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يوسف عنتار *

(*) أسـتـــاذ العالقــات الــدولـيــة
والـقـــــــــانـــــــــون الـــــــــدولـــي.
الكـليــة املـتعــددة الـتخـصـصــات
ـــــــــــــاظـــــــــــــــــور.
ـ
بــــــــــــــالـــــنـ
جـــامعـــة محـمــد األول بــوجــدة
املـــمـلــكــــــــة املـغــــــــربـــيــــــــة.

دور مــراكـــز الفكـــر يف صنــاعــة
الــــــــــــســالم الــعــــــــــــــــاملــــــي

سـاهم التـنافـس املحتـدم بني الـدول وبني القـوى الكربى يف العـامل عىل املواقع
اجلغـرافية االسرتاتيجيـة واملناطق احليويـة ،وعىل املصالح االقتصـادية واملوارد
الطبيعية والـنفوذ للهيمنة عىل األرض وتضامن اجلامعات واألفراد عىل السلطة ،إىل
حتول عـاملنا الـراهن إىل حلبـة وساحـة مضطـربة بفعل احلـروب والرصاعات
والنزاعـات املروعة التـي أضحت هتدد الشعـوب يف بقائها والـدول يف استقرارها
السيايس واالجتامعي الداخيل.
وبحثاً عـن سبل وتوفري الرشوط والـظروف املناسبـة واملالئمة إلحالل السالم يف
مجيع جغـرافية العـامل ،ويف خمتلف منـاحيه وأبعاده الـسياسيـة واالقتصـادية
والثقـافية واالجتامعية والدينيـة ،وصوالً إىل متكني الدول واجلامعات واألفراد من
القدرة عىل حتقيق التنمية البرشية العادلـة لكل إنسانية ،تضافرت وتناسلت جهود
الـكثري من املنظامت الدولية احلكومية وغري احلـكومية القارية واإلقليمية واملدارس
والنظريات واجلامعات واملعاهد املنترشة يف أغلب دول العامل.
()2
وتعد مـراكز الفكـر( )1املتخصصـة يف أبحاث صنـاعة الـسالم واألمن يف بعده
اإلنـساين الشامل( ، )3من أهم املـؤسسات التي تعمل عىل إنـتاج الدراسات وبلورة
املقاربـات اهلادفـة إىل صناعـة السالم العـاملي ،معتمـدة عىل تشخـيص األسباب
والـدوافع التي تقف وراء اندالع احلـروب وتزايد عدد وحـجم التطرف والعنف يف
العامل ،ومن ثمة البحث عن إجياد احللول هلا عرب اختيار اآلليات الناجعة والفعالة.
وإذا كان الـواقع يكشف عن نجاح بعض النامذج من مراكز الفكر يف صناعة السالم
يف العديـد من املناطق ،واملـسامهة يف الـتصدي لبـعض الظواهـر املاسة به ،إال أن
جتـارب من تارخينا املعـارص تظهر مدى تـواطؤ الكثري من هذه املـراكز يف صناعة
األزمات وإثـارة الفوضـى التي تـسمح للمنـظامت التي تقف وراءهـا من حتقيق
مصاحلهـا املتباينـة .كام تواجه مراكـز الفكر الصـانعة للسالم العـاملي حتديات
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وإكراهـات تؤثر عىل دورها ووظائفهـا األخالقية واإلنسانيـة وهتدد استمراريتها
ووجودها.
تروم هذه الدراسة ،انسجاماً مع هذا االستهالل ،البحث يف دواعي ودوافع تأسيس
األفراد ملـراكز الفكر الـباحثة عن أسـباب وآليات صنـاعة السالم العـابر للحدود،
والتـطرق إىل خمتـلف اآلليات املعـتمدة يف الـوصول إىل هـدف السـالم العاملي مع
اإلشارة إىل بعـض من تلك املراكز النـاجحة ،وإبراز الصـور واحلاالت التي تعكس
نجـاحها ،وختتم الدراسـة بالوقوف عنـد التحديات التي تعـرقل جهودها وحتجم
فعاليتها ونجاعتها.
وتعرض الدراسة فرضيات خمتلفة حيتـاج أمر بسطها والتحقق منها االنفتاح عىل
جمموعة من األبحاث والدراسات السابقة والولوج إىل البيوت املعرفة لبعض مراكز
الفكر يف العامل العريب والغريب خاصة ،واستقراء إنتاجاهتا وخمرجاهتا.
وتتمثل هذه الفرضيات يف أوالً :كون مجيع مراكز الفكر التي تؤسس ختدم السالم
العاملي؛ ثانياً :أن مراكز الفكر تتـميز باحلياد واالستقاللية وتستمد الثقة يف أعامهلا
ومنشوراهتا من خالل هـذين املبدأين ؛ ثالثـاً :أن مراكز الفكر الغـربية هلا الفضل
دون سواها يف صنـاعة السالم ،رابعـا :الفرضيـات تزعم أن مراكـز الفكر تؤدي
دورها دون عراقيل وإكراهات.

