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برامج بناء السالم في العراق
رؤية نقدية
جاسم السدر *

املقدمة
يعد مفهوم بناء السالم من أكثر املفاهيم اشتغاالً يف املراكز البحثية ،ومن أشهرها تداوالً يف
البلدان اليت خرجت من أسر االستبداد وتعثرت جتربتها يف مسار العدالة االنتقالية ،وتنوعت هوايت
شرائحها االجتماعية فشعرت هبضم حقوقها أو مس كراماهتا أو التضييق على حرايهتا ،أو تشاكست
فيها الفواعل السياسية ،أو أصيبت مفاصلها املؤسساتية ابهلشاشة ،أو نشبت بني أفرادها النزاعات
الصلبة ،أو غابت الرؤية اجلامعة ملواطنيها؛ مما تسبب ابلصراع على املاضي وتوظيفه يف الصراع
السياسي ،أو االختالف على شكل املستقبل ،أو التنازع على النفوذ والتغالب على حيازة املوارد،
أو سيطرة علل االستبداد على العقول وتفشي نزعات التمييز والكراهية؛ مما أسهم بصناعة بيئات
حتتضن أرحامها االجتماعية والسياسية أجنة التطرف العنيف اليت تولد دوما بعد النزاعات الصفرية
يف ظل غياب رؤى االعتدال وهتميش أفكار احلوار والتفاوض واقصاء اسرتاتيجيات السلم وحضور
االنفعاالت وردود األفعال بديالً عن بناء السالم املستدام الذي يعزز الوحدة ويرصن النسيج
اجملتمعي ،ومينح شرائحه املناعة الذاتية للصمود أمام األفكار املتطرفة العنيفة ،مما استدعى ابتكار
جمموعة من برامج بناء السالم اعتمدهتا احلكومات العراقية املتعاقبة بعد  2003وإىل يومنا هذا،
فضالً عن برامج املنظمات غري احلكومية ،واملنظمات الدولية ،ولضخامة الربامج وتنوعها وسعة
املدة الزمنية واتساع جغرافيتها ،تطلب اجراء وقفة للمراجعة واعادة التقييم لفلسفة الربامج وآليات
تنفيذها وكفاءهتا ،واستدامتها ،ونتائجها عرب قراءة نقاط القوة اليت ارتكزت إليها ومواطن الضعف
اليت تصيبها ابالرتباك ،واهلشاشة واالمكاانت اليت متتلكها والتحدايت اليت تعرتضها والفرص اليت
ميكن حتقيقها ،ستتضمن الورقة مقدمة وأربعة حماور وخامتة ونتائج وتوصيات اجرائية.

* أكادميي وخبري يف دراسات التطرف العنيف.
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أهداف الورقة
هتدف الورقة لتحقيق جمموعة من األهداف ،منها:
أوالً :تعريف العاملني يف برامج بناء السالم ضرورة بنائها وفق فلسفة اعمق وكفاءة أدق عرب
ابتكار آليات استدامة جمتمعية.
اثنياً :اكتشاف نقاط القوة والضعف وأهم التحدايت والفرص لربامج بناء السالم من منظور
اسرتاتيجي سعيا للتعزيز واملعاجلة واكتشاف املناعات وحتقيق اجلاهزية.
اثلثاً :مساعدة العاملني يف اثراء برامج بناء السالم عرب ابتكار جمموعة من البدائل الفكرية
والرباجمية تعزز جناحات الربامج من جهة وتقوي نقاط ضعفها من جهة أخرى.
احملور األول :مفهوم بناء السالم :تشري مفردة السالم تشري اىل أمن ورخاء وسكينة
اجملتمعات؛ مما يتطلب إحداث تغيريات عميقة يف سلوك األطراف املتنازعة /وأبنيتهم االجتماعية
املؤدية للعنف ،وحتفيزهم النتهاج سبل التعايش والتفاعل السلمي مع آخرين خيتلفون عنهم يف
ِ
وحل
األهداف واملصاحل( .بتصرف من كتاب دليل الُمصطلحات العربّية يف دراسات الّسالم ّ
النزاعات).
