اإلنســانية ،قــد وصلــت إلــى ذروتهــا مــع “معاهــدة 

ــــط فيهــــا الكاردينــال وولــــسي، بيــن إنجلتــرا وفرنســا، والتــي  الســــام العالمــي” عــام 1520، التــي توسَّ

ــع ولــو لمــرة واحــدة. أعطــت بارقــَة أمــل فــي إمكانيــة تحقيــق ســام أوروبــي أوســ

تبعــًا للعديــد مــن الوقائــع التاريخيــة، يتضــح أن الســام كثيــرًا مــا كان ُيصنــَع، بصــورة رســــمية علــى أيــدي قــادة 

ِسياســيين واجتماعيين مســــتنيرين. اســتنادًا إلى تباُدل المصالح بما يتفق مع الخطــــوط الحمراء التي ُتحّددها 

ــَدت لوحــة “مؤتمــر سومرســــت هــاوس” فــي لنــدن، والمرســــومة  مصالــــح الــدول وقوتهــا النســــبية. وقــد خلَّ

ــــج. وقــد أنهــى هــذا المؤتمــر حربــًا اســتمرت عشــرين عامــًا بيــن إنجلتــرا وإســبانيا. عــام 1640، هــذا النهَّ

ــاُت الســام حكــرًا علــى الملــوك أو  فيمــا يتعلــق بأهميــة الدعــوة االجتماعيــة للســام، لــم تعــد مناقشــ

يــن السياســيين . بحلــول القــرن التاســع عشــر، ومــع والدة  الفاســفة أو الشــــخصيات الدينيــة أو المنظرِّ

مجموعــة مــن الحــركات االجتماعيــة وحــركات الناشــــطين وجماعــات الضغــط مــن أجــل الســــام، التــي 

ــب، صار جليًا أن الســام  ميــن علــى انتــزاع ُســــلطِة شــــنِّ الحــرب مــن النخُّ تضــّم أشــــخاصًا عادييــن كانــــوا مصمِّ

ّق، وبــــدأت فــي  يكمــن فــي أيديهــم أيضــًا. وأعقــب هــذه الحــركات نجــــاح حــركات المجتمــع المدنــي ضــد الــرِّ

التنظيــم وحشــــد الجهــود عبــر مجموعــة مــن مجــــاالت القضايــا األخــرى .

ــت ماييــن األشــــخاص أو حــازت  بحلــول نهايــة ذلــك القــرن، كانــت حــركاُت الســام الناشــــئة قــد ضمَّ

خــــب،  اهتمامهــم . ورفــض هــؤالء علــى نحــــٍو متزايــد أن يكونــوا فاعليــن ســــلبيين فــي حــــروٍب تقوُدهــــا النُّ

وشــرعوا فــي تطويــــر مجموعــة مــن الحجــج السياســــية والفلســــفية واالقتصاديــة واالجتماعيــة المناِهضة 

للحــرب والمناديــة بســــاٍم أفضــل. وأرســت حــركاُت أصدقــاء الســــام المختلفــة فــي الغــرب األســاس 

مــة هنــاك. لظهــور حركــة ســام منظَّ

ريــــن والحــركات الدينيــة  ــدت هــذه الحــركات طيفــًا مــن الُمفكِّ وفــي بريطانيــا والواليــات المتحــدة، وحَّ

ــال والعلمــاء والكّتـــاب واالقتصاديــــين والُمصِلحيــن االجتماعييــن والناشــــطين، وكان هدُفهــا منــَع  والعمَّ

هــم عــــلى إدراك إمكانــات الســــام والمطاَلبات الشــعبية به. الحــكام مــن رؤيــة منافــع الحــرب فقــــط، وحضَّ

عقــب هــذا الســرد التاريخــي للســام، نخُلــص إلــى أن التطــّور التاريخــي للســــام َتحــّول مــن شــــكٍل ســــلبي 

محــدود إلــى مفهــوم إيجابــي وواســــع للســام. وتطــّور الســام على مــر التاريخ باعتبــــاره َمطمحًا وحقيقة 
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قائمــة نابعــة مــن عــدٍد مــن الحــركات االجتماعيــة والتحالفــات والمعاهــدات والمؤسســــات، وكذلــك مــن 

نصــوص فلســــفية وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة شــهيرة.

كمــا ســمح التبّنــي التدريجــي لهــذه النظــرة األوســع بتحويــل أســاس الســام مــن النخبــة والدولــة، إلــى 

مصالــح المجتمــع فــي الحيــاة اليوميــة، وذلــك بدعــم مــن إصــاح الــــدول ومــن نظاٍم دولي آِخــذ في التطور. 

ــد ذلــك الســــاحَة لمختِلــف الصراعــات السياســــية والعســــكرية واالجتماعيــة فــي القــرن العشــرين. ومهَّ

ــَف النظــام الدولــي فــي القــرن  المحطــة التاليــة يناقــش فيهــا المؤلــف، الســام فــي العصــر الحديــث؛ إذ تألَّ

العشــرين مــن أشــــكاٍل مختلفــة مــن الــدول، والقوانيــن، والمؤسســــات، والتجــارة، والدســــاتير، والمجتمــع 

ــل معــًا هيــكًا دوليــًا للســــام ُينَظــر إليــه باعتبــاره تقدميــًا. المدنــي. وصــارت هــذه الكيانــات تمثِّ

ــز عــــلى األمــن، وعلــى المؤسســات  عــــادًة مــا تكــون التصــّورات الليبراليــــة الحديثــة للســــام علمانيــة، وتركِّ

كات للســام. السياســية، والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والتنميــة، والتجــارة، بوصفهــا محــرِّ

هــذه التصــّورات باتــت مدعومــٌة مــن جانــب العديــد مــن الجهــات والــوكاالت والــدول المهيمنــة علــى 

عمليــة بنــاء الســــام، مثــل األمــم المتحــدة والبنــك الدولــي، أو الجهــات المانحــة الرئيســة مثــل الواليــات 

ــل هيــكُل بنــاِء الســــام  المتحــدة األمريكيــة أو المملكــة المتحــدة أو اليابــان أو االتحــاد األوروبــي. ويمثِّ

ــق  ــوق إلــى تحقيــ ــاصر، بالترافــق مــع نقــد قــوي للغايــة َيُت ــام المعــ الدولــي هــذا ذروَة فــّن أو علــم الســ

العدالــة االجتماعيــة، وهــو مــا يعنــي ِضمنــًا أن هنــاك حاجــًة إلــى قــدر أكبــر بكثيــر مــن المســاواة الدوليــة.