أوالً :دوافع اهتامم مراكز الفكر بالسالم العاملي

وفقاً ملا كتبه ريتـشارد هاس فإن الـتوازن احلايل بني النظـام والفوضى يتأرجح
لصالح الفوضى :كام نرى أن املستقبل األقرب هو ما يمكن خالله أن يفسح املنتظم
الدويل احلايل املجـال لنظام فـوضوي يتمتع بعـدد كبري من مراكـز القوى ويعمل
باستقاللية كبرية مع توجيه أقل ملصالح الواليات املتحدة وأولوياهتا(.)4
أ -حالة النظام العاملي املقلقة:
يعرف النظام العـاملي القائم عىل مركزية قوة الدولة الوطنية أو القومية وضعاً أمنياً
خطـرياً ،بسبب تفاقـم األزمات واحتدام الـرصاعات وتكاثـرها يف ظل تراجع أدوار
الالعبني الرئيسيني وعـدم قدرهتم عىل معاجلتها وإجياد حلول هلا ،األمر الذي دفع
البـاحثني يف حقل العالقـات الدوليـة إىل نعت النظـام العاملي بـالفوضـوي يعاين
اضـطراباً يف هيكله وارتبـاكاً يف أدائه ،وتآكالً يف املعايـري والقيم التي حتكمه بام فيه
العوملة وحترير التجارة ،وافتقاداً يف الوضوح واليقني وعجزاً عن صون هدف األمن
والنظام الدوليني(. )5
واملشكلـة األمنية الكربى يف النـظام الدويل احلايل هـي الرصاع العنيف داخل الدول
النـاشئة ،ويعمل قـدر من هذا الرصاع عىل حتـقري اإلرهابية داخل الـدول الغربية ،
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مستهدفـاً يف األغلب تلك الدول املتورطة يف الرصاعات داخل الدول اهلشة ،ومعرضاً
مصاحلها االقتصادية من منشآت ومقرات ومشاريع حيوية للتهديد والتخريب(.)6
وإذا كانـت أغلب الدول ،خـاصة القـوى العظمـى والكربى ،تركـز يف سياسـاهتا
اخلارجية والدبلوماسية من خالل وثائق إسرتاتيجية أمنها القومي العمل عىل إقامة
نظام جتـاري قائم عىل قـواعد التجـارة احلرة وتعـاون متعدد األطـراف يف إطار
االعتامد املتداول ،وإبرام االتفاقيات الكفيلة حلل القـضايا الشائكة وفض النزاعات
وإشاعـة مبادئ الديمـوقراطية واملسـاواة والعدالة ،فإن الـواقع يظهر عكس ذلك،
حيث بتنا نشاهد سلوكات شاذة تعكس جلياً زيادة اضطراب النظام الدويل وختبط
عاملي ،ويمكن إمجاهلا فيام ييل:
 زيـادة اإلنفاق العـسكري ،وانتـشار واسع لألسلـحة يف مجيع بقـاع العامل،وامتالكه من طرف أفراد ومجاعات وتنظيامت إرهابية وغري إرهابية؛
 تفريغ االتفاقيـات الدولية واإلقليمية التي يتم إبـرامها من حمتواها ،والتهديدبـاالنسحاب مـن بعضها و من االتفـاقيات التي حتـكم مواضيع حسـاسة (ضبط
األسلحـة النوويـة) ،واالمتناع عن االنـخراط يف اتفاقـيات أخرى تـرمي إىل ضبط
إشكاالت تستدعي حلوالً استعجالية من قبيل املناخ واهلجرة؛
 العمل والترصف املنفـرد سواءً يف إطار قواعد القـانون الدويل أو خارجه ،مثالًأقدمت روسيا عىل ضم منطقـة القرم عىل أساس أنه إجراء دفاعي لوضع حد لتمدد
االحتـاد األورويب وحمارصته لروسيـا وهتديد أمنهـا ،وتطبيق الصـني مفهومها
للـدفاع اإلقليمـي بشكل منفرد دون أخـذ بعني االعتبار اعرتاضـات جرياهنا الذين
ينازعوهنا السيادة عىل بعض اجلزر يف منطقة بحر الصني اجلنويب؛
 تشكيل حتالفات فرعية خـارج املنظامت الدولية احلكومية ،مما يعني من جهةاستهانـة الدول املشكلة هلذه التحالفات بـدور ووظيفة املنظامت الدولية ،ومن جهة
أخرى بالضعف الـذي أصبح سمة هلذه املنظامت يف اآلونة األخرية ،والذي نجم عن
األزمات التي تـعاين منها من الناحية املالية والكـفاءة والديمقراطية الداخلية ،األمر
الذي أدى إىل دعوة الكثريين إىل إهناء وجودها؛
 التـدخل السافر يف شـؤون الدول ،إما بذريعـة إعامل مبدأ مسـؤولية احلاميةاملرتبط بالـعمل اإلنساين وحقوق اإلنسـان ،وإما بدعوى موافقـة حكومات الدول
التي تعرف احتجاجات شعبيـة عىل التدخل ملساعدهتا عىل وقفها وإعادة االستقرار
واألمن الداخليني ،وهـو ما يالحظ يف األزمات التي تشهدها بعض الدول العربية ،يف
اليمن وليبيا وسوريا منذ اندالع ما سمي بالربيع العريب آنذاك.
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ب -جتاوز إخفاقات نظريات العالقات الدولية:
يعرف حقل العالقات الدولية نظريات متعـددة متنازعة يف جمال تفسريها للظواهر
االجتامعية العابـرة حلدود الدولة الـوطنية ،سواء مـا ارتبط منها بحـالة التعاون
والسالم أو بحالة احلرب والرصاع.