ومن جهة أخرى ،يعد تداخل موضوعات اهلوية والثروة والعدالة يف مفهوم بناء السالم معوقا
من جانب وحافزاً يف ذات الوقت؛ مما يتطلب تعامالً عمي ًقا واكتشافا أدق وابتكاراً إبداعياً ،حيقق
األهداف عرب برامج واقعية تظهر نتائجها اجملتمعية عرب مؤشرات ومعطيات ملموسة يف خمتلف
اجلوانب الثقافية واألدائية.
احملور الثاين :برامج بناء السالم احلكومية
تبنت احلكومات العراقية املتعاقبة ما بعد  2003جمموعة من برامج بناء السالم عرب اهليئات
اليت استحدثتها لتمكني املفهوم وتعزيز أفكاره بني خمتلف الشرائح اجملتمعية عرب ما متتلكه من
امكاانت وموارد ،استهدفت جتذير املفهوم ،مستعينة ابلكفاءات العراقية من خمتلف التخصصات،
فعقدت املؤمترات والندوات والورش احلوارية والدورات ،تناولت تفكيك التطرف العنيف وبناء
السالم والتماسك االجتماعي وغريها من الربامج اليت استهدفت شرائح الشباب والنساء تعزيزاً
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للسلم اجملتمعي ،مستثمرة امكاانهتا املادية ومواردها البشرية اليت متتلكها يف ظل مهمة كبرية تتطلب
رصد ميزانية تكفي وهتيئة كوادر تدريبية حمرتفة ،جمموعة من املالحظات ميكن إدراجها على فلسفة
الربامج وتنفيذها عرب استعراض معايري الكفاءة واالستدامة اليت يالحظ تدين مؤشراهتا ،والسيما يف
املؤمترات والندوات والورش والدورات ،ومنها:
أوالً :غلبة اللغة النخبوية على الربامج وغياب فلسفة السهل املمتنع ،مما جيعلها ملكاً حصرايً
لألكادمييني ،يصعب على شرائح الشباب والنساء هضمها.
اثنياً :عدم اتساع أماكن تنفيذ الربامج مما جيعلها أسرية القاعات وحرمان اجلماهري من
االستفادة من خمرجاهتا.
اثلثاً :غياب االستدامة يصيب الربامج بدورة حياة قصرية ،مما يتطلب املتابعة والتقييم لبناء
برامج تليب احلاجات اجملتمعية بواقعية.
رابعاً :ضعف التسويق اإلعالمي للربامج جيعلها رهينة للوقت الذي تعقد فيه ،مما حيرمها من
قابليات االنتشار اجلماهريي والتعميم اجملتمعي.
خامساً :التكرار يف األفكار والراتبة يف الطرح وغياب اإلبداع التدرييب ،علل تصيب الربامج
ابهلشاشة؛ مما يعوق حيويتها للتأثري يف املتلقني.
سادساً :ضعف ميزانية برامج بناء السالم ،مما يسهم يف تعويق إثرائها الشرائحي واجملتمعي ،
كما يعوق االستجاابت لتحدايت بناء السالم من جهة أخرى.
سابعاً :غياب الكوادر التدريبية احملرتفة اليت متتلك إمكاانت ومهارات التأثري النخبوي
واجملتمعي؛ مما يتطلب أتهيل فرق تدريبية تستوعب التنوع العراقي يف خمتلف جغرافياته وشرائحه.
اثمناً :عدم إثراء مفاهيم إدارة التنوع وتعددية اهلوايت والعدالة االنتقالية واملواطنة وتداول
الثروات وابتكار مناعات ضد التطرف العنيف وغريها يف برامج بناء السالم؛ مما جيعل من الربامج
مغرقة يف اإلنشائية ،منزوعة الدسم من العملية واملخرجات اإلجرائية.
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احملور الثالث :برامج بناء السالم لدى املنظمات غري احلكومية
رأت املنظمات غري احلكومية النور بعد 2003؛ مما أسهم بتأسيسها وفقا لتنوع مهامها،
ولعمق تالمحها مع احلاجات اجملتمعية ،أبدت اجلاهزية للمشاركة الفاعلة يف تنفيذ برامج بناء السالم
املتنوعة ،حتدايت حداثة التأسيس وعظم املهمة وغياب االحرتافية وظهور مؤشرات اهلشاشة الفكرية
وضعف الفلسفة الرباجمية ،أسهمت مجيعها بتكرار املنظمات لرباجمها ،مما أدى لتغول االنشائية
والسطحية ،وإن ضعف التمويل وارتباك امليزانيات وختلي الشركات ورجال االعمال عن دعم برامج
بناء السالم ترك فراغا ليس من السهولة ملؤه ،مما يتطلب اعادة قراءة ومراجعة وتقييم لفلسفة
الربامج وكفاءهتا واستدامتها ،جمموعة من املالحظات ميكن ادراجها سعيا للرقي أبداء املنظمات
ومساعدهتا يف تنفيذ برامج بناء السالم ،منها:
أوالً :غياب الفلسفة الرباجمية وغلبة اإلنشائية على تصميم الربامج.