لت الحــرب العالميــة األولــى عائقــــًا ضخمــًا أمــام مختِلــف حــركات الســــام. لكــن بعــد أن أنهــت  شــــكَّ

معاهــدة فرســاي الحــرب العالميــــة األولــى، ُأثــــير نقــاش حــــول قيمــة الشــــكل الليبرالــي والديمقراطــي 

للســــام بالترافــق مــع تأســــيس ُعْصبــة األمــم .

ــن الســاُم نــزع  وكانــت هــذه هــي ُأســــس محاولــة بنــاِء ســــاٍم إيجابــي، ومنــذ ذلــك الحيــن وصاعــدًا تضمَّ

ــل الجماعــي، والتحكيــم فــي النزاعــات بيــن الــــدول،  الســاح، وإنشــاء مؤسســات إلدارة النزاعــات، والعمــ

ــل دوُره فــي فــرض الســــام. وُأنِشــئت مفوضيــٌة ســــامية لشــؤون  وأمانــة عاّمــة، عــاوًة علــى مجلــــس يتمثَّ

الاجئيــن بهــدف التعامــل مــع مشــــكلة الاجئيــن الحــــادة بعــد الحــرب. كمــا ُأنيــط بمؤسســــٍة أخــرى إدارة 

النظــام االســــتعماري، الــذي بــدأ فــي االنهيــار.
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وقــد ُرِســــمت مامــح المعاهــدة عــن طريــق النقــاط األربــع عــــشرة، التــي طرحهــــا الرئيــس األمريكــي 

ويلســــون، والتــــي كانــــت تهــدف إلــى جعــل العالــم “ ِآمنــــًا مــن أجــــل الديمقراطيــة”، مــن خــال الــــتراضي 

عوضًاعــن الهيمنــة أو االحتــال.

وحتــى خــال فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، التــي ُينَظــر إليهــا غالبــًا باعتبارهــا الفتــرَة األشــــَد كآبــًة بســبب 

ــية، ُعِقــد مؤتمــر نــزِع الســاح العالمــي فــي عــام 1932. وواصلــت  مــا شــاَبها مــن أزمــات ماليــة وسياســ

ــدات الســــام البريطانــي، ورابطُة النســــاء الدولية  عــدة حــركات ســام رئيســــة عمَلهــا، مــن بينهــا اتحــاد تعهُّ

للســام والحريــة، والمنظمــُة الدوليــة لمناِهضــي الحــروب.

فــي ذات الســياق يســتعرض ريتشــموند، الســام الليبرالــي الــذي عاشــه العالــم بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة؛ 

بحلــول ذلــك الوقــــت أنتــج الوعــي بديناميــات الســــام علــى الصعيــد العالمــي واإلقليمــي والوطنــي 

والمحلــي، عــاوًة علــى أبعــاده االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، اتفاقــًا حــول فوائــد 

الديمقراطيــة والرأســمالية، وتقديــم قــدر مــن الرعايــة االجتماعيــة مــن جانــب الدولــة، ووجــود هيــكل دولــي 

للســام والتنميــة بقيــادة األمــم المتحــدة.

ماتهــا فــي التطــّور والتركيــز علــى  وبــدأت اتفاقيــاُت األمــم المتحــدة ووثائقهــا ولجانهــا ووكاالتهــا ومنظَّ

للجوانــب االجتماعيــة والسياســــية واالقتصاديــة  المحليــــة والوطنيــة والعالميــة  الديناميــات  تحســــين 

والمؤسســــية للســــام، أســفرت عــن عقــد عــدة مؤتمــرات عالميــة أرســت المعاييــر الحديثــة للســام.

ــأن الســام  ــة ب ــخ، منّوهــًا إلــى وجهــة النظــر التاريخي ــر التاري ــن عب ــم يســتعرض المؤلــف، ســام المنتصري ث

ينتــج عــن االنتصــار العســــكري. وهــذا الشــــكل مــن الســــام الســــلبي يّتســــم بأنــه قســري وجائــر فــي أغلــب 

األحيــان، ولكنــه يحافــظ علــى النظــــام، علــى األقــل مــا بقــي المنتصــر علــى قيــد الحيــاة.

اعُتِقــد لوقــت طويــل أن هــذا هــو الَفهــم األقــدم للســام، مــا أِذَن بمفهــوم البقــاء لألصلــح الداروينــي، 

وقضــى ضمنيــًا بــأن الحــرب والعنــف همــا الحالــة الطبيعيــة للبشــرية. وبهــذا المعنــى فــإن أيَّ ســاٍم محــدوٍد 

حة التاليــــة عــــلى األراضي والموارد. وكانــــت الهيمنة  كان مجرد فترة فاصلة تسبق اندالع المواَجهة المســــلَّ

المتواصلــة للطــــرف المنتصــر تعنــي أن الســام الــذي فرضــه المنتصــر مــن المرجــح أن يجتــاز أي تحديــات.