وعرب ختصص العالقات الدولية كانت هناك دائامً حوارات بني النظريات املتنافسة،
بني النظريتني الـواقعية والليربالـية وبني هاتني األخريتـني واملاركسية بـاعتبارها
تشكل حواراً بني النامذج املعيارية للسلوك واألداء(. )7
إال أن هذه النظـريات يف جمملها تعرضت ملجموعة من االنتقادات ،من زاوية عجزها
عن تفسري العديد من الظواهر الدولية وبعدها عن حقيقة الواقع الدويل ،أو من ناحية
سعيها إىل تـرسيخ األمر الوقع الذي خيدم الـدول العظمى ،أو من زاوية اإلغراق يف
اإليديولوجيات والرسديات التي هتمل استرشاف املستقبل وإجياد احللول للمشاكل
والقضايا والنزاعـات ،والتي يعرفها النـظام العاملي منذ ظهـورها ما بني احلربني
العامليتني ،وتربز أبرز هذه النظريات التي اهتمت بالسالم العاملي يف :
*النظرية الليبريالية:
قدمت جممـوعة من الرؤى التـي تساعد عىل فهـم املقاربات األمنيـة ،بحيث اعتمد
الليرباليون عىل مفهومي األمن االجتامعي والسالم الديمقراطي لوضع تصوراهتم،
التي متركزت حـول تقليص هذه النـزاعات بني الدول عن طـريق مفهوم التعاون،
ونرش قيم الـديمقراطـية وثقافـة االنفتاح والـتداخل بني املسـتويات االقتـصادية
واالجتامعية ،بحـسباهنا الوسائل األساسية للحفاظ عىل السالم بني الدول .وتتنبأ
الليرباليـة بأن مستوى عال من االعتامد املتـبادل االقتصادي وغري االقتصادي بني
البلـدان السائرة عىل طريق التحديث والتحـول الديمقراطي سيؤدي إىل الرتكيز عىل
التعاون بدالً من األمـن العسكري ،كام تربز أمهية الشـبكات التي خيلقها الالعبون
عرب الوطني من غري الـدول وكذا املؤسسـات الدولية يف تيـسري التعاون بني الدول
بخلق ساحات للتفاوض وتبادل املعلومات وإشاعة السالم العاملي .
*النظرية الواقعية ،التقليدية واحلديثة:
استندت إىل جمموعـة من املرتكزات يف حتليلهـا األمني للسالم والرصاع ،ومن بني
أمهها اعتبـار أن القوة هي عملـة السياسـة الدوليـة وأن الدولة الـفاعل األسايس
والعقالين ،التي يف مقـدورها حتقيق أكرب من األمن اعتامداً عىل الدبلوماسية والقوة
العسكريـة بحسبها فهي آليتان لتحقيق املصلحة العلـيا والقومية للدولة ،باإلضافة
إىل تركيزها عىل مبدأ توازن الـقوة بكونه العنرص األهم املفيض إىل االستقرار الدويل
واإلقليـمي ،يف ظل استمرارية الـتوتر واحلروب والفـوضى والتنافـس يف منظومة
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العالقات الدوليـة الناجتة عن كون املصلحة السياسية منوطة بالدول ذات السيادة،
وال وجـود حلكومة دولية فوق الدول .وحتـت رشوط كهذه ،بحسب الواقعية يمكن
عىل الدوام أن يـنفجر الرصاع العنيف بني الدول املسلحـة ،فتعيش يف خوف بعضها
من بـعض ،ويف نظام هبذه اهلشاشة يكون أقصى ما يمكن التطلع إليه هو قيام نظام
هـش للسالم واألمن واالستقالل ،وأخطر مـا يتعرض له نظام كهـذا هو( )8التهديد
بظهور قوى عظمى جديدة تقلل توازن القوى.
*املدرسة النقدية:
والتي عىل الرغم من تعدد املدارس والنظريات الفكرية يف إطارها ،والتي ال تشكل يف
جمملها بناءً فكرياً متناسقاً يف مواجهة االجتاه التقليدي الليربايل والواقعي ،إال أن ما
يميزها هو أن الدولة ال تـشكل أساس دراسات األمن والسالم ،وإنام تعترب األفراد
واجلامعات وحدات أوىل باالهتامم.
وقد عربت عنها مدرسة فـرانكفورت ،التي قدمت مرشوعاً حداثياً أطلقت عليه اسم
العقالنية ،حـيث طالبت فـيه بانسجـام األفراد داخل املجتمعـات من خالل تنظيم
التفاعالت بينهم وبـني الدول بصورة حضارية عقالنيـة ،باعتباره السبيل لتحقيق
أمن تشاركي وبالتايل الوصول إىل سالم عاملي.
وإىل جـانب مدرسة فرانكفـورت ،جاءت إسهامات مدرسـة كوبن هاكن يف دراسة
األمن الدويل من خالل األفكار التي طرحها باري بوزان يف كتابه "الناس والدولة
واخلوف" ،الذي أوضح فيه بأن ما تواجهه الدولة من هتديدات ال يقترص فقط عىل
التهديدات العـسكرية من دول أخـرى ،ولكنها تتعـرض للعديد مـن هتديدات غري
عسكرية ،والتي تشمل النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية(.)9
ويعترب مفهوم األمن املجـتمعي( )10من أهم إسهامـات مدرسة كـوبن هاكن ،حيث
يمثل املجتمع كـمرجع لألمن يف مواجهـة الدولة ،التـي أصبح ننظر إليـها كمصدر
للتهديـد ،وبالـتايل يعتـب األمن بناء اجـتامعياً ،وأن حتـرير األفـراد واجلامعات
وانعـتاقهـم من القيـود البرشيـة واملاديـة حيقق األمن ،ومتـثل احلرب والـفقر
واالضطهاد من القيود التي متنع القيام بام خيتاره األفراد بحرية للقيام به(. )11
واإلسـهام النظري الثـاين هو ما طرحه أويل وايفـر يف إطار نظريـة األمننة ،التي
تقـوم عىل حتليل كيف يتم حتويل قضيـة معينة عادية إىل قضـية أمنية تنطوي عىل
خلـق هتديدات تتطلب التـعامل معها بآليـات وسياسات استثـنائية وعدم االكرتاث
بالقوانني واألعراف(. )12
جـ  -جماهبة مراكز الفكر املثرية للتوترات:
ال ينكر أحـد أمهية املراكـز الفكرية مـن حيث فعاليـتها وقدراهتـا يف التعاطي مع
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جممـوعة من األزمات والرصاعـات الدولية ونجـاحها يف التأثري إجيـاباً عىل العديد
منها ،وجتاوب حكومات الدول مع خمرجات تقاريرها وأبحاثها امليدانية والنظرية،
واكتساهبا لثقة املنظامت الدولية واإلقليمية.
