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توطئة 
تعىن هذه الدراسة بتفسري األسباب الكامنة وراء استمرار السالم يف البلدان اليت عانت من   
نزاع مدين مسلح. وقد استخدمنا طرائق منهجية خمتلطة عن طريق تقييم ست دراسات هي: حالة 
)بوروندي، وتيمور الشرقية، والسلفادور، وليبرياي، والنيبال، وسرياليون(، وإن حتليل البقاء يتيح لنا 
النظر يف 205 مناذج من حاالت السالم منذ عام 1990، وعلى الرغم من أننا جند أنه من الصعب 
تفسري أسباب استمرار السالم ابستخدام التحليل اإلحصائي، إالّ أن هناك ما يدل على أن إهناء 
النزاع هو أمر مهم يف حتقيق االستقرار يف مرحلة ما بعد النزاع، إذ إن التسوايت التفاوضية أكثر 
عرضة لالهنيار مقارنة االنتصارات العسكرية. وسنأخذ ابحلسبان أتثري عمليات صنع السالم التابعة 
لألمم املتحدة على مدة السالم على الرغم من أننا ال جند دلياًل يذكر على إسهامها. مع ذلك يبدو 
أن احلاالت اليت تنشر فيها األمم املتحدة عمليات حفظ السالم لدعم التسوايت التفاوضية، تسهم 

يف حتقيق االستقرار. 
املقدمة: 

  احتلت التهديدات األمنية النامجة عن عدم االستقرار يف اخلارج حيزاً واسعاً من االهتمام 
بي البلدان يف العقدين املاضيي؛ وتبعاً لذلك فقد تبنت العديد من احلكومات سياسات تنطوي 
عنيف1.  نزاع  من  اخلارجة  املناطق  يف  السالم  استقرار  على  واحلفاظ  السالم  ببناء  االلتزام  على 
وينعكس هذا االلتزام على جهود إعادة اإلعمار حلقبة ما بعد الصراع اليت تبذهلا املنظمات املتعددة 
1- See, for instance, the US’s National Security Strategy (2015), the UK’s Building Stability Overseas 
Strategy (2011), France’s White Paper on Defence and National Security (2013), and Germany’s For a 
Coherent German Government Policy towards Fragile States (2012).
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األطراف، والسيما األمم املتحدة، والبنك الدويل، ومنظمة حلف مشال األطلسي )الناتو(، ومنظمة 
تتطلب  اليت  املرحلة  األمن والتعاون يف أورواب )OSCE( واالحتاد األفريقي )AU( وغريها2. إن 
أمراً  العودة للصراع يعد  إذ أن  النزاع األهلي تشكل حتدايً كبرياً جداً؛  بعد  إحالل سالم مستقر 
شائعاً، فمن بي البلدان الـ105 اليت شهدت حرابً أهلية بي عامي 1945-2013، عاىن أكثر 
من نصفها من االنزالق إىل النزاع العنيف من جديد بعد أن استتب السالم فيها3. وحبسب أحد 
التقديرات فإنه مبعدل 40 % من الدول اخلارجة مؤخراً من احلرب األهلية من املرجح أن تنزلق من 

جديد صوب النزاع العنيف يف غضون عقد من وقف األعمال العدائية4.
سنعمد يف هذا الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال مفاده: ملاذا يدوم السالم؟ وسنعمل على تقييم 
الدور املهم الذي تؤديه عدد من العوامل فيما يتصل بـ »استمرار« أمد السالم يف مجيع البلدان اليت 
شهدت إحالاًل للسالم بعد أن خاضت حرابً أهلية منذ العام 1990. ويستند التقييم إىل التحليل 
اإلحصائي الذي يوظف أمنوذج املخاطر ملدة السالم، ويستخدم البياانت املتوافرة اليت مت حتديثها 
مؤخراً لتحديد أي من املتغريات املشرتكة أو جمموع املتغريات املشرتكة اليت كانت مهمة يف احلفاظ 
على السالم يف أعقاب احلروب األهلية. ومت استكمال التحليل اإلحصائي بتحليل ست حاالت، 
والسيما اليت أعدها خرباء البلد هلذا املشروع؛ األمر الذي يوفر تفاصيل أكثر بشأن كيفية حتقيق 
بعض البلدان السالم الدائم يف هذه احلقبة من جهة، وبعضهم اآلخر الذي فشل يف ذلك من جهة 

أخرى5. 
ويستعرض اجلزء األول من هذه املادة الدراسات احلالية املتعلقة مبدة السالم والنتائج اليت 
توصلت إليها تلك اجملموعة من البحوث. أما اجلزء الثاين فيناقش املصطلحات الرئيسة اليت تتصل 
السالم يف  ملدة  التجريبية  لألمناط  الواسع  اإلطار  الثالث  اجلزء  يتناول  فيما  الدراسة.  مبعايري هذه 
أعقاب النزاعات املسلحة. أما اجلزء الرابع فيناقش طريقة التحليل اإلحصائي املستخدم يف هذه 
الفصل  اإلحصائي يف  التحليل  إليها  الذي خلص  النتائج  ويعرض  اخلامس  اجلزء  ليأيت  الدراسة. 
السابق. أما اجلزء السادس فيناقش أمهية هذه النتائج وآاثرها على النطاق األوسع. فيما يقدم اجلزء 
2 - For an overview, see Volker Rittberger and Martina Fischer (eds), Strategies for Peace: Contributions of 
International Organizations, States, and Non-State Actors (Opladen, Germany: Barbara Budrich Publishers, 
2008).
3 -Uppsala Conflict Data Program (UCDP), International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), UCDP/
PRIO Armed Conflict Dataset v.4-2014a, 1946–2013.
4  - Paul Collier, Anke Hoeffler, and Måns Söderbom, ‘Post-conflict risks’, Journal of Peace Research, 45:4 
(2008), p. 465. Different studies yield different estimates of conflict relapse depending on the data, criteria, 
and methodology employed. For a critical discussion of the varying estimates, see Astri Suhrke and Ingrid 
Samset, ‘What’s in a figure? Estimating recurrence of civil war’, International Peacekeeping, 14:2 (2007), 
pp. 195–203.
5 - Authors were: Jeremy Allouche (Sierra Leone); Charles T. Call (El Salvador); Paul Jackson (Nepal); 
Mike McGovern (Liberia); Janvier Nkurunziza (Burundi); and Kate Roll (East Timor/Timor-Leste).
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األخري من الدراسة بعض املالحظات اخلتامية. 
الدراسات احلالية ملدة السالم