أن نمــوذج الســــام الــذي ينطــوي عليــه هــذا الشــكل محــدود بطبيعتــه؛ إذ إنــه قائــم علــى الســــيطرة 
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أو االحتــال العســــكري، وعلــى االســتعمار أو اإلمبرياليــة. وهــو يــؤدي فــي أفضــل األحــوال إلــى شــــكل 

أســــاسي مــن النظــام الــذي يتحقــق مــن خــال الهيمنــة أو التحالفــــات وتــوازن القــوى، والــذي تــــرى الــدول 

ــٌف أكثــر ممــا ينبغــي بســــبب قــــوة الخصــم. ويوصــف هــذا  والقــادة بموجبــه أن االنتصــار فــي الحــرب مكلِّ

التفكيــر جيــــدًا مــن خــال صياغــة “الســام الســلبي”.

ُيَعــد التدميــر الرومانــي لمدينــــة قرطــاج عــام 149 قبــل الميــاد، فــي تونــس الحديثــة، المثــال األشــــهر 

واألقــدم علــى ســــام المنتصــر، فبعــــد هزيمــة جيــوش قرطــاج، أعلنــت روما وجوب تســــوية مدينة قرطاج 

بــــاألرض وتغطيــة أرضهــا بالملــــح، فــي محاولــة لمحوهــــا تمامــًا مــن خريطــة العالــم.

فــي ضــوء اعتمــاد ســام المنتصــر دائمــًا رئيســــًا علــى القــوة الســاحقة، التــي كانــت حَدثــًا تاريخيــًا نــادرًا، ظهــر 

ــز السياســات األوروبيــة خــــال جــزٍء  ــل فــي نظــام تــواُزن القــوى الــذي ميَّ حــلٌّ وســط بشــأن هــذا الشــكل يتمثَّ

كبيــر مــن القــرن التاســــع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين. وقــد اســتند هــذا التــوازُن إلــى منظومــة تحاُلفــات 

حافظــت علــى ســاٍم ســلبي بيــن الــدول واإلمبراطوريــات. ونقطــة َضعــف هــذا الســــام قابليُتــه لانهيــار، 

وهــو مــا يمكــن رؤيتــه فــي التاريــــخ األوروبــي في أوائــــل القــــرن العشريــــن.

مــن أبــرز األمثلــة المعاصــرة علــى ســام المنتصــر حالــة روانــدا؛ بعــد أعمــال اإلبــادة الجماعيــة التــي شــهدتها 

ت  عـــام 1994، غــزا الرئيــس الحــــالي بــول كاجامــه، البــــاد وأنهــى اإلبــادَة الجماعيــة، وفرض حالــًة جديدة أدَّ

هــة إلــى حكومتــه  ــادات الموجَّ ــلى الرغــم مــن االنتقــ إلــى إعــادة الســام إلــى البــاد منــذ ذلــك الحيــن، عــ

علــى خلفيــِة انتهــاكاِت حقــوق اإلنســــان.

ومــــن الممكــن أيضــًا القــول بــأن حمــات القصــف التــي قــام بهــا ِحلــف الناتــو فــي يوغوســــافيا الســابقة 

عــام 1995 فــي البوســنة والهرســك، أو عــام 1999 فــي كوســـوفو وبلجــراد - وكلتاهمــا اســـتهدفتا 

لــت  القــوات الصربيــة - أو غــزو أفغانســتان والعـــراق، فــي العقـــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، مثَّ

نســخًة معاصــرة مــن ســام المنتصــر. ووّفــرت كل هــذه الحــاالت األســــاس لمحاولــة إنشــــاء ديمقراطيــات 

ليبراليــة قابلــة للبقــاء فــي هــذه البلــدان.

اإلقليمــي  التوّســع  لمشــكلة  ض  ُمعــرَّ أنــه  منهــا  المنتصــر،  ســام  إطــاَر  َتشــوب  كثيــرة  عيــوب  ــة  ثمَّ

واالســتراتيجي الـــــُمفِرط، وعــدم القــدرة علــى الســــيطرة علــى الرعايــا الجامحيــن. وتحديــدًا، غالبــًا مــــا ُتفاَجــأ 

القــــوى المهيمنــُة بالمقاَومــــة المحليــة لحكمهــا، أو قــد تأتــي المقاَومــة مــن الخــارج، كمــا فــي حالــة 



11 الّسـالم

المقاومــة الهنديــة لإلمبراطوريــة البريطانيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين خــال حملــة االســــتقال.

غالبــًا مــا تحــدث هــذه المقاومــة علــى الرغــم مــن القــوة العســكرية الســاحقة التــي تتمتــع بهــا القــوة 

ســم بها ســام المنتصر،  المهيمنــة أو الطــرف المنتصــر. ويشــير ذلــك إلــى إحــدى المفاَرقــات الغريبــة التي يتَّ

وهــي أن القــوة، مهمــا كانــت ســــاحقة، ال تبــدو كافيــًة أبــدًا لقمــع الرغبــة المحليــة فــي االســــتقال الذاتــي 

وتحقيــق وشــكل إيجابــي للســــام.

ومــن الــدروس التاريخيــة أيضــًا، أنَّ المواَفقَتيــن المحليــة والشــرعية ضروريتــان فــي نهايــة المطــاف للحفــاظ 

علــى أي صــورة مــن صــور ســام المنتصــر.

فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب، يتطــّرق المؤلــف إلــى مــا يُعــرف بـــ “الســام الدســتوري”، الــذي مّهــدت لــه، 

الحاجــة إلــى تواجــد شــرعية وصــور أوســع للســام.