إال أنه يف املقابل ،أبـانت العديـد من األحداث والـوقائع التـارخيية عىل مـستوى
السياسة الدولية ،وجود مراكز بحثية ألسباب متعددة حتولت إىل آلة لصناعة أفكار
يف انـدالع العديـد من احلروب والـنزاعات يف الـعديد مـن مناطق العـامل من جهة،
وتأجيج العديد من التوترات الطائفية والعقائدية يف مناطق أخرى من جهة ثانية.
فلقد شهدت املرحلة التي أعقبت هناية احلرب الباردة ،ظهور جمموعة من النظريات
ذات صنـاعة أمريكية تـدعو وحتث عىل رضورة التسلح وبناء مـنظومة الصواريخ
الدفاعية وإلقامـة قواعد عسكرية يف جمموعة مـن املناطق احلساسة خدمة ملصالح
الرشكات النفطية ورشكات  /مركب الصناعة العسكرية.
ويف هذا اإلطـار ،شاعت العديـد من األفكار واملفـاهيم من قبيل سيـاسة االحتواء،
عسكرة الـسياسة اخلارجيـة ،القوة تسبق الدبلـوماسية ،نظريـة املؤامرة ،التمدد
احليوي ،احلرب االستـباقية ،الفوضى اخلالقة ،القـوة الذكية التي جتمع بني القوة
النـاعمة والقوة الـصلبة( ، )13مبدأ الـتفوق عىل اآلخرين الـذي حيكم الفكر الرتاثي
األمريكي وفكـرة أمريكا أوالً ،والتي سامهت يف عودة األزمـات واحلروب بالوكالة
وعدم االستقرار واحلديث عن الالنظام والاليقني يف النظام الدويل.
ومن أبرز املعـاهد األمريـكية يف هذا الـشأن معهد أمـريكان إنرت بـرايز ،مقره يف
واشنطن منذ عام  ،1997والذي كان يروم منذ تأسيسه تثبيت قيادة أمريكا للعامل
انـسجامـاً مع أفكار مجـاعة املحـافظني اجلـدد الداعيـة إىل اهليمنـة العسكـرية
واالقتصادية عىل األرض واجلو والفضاء ،بحيث تكون ألمريكا اهليمنة عىل شؤون
العامل ،وهـو التفكـري الذي وصفه خـرباء وحمللون أمـريكيـون بتعـبري ¨السالم
األمريكي ¨ ،مماثالً لتعبري اهليمنة اإلمرباطورية الرومانية قديامً عىل العامل(. )14
ويف الـسياق ذاته ،وسعياً نحـو تكريس منظـومة القيم األمريكيـة يف مناطق النفوذ
املستهدفة وجعلهـا نقطة االنتظام الـوحيدة يف العامل ،ظهرت مـراكز فكرية أخرى
تدعـو يف إطار دمقرطـة القوة وعوملـة الديموقـراطية إىل تصـدير الديمـوقراطية
الـليبريالية ،باعتبارها النموذج األمثل يف العـامل ،وتطالب بتفكيك األنظمة السياسية
الغري الديمقراطية سواء من تلقاء نفسها أو باستخدام القوة(. )15

ثانيا :آليات مراكز الفكر يف صناعة السالم العاملي

يرجع تصاعد دور مراكز الفكر عىل الساحة الدولية يف مسامهتها يف البحث عن خلق
وإجيـاد فرص السالم ،إىل تعقد القـضايا واملشكالت الـدولية من الناحـية التقنية،
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ولظهور جمموعة من التحديات اإلنسانية التي يصعب حلها ،والتي مل تكن قائمة يف
املايض من قبيل قضايـا البيئة وانتشار أسلحة الدمار والتكنولوجيا ،وبحكم تشابك
العالقـات الدولية وحمدودية الصالحـيات املمنوحة للممثلـني الدبلوماسيني ،وكذا
لرتاجـع وظيفة دبلـوماسيـة القمم( )16يف حتقيـق تقدم ملمـوس يف حل املشكالت
املستعصية بـسبب تفاقم اخلالفات الـسياسية بني رؤسـاء الدول ،وعدم حضور
أغلبهم هـذه القمم ،ونظراً أيضاً للمـدة الزمنية الطويلـة الفاصلة بني الدورات التي
تعقدها املنظامت الدولية واإلقليمية.