هناك جمموعة متزايدة من األدبيات اليت تطبق املناهج الكمية يف دراسة مدة السالم يف أعقاب 
احلرب األهلية، وعادة ما تقتصر العينة على البلدان اليت شهدت على األقل موجة واحدة من النزاع 
املسلح؛ وهذا على خالف ما تناولته األدبيات األوىل اليت مشلت البلدان اليت مل تشهد نزاعات مسلحة 
مطلقًا6. ويف حتليل البلدان يف حقبة ما بعد النزاع، ميكن تطبيق مناهج كمية خمتلفة، وأحد اخليارات 
ترميز  وميكن  السالم.  وأهنت  اندلعت  قد  جديدة  هناك حرب  إذا كانت  فيما  التحقق  هو  املتاحة 
استتباب السالم أو اهنياره بـ صفر / واحد، وميكن تطبيق حتليل املتغرّي التابع احملدود )مناذج لوجيت أو 
بروبت( لتقدير أي العوامل تؤثر على احتمال تكرار احلرب7. ومع ذلك إذا كان أحد يهتم مبسألة ما 
إذا كان السالم سينهار، ويهتم أيضاً بطول مدة السالم، فحينها سيكون استخدام حتليل اإلحصائي 
للبقاء هو اخليار املالئم للمنهج. وحتليل البقاء هو منهج إحصائي يتيح للباحثي حتليل املدة اليت تستمر 
فيها دولة معينة حىت حدوث حدث معي، ويتم تطبيقه عادة يف الدراسات الطبية، حيث يتم تقييم 
أتثري العالج على وقت بقاء املرضى على قيد احلياة، ويف دراستنا هذه سنطبق حتليل البقاء من أجل 

دراسة أتثري عدد من املتغريات على طول أمد السالم. 
وعلى الرغم من أن عدداً من الدراسات تطبق حتليل املدة لدراسة السالم، إال أنه ال يوجد 
توافق يف اآلراء بي الباحثي بشأن بواعث السالم الدائم. ووجد كل من كارولي وهارتزيل وماثيو 
هودي ودوانلد روتشيلد أن التسوايت األكثر دميومة هي تلك اليت استمر فيها النزاع األهلي طوياًل 
اليت كان نظام احلكم السابق فيها دميقراطياً، واليت كان اتفاق السالم فيها يتضمن أحكاماً تتعلق 
دراسة  من طرف اثلث8. ويف  أمنية  على ضماانت  تنطوي  مهددة  اإلقليمي جلماعة  االستقالل 
الحقة قام هبا كل من هارتزيل وهودي سعيا من نطاق التحليل لدراسة آاثر ترتيبات تقاسم السلطة 

6 - See, for example, Håvard Hegre, Tanja Ellingsen, Scott Gates, and Nils Petter Gleditsch, ‘Toward a 
democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war 1816–1992’, American Political Science 
Review, 95:1 (2001), pp. 16–33; James D. Fearon and David D. Laitin, ‘Ethnicity, insurgency, and civil 
war’, American Political Science Review, 97:1 (2003), pp. 75–90; and Paul Collier and Anke Hoeffler, 
‘Greed and grievance in civil war’, Oxford Economic Papers, 56:4 (2004), pp. 563–95.
7 - See, for example, Monica Duffy Toft, Securing the Peace: The Durable Settlement of Civil Wars 
(Princeton:Princeton University Press, 2009); Joakim Kreutz, ‘How and when armed conflicts end: 
Introducing the UCDP Conflict Termination dataset’, Journal of Peace Research, 47:2 (2010), pp. 243–50; 
and Charles T. Call, Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence (Washington, 
DC: Georgetown University Press, 2012).
8 -Caroline Hartzell, Matthew Hoddie, and Donald Rothchild, ‘Stabilizing the peace after civil war: an 
investigation of some key variables’, International Organization, 55:1 (2001), pp. 183–208.
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على مدة تسوايت السالم9، ووجدا أن التسوايت اليت تنطوي على الوعد بتقاسم السلطة تزيد من 
احتمالية استمرار التسوية. وقد وسع فيليب مارتن هذا التحليل إىل أبعد من ذلك، فهو حتدى الرأي 
السائد القائل ابن لتعهدات النخبة يف تقاسم السلطة أمهية حامسة يف بقاء السالم ويرى أن اخليارات 
املؤسساتية، مثل تقاسم السلطة اإلقليمية، ومراعاة التناسبية يف التمثيل يف القوات العسكرية تسفر 
عن سالٍم أكثر دميومة10، ومن جانب آخر وجد ديزيريه نيلسون أن اتفاقيات السالم الشاملة -اليت 

وقعتها احلكومة واجلماعات املتمردة- ال تسفر ابلضرورة عن سالم دائم كما يعتقد الكثريون11. 
فيما افرتضت فرجينيا بيج فورتنا يف دراستها األساسية بشأن أتثري عمليات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة )UNPKOs( أن وجود األخرية حيسن -وبنحٍو كبري- من فرص بقاء 
السالم12. والحظت أيضاً أنه يف حقبة ما بعد احلرب الباردة )حىت العام 1999(، فإن وجود 
اهنيار  خماطر  تقليل  على  عمل   )UNPKOs( املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  عمليات حفظ 
السالم بنسبة50%. ووجدت أن معظم املتغريات األخرى، مثل نتائج الصراع، وطبيعة الصراع 
للجيش  النسيب  واحلجم  )الدميقراطية(  السابق  النظام  الصراع وطبيعة  القتلى يف  )اهلوية( وعدد 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  وجود  فإن  مث  ومن  مهمة،  غري  متغريات  هي  احلكومي؛ 
املتحدة )UNPKOs( وطول أمد الصراع والتنمية االقتصادية، هي وحدها املهمة يف احلفاظ 
على السالم، فضاًل عن ذلك فقد وجد كل من ليزا هولتمان وجاكوب كامثان وميغان شانون، 
وآخرون أدلة إضافية على أمهية قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة )UNPKOs( يف 
احلد من خماطر االنزالق للحرب جمددًا13، ومن جهة  أخرى ال جيد كل من بيرت رودلوف ومايكل 
فينديل والعمل األخري الذي قدمته ابرابرا وولرت أي دليل يذكر على أن عمليات حفظ السالم 

9 -Caroline Hartzell and Matthew Hoddie, ‘Institutionalizing peace: Power sharing and post-civil war 
conflict management’, American Journal of Political Science, 47:2 (2003), pp. 318–32.
10- Philip Martin, ‘Coming together: Power-sharing and the durability of negotiated peace settlements’, 
Civil Wars, 15:3 (2013), pp. 332–58.
11- Desirée Nilsson, ‘Partial peace: Rebel groups inside and outside of civil war settlements’, Journal of 
Peace Research, 45:4 (2008), pp. 479–95.
12-Virginia Page Fortna, ‘Does peacekeeping keep peace? International intervention and the duration of 
peace after civil war’, International Studies Quarterly, 48:2 (2004), pp. 269–92; Virginia Page Fortna, Does 
Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices after Civil War (Princeton: Princeton University Press, 
2008).
13- Lisa Hultman, Jacob D. Kathman, and Megan Shannon, ‘United Nations peacekeeping dynamics and 
the duration of post-civil conflict peace’, Conflict Management and Peace Science, 33:3 (2016), pp. 231–49; 
David T. Mason, Mehmet Gurses, Patrick T. Brandt, and Jason Michael Quinn, ‘When civil wars recur: 
Conditions for durable peace after civil wars’, International Studies Perspectives, 12:2 (2011), pp. 171–89; 
Michael J. Gilligan and Ernest J. Sergenti, ‘Do UN interventions cause peace? Using matching to improve 
causal inference’, Quarterly Journal of Political Science, 3:2 (2008), pp. 89–122; and Collier, Hoeffler, and 
Söderbom, ‘Post-conflict risks’, pp. 461–78. 
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تعمل على إطالة أمد السالم14، إذ يستنتج والرت أن موجة السالم اليت تنتهي إبتفاق السالم يف 
أعقاب نزاعات إقليمية وتشمل تدابري جيدة للمساءلة احلكومية )أي املشاركة السياسية، ودستور 
مكتوب، وصحافة حرة، وسيادة القانون(، تزيد من احتمال صمود السالم15، »فكلما كانت 
احلكومة أكثر قابلية للمساءلة أمام شرحية واسعة من املواطني، سيكون من األسهل أن تطرح هبا 
الثقة لاللتزام بتقاسم السلطة واإلصالح، وسيثبط احلافز للجماعات ابجلنوح صوب العنف«16، 
ومل يكتسب أي من املتغريات األخرى أمهية يف حتليلها، من قبيل عمليات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة UNPKOs، والدخل وتدابري احلكم وطول أمد الصراع السابق وشدة وطأته. 