ظهــرت ببــطء فكــرة إمكانيــة بنــاء الســام مــن خــال القانــون والمؤّسســات والحقــوق واالزدهــار، عوضــًا 

عــن فرضــه أو االكتفــاء بالحفــاظ عليــه مــن خــال القــوة العســكرية، خــال عصــر التنويــر وبعــده، بوصفهــا 

ــنة مــن ســام المنتصــر. وجــاء ذلــك رّدًا علــى التجــــاوزات العنيفــة للنخبــة وســلطة  مــة محسَّ ُنســخة متقدِّ

الدولــة مــن جهــة، وبهــدف إرضــاء الحشــد المتزايــد للجهــود الهادفــة إلــى دعــم مجموعــــة مــن الحقــوق 

داخــل المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

كانــــت فتــرُة مــا بعــــد عصــر التنويــر منبــر النضــال مــن أجــل تحقيــق نســخة مــن الســام أكثــر تقّدمــًا وتعقيــدًا 

ممــا قــد يســمح بــه أيُّ انتصــار فــي الحــرب. و مــن المفتــرض أن يكــون هــذا النظــام أكثــر اســــتقرارًا مــن نظام 

يعتمــد فقــط علــى النصــر فــي نــزاع، وبــات ُينَظــر إليــه تدريجيــًا علــى أنــه قائــم علــى إنشــــاِء هيــكٍل سياســي 

ــم لتحقيــق التــوازن بيــن َمصالــِح الســكان واحتياجاتهــم وحقوقهــم. وقانونــي محلــي، وهيــكل دولــي ُمصمَّ

مــن شــأن هــذا النظــام أن يحّقــق الفائــدة الكبيــرة لجعــل النظــام الدولي أكثر اســتدامة، ألنه ســيكون قائمًا 

على سام إيجابي. وأصبح باإلمكان تسمية هذا الهيكل السياسي المحلي “السام الدســــتوري”.

َشــّكلت التجــارة الحــرة مكّونــًا مهّمــًا مــن مكّونــات الســــام الدســتوري، وذهــب آدم ســــميث، فــي كتابــه “ثــروة 

األمم” 1766 إلى أن التجارة الدولية ينبغي أن تكون أســاَس التعاون واالزدهار والســام بين الدول وداخلها.
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وبنــى كانــط، فــي كتابــه “الســــام الدائــم”، َفْهَمــه الاحــق للســــام علــى إنشــــاِء قوانيــَن عادلــٍة مــن شــأنها 

ــكٍل  ــع بشــ أن تنعكــس فــي نظــام سياســي جمهــوري أو ديمقراطــي. ومــن شــأن هــذه الشــروط أن تمن

حاســم الحــرَب بيــن الــدول.

وفــق الســــام الدســــتوري، يجــري بنــاء الســــام داخــل أي نظــام مــن خــال عمليــات توافقيــة، بحيث يقبــــل 

المجتمــع شــرعيَته. وكان إيجــاد التــــوازن بيــن الكيــان الحاكــــم المهيمــن، وَمصالــِح الســكان مهمــًة عســــيرة. 

لــت مشــكلة افتــراض كانــط أن الــدول تعمــل مــن أجــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن َمصالــح شــــعوبها،  وقــد تمثَّ

خــب قــد تســتغل شــعوبها بــداًل مــن ذلــك. فــكان الخــطُّ الفاصــل بيــن المســاَهمة فــي  فــي أن الــدول والنُّ

بــاع مصلحــة قوميــة أو نخبويــة رفيعــًا للغايــة، وال يــزال كذلــك. الســام أو اتِّ

ــتوري، بأنــه يركــز علــى خطــاٍب رســمي َيصــُدر مــن جانــب الدولــة والحكومــة علــى  ويتســم الســام الدســ

ــف كل هــذه القيــود  ــد جغرافيــــًا وزمانيــًا بحــدود الدولــة ذات الســــيادة. وُتَخفَّ مســــتوى الُنخــب، وهــو مقيَّ

مــن خــال محاَولــة هــذا الســــام تعزيــز إطــار ليبرالــي لحكومــة الدولــة.

بنــاًء علــى هــذه التطــّورات والمؤّثــرات، صــار الســام الليبرالي-الديمقراطــي، جــزءًا راســخًا مــن الهيــكل 

الدولــي الحالــي للســــام، ومــن دســــاتير العديــد مــن الــــدول، وأصبحــت العديــُد مــن دول العالــم  تمتلــك، 

ــاتيَر ديمقراطيــة ليبراليــة. ــاٍت ودســ مؤسســ

الســام المؤسســي.. مصطلــح بــدأ يظهــر ويتطــّور فــي نفــس الوقــت الــذي بــرز خالــه الســام الدســتوري، 

أثنــاء عصــر التنويــر. وبحلــــول النصــف الثانــي مــــن القــرن العشــرين، اتفقــت األمــم المتحــدة، والجهــــات 

الدوليــة المانحــة، والقانــون الــــدولي، ومجموعــة مــن الجهــــات الفاعلــة اإلقليميــة أبرزهــا االتحــاد األوروبــي 

واالتحــاد األفريقــي، علــى تبنــيِّ نَهــٍج أكثــَر ديناميــًة بهــدف خلــق ســام إيجابــي واســع النطــاق.

يهــدف الســام المؤسســّي إلــى ضمــان التــزام الــدول بمجموعــة محــّددة مــن الِقَيــم، وبســياق قانونــي 

مشــترك تتفــق مــن خالــه بشــكٍل متعــدد األطــراف علــى كيفيــة التصــّرف. وتتفــق الــدول أيضــًا علــى 

ــدول حــاول  مراَقبــة ذلــك الســلوك وفــرض تطبيقــه مــن جانــب الــدول المارقــة. علمــًا بأنــه قبــل عصــر الــ

الملــوك والمِلــــكات تحقيــَق ذلــك، مــن خــال التحالفــات ومعاهــدات الســــام والزيجــات والوصايــة وغيــر 

ذلــك مــن أشــــكال العاقــات السياســــية.