أ ـــ تعدد الوسائل واألدوات التي تعتمدها مراكز الفكر:
تتعدد الوسائل واألدوات التي تعتمدها مراكز الفكر يف بحثها عن احللول واملكاسب
من وراء معاجلتهـا وإدارهتا لبعض األزمات والنزاعات الـدولية ،كام تتباين طبيعة
وحجم هذه النزاعـات واألزمات ،فقد تركز عىل األدوات األكـاديمية العلمية لتحليل
األسباب والدوافع الكامنة وراء خلق حاالت العنف والنزاع ،وذلك للوصول إىل فهم
عميق يسـاعد يف حتديد اآلليات املمكن استخدامها يف الوقاية من هذه األسباب وفهم
العوامل التي تـؤدي إىل العنف وزيادة حدوثه ،وفهم أسالـيب حل النزاعات خاصة
السلمية منها والتي ال تلجأ إىل العنف.
إذن ،من خالل منشورات الدوريـة تتناول دراسات وأبحاث تـشكل حلوالً مبتكرة
استباقية للقضـايا التي ترخي بظالهلا مـستقبالً ،أو من خالل املؤمترات ،الندوات
واملحارضات التي تنظمهـا والتي غالباً ما تنتهي بتقـديم توصيات ودراسات مبنية
عىل األدلة الدامغة والرباهني العلمية ،يسرتشد هبا صانع القرار يف السياسة الدولية
كأرضية للنقاش واحلوار للوصول إىل احللول الناجعة والفاعلة.
كام تساعد هذه املراكز من خالل ما سبق عىل تشخيص واقع العديد من املجتمعات،
والـكشف عن اخللل واملعـضالت التي من شـأهنا أن تسـاهم يف إثارة العـديد من
التهديدات العابرة للحدود واملاسة باألمن والسالم العامليني.
فضالً عىل ما سبق ،ال يمكن إغفال دور هذه املراكـز املتسمة باحلياد واالستقاللية،
يف الرقابـة واملراقبة والكـشف عن التجاوزات التي تصـدر عن األفراد واجلامعات
والـدول أثناء حـاالت السلم أو احلـرب أو النزاعـات واملنهكة للقـوانني واألعراف
الدولية ،وبـالتايل وضع حد للفرار من العقاب عن اجلـرائم الدولية من قبيل جرائم
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب والعدوان واإلبادة.
ومن األكيد ،أن هذه املهمة السامية تساهم يف الردع والزجر ،ناهيك عن جلوء الكثري
من الدول واملنظامت الدوليـة إىل الكثري من مراكز الفكر املتـخصصة ،الستشارهتا
وأخذ رأهيا يف قضايـا ترتبط بمسألة األمن الدويل واألمن اإلنساين الشامل ،والذي
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يشمل جماالت البيئة وحقوق اإلنسان واألقليات والتنمية ،دو ن أن ننسى دورها يف
تعبئـة الرأي العـام الدويل وقـدرهتا عىل الـتكتل والضغـط من أجل دفع الدول إىل
العدول عن هنج أو اختاذ تدابري وإجراءات متس بالسالم العاملي ،أو حثها عىل العمل
يف اجتاه حتقيق االستقرار والعدالة العاملية.
ويف إطار دورها الـسلمي واإلنساين وتأكيد مصداقيتهـا ،تعتمد مراكز الفكر أيضاً
الطرق والـوسائل السلـمية يف فض الـنزاعات الـدولية واإلقليـمية( ،)17من خالل
معايشة دبلومـاسية املسار الثاين أو املوازي ،وذلك بإرسال بعض اخلرباء من هذه
املراكـز من قبل مؤسـسات حكومـية للتفاوض بـشأن قضايـا هتم األمن والسلم
الدوليني ،أو لعب دور الوساطة والتوفيق يبن األطراف املتنازعة ،أو تكليفها بإجراء
أبحاث وحتقيقات يف أحداث ووقائع دولية بغية رصد أسباهبا وإجياد حلول هلا ،أو
هبدف حتديد املسؤولية الدولية بخصوصها.
وقد تبادر بعـض مراكز الفكر مـن تلقاء نفسها ،ومـن خالل األطر والكفاءات التي
تتوفر عليها إىل إعـامل الوسائل السالفـة الذكر ،وباخلصـوص وسيلتي الوساطة
واملساعـي احلميدة ابتغـاء منع نشوب الـنزاعات واحلـروب ،أو إيقاف احتامالت
تفاقمها وانتشارها وتوسعها إىل مناطق أخرى أو إىل فئات أو مجاعات اخرى.
ب – نامذج من مراكز الفكر الداعمة للسالم العاملي:
إذا كان التاريخ منذ ظهور مراكز الفكر يكشف عن وجود مراكز تتميز بسمعة سيئة
يف جمال صنـاعة السـالم بأوجهه املختلفـة (حفظ ،وضع ،بنـاء وفرض السالم)
ألسباب خمتلفـة ،فإن نفس التاريخ حيفل بصور مـن مراكز تأسست لغرض خلق
أرضيـات مناسبة والبحث عن فـرص وخيارات مالئمة إلبقاء العـامل يف حالة نظام
وأمن وسالم ،وما تزال سائرة نحو نفس األهداف التي ختدم البرشية مجعاء.
ويمكن أن نذكـر أمهها عىل سبيل املثال ولـيس احلرص ،ملا يشهد هلـا من مصداقية
وحيـاد واستقاللية واسـتمرارية يف رسم معـامل سالم عاملي ،وألقدمـيتها وتنوع
مصادر متويلها.
*جمموعة األزمات الدولية:
جـاء تأسيس هذه املنظمة املستقلة يف خضـم التحوالت اجليوسياسية التي أفرزهتا
هناية احلـرب الباردة ،والتـي اتسمت بكثـرة الرصاعات وعجـز الدول واملنظامت
الدولية عن إيقافها ومنع انتشارها.