وابملثل أيضاً فإن أدبيات املناهج النوعية واملختلطة هي ليست ذات نتائج حامسة؛ ويرجع   
ذلك جزئياً إىل أن مفهوم السالم نفسه قد مت تعريفه بنحٍو متباين، إذ يتعامل بعض الباحثي مع 
أكثر طموحاً  يتبىن اآلخرون مفاهيم  فيما  العنيف-،  الصراع  السالم -غياب  احلد األدىن ملفهوم 
للسالم -على سبيل املثال القضاء على األسباب األساسية للصراع أو “تبين النهج التشاركي يف 
بناء السالم”-. وقد أكدت الدراسات يف هذا اجملال إىل معرفة أمهية طبيعة انتهاء احلرب األهلية 
)روي لكليدر(، والضماانت األمنية للطرف الثالث )فورتنا(، والشفافية بي املقاتلي )مايكل دويل 
التحرير )روالند ابريس(، وإصالح  الطابع املؤسسي قبل  وإاين جونسون وروبرت أور(، وإضفاء 
عوامل  بي  من  )تشارلز كال(،  الشاملة  السياسية  والتسوية  توفت(،  دويف  )مونيكا  األمن  قطاع 
أخرى. وكما هو احلال يف التحليل الكمي ال يوجد اتفاق يف اآلراء بي الباحثي بشأن العوامل اليت 

تقوم عليها مدة السالم17.
 ال يبدو أن كل املتغريات ذات أمهية كبرية يف حتليل طول مدة السالم إذ خيتلف الباحثون 
بشأن أمهية وجود عدد منها، وهذا يفرتض أن من الصعوبة مبكان شرح طول مدة السالم، عموماً، 

ويف الواقع قد أجاد أحد مؤلفي دراسة احلالة هلذا املشروع حينما الحظ ذلك ابلقول:
)لقد مت التوثيق جيداً حلالة البلدان اليت شهدت حروابً أهلية اليت تنطوي على احتمالية كبرية 
لتنزلق من جديد صوب احلرب األهلية... وحنن ال نعلم سوى القليل بشأن املدة اليت ينبغي أن 
14- Peter Rudloff and Michael G. Findley, ‘The downstream effects of combatant fragmentation on civil war 
recurrence’, Journal of Peace Research, 53:1 (2016), pp. 19–32; Barbara Walter, ‘Why bad governance leads 
to repeat civil war’, Journal of Conflict Resolution, 59:7 (2015), pp. 1242–72.
15 -Ibid. 
16 -Ibid., p. 1245.
17 - See, respectively, Roy Licklider (ed.), Stopping the Killing: How Civil Wars End (New York: New 
York University Press, 1993), ch. 13; Fortna, ‘Does peacekeeping keep peace?’; Michael W. Doyle, Ian 
Johnstone, and Robert C. Orr, Keeping the Peace: Multidimensional UN Operations in Cambodia and El 
Salvador (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Roland Paris, At War’s End: Building Peace after 
Civil Conflict (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Monica Duffy Toft ‘Ending civil wars: a 
case for rebel victory?’, International Security, 34:4 (2010), pp. 7–36; and Call, Why Peace Fails.
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يستمر فيها السالم حىت »يثبت« ، فضاًل عن الكيفية والسبب اللذين يرتبطان يف هذه الدينامية. 
ويف الوقت الراهن تبدو حالة معرفتنا مثل اليت أشارت إليها آان كارنينا ابلقول« كل حاالت السالم 

الفاشلة متشاهبة، وكل سالم انجح ينجح بطريقته اخلاصة(18. 
مصطلحات رئيسة 

حنتاج يف حتليلنا اإلحصائي هذا، إىل تعريف املصطلحات الرئيسة اليت ترتبط مبعايري حبثنا. إن 
تعريفنا ملرحلة ما بعد النزاع، كما هو موضح آنفاً، هو غياب النزاع املسلح ويعرف أيضاً بـ »السالم 
السليب«؛ وتستخدم معظم الدراسات الكمية للنزاعات املسلحة املفهوم السليب للسالم، مع تعريف 
النزاع املسلح بصورة متباينة اعتماداً على جمموع البياانت املعتمدة. ويف الواقع أن العديد من أوضاع 
ما بعد النزاع ليست سليمة متاماً، بل إهنا تتسم ابلعنف املستمر واملتقطع19، لكن إذا كان مستوى 

العنف أدىن من عتبة النزاع املسلح، فاننا نعرف هذه األوضاع على أهنا مرحلة ما بعد النزاع. 
إن تعريفنا للنزاع املسلح يعتمد على جمموعة بياانته )ACD(. وجمموعة البياانت هذه هي 
األكثر استخداماً، وهي عبارة عن تعاون بي برانمج أوبساالUCDP  لبياانت النزاع ومعهد أحباث 
السالم يف أوسلوPRIO 20، وقد دشنت جمموعة بياانت النزاعات املسلحة ACD أحدث إصدار 
هلا والذي تضمن معلومات بشأن الكيفية اليت تنتهي فيها النزاعات املسلحة بدءاً ابنتهاء احلرب 
العاملية الثانية وانتهاًء بـ 31 كانون األول عام 2013، ومل يكن هناك سوى عدد قليل من تلك 
النزاعات املسلحة ذات صبغة دولية أي نزاعات بي الدول؛ لذا فقد جتاهلنا هذه النزاعات، إذ إننا 
نركز على النزاعات الداخلية يف بلد ما، بغض النظر عّما إذا كانت هذه النزاعات تتلقى دعماً من 
خارج احلدود الوطنية أو ال. وبصدد جمموعة بياانت النزاعات املسلحة ACD مّيز الباحثون بي 
بوفاة  تتسبب  اليت  أو احلروب هي  الرئيسة  املسلحة  والنزاعات  النزاعات “الرئيسة”و”الثانوية”، 
ما ال يقل عن 1000 حالة وفاة ابلسنة، ويتم حساب القتلى العسكريي وكذلك احلال املدنيي 
على أهنم  “ذوو صلة ابملعركة”. أما اجلزء اآلخر من التعريف فهو أن هناك معارضة منظمة وفاعلة 
وعنيفة ضد احلكومة؛ وهذا بدوره ميّيز هذا النوع من العنف عن اإلابدة اجلماعية واملذابح والعنف 
الطائفي، أما النزاعات املسلحة الثانوية فتعرف على النحو املذكور آنفاً، ولكنها ختلف عدد من 
18- Mike McGovern’s case study for this project.
19 - Astri Suhrke and Mats Berdal (eds), The Peace in Between: Post-War Violence and Peacebuilding 
(Abingdon,UK: Routledge, 2012); Michael J. Boyle, Violence after War: Explaining Instability in Post-
Conflict States(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014).
20 - Lotta Themnér and Peter Wallensteen, ‘Armed conflicts: 1946–2011’, Journal of Peace Research, 49:4 
(2012), pp. 565–75; Nils Petter Gleditsch, Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg, and 
Hävard Strand, ‘Armed conflict, 1946–2001: a new dataset’, Journal of Peace Research, 39:5 (2002), pp. 
615–37.
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الضحااي يرتاوح من 25 إىل999 حالة وفاة ذات صلة ابملعارك سنوايً، وقد عرفنا النزاعات املسلحة 
الرئيسة وكذلك الثانوية بوصفها نزاعات مسلحة. 