فيمــا يتعلــق بالتطــّور المبّكــر للمؤسســات الدوليــة وعاقــة ذلــك بالســام المؤسســي، شــرح المؤلــف؛ 
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أن  الســام المؤّسســي جــزء مــن أخــاٍق عالميــة )كوزموبوليتانيــة( يعــود تاريخهــا إلــى ديوجانــس الكلبــــي، 

حــــوالي 323-412 قبــل الميــاد، الــذي أعلــن نفســــه ُمواِطنــــًا عالميــًا.

ــتركة  قضــت هــذه الفكــرة بأنــه، علــى الرغــم مــن االختافــات العديــدة بيــن النــاس، فــإن األخــاَق المشــ

ــاف  ــما يكــون مــن المرغــــوب فيــه فــي نهايــة المطــ ــًا وكذلــك التعــاون الــــدولي ممكنــان، وأنــه ربــ عالميــ

ــصر  ــام المرتبــط بعــ ــدت الفكــرُة طابَعهــا المعاصــر فــي مشــروع الســ وجــود حكومــة عالميــة. وقــد وجــ

ــاَهمًة مهمــة فــي هــذا الســياق. إذ  ــوس حــول القانــون الطبيعــي مســ م خطــاُب جروتيــ ــر، كمــا قــدَّ التنوي

ــها،  ــدول فــي الدفــاع عــن نفســ ــلى التعايــش وعــدم التدّخــل، وعلــى حــق الــ يقــوم القانــون الطبيعــي عــ

ــداًء بمفهــوم الحــرب العادلــة. وذلــك اقتــ

ــع عشــر إلــى االضطــراب؛ بســبب تنامــي القــوى القوميــة  ــا فــي القــرن التاسـ ــاُم فــي أوروبـ َض الســ ــرَّ تعــ

واســتمرار النزاعات اإلمبريالية واالســتعمارية التي نشــبت في كلٍّ من أمريكا الشــمالية وآســــيا وأفريقيــــا، 

ـــظ القديم، وبوصفها مهمة  بحثًا عــــن إمبراطوريٍة لتمجيــــد القومية، والحفــــاظ على ثروة النظام الُمحافـِ

لفــرض الحضــارة مــن جانــب الليبرالييــن.

فــي ذلــك الوقــت، جعــل التصنيــع الحــرب أوســــع نطاقــًا وأشــدَّ فتــكًا مــن أي وقــت مضــى. وعلــى نحــو 

متزامــن تســــارعت وتيــرُة الجهــود الراميــة إلــى تشــكيِل مجتمــٍع دولــي يهــدف إلــى منــع الحــرب، وســــاعدت 

ــة فــي ظهورالســام المؤسســي. اإلصاحــــاُت والديناميــــات الُمِلحَّ

اكتســــب إطار السام المؤســــسي أدواته األكثر تطّورًا بعد الحرَبــــين العالميَتــــين في القرن العشرين. وقــــد 

مهــا الرئيــس األمريكــي ويلســــون فــي محاَدثــات الســام في فرســــاي  لعبــت النقــاط األربــع عــــشرة، التــي قدَّ

بعــد الحــرب العالميــة األولــى، دورًا أساســيًا فــي ِظهــور مفهــوٍم حديــث للســــام ذي أبعــاد مؤسســية 

ودســتورية. ودعــا ويلســون إلــى تأســيِس ُعصبــِة األمــم ُبغيــَة ضمــاِن ســيادة جميــع الــدول وســامة أراضيهــا. 

ر أن تكــون الُعصبــُة بمنزلــِة آليــٍة دوليــــة إلدارة النزاعــات، وأن تمنــع الحــرب في الــــدول الخَلف  وكان مــن المقــرَّ

للعديــد مــن اإلمبراطوريــات المنهــارة فــي ذلــك الوقــت، والتــي نشــأت باعتبارهــا ديمقراطيــاٍت حديثــًة.

ــًا يحظــى  ــّدم الســام المثالــي القائــم علــى نهــج ويلســون، إطــارًا إيجابي عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة َق

بطابــع مؤسســي راســخ داخــل منظمــات ومؤسســات تعمــل باســتمرار مــن أجــل توفيــر األمــن العســكري، 

والضمانــات القانونيــة، والتوافــق الســــياسي، والمــوارد اإلنســــانية، والتنميــة واالســــتثمار المالــي.
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ــر  ــام المؤسســي، وذلــك عب ل هيــكًا للســ ــذُة فــي التشــكُّ ــرت منظومــُة األمــم المتحــدة اآلِخ وقــد وفَّ

ــمي فــي مؤتمــَرْي دومبارتــون أوكــس فــي  مجموعــة مــن الهيئــات وحظيــت المنظمــُة بالتصديــق الرســ

عــام 1944، وســان فرانسيســــكو فــي عــام 1945. وبــات الســام يعنــي رْفــَض الحــرب بيــن الــدول، وتوفــــيَر 

المــوارد اإلنســــانية، والتنميــــة، والنظاموالتعديــــل المــــالي، وحقــوق اإلنســــان.

لعــب القانــون الدولــي دورًا حاســــمًا فــي وجــود إطــار الســام المؤســــسي باعتبــاره مجموعــــة من القواعد 

الملزمــــة بيــن الــدول التــــي توّفــر نظامــًا دوليــًا مســــتقرًا. ومــا محكمــــُة العــدل الدوليــة الجديــدة، التــي 

ــان،  ســــت بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة فــي عــام 1945، ثــم المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســ تأسَّ

ســت بموجــــب االتفاقيــة األوروبيــــة لحقــوق اإلنســــان لعــام 1950 الصــادرة عــن مجلــــس أوروبــا،  التــي تأسَّ

ســت بموجــب نظــام رومــا األساســي فــي عــام 2002، إال نتائــج  والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي تأسَّ

إلطــار الســام المؤّســــسي اآلِخــذ فــي التطــّور.