وقـد تأسسـت املجموعة يف عـام  1995بربوكسيل كـإطار للتعـاون واالستشارة
مبارشة مع الدول واملنظامت الدولية واألطراف السياسية األخرى ،وذلك من خالل
أبحاثها امليدانية عن الرصاعات العنفية وتقاريرها بشأن النزاعات ،وكذلك من خالل
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نرشهتا الشهرية "كرايسسواتش" ،وهلا مكاتب وممثلني يف ثالثني موقعا معرضاً
للخطر ومقبل عىل الرصاع ،وحتصل عىل التمويل من الدول واملؤسسات والرشكات
واألفراد( ،)18وتلعب دوراً أساسياً يف أربعة جماالت:
 املسامهة بشكل فني يف تقديم الدعم واالستشارة يف مفاوضات السالم؛ تقديم إنذارات مبكرة عن األزمات التي بشهدها العامل؛ تقـديم نمط تفكري اسرتاتـيجي وتكتيكتي جـديد حول الرصاعـات والنزاعاتواألزمات احلادة؛ يف جملس األمن.
 إصدار تعليامت مفصلة جداً ونصائح بشأن قضايا سياسية يف الرصاعات ،أوأوضـاع خالفية حمتملـة ،عرب مساعـدة صناع القرار يف جمـلس األمن واملنظامت
الدولية اإلقليمية؛
 القيام بكل ما يلزم ملنع وقوع الرصاعات وحلها وإعادة اإلعامر بعدها.* شبكة البحث عن أرضية مشرتكة :
تأسست عـام  ،1982ولدهيا  400مـوظف وموظفة يف 126دولـة و 39مكتباً يف
أسيا ،أوروبا ،الـرشق األوسط ،أفريقيا والـواليات املتحدة األمـريكية ،وهتدف إىل
حتويل األسلوب الـذي يتعامل فيه العامل مع النزاع ،بعيـداً عن التوجهات العدائية،
وباجتاه حلول تعاونية.
وجيد توجههـا متعدد األبعاد أسـاليب مناسبـة ثقافياً لتقـوية قدرات املجتمع عىل
التعامل مع النزاعات بأسلوب بناء ،وفهم الفروقات والبناء عىل األمور املشرتكة بني
املسلمـني والغرب ،بالتنـسيق مع منظامت غري حكـومية من قبيل "مـركز أوسلو
للسالم"" ،عامل واحد يف احلوار" و"األديان من أجل السالم"(. )19
*املؤسسة السويرسية للسالم:
تأسست عام  ،1988ومقرها يف برين بسويرسا ،وتعد من أهم املنظامت الناشطة يف
جمـال حل النزاعات وتعزيز فرص الـسالم ،وقد أصبحت مع مرور الوقت جزءا ال
يتجزأ من املـشهد املؤسـسايت السـويرسي ،وطرفـا متميزا ضـمن املنظامت غري
احلكومية العاملة يف الكونفدرالية من أجل تعزيز االستقرار وإحالل السالم يف شتى
مناطق العامل بالتنسيق بني املنظامت غري احلكومية واملؤسسات احلكومية.
يتميز عمل املؤسسة بـاجلمع بني التحليل النظري والبحث العلمي من خالل البحث
عـن األسباب الرئيـسية للنزاعـات ،ودراسة العالقة بني الفـساد اإلداري وانفجار
األزمـات والرصاعات ،والعمل امليـداين من قبيل دعم املجتـمع املدين يف الدول التي
تعرف النزاعـات ،كام هتتم بمواضيع الـتغريات املناخية وحقـوق اإلنسان ،وتأثري
االقتصاد عىل االستقرار واألمن العامليني(. )20
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*معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم:
يعترب مـن أقدم املعاهـد التي ختتص يف أبحـاث الرصاعات وفهم الـرشوط املسبقة
لسالم مـستقبيل ،واحللول السلمية النزاعات الـدولية عىل أسس علمية ،باالستعانة
بأكاديميني وخرباء يمثلون وجهات نظر أكاديمية خمتلفة ،معتمدا عىل آليات متباينة
من قـبيل تنظيـم ورشات عمل ،وعقـد مؤمتـرات ،وإلقاء حمـارضات هتم جماالت
اهتاممه ،وتوزيع املنشورات الـتي ينتجها عىل صناع القرار والـسياسة والباحثني
والصحفيني واملنظامت والرأي العام ،خاصة الكتاب السنوي للمعهد(.)21
وقد تـأسس املعهد بالعـاصمة السويـدية ستوكهومل عـام  ،1966كمؤسسة غري
حكومية مستقلة وغـري ربحية ،ويتلقى التمويل املـايل أساسا من املنظامت اخلريية
املستقلة واحلكـومات ،ودعام سنويا مـن احلكومة السويـدية عىل شكل هبة كبرية
يصادق عليها الربملـان السويدي .ويركز املعهد يف أبحـاثه املرتبطة بالسالم العاملي
عىل مواضيع خمتلفة منها عدم انتشار األسلحة؛ والتحكم باألمن األوريب اإلقليمي؛
والتـحكم بـاألسلحــة والرصاع املـسـلح وإدارة الرصاع؛ احلـرب الكـيامويـة
والبيولوجية؛ ونقل األسلحة وإنتاجها؛ واإلنفاق العسكري(. )22
كـام تقدم ،من خالل مـا أشري إليه بخـصوص بعض مـراكز األبحـاث ،ال ننكر أن
دورها يظل مهام يف جمال اإلسهام يف توفري وإجياد سبل حتقيق السالم العاملي من
خالل اعـتامد املقاربة االستباقية يف الكشف عن أسباب اإلرهاصات الدولية لنشوب
الرصاعات واحلـروب ،أو من خالل مشـاركتها يف اإلحـاطة بتبعـاهتا وتطـويقها
تداعياهتا ،لكن يبقى تأثريهـا وفعاليتها يف حتويل العامل إىل بيئة خالية من النزاعات
والـرصاعات متـوقف عىل اعتبـارات أخرى مـرتبطـة باإلرادة الـسياسيـة للدول
وبنوايـاها ،ويرتبط كذلك بمجموعة من التحـديات واإلكراهات التي ما تزال العديد
من املراكز مل تتوفق يف جتاوزها.