اثنياً :تدين مؤشرات االحرتافية الفكرية والتدريبية وتنفيذ الربامج بعفوية.
اثلثاً :التعاطي مع معضلة السالم أبحادية ،مع أهنا يف طبيعتها مركبة ،إذ يتداخل فيها
السياسي واالقتصادي والديين واالجتماعي وغريها من احملركات.
رابعاً :غياب التكامل بني املنظمات العاملة يف برامج بناء السالم ،وغلبة الفردانية؛ مما أسهم
ابلتكرار والوقوف عند سفوح األزمة دون التقدم حنو قممها.
خامساً :ضعف آليات احلفر يف عمق األزمة دون االستعانة مبتخصصني وخرباء ،مما أدى
لتبين أفكار بدائية.
سادساً :التمحور واالنكفاء على أمساء مكررة متدربني ومدربني ،مما شكل عائقا أمام
االنفتاح على شرائح اجتماعية أوسع.
سابعاً :غياب اإلبداع يف ابتكار الربامج واالكتفاء ابملكرر واملتداول.
اثمناً :غياب االستدامة؛ مما أنتج برامج قصرية العمر ،ضعيفة التأثري.
اتسعاً :التعامل مع الربامج املصممة من منظور تنظريي غالباً ما يتم جتاوز اجلنبة العملية،
والسيما يف غياب الرؤية الكلية للتعاطي مع مفهوم بناء السالم.
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احملور الرابع :برامج بناء السالم لدى املنظمات الدولية
عرف تقرير جلنة القانون الدويل املنظمة الدولية الذي اعدته األمم املتحدة يف دورهتا احلادية
والستني يف عام ( ،2009ابهنا املنظمة املنشأة مبوجب معاهدة أو صك آخر حيكمه القانون الدويل
ومتلك املنظمة شخصية قانونية دولية خاصة هبا).
تدعم املنظمات الدولية برامج بناء السالم يف مناطق النزاعات اليت تنشأ بعد زوال االستبداد
واشتعال الصراعات على حيازة الثروة والنفوذ أو تزاحم اهلوايت أو تعثر مسار العدالة االنتقالية
وغريها من األسباب ،فواعل تدفع املنظمات الدولية لتبين سياسات تربيد األزمات وهتدئة األوضاع
وإحالل التفامهات اجملتمعية ،وألسباب أخرى كثرية متداخلة هترع املنظمات الدولية للنزول بثقلها
وامكاانهتا للمسامهة يف تعزيز برامج بناء السالم ،العراق واحد من أهم البلدان اليت حظيت بتقدمي
املساعدات عرب دعم الربامج التدريبية واألكادميية ،تعزيزاً لرؤى السالم وبلورة لسياسات التماسك
االجتماعي من خالل توظيف امكاانت الدول واستثمار الرأمسال اجملتمعي لتعزيز السلم اجملتمعي،
جمموعة من املالحظات على برامج بناء السالم اليت تدعمها املنظمات الدولية ،منها:
أوالً :ضعف تطابق مضامني الربامج مع احلاجات احلقيقية للشرائح االجتماعية.
اثنياً :غلبة النخبوية واألكادميية على الربامج؛ مما يشكل صعوبة على املتلقني من خمتلف
الشرائح االجتماعية.
اثلثاً :غالباً ما يتم التعامل مع معضلة غياب السالم من منظور تشخيص أحادي يف ظل
غياب تكامل مسارات العالج.
رابعاً :اعتماد البريوقراطية املكتبية والشروط عالية املؤشرات متنع املنظمات احمللية الناشئة من
املشاركة يف تنفيذ الربامج من جهة ،ويتيح احتكار التنفيذ من قبل أمساء مكررة.