   توفر جمموعة بياانت النزاعات املسلحة ACD املعلومات من النزاع املسلح، ومن األمثلة 
على ذلك التمرد الذي شنته القوات املسلحة الثورية الكولومبية FARC ضد احلكومة الكولومبية، 
إذ استمر النزاع ملدة طويلة، وقد عّدت جمموعة بياانت النزاعات املسلحة النزاع الذي خاضته حلقًة 
واحدة من النزاع )منذ العام 1964 إىل 2013 أي استمر إىل هناية مدة الرتميز(؛ وذلك ألن عدد 
القتلى جتاوز عتبة ضحااي النزاع املسلح لكل عام، فيما عّدت التمرد الذي شنه حزب حترير شعب 
اهلوتو ضد حكومة بوروندي، على نزاع واحد من أربع نزاعات متميزة )1965 و1991حىت العام 
1992 ومن عام 1994 حىت عام 2006 ويف العام 2008(؛ ألن املدد الفاصلة بي األعوام 
املذكورة إما مل تشهد سقوط ضحااي جراء النزاع، وإما أهنا خلفت عدداً قلياًل من الضحااي. فيما 
شهدت بلدان أخرى عدداً من النزاعات املسلحة املتميزة حبلقة واحدة أو أكثر. فعلى سبيل املثال 
نيجرياي )بيافرا من العام 1967 حىت العام 1970، دلتا النيجر 2004، وبوكو حرام 2009 ومن 
العام 2011 وما زال مستمراً(، وشهدت بلدان أخرى مثل بورما )ميامنار( عدداً من النزاعات يف 
الوقت نفسه )مترد من قبل كارين وكاريين وشان وكوكانغ وكاتشي(. وبوصفنا وحدة رصد )مراقبة( 
قمنا ابلرتكيز على حلقة النزاع واحللقة ما بعد النزاع )السالم( اليت تبدأ حينما تنتهي حلقة النزاع، 
وهذا بغض النظر عّما إذا كان هذا الصراع نفسه سيستأنف يف وقت الحق من الزمن أم ال، فنحن 

مهتمون مبدة السالم اليت أتيت يف أعقاب كل نزاع. 
 سيختلف بعض احملللي مع رأي مؤلفي جمموعة بياانت النزاعات املسلحة ACD، فعلى الرغم 
من أن العنف الذي وقع يف تيمور الشرقية عام 2006 -وهو أحد دراسات احلالة اليت أجريناها- قد 
بياانت  أن جمموعة  إال  الفرار من دايرهم،  وأجرب 150,000 شخص على  أودى حبياة 38 شخصاً 
النزاعات املسلحة ACD مل تسجله بوصفه نزاعاً، رمبا ألنه مل يستوف الشرط الذي مفاده أن “املعارضة 
جيب أن تكون مجاعة معارضة منظمة رمسيًا”، ومع ذلك فإن األزمة تعد -وعلى نطاق واسع- دلياًل على 
فشل السالم ابلصمود21، وابملثل أيضاً فإن عمليات التطهري اليت جرت يف بوروندي عام  1972-وهي 
إحدى دراسات احلالة اليت أجريناها- مل يتم تعريفها بوصفها نزاعاً مسلحاً يف جمموعة بياانت النزاعات 
املسلحة ACD، إال أن العديد من احملللي يعدوهنا جزءاً مهماً من دوائر العنف22؛ وهنا يكمن أحد القيود 
املفروضة على التحليل اإلحصائي، ففي الوقت الذي يتيح فيه استخدام تعريفات موحدة للمصطلحات 
التفصيلية  املعرفة  البحث؛ ومن مث فإن  قيد  الفريدة للصراع  امليزات  أنه يعمل على حجب  املقارنة، إال 
21 - Kate Roll’s case study for this project.
22 - Janvier Nukurunziza’s case study for this project.
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ابلنزاعات املسلحة، اليت يسمح هبا حتليل دراسة احلالة، تعدُّ عاماًل مكماًل مفيداً للتحليل اإلحصائي. 

جدول رقم 1. نتائج الصراعات املسلحة بني عامي 1990 و2013. 
%احلسابالنتيجة

3115اتفاق السالم 
4120وقف إطالق النار 
3015انتصار احلكومة 
94انتصار املتمردين 

8843نشاط منخفض أو معدوم
63اختفاء طرف من الوجود 

205100اإلمجايل 
Sources: UCDP Termination Dataset version 2.0-2015; Joakim Kreutz, ‘How and 
when armed conflicts end: Introducing the UCDP Conflict Termination dataset’, 

Journal of Peace Research, 47:2 )2010(, pp. 243–50. There are 210 conflict episodes that 
ended during 1990– 2013, although for five observations the termination is not coded.

والسؤال هو: إذا كانت هذه “التشوهات” تؤثر أم ال، وإذا كانت كذلك فإىل أي مدى 
يكون أتثريها على النتائج املتمخضة عن التحليل اإلحصائي. 