ثالثاً :حدود دور مراكز الفكر يف صناعة السالم العاملي

ثمة مجلـة من اإلكراهات والتحديـات التي تساهم يف عدم انتـشار مراكز األبحاث،
وتقف يف وجه سعيها نحـو حتقيق أهدافهـا النبيلة الـرامية إىل اجتثـاث النزاعات
والتوترات الـدولية واإلقليمية من الـساحة الدوليـة ،ومن تم صناعة جمتمع دويل
يعمه األمن اإلنساين الشامل ،وحيس فيه كل فرد باملواطنة العاملية.
أ -تعقد النزاعات وانطواؤها عىل البعد السيايس:
يمثل النزاع يف أصـله منافسـة تقوم بني فئـات أو دول تعرب كل منها عـن أهدافها
املتناقضة مع األخرى ،ولذلك يكون النزاع يف املجتمع الدويل بني جمموعة من الدول
والفـاعلني الدوليـني اآلخرين ،هلم القـدرة يف التأثري يف جمـرى العالقات الـدولية،
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والـذي يأخذ صـورا متعددة :قـانونيـة؛ سياسيـة؛ اقتصاديـة؛ إيديولـوجية أو
حـضارية( ،)23وقد جيمع النزاع الدويل بني العديد من هذه الصور يف اآلن ذاته ،وقد
يكون نزاعا تستخدم فيـه إجراءات قرسية أو بدون وسائل عنف ،األمر الذي يؤدي
يف هذه النـزاعات إىل اعتامد مـقاربات متعـددة ورصد وسائل وإمكـانيات معتربة
ملـواجهتها ،نـاهيك عن الوقـت الذي يشكل عـنرص ضغط وإرباك ملـراكز األبحاث
والفكر التي تتعاطـى مع مثل هذه النزاعات الدوليـة ،وقد يؤدي هبا إىل سوء تقدير
للوقائع وتطورها .ويطـرح تنوع مستويات الرصاع الـدويل عىل مراكز الفكر أيضا
عنرصا آخر من أسباب فشلها يف إيقاف العديد من الرصاعات ومنع انتشارها وتعدد
تـأثرياهتا ،ويتمثل يف افتقار أغلبها للمهارة واخلـربة والتجربة التي متنحها الفعالية
والنجـاعة الالزمتني .ولعل مـراكز األبحاث الـتي نجحت يف التعاطي بـإجيابية مع
بعض الرصاعـات الدوليـة ،تلك التي يـشتغل هبا شخـصيات سبق هلـا أن تقلدت
مناصب دبلومـاسية وسياسية يف بلدها أو يف مـنظامت دولية ،كسفراء أو مبعوثني
دوليني لتسوية أزمة معينة ،أو مندوبني عن دوهلم لدى منظامت دولية أو إقليمية.
وتتجىل اخلربة والتجربة يف الـقدرة الديناميـة عىل توظيف املدركات خـدمة لعملية
املواءمة بني املعلـومات املتوفرة –عىل الرغـم من ضآلتها أحيانـا -والبدائل املتاحة،
وبام يقود إىل حل األزمـة بنجاح ،وهو مـا يسهم يف إرساء دروس جـديدة يف إطار
اخلربات والتجارب التي ختدم احلركة الالحقة حيال املواقف املستجدة(. )24
ب -اختالف أجندة مراكز الفكر وصناع القرار:
إن أمهية مراكز الفكر والبحوث ناجتة دون شك من أمهية التحاليل الرصينة ،والكم
اهلائل من املعلـومات الدقيقـة التي يوفرهـا اخلرباء الذين يملكـون العلم واملعرفة
العمـيقة بموضوع ختصصهم ،واملرتبطة بالتجـربة املمتدة زمنيا والواسعة تطبيقا
يف جمال خربهتم ،والتي تساعد يف ترشيد القرار وإقناع املؤسسات الرسمية بتبنيه،
إال أنه يف بعض األحيان ،يتم جتاهل خمرجات هـذه املراكز من قبل حكومات الدول
بسبب تناقض األجندة وأولوياهتا.