قــّدم الهيــكل اإلقليمــي للســــام دورًا حيويــًا فــي هيــكل الســــام الدولــي البــازغ. حيــث ظهــر االتحــاد 

األوروبــي نتيجــَة محاولــة جــرت بعــد الحــــرب لتهدئــــة العاقــة بيــن الــــدول األوروبيــة الرئيســــة، واالبتعــاد 

عــــن النزعــة القوميــة، وتجميــــع المــوارد، وخلــق أهــداف مشــتركة، وبــدأ الحقــًا فــي تنســيق أعمــال التجــارة 

ــية والسياســة الخارجيــة. والقانــون والدبلوماســ

وفــي عــام 1952 ُأنِشــــَئت الجماعــُة األوروبيــة للفحــم والصلــب بوصفهــا خطــوة أولــى نحــو اتحــاد أوروبــي، 

ــع  تلتهــــا معاهــدُة رومــا لعــام 1957، التــي أنشــأت الســوق األوروبيــة المشــــتركة واتحــادًا جمركيــًا. وتوسَّ

االتحــاد األوروبــي، كمــا بــات ُيعــَرف اآلن، ليشــمل ثمانــي وعشــرين دولــة، وهــو مــا يجعلــه دون شــــكٍّ أكبــَر 

وأنجــــَح محاولــة إقليميــة للحفــــاظ علــى الســــام والنظــام حتــــى اآلن.

بالمثــل، بــدأت شــــبكة مــن المنظمــات اإلقليميــة األخــرى فــي الظهــور في شــــتى أنحــاء العالم، ربما أبرزهــــا االتحاد 

ســــت عــام 1963. ويهــدف  ــس فــي عــام 2001 خَلفــًا لمنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة، التــي تأسَّ األفريقــي، الــذي تأسَّ

االتحـــاد األفريقــي إلــى تعزيــز التضامــن بيــن البلــدان والشــــعوب اإلفريقيــة، والمســاعدة فــي بناءالتكامــل والتعــاون 

السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي، عاوًةعلــى دعــم األمــن، والديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان، والتنمية.

المحور التالي، وربما األهم لفهم السالم، هو السالم المدني.

يوضــح ريتشــموند أنــه وفقــًا لهــذا النهــج، فــإن كل فــــرد فــي المجتمــع لديــه القــدرُة علــى حشــــد الجهــود الداعمــة 
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للســــام مــن مجموعــٍة متنّوعــة مــن وجهــــات النظــر المختلفــة، ســــواء مــن أجــل نزع الســــاح، أو التعــاون الدولي، 

أو مناَهضــــة العنــف والتمييــز والَقمع.

هــذا النــوع مــن الســام مرتبــط بالظواهــر التاريخيــة المتمثلــة فــي النشــاط االجتماعــي المباشــر القائم على 

أســباب سياســية واقتصادية وأســباب تتعلــق بالهوية، وفي دعــوة المواطنين وحشــد جهودهم، وفي 

نيــل حقــوق اإلنســان وتحقيــق الِقَيــم األساســية أو الدفــاع عنهــا اعتمــادًا علــى مبــدأ المســــالمة. وغالبــًا مــا 

ينشــأ الســام المدنــي مــن المنظمــات المحليــة وحماتهــا، المرتبطــة عــادًة عبــر الحــدود الوطنيــــة بحــركاٍت 

أخــرى مماثلــة فــي جميــع أنحاء العــــالم.

بــدأت الحــــركات االجتماعيــة فــي الظهــور علــى نطــاٍق واســع خــال القرَنيــن التاســع عشــر والعشــرين، 

هــات العلمانيــة أو الدينيــة. كمــا وصفــت العديــــد مــن حــركات  نــان التوجُّ مــن خــال مســاَرين متباينيــن يتضمَّ

المقاَومــِة نفَســــها بأنهــا حــركات ســــام، ســــواء أكانــت تقــــاِوم الُحكــَم االســتبدادي أم االســتعماري.

ثــم نمــا الزخــم فــي القــرن التاســع عشــر مــن خــال إنشــاء اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وحشــد العديــد 

ــو العدالــة االجتماعيــة، وإلغــاء تجــارة الرقيــــق مــن جانــب البرلمــان اإلنجليــزي  هــة نحــ مــن الحــركات الموجَّ

فــي عــام 1807، والحمــات المناديــة بحــّق المــرأة فــي االقــــتراع، الــذي بــدأ للمــرة األولــى فــي الســــويد 

عــام 1718، وتطويــــر القانــون الدولــي، وتزايــد شــــعبية الحمــــات الداعيــة إلــى نــزع الســــاح.

ز هــذا القانــون  فــي ظــل التأثيــر التدريجــي المتزايــد للقانــون اإلنســاني الدولــي فــي فهــم الدولــة للحــرب، عــزَّ

خطــاَب ســــامٍ أكثــر شــــمواًل داخــل النظــام الدولــي. وبحلــول القــــرن العشــرين بــدأ األفــراد فــي الضغــط 

مــة. وتزايــدت الدعــوات إلــى الحاجــة إلــى القانــون  علــى الُنخــب والقــادة مــن أجــل الســــام بطريقــٍة منظَّ

الدولــي، وتقريــر المصيــر، وإنهــاء االســــتعمار.