ويف تعريفنا، فإن هناية النزاع املسلح هو بداية مرحلة ما بعد النزاع املسلح أو موجة السالم، 
وإن تعريف هناية النزاع املسلح هو أمر يثري إشكالية كبرية. ففي الوقت الذي تنتهي فيه النزاعات 
املسلحة إىل التسوايت أو االنتصارات عسكرية، فإن العديد من النزاعات ما تزال مستمرة على 
مستوى أدىن من 25 حالة وفاة جراء املعارك سنوايً؛ ومن هنا فإن جمموعة بياانت النزاعات املسلحة 
ACD ال تسجل النزاعات إذا كان عدد الضحااي جراء املعارك أقل من 25 قتياًل؛ وعليه فإن النزاع 
املسلح يتوقف يف السنة اليت يالحظ فيها عدد الضحااي أقل من 25 قتياًل جراء املعارك. وصنف 
يوكيم كريوتز23 إهناء النزاع املسلح، ومّيز بي النصر العسكري واتفاقيات السالم، ووقف إطالق 
النار »والنتائج األخرى«. فالنصر يتحقق حينما ينهزم أحد جانيب الصراع أو يتم القضاء عليه أو 
يستسلم. فيما يعرف اتفاق السالم على أنه اتفاق بي اجلهات الفاعلة الرئيسة املعنية حبل النزاع 
وميكن قبوله يف أثناء استمرار النشاط املسلح. ومت ترميز النزاعات على أهنا قد انتهت مبوجب اتفاق 
23- Kreutz, ‘How and when armed conflicts end’; Joakim Kreutz, UCDP Conflict Termination Dataset 
Codebook, v.2-2015, 19 February 2016.
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السالم إذا ما تبعه توقف النشاطات العسكرية؛ وعلى النقيض من ذلك فإن وقف إطالق النار هو 
اتفاق ينهي العمليات العسكرية، لكنه ال ينطوي على حل النزاع.

هناك عدٌد كبرٌي من النزاعات املسلحة ال تنتهي ال ابلنصر وال ابلتسوية، لكنها تستمر بوترية 
ال تفضي إىل 25 حالة وفاة جراء املعارك؛ وهذه الفئة تشكل 43% من مجيع حاالت الرصد لتلك 
النزاعات ويطلق عليها “نشاط منخفض أو معدوم”. أما الفئة املتبقية فتتضمن حاالت ال تستويف 
فيها املعايري األخرى، على سبيل املثال حينما خيتفي أحد أطراف الصراع أو يهزم يف صراع آخر يف 
الوقت نفسه. وفيما يتعلق حبلقات الصراع الـ 205 اليت انتهت بعد عام 1989، يعرض اجلدول 

رقم 1 التكرار للنتائج املختلفة. 
نظرة أوىل على صمود السالم    

احلرب  بعد  ما  حقبة  على  سنركز   ACD املسلحة  النزاعات  بياانت  جمموعة  ابستخدام 
الباردة. وهكذا سنأخذ ابحلسبان حلقات النزاع املسلح اليت انتهت يف العام 1990 أو بعده، وأن 
السنة األخرية اليت ميكن مالحظتها )رصدها( هي 2013؛ وهذا يوفر لنا 210 موجات سالم كما 
نوقش آنفاً. ومن بي موجات السالم تلك هناك 62 موجة سالم منفردة أي إن السالم بدأ مث 
إما أنه يستمر حىت هناية املدة وإما ينتهي بسبب استمرار الصراع حىت العام 2013. أما موجات 
ينتهي، ومت مالحظة  الـ 148 األخرى فهي تنطوي على موجات يتكرر فيها الصراع مث  السالم 

)رصد( موجة سالم أخرى واحدة على األقل. 
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اجلدول رقم 2: عدد بقاء موجات السالم )دالة البقاء لكابالن-مري(
دالة البقاءالفشلموجات السالمهناية السنة

12050100
2201199.5
31603382.8
41411674.4
51191566.3
61021060.5
799159.9
888855.0
983253.7

1077153.0
1171450.2
1268050.2

وقبل أن ننتقل إىل حتليل االحندار نود أن ندرس األمناط التجريبية لبياانت موجات السالم 
توفري هذه  وقد مت  ذلك؟  اهنارت ومىت حصل  اليت  السالم  ما عدد موجات  تتمثل ابآليت:  اليت 
الشكل رقم )1( واجلدول  لكابالن-مري كما هو موضح يف  البقاء  تقديرات  قبل  املعلومات من 
رقم )2(، ويوضح الشكل رقم )1( موجات السالم اليت مت قياسها يف األايم. ويف البداية فإن كل 
مالحظاتنا ومع مرور الوقت جند أن بعض موجات السالم انتهت وبعضها اآلخر ما زال مستمراً. 
وبعد تعريف بياانت جمموعة بياانت النزاعات املسلحة ACD، مت تعريف النزاعات ابحلد األدىن 
من سنة  أقصر  السالم  مدة  تكون  أن  وهو 25 ضحية وال ميكن  املعارك سنوايً  للضحااي جراء 
السنة األوىل  البياين لكابالن-مري، ومن هناية  الرسم  واحدة، وهذا ميثل اجلزء األول املسطح من 
حىت 5.5 سنوات )2000 يوم سالم(، فإن تقديرات البقاء احندرت بنحٍو حاد مقارنة ابحلقبة اليت 
بعدها؛ وهذا يفرتض أن موجات السالم أكثر عرضة لالهنيار ضمن السنوات اخلمس األوىل مقارنة 
ابلسنوات اخلمس اآلتية. ويقدم اجلدول رقم 2 املعلومات نفسها. فبعد سنتي استمرت نسبة 99.5 
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ابملئة من كل موجات السالم، أي إن 1% حاالت السالم قد فشلت )تكررت احلرب(، وبعد 
ثالث سنوات فإن 83% من موجات السالم قد استمرت، وبعد 12 عاماً مل يبق سوى نصف من 

موجات السالم اليت استمرت )%50(. 
ويظهر الشكل رقم )2( رسوم دالة البقاء النامجة عن نتائج النزاع املسلح السابق، وحنن منيز 
بي التسوية )اتفاقات السالم ووقف إطالق النار جمتمعة( والنصر )احلكومة أو انتصار املتمردين( 
وغريها )النشاط املنخفض أو خيفي أحد أطراف الصراع عن الوجود(، ومتثل اخلطوط العليا استمرار 
السالم ملدة أطول، أي إهنا تنطوي على خطر أقل من الفشل )اندالع النزاع مرة أخرى(. وعلى وفق 
الشكل رقم )2( فإن االنتصارات ترتبط مبوجات سالم طويلة يتبعها تسوايت، فيما من املرجح أن 
تنهار موجات السالم بعد نشاط منخفض، ويفرتض توظيف االختبار الرمسي أبن دااّلت )دواّل( 

البقاء جوهرايً بعضها عن بعضها اآلخر. 
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ويف الشكل رقم 3 رمسنا موجات السالم النامجة عن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم 
 UNPKOs ومن دوهنا؛ إن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs املتحدة
 .DPKO هي عمليات حفظ السالم اليت تقودها إدارة عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة
)ينظر امللحق، اجلدول رقم 1 لالطالع على قائمة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت 
أخذت ابحلسبان ألغراض هذا التحليل(. وعرفنا إدارة عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة 
بوصفها متغرياً ومهياً بقيمة 1 ابلنسبة للسنوات اليت توجد فيها إدارة عمليات حفظ السالم التابع 
لألمم املتحدة، وعلى الرغم من أن خط موجات السالم بوجود إدارة عمليات حفظ هو فوق خط 
موجات السالم اليت من دون تلك اإلدارة؛ األمر الذي يفرتض أن إدارة عمليات حفظ السالم 
التابع لألمم املتحدة ترتبط مبوجات سالم أطول، إال أن االختبار الرمسي يشري إىل عدم وجود فرق 
مهم بي موجات السالم بوجود إدارة عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة، وتلك اليت من 
دوهنا، وهذا هو احلال أيضاً حينما أنخذ موجات السالم اليت استمرت ملدة أقصاها 4000 يوم 
 UNPKOs فقط، وسنعود يف أدانه إىل مناقشة دور قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

ومسامهتها يف دميومة السالم. 