خامساً :الربامج صممت وفق رؤية فكرية رغم أمهيتها القصوى ،وإرجاء دعم الربامج
االقتصادية كواحد من أهم احللول العملية.
سادساً :التعامل مع إكراهات الواقع بعقلية مكتبية رتيبة ختلو من االبتكار واإلبداع.
سابعاً :الربامج تصمم وفق رؤى كاتبيها غالبا  ،وليس استجاابت حملركات الواقع.
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اخلامتة والنتائج
برامج بناء السالم يف العراق رؤية نقدية ،سعت الورقة إلجراء مراجعة وتقييم لفلسفة الربامج
وكفاءة أدائها واستدامتها ،خرجت مبجموعة من النتائج ،من أمهها:
أوالً :غلبة االنشائية على الربامج وخنبويتها مما أدى لصعوبة إدراك مضامينها.
اثنياً :غياب املنظور الكلي للتعامل مع معضلة غياب السالم يف ظل التشخيص الفكري
األحادي غالبا.
اثلثاً :ضعف الكفاءة يف تصميم الربامج وهشاشة االستدامة من أهم نقاط ضعفها.
رابعاً :غلبة التنظري واألسلوبية اللفظية يف املعاجلات على حساب احللول العملية االقتصادية
وتنضيج السياسات االدارية طويلة املدى أمنوذجا.
خامساً :استهداف ذات الشرائح واألشخاص واجلهات التنفيذية مما خلق مساحة تنفيذ
ضيقة شرائحياً وجغرافياً ومؤسساتياً.
التوصيات :جمموعة من التوصيات حرصت الورقة على تقدميها ،منها:
أوالً :رصد ميزانية حكومية كافية لتغطية تصميم الربامج وتنفيذها بكفاءة واستدامة.
اثنياً :بلورة فلسفة للربامج يبىن معمار الربامج على أرضيتها ،جتاوزاً للتكرار والراتبة.

اثلثاً :تبين الواقعية والعملية يف تصميم الربامج وختفيف جرعات التنظري اللفظي عرب اعتماد
حلول واقعية كدعم األفكار االقتصادية وتنضيج خيارات السياسات اإلدارية.
رابعاً :اعتماد االنفتاح املرن جتاه الشرائح االجتماعية وجغرافيا التنوع تعزيزاً لتجذير مفهوم
السالم وتبيئته عراقيا.
خامساً :إعداد مالكات تدريبية عراقية من خمتلف الشرائح االجتماعية للمسامهة الفاعلة يف
تعزيز املفهوم وبرجمته اجتماعياً وثقافياًًومؤسساتياً.
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سادساً :اعتماد اسرتاتيجية املسارات املتكاملة يف التعاطي العملي مع مفهوم بناء السالم
وجتاوز األحادية يف التشخيص واملعاجلات.
سابعاً :وضع االستدامة كأولوية يف تصميم الربامج لقطف مثرات املفهوم اجتماعياً.
اثمناً :نقل تنفيذ برامج بناء السالم من قاعات النخبة إىل حيث مدارس الطلبة واجلامعات.
اتسعاً :دعم برامج إعالم السلم اجملتمعي عرب خمتلف وسائله ووسائطه بعد إعداد حمتوى
يستجيب بواقعية ملعوقات تعزيز املفهوم اجتماعيا.
عاشراً :ابتكار برامج حوارية تفاعلية مع شرحييت الشباب والنساء عرب استضافة متخصصني
وخرباء الكتشاف برامج بناء سالم حتوز مسات اجلودة واجلدوى واالستدامة.
وأخرياً ،ما مت ذكره يف الورقة من مالحظات على تصميم برامج السالم وتنفيذها ،فال يقلل
بطبيعة احلال من اجلهود املبذولة من خمتلف اجلهات سوآءا أذكرهتا الورقة أم مل تذكرها ،هدفت
الورقة لتسليط اضاءة مراجعة وإعادة تقييم ،هبدف تطوير األفكار وتنضيج الرؤى وحتديث فلسفة
الربامج سعياً البتكار معاجلات أعمق وخمرجات أثرى يف ضوء قناعة يقينية أننا ميكننا أن نصنع معاً
بيئة سالم عرب برامج ابداعية تتكامل فيها إمكاانت الدولة والرأمسال الثري اجملتمعي من خالل تبين
اسرتاتيجية املسارات املتكاملة.
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