توالــى ســريعًا ظهــور منظمــات عديــدة علــى الســاحة؛ بــدأت لجنــة اإلنقــاذ الدولــي عمَلهــا بإنقــــاذ اليهــود 

مــن أوروبــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وشــاركت الحقــًا فــي اســتعادة الاجئيــن المجرييــن بعــد فشــل 

ة الُحكــم فــي كوبــا فــي  انتفاضــة عــام 1956، والاجئيــن الكوبييــن بعــد وصــول فيــدل كاســــترو، إلــى ُســدَّ

مــات أخــرى، مــــن بينهــا خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة، ومنظمــة الرؤيــة  1959. تبــع ذلــك ظهــــور منظَّ

العالميــة، ولجنــة أكســفورد لإلغاثــة مــن المجاعــة.

وضعــت مثــل هــذه األشــكال اإليجابيــة للســام فــي صــدارة الفكــر الدولــي واألكاديمــي، وكان لهــذه 
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النظــرة إلــى الســام اإليجابــي مــن جانــب المجتمــع، تأثيــر واضــح علــى النظــام الدولــي. وعلــى ســــبيل 

المثــال، أرادت حركــُة عــدم االنحيــاز اقتــراَح نَهــٍج بديــٍل للسياســة والتنميــة خــال الحــرب البــــاردة. كانــت هذه 

ــرة فــي هــدوء، وتضــّم الحركــة اآلن زهــاَء ثلَثــي الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة. النظــرة مؤّثــ

بتتبــع الــدور المتنامــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة، يذكــر ريتشــموند، أنهــا لعــب دورًا مهمــًا فــي إبــراز الحاجة 

إلــى تضميــن حقــوق اإلنســــان فــي ميثــاق األمــم المتحــدة في ســــان فرانسيســــكو عام 1945، وســاعدت 

فــي صياغــة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســــان، وكان لهــا دور مهــم فــي دعــم وصياغــة معاهــدات 

ــّد  ــا، مثــل القضــاء علــى التمييــز ضــ واتفاقيــات األمــم المتحــدة المختلفــة التــي غّطــت عــددًا مــن القضاي

المــرأة،  1979، و حقــوق األطفــال 1989.

و لعبــت هــذه المنظمــات أدوارًا ُمهّمــة فــي العديــد مــن مجموعــات العمــل األخــــرى التابعــة لألمــم 

المتحــدة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســــان، وكذلــك فــي إنشــــاء منصــب مفــّوض األمــم المتحــدة الســامي 

لحقــوق اإلنســان.

ــر علــى الشــؤون العالميــة، ويقضــي  ــر كبي فــي ذات الســياق يؤكــد المؤلــف، أن الســام المدنــي ذو تأثي

عــات أو مفاهيــم  ــا تطلُّ ــأن المجتمعــات المختلفــة قــد يكــون لهــ ــًة للســام، وب ــَر إيجابي بوجــود شــكل أكث

ى الســام المدنــي إلــى تطويــر مجموعــة مــن الحقــوق واتفاقيــات األمــم  مختلفــة للســــام. كمــا أدَّ

المتحــدة المهمــة، اســــتهدفت إنتــاَج شــــكل أكثــَر إيجابيــًة للســام تعمــل فــي ظلــه المؤّسســــات والــدول 

بمــا يتفــق مــع صالــح مواطنيهــا.

وســاعد تطويــر الســاِم المدنــي وجهــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة، فــي تغييــر طبيعة الدولــة من الصورة 

اإلقطاعيــة أو االســــتبدادية إلــى صــورة أكثــَر ديمقراطيــة، تراعــي حقــــوَق مواطنيهــا المتنّوعيــن، وتعمــل 

أيضــًا علــى تحقيــق المســــاواة بينهــم.

ضهــا إلــى ضغــــوط مدنيــة ودوليــة، تركيَزهــا فــي نهايــة المطــاف مــن  ــرت دول عــدة، بعــد تعرُّ كمــا غيَّ

الســلوك القائــم علــى ســلِب مواطنيهــا ونهبهــم، أو التوّســــع اإلقليمــي، إلــى توفيــِر درجــة مــن الرفاهيــة 

ــة فــي القانــون. ــاواة المكّرســ والمســ

ينطلــق بنــا الكاتــب إلــى قضايــا حفــظ الســام وبنــاء الســام وبنــاء الدولــة فــي العصــر الحديــث، فيقــول: 
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مــع اندمــاج الســام الليــــبرالي داخــل العاقــــات الدوليــة الحديثــة ظهــرت أربعــة أجيــال مختلفــة مــن الُنُهــج 

مــة لترســيِخ منظومــِة الســــام الليبرالــي وهيكلــه الدولــي والوطنــي  الراميــة إلــى صنــع الســــام، مصمَّ

ضــت هــــذه الُنُهــج عــــن مجموعــة عمليــات  والمدنــي. وبحلــول الجــزء األخيــر مــن القــرن العشــرين، تمخَّ

ــة إلدارة النزاعــات، أو حلهــا، أو تحويلهــا، وهــذه الُنُهــج تتمثــل فيمــا يلــي: مــ ُمَصمَّ

أواًل: اســــتهدف نهج الجيل األول تحقيَق ســــام سلبي، بدءًا من خمســــينيات القرن العشرين وصاعدًا ، 

ى التدخــــل العســــكري المحاِيــد  وظهــــر هــذا النــوع مــن الســام خــال أزمــة الســــويس عــام 1956، حيــث أدَّ

إلــى وقــف إطــــاق النــار مــن خــال األمــم المتحــدة غالبــًا.