ملاذا يدوم السالم؟ حتليل االستقرار ما بعد النزاع

15

املنهج  
يف حتليلنا اإلحصائي نريد أن نتعرف على العوامل اليت تسهم يف حتقيق االستقرار يف مرحلة 
تعطي  اليت   )h(t دالة اخلطورة تقدير  لنا  يتيح  البقاء  تطبيق حتليل  إن  إذ  النزاع،  بعد  ما  السالم 
احتمااًل هو أن احلدث )هناية السالم( سيحصل ابلنظر الستمرار السالم حىت وقت حمدد، وبنحٍو 

أكثر وضوحاً ميكننا كتابة دالة اخلطورة t( h( على النحو اآليت: 
)h(t = h0)t( exp )xjβ0(

عامل مشرتك جلميع  اخلطر  فهذا  للخطر،  األساس  إىل خط  لإلشارة   )h(t تستخدم  إذ 
موجات السالم ويرمز له بـ j. وان دالة الـ )exp( مضروبة خبط األساس للخطورة، أي إن النماذج 
توضح كيفية أن املتغريات التفسريية x تغري خط األساس للمخاطر، وإن دالة )exp( متنع اخلطورة 

لـ h(t( من أن أتخذ قيمة سلبية24.
وميكن حتديد دالة اخلطورة بطرق خمتلفة، وإذا ما كان لدينا توقع نظري بشأن شكل هذا 
تعيي عوامل  فيمكننا  الزمن-  التسوية على مر  أو  املثال االحنسار واالرتفاع  اخلطر -على سبيل 
لوصف دالة اخلطورة احملددة. أو بعبارة أخرى نستطيع إخضاع دالة اخلطورة للقياس، ومع ذلك يف 
حالتنا ال توجد نظرية لتقودان إىل خيار دالة اخلطورة؛ ونتيجة لذلك فإن استخدام أمنوذج كوكس 
للمخاطر النسبية -وهو أمنوذج ينتمي اىل فئة النماذج شبه املعلمية25- فإن الشكل التوزيعي اخلاص 
لألوقات الزمنية ترك من دون حتديد، ولكن االفرتاض الذي مت وضعه، هو أن املتغريات التفسريية 
حولت معدل اخلطورة على حنو متناسب26، فاستخدام أمنوذج املخاطر النسبية لكوكس هو أمر 

شائع يف دراسة مدة السالم، فقد إستخدمه كل من والرت وفوتنا على سبيل املثال 27. 

24- For an overview of modelling choices, see Mario Cleves, Roberto G. Gutierrez, William Gould, and 
Yulia V. Marchenko, An Introduction to Survival Analysis Using Stata (3rd edn, College Station, Texas: 
Stata Press, 2010), ch. 3.
25- Janet M. Box-Steffensmeier and Bradford S. Jones, Event History Modeling: A Guide for Social 
Scientists (New York: Cambridge University Press, 2004), ch. 4.

26- إن مدى مالءمة تطبيق أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية يستند إىل فرضية التناسب وقد قمنا ابختبار ما إذا كانت هذه 
الفرضية قائمة أم ال، وفضاًل عن ذلك فنحن حباجة دراسة موجات السالم املتعددة، وعينتنا حتتوي على موجات سالم متعددة، أي 
موجات السالم اليت انتهت بسبب تكرار النزاع، وبعدها ينتهي النزاع، ومن مث تسجل حلقة جديدة من السالم؛ ومن أجل حساب 

الرتابط احملتمل بي موجات السالم قمنا بتجميع األخطاء املعيارية بواسطة العامل الذي يعرف )معّرف( النزاع.    
27- Walter, ‘Why bad governance leads to repeat civil war’; Fortna, ‘Does peacekeeping keep peace?’.
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إن هدفنا الرئيس من وراء دراسة تثبيت السالم على أساس حتليلنا للبقاء هو أن نستخلص 
َذتنْ بعض اإلجراءات، فأنه من  االستدالالت السببية28، ونريد أن يشري حتليلنا إىل أنه إذا ما اختُِ
املرجح أن يستمر السالم، ومع ذلك علينا أن نكون حذرين بشأن كيفية تصميم حتليلنا اإلحصائي 
وتفسريه. فحينما يسبق احلدث A احلدث B فإنه من األسهل تربير االستنتاج أبن A قد يسبب 
B، ومقارنة ابلوضع الذي حيصل فإن احلدثي A وB حيداثن يف وقت واحد ومن املمكن أن يكون 
احلدثA  قد تسبب ابحلدث B أو العكس، أي إن احلدث B كان سبباً يف حصول A، أو أن 
حدث شيٌء غري معروف C حيرك كاًل من A وB؛ ولذلك فمن املهم النظر يف التزامن والتجانس، 
ويف حالتنا فإن خصائص النزاع -مثل القتال للسيطرة على األراضي والتجنيد اإلثين- حتدث قبل 
حصول السالم، وابملثل أيضاً، ونتيجة الصراع )النصر والتسوية وغريها( حتدث قبل حدث السالم. 
ومن مث فال بد تضمي هذه املتغريات بنحٍو مباشر يف أمنوذجنا وتفسريها، ومن انحية أخرى فإن 
الدخل والسالم يتم قياسهما يف الوقت نفسه، الهنما حيداثن يف وقت واحد بنحٍو متزامن. فمن 
الوارد أن يستمر السالم إذا كانت الدخول أعلى، ولكن من املرجح أيضاً أن يكون الدخول أعلى 
كلما طال السالم، ومن مث فنحن هنا أمام مشكلة التجانس؛ ومن أجل حل مشكلة التجانس 
قمنا بتأخري إدراج الدخل أي أن جنعل الدخل يسبق احلدث؛ وحينها سيكون التربير النظري هو أن 