غـالبا ما هتتـم نخب الفكر بقضايـا وأولويات ليست يف بـؤرة اهتامم دوائر صناع
القرار والسياسات ،بينام تفضل األخرية التعامل مع القضايا الراهنة ،كام أن بعض
النخب ومراكـز الفكر هيتمون أكـثر بقضايا بـحثية طويلة األمـد ،أو حتى هيتمون
بقضـايا غري مجاهريية ،أو ذات طابع نخبوي أكثـر ،باإلضافة إىل أن النخب الفكرية
واملؤسسات البحثية قد تتبنى إيديولوجيات مغايرة لصانع القرار ،فضال عن نقص
املأسسة والشفافية واملحاسبـة ،وهو ما يضع نخب الفكر أو مؤسساهتا يف صورة
غري إجيـابية أمـام صانع القـرار الذي ال يـستعني هبا أو يـشكك( )25يف منتجـاهتا
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البحثية ،بام يؤثر يف بقاء مراكز الفكر واستمراريتها ،كام يمنع خرباء وباحثو الكثري
مـن املراكز البحثية من زيارة املواقع التي تـشهد الرصاع والنزاع ألسباب سياسية
ومحائية ،ختشى من فضح ممارسات وجتاوزات مسؤويل حكومات الدول.
ناهيك عن ذلـك ،يالحظ وجود درجة مـن التجاهل أو ضعف الثقـة بني املسؤولني
جتـاه بعض مراكز األبحاث والـدراسات ،إما نتيجة بعـض الشكوك من قبل صانع
القرار يف االسـتقاللية السياسيـة ،أو يف ارتباط بعض هذه املراكـز البحثية بتيارات
سيـاسية مـعينة ،أو ارتبـاطها بدول أخـرى سواء من حيـث املواقف واالنتامءات
السياسية أو من حيث التمويل ،وأحيانا نتيجة ارتباطها بتمويل أجنبي ال توجد دقة
يف أجندته وأولوياته السياسية واالقتصادية .وقد تنتج عدم الثقة عن عقدة األجنبي
لدى املـسؤول احلكومي ،خاصة يف الـدول النامية ،الذي يـثق فقط بمستوى جودة
الدراسات التي تصدر عن مراكز األبحـاث الغربية ،بالرغم من أن الكثري من املراكز
البحثية الغربـية أصبحت تعتمد عىل خرباء وأكاديـميني من خارج أمريكا وأروبا يف
إعداد الكثري من الدراسات التي ختص العامل غري الغريب(. )26
يضاف إىل مـا سبق ،تشهد جتارب عالقـة املراكز البحثية يف جمـال قضايا السالم
واألمن باملنظامت الـدولية ،جتاهل هذه األخـرية ملخرجات تقاريـر وأبحاث مراكز
الفكر املتعلقة بأزمة أو رصاع دويل معني ،إما لعجز املنظامت الدولية أو اإلقليمية عىل
بلورهتا وجتسيدها يف الواقع لضعف إمكانياهتا املادية واملالية واللوجستيكية ،وإما
لتـضارب مصالح الـدول األعضاء وتبـاين سياساهتـا اخلارجية جتـاه الدولة أو
املنطقة التي تعرف األزمة والرصاع(. )27
ويف هـذا الصدد غالبـا ما تلجأ املنظـامت الدولية إىل تعيني مبعـوث هلا إىل الدولة أو
املنطقة املتـأزمة ،وقد يستغرق أعواما ذهابا وإيابا وينفق عىل ذلك أمواال طائلة دون
التوصل إىل حل أو تسوية بالرغم من وجود تقارير صادرة عن مراكز متخصصة،
حتتوي عىل مقرتحات قابلة للتطبيق من طرف أطر وخرباء املركز.
ج -نقص املوارد املالية:
تقليديا ،ويف أغلب األحيان ،يتوقف نجاح املركز الفكري عىل مدى ما يملك من موارد
مالية وبنـى حتتية ،فاملراكـز الكبرية والناضجة واألكثـر تأثريا يف األحداث ،تتمتع
بموارد مالية كبرية ومـستقرة متكنها من جذب اخلربات البحثية والتقنية واإلدارية
واحلفاظ عليهـا ،إىل جانب رضورة توفرهـا عىل التكنولوجيـا لالتصال والتواصل
متكنها من التعامل مع األزمات والرصاعات بالفعالية والنجاعة املطلوبة(. )28
وتسـاهم مشـكلة الضعـف املايل وأزمة الـتمويل يف جعل مـراكز الفكـر تقف أمام
حتديات مؤثرة يف عملها ،كام تلقي بظالهلا عىل استمراريتها ونفعيتها ،وتتمثل يف:
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 أن انشغال نخب الفكر بأعباء احلياة املعيشية ،مقابل الرتكيز عىل العمل الفكريوالبحـثي ،خاصة املتعلق بتـسوية النزاعـات الدولية ،يعيق مـن تأثريهم وينال من
جودة مـنتجاهتا البحثيـة ،بل واستدامتها ،حيـث قد يؤدي نقص األموال إىل إغالق
املراكز البحثيـة بسبب مغادرة أعضـاءها هلا بحثا عن العـائد املادي أو سعيا وراء
الـطموح والعـمل بمراكـز أخرى ،أو التـوجه للعمل بـالسيـاسة وتـويل احلقائب
الوزارية.
 أن احلصول عىل الدعـم املايل من املانحني ،الدولة أو اخلواص ،...يستوجب منخرباء مراكز الفكر االستجـابة يف كثري من احلاالت لطلبـات اجلهات املانحة ،والتي
تـسعى دائام إىل تعظيم مكـاسبها وتغليب مصـاحلها ،وعدم الوقـوف عند طلباهتا
يقود هذه املراكز إىل تـوقف مسارها البحثي ،أو تكون جمربة عىل إنجاز دراسات ال
تـتوافق بالرضورة مع مرشوعهـا الفكري وال مع ما يسـاهم يف حتقيق االستقاللية
املعرفية وتقديم أبحاث موضوعية ،األمر الذي يؤدي إىل فقداهنا للثقة واملصداقية.
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