ثانيــًا: كان نهــــج الجيــــل الثــــاني، الــذي بــــدأ مــــن أواخــر عقــد الســــتينيات، أكثــَر تركيــزًا علــى الُمصالَحــــة 

اإليجابــي. الســام  وعلــى  االجتماعيــة 

ثالثــًا: بحلــول عقــد التســــعينيات رّكــز جيــل ثالــث مــن الُنُهــج علــى بنــاء الســــام الليبرالــي مــن خــال التنميــة، 

وحفــظ الســــام، وبنــاء الســــام، وبنــــاء الدولــــة، وإرســــاء الديمقراطيــة ،وترســــيخ ســــيادة القانــون، وتعزيــز 

حقــوق اإلنســان، ومــن خــــال المجتمــع المــــدني والرأســــمالية.

ــر، ويجمــع بيــن الســام الليبرالــي واإلقــرار بتقاليــد  ــَد التطوي ــزال قيـ ــع، وهــو ال ي ــج الجيــل الرابــ رابعــًا: نَهــ

ِحــد فيهــا  الســام المحليــة والســــياقية. قــد ينتــج عــن هــذا النهــج أشــكال هجينــة إيجابيــة مــن الســام، تتَّ

ــام الليبرالــي. ريــة مــع منظومــة الســ الشــرعيُة المحليــة واألهــداف التحرُّ

يلفــت ريتشــموند، إلــى ظهــور مــا يعــرف بـــ “باألشــكال الهجينــة مــن الســام”، فــي مواقــَع متنّوعــة حــول 

ر الســــام الهجين باألنماط السياســــية  ل خطــــوًة تتجــــاوز ُأطَر الســــام الليبرالي ، إذ يتأثَّ العــــالم، وهي تمثِّ

المحليــــة القائمــة علــى المعاييــر والهِويــات والمــوارد الماديــة االجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة الســياقية، 

عــاوًة علــى الفكــر الغربــي/ الشــمالي المتصــل بالديمقراطيــة، وســــيادة القانــون، وحقــوق اإلنســان، 

والمجتمــع المدنــي النِشــط.

مــن المفتــرض أن يعكــس هــذا الشــــكل الهجيــن َمصالــِح جميــــع األطــراف الفاعلــة، الحكوميــة منهــا وغيــر 

الحكوميــــة، وُهِوّياتهــــا واحتياجاتهــا. ويهــــدف إلــى تحقيــق التواُفــق المتبــــاَدل بيــن مختِلــف الهويــات 

ومناطــــق العالــم، فضــًا عــن االســــتقال الذاتــي والعدالــة االجتماعيــة. ويســعى إلى تحقيق شــكٍل يومي 
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للســام، عــاوًة علــى تكملــِة الســام الليبرالــي الــذي ظهــر مــن األحــام الدوليــة فــي القــرن العشــرين.

ل مــن  والشــــكل الناتــج عــن هــذه العمليــة ليــس شــكًا ليبراليــــًا أو محليــًا ِصرفــًا، إنمــا هــو شــــكٌل هجيــن يتشــــكَّ

ــن َطْيفــــًا مــن األطــراف الفاعلــة وتفضياتهم وَمصالِحهــــم األمنية. خــال المناَفســــة السياســــية التــي تتضمَّ

فــي بعــض الحــاالت قــد يظهــر ســاٌم هجيــن ســلبي، كمــا هــو الحــال فــي أفغانســتان حيــث يصعــب 

ــة  ــام، ولكــن فــي حــاالت أخــرى ثمــ ــاء الســ ــة ببن ــة الَمْعنيَّ ــش بيــن أمــراء الحــرب واألطــراف الخارجي التعاُي

إمكانيــة لوجــوِد أشــكاٍل هجينــة أكثــر إيجابيــًة، كمــا هــو الحــال فــي تيمــور الشــرقية أو ســــيراليون، التــي قــد 

ــة. ــة الحديث ــواؤم ببــطٍء مــع الدول ــون الُعرفــي المحلــي والحوكمــة فــي الت ــدأ فيهــا القان يب

عــن المســاهمات المحليــة فــي الســام، يبّيــن المؤلــف أن جماعــاٌت محليــة تشــكلت فــي كثيــر مــن األحيــان 

ــال، وهــو مــا يجــري اآلن تكــراره علــى نطاٍق  بهــدِف تحقيــق الســام ألنفســــها علــى نطــاٍق صغيــر ولكــن فعَّ

واســع فــي كثيــر مــن البلــدان التــي اســتطاعت صياغــة شــكل هجيــن مــن الســام.

بهــا  ُتفَهــم  التــي  الكيفيــة  الدولــة مســــألَة  الســــام وبنــاِء  بنــاِء  تواِجــه سياســــَة  التــي  الصعوبــاُت  تثيــر 

مهــــا مجموعٌة مــــن الجهات المحلية الفاعلة غير الرســــمية وُتدَعم خارجيًا.  مســــاَهماُت الســام التي تقدِّ

ــزًا رئيســًا لتشــكيل المجتمــع واألنظمــة السياســية علــى مــدار  ل التضافــُر والتعــــاون عامــًا محفِّ إذ شــــكَّ

التاريــخ البشــري. 

إلــى ذلــك، يؤكــد ريتشــموند، أن ذروة المفهــوم المتطــّور للســام تكمــن فــي اإلقــرار العــام بــأن الغالبيــَة 

لــت ثقافــَة الســــام، وعملــت بنشــــاٍط مــن أجــل تحقيقهــا. وقــد عمــل الكثيــرون  الُعظمــى مــن البشــرية فضَّ

ر بثمــن تســــتطيع األجيــال  بإيثــاٍر فــي ســبيل تحقيــــق ذلــك علــى امتــــداد تاريــخ البشــرية، وتركــوا إرثــًا ال ُيقــدَّ

القادمــة مواَصلــَة البنــاء عليــه.