الدخل السابق واحلايل يرتبطان ارتباطاً وثيقاً. 
ويثري إدراج قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs يف أمنوذجنا عدداً من 
الوقت  ففي  متزامنان،  مها  نفسه  والسالم  السالم  قوات حفظ  أن  ونالحظ  احملتملة،  املشكالت 
الذي قد يكون لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs أتثري على مدة السالم، 
فمن املتصور أيضاً أن مدة السالم )املتوقعة( هلا أثر على قرار نشر قوات UNPKOs وعلى مدة 
التابعة  السالم  قوات حفظ  أرسلت  ما  فإذا  االختيار،  مشكة  هي  األوىل  فالقضية  أيضاً،  البعثة 
لألمم املتحدة أساساً إىل حاالت سالم أسهل )أصعب( فإن ذلك سيؤثر على نتائجنا29؛ ومن 
شأن املعامل اإلجيايب )السليب( أن يبالغ يف تقدير )يقلل من شأن( أتثري عمليات حفظ السالم، 
ات يف متغرّي UNPKOs تتأثر مبدة السلم. ويف  فضاًل عن ذلك فإن العملية اليت تؤثر فيها التغريُّ
ظل هذه الظروف، فإن التفسريات املعتادة للمتغريات التفسريية ال تصمد يف حتليل البقاء، ويتمثل 
أحد احللول يف استبعاد هذه املتغريات اإلشكالية. ومع ذلك فإن إستبعاد املتغريات التفسريية ذات 
الصلة ابجلوانب النظرية يفضي إىل سوء حتديد األمنوذج أي احتمال وجود مشكالت أكرب. ومن 
28- For a detailed discussion of causal inference, see Box-Steffensmeier and Jones, Event History Modeling, 
ch. 7.
29- In her study of the initial post-Cold War period (1989–99), Fortna finds that UNPKOs are not deployed to 
the easiest cases (that is, where conflicts have ended in a decisive outcome). See Fortna, ‘Does peacekeeping 
keep peace?’.
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منظور استشاري يف جمال السياسة العامة جند أنه يف حال ال نستخدم سوى املتغريات التفسريية اليت 
تكون خارجية متاماً، فلن نتمكن من حتليل عدد من القضااي السياسية املهمة، ويتمثل أحد احللول 
اإلحصائية ملشكلة قضااي التجانس والتزامن، هو استخدام متغريات مساعدة، إالّ أن هذا اخليار 
غري متاح ألمنوذج اخلطورة؛ وابلنسبة لدراستنا فنحن ندرس هذه املشكالت اإلحصائية وأنخذها 

ابحلسبان. 
النتائج

نُنا من اختبار أتثري عدد من املتغريات  سنعمل يف هذا القسم على وضع أمنوذج أساس ميُكِّ
املهمة على دميومة السالم. وهذه املتغريات الرئيسة هي: نتائج النزاع، وخصائص النزاع املسلح، 
أمنوذجاً  قدمنا  انطالق  وكنقطة   .UNPKOs املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  قوات حفظ  ونشر 
إذا كان  النزاع- وما  نتيجة  السالم فقط -وهي  قبل بدء موجة  اليت وقعت  يستخدم اخلصائص 
النزاع على األراضي اليت هي حتت سيطرة احلكومية، ومدة النزاع وضراوته )العدد اإلمجايل للقتلى 
يف املعارك(؛ وهذا له ميزاتن: األوىل: أهنا تتيح لنا تضمي مجيع املالحظات. واألخرى أن هذه 
املتغريات حتصل يف وقت سابق على موجات السالم وحنن ال نقلق بشأن قضااي التجانس والتزامن، 
وبداًل من اإلفصاح عن املعامالت، قمنا حنن بتبيان عن نسب اخلطورة. وتشري نسبة اخلطورة األكرب 
من 1 إىل أن هذا املتغري يزيد من خطورة )أو خطر( إهناء السالم، وميكن تفسري نسبة اخلطورة 
بشكل واضح وهي: أن نسبة 1.5 تشري إىل أن تغيري وحدة واحدة من املتغري التفسريي يزيد من 
خطر اهنيار السالم بنسبة 50% )0.5-= 5. 1-1( أما نسبة اخلطورة اليت هي أقل من 1 فتشري 
إىل اخنفاض نسبة اخلطورة وهو ما جيعل السالم أكثر دميومة. وتشري نسبة اخلطورة البالغة 0.4 إىل 

حدوث إخنفاض بنسبة 60% حينما يتغري املتغري التفسريي بوحدة واحدة )1–0.4 = 0.6(. 
يف أمنوذجنا )اجلدول رقم 3 العمود 1( قمنا بتضمي متغريات ومهية لنتائج النزاع، ويشمل 
تصنيفنا “التسوية” اتفاقيات السالم وكذلك وقف إطالق النار، وتشمل فئة “أخرى” حاالت 
بياانت  جمموعة  معايري  تستويف  ال  اليت  احلاالت  على  فضاًل  النشاط  من  معدومة  أو  منخفضة 
النزاعات املسلحة ACD، كاختفاء أحد أطراف النزاع عن الوجود على سبيل املثال: “النصر” 
هو الفئة احملذوفة، وتؤشر نسبة اخلطورة إىل أن خطورة اهنيار موجة السالم حتدث إذا كانت النتيجة 
“أخرى” هي أعلى بنسبة 308 يف حالة النصر. أما موجات السالم اليت تنتهي ابلتسوية فتزيد 
اإلمجايل  )املقاسة ابلعدد  النزاع  وال ضراوته  مدة  تعد  االنتصار، وال  احتمال  بنسبة 276 على 

للوفيات يف املعركة( ذات أمهية. 
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جدول رقم )3(: مدة السالم خصائص النزاع السابق.
)1()2()3()4(

 النتيجة = أخرى 
)نشاط منخفض(

4.080***
)0.000(

4.138***
)0.000(

1.476**
)0.037(

1.470**
)0.039(

**2.764النتيجة = التسوية
)0.009(

*2.074 النتيجة = اتفاقية سالم
)0.076(

 النتيجة = وقف إطالق
النار

3.611***
)0.003(

***0.362 النتيجة = النصر
)0.009(

النتيجة = النصر 
**0.234احلكومي

النتيجة = انتصار 
املتمردين

)0.016(
0.851**
)0.743(

 مدة النزاع
0.999
)0.705(

0.999
)0.634(

0.999
)0.705(

0.999
)0.807(

 قتلى النزاع املسلح
1.000
)0.813(

1.000
)0.638(

1.000
)0.813(

1.000
)0.870(

 حلقات السالم عدد
 املالحظات

205
1925

205
1925

205
1925

205
1925

94949494 عدد حاالت الفشل
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 Notes: Hazard Ratios reported, p-values in parentheses, dependent 
variable peace duration *.significant at 10%; ** significant at 5%; *** 

significant at 1%.

نقوم حنن ابختبار ما إذا كان خياران لوضع أمنوذج ملدة السالم ابستخدام أمنوذج املخاطر 
اختياران  أن  املخاطر، ومن مث نستنتج  تناسبية  اختبار  أم ال من خالل  النسبية لكوكس مناسب 
لألمنوذج مناسب. فهذا االحندار األول يشري إىل أن إهناء النزاع هو أمر مهم الحتمالية السالم، 
وما تبقى من هذا اجلدول، فقد قمنا ابلتحقق من هذه النتيجة بتفاصيل أكثر، ففي األمنوذج األول 
قمنا بتصنيف كل من اتفاقيات السالم، ووقف إطالق النار بوصفهما “تسوية” لكن يف العمود 
رقم 2 قمنا ابلتحقق من اتفاقيات السالم ووقف إطالق النار بنحٍو منفصل، وتشري النتائج إىل أن 
كل من وقف إطالق النار واتفاقات السالم أكثر عرض لالهنيار من االنتصارات، وعلى الرغم من 
أن هذه اخلطورة هي أكرب ابلنسبة لوقف إطالق النار، فمع ذلك حينما قمنا ابختبار التكافؤ يف 
نسب خماطر اتفاقات السالم ووقف إطالق النار وجدان أنه ال ميكننا أن نرفض هذه الفرضية عند 
مستوى 10%30، مث قمنا بعدها ابلتحقق من طبيعة النصر من خالل اآليت: أواًل قمنا بتغيري الفئة 
املرجعية من النصر إىل التسوية يف اجلدول رقم 3 العمود رقم 3، والنتائج كانت نفسها يف العمود 
رقم 1، مع ذلك فإن التغيري يف الفئة املرجعية يعين أننا جيب أن تفسري معامل املتغري الومهي للنصر 
كنسبة عكسية لنسبة اخلطورة حي التسوية )2.76/1 = 0.36(. ويف العمود رقم 4 قمنا بتضمي 
متغريات ومهية ألمور أخرى وهي انتصار احلكومة وانتصار املتمردين. وتشري النتائج إىل أنه وعلى 
الرغم من أن حلقات السالم هي أقل عرضة لالهنيار بعد انتصارات احلكومة، إالَّ أنه من غري املرجح 
أن تنهار مقارنة ابنتصارات املتمردين، وأحد األسباب -كما يفرتض شون زيغلر- قد يكون أن 

حركات التمرد أكثر عرضة لالنشقاق31. 

30- χ2 = 2.84, p = 0.09.
31 - Sean M. Zeigler, ‘Competitive alliances and civil war recurrence’, International Studies Quarterly, 60:1 
(2016), pp. 24–37. 
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اجلدول رقم )4(: إشتقاق األمنوذج األساس: دراسة النزاعات اإلقليمية واإلثنية والدخل.  
)1()2()3()4(

 النتيجة = أخرى
3.836***
)0.001(

1.659
)0.316(

3.374***
)0.004(

3.397***
)0.004(

النتيجة = تسوية 
2.631**
)0.014(

1.472
)0.395(

2.145**
)0.052(

2.256**
)0.040(

مدة النزاع
0.999
)0.734(

0.999
)0.587(

0.999
)0.731(

0.999
)0.624(

 قتلى النزاع املسلح
1.000
)0.786(

0.999
)0.567(

0.999
)0.575(

0.999
)0.799(

 النزاع اإلقليمي 
1.342
)0.169(

 النزاع اإلثين
1.306

)0.430(
 الدخل )نصيب الفرد

 من الناتج احمللي
اإلمجايل(

0.836*
)0.098(

205131178178حلقات السالم 
1925138516591659عدد املالحظات 

94477777عدد حاالت الفشل 
 Notes: Hazard Ratios reported, p-values in parentheses, dependent
 significant at 10%; ** significant at 5%; *** *.variable peace duration

.significant at 1%

ومع ذلك جيب أن هنتم بعدم وجود انتصارات للمتمردين سوى نسبة قليلة هي 4% وهو ما 
قد ميثل خطأ معيارايً كبرياً يف نسبة اخلطورة. وحينما قمنا ابختبار ما إذا كانت نسبة اخلطورة هي 
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نفسها ابلنسبة النتصارات احلكومة أو املتمردين، فإننا ال نستطيع إال أن نرفض هذه الفرضية على 
مستوى%10 32.   

وحىت اآلن فإن نتائجنا تشري إىل أن شدة وطأة النزاع املسلح -اليت تقاس على أساس مدة 
النزاع- والوفيات النامجة عن القتال، هي ليست مهمة يف تفسري مدة السالم، وعلى النقيض من 
ذلك فيبدو أن إهناء النزاع املسلح هو أكثر أمهية يف حتديد ما إذا كان السالم سيدوم، فالسالم 
أقل عرضة لالهنيار بعد االنتصارات العسكرية مقارنة ابلتسوايت33، ولكن التسوايت بدورها أكثر 
احتمااًل لتوفري سالم أطول أمداً من احلاالت اليت كان فيها نشاط النزاع منخفضاً ولكن ظل من 
دون حل، وحينما ندرس طبيعة االنتصار أو التسوية جند بعض األدلة تشري إىل أن االنتصارات 
احلكومية هي أكثر استقراراً مقارنة ابنتصارات املتمردين طاملا تتبعها موجات سالم أطول مقارنة 
وقف إطالق النار؛ ومع ذلك فإن األدلة ضعيفة نسبياً، وحنن نواصل حتليلنا من دون التمييز يف 

فئيت »التسوية« و»النصر«.
 ويف اجلدول رقم 4 حنن ندرس أمهية عدد من املتغريات التفسريية األخرى، وبدأان بتضمي 
متغري ومهي للصراع اإلقليمي، وهو أيخذ قيمة )1( إذا كان هدف النزاع هو السيطرة اإلقليمية، 
ابلنسبة  اخلطورة  نسبة  أن  ابلذكر  واجلدير  احلكومية.  السيطرة  هو  اهلدف  إذا كان   )0( وقيمة 
للصراع اإلقليمي ليست كبرية، لكن مع ذلك ميثل تضمي هذا املتغري خروجاً على فرضية املخاطر 
من  البياانت  توفري  املسلح، ومت  اإلثين  للنزاع  متغري ومهي  قمنا إبضافة  العمود 2  النسبية34. ويف 
ووشربنيغ وآخرون، وقمنا برتميز الصراع على أنه إثين إذا حتققت الشروط اآلتية: )1( حينما تقوم 
مجاعة بتقدمي مطالب ابلنيابة عن مجاعة إثنية، )2( إذا كان التجنيد يتبع خطوط إثنية35؛ وهذا 
املتغرّي هو مشابه ملتغري الصراع اإلقليمي الومهي، ففي نسبة 73% من كل النزاعات املسلحة كان 
النزاع إثنياً وكان ينطوي على قتال على إقليم أو كان نزاعاً غري إثين ويتضمن قتااًل على السيطرة 
احلكومية. وفضاًل عن ذلك فإن إدخال صراعات إثنية يغري النتائج بنحٍو كبري؛ وهذا األمنوذج ال 
خيالف فرضية املخاطر النسبية فحسب، بل وليس له قيمية تفسريية أيضاً. وإن إدراج املتغري الومهي 
للحرب اإلثنية يقلل من حجم العينة، فبداًل من 205 من حلقات السالم )يقابلها 1925 حالة 
أجل  )يقابلها 1385 حالة رصد(؛ ومن  ننظر يف 135 حلقة سالم  أن  إال  يسعنا  رصد(، ال 
التحقيق يف أتثري حجم العينة قمنا إبعادة تقدير ألمنوذجنا األساسي يف اجلدول رقم  3 العمود 
32- χ2 = 2.86, p = 0.09.
33-We also know this from Licklider’s work. See Roy A. Licklider, ‘The consequences of negotiated 
settlement in civil wars 1945–1993’, American Political Science Review, 89:3 (1995), pp. 681–90.
34- χ2 = 12.47, p = 0.029.
35- Julian Wucherpfennig, Nils W. Metternich, Lars-Erik Cederman, and Kristian Skrede Gleditsch, 
‘Ethnicity, the state, and the duration of civil war’, World Politics, 64:1 (2012), pp. 79–115. 
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رقم1 ووجدان أن نتائجنا مل تعد قائمة على هذه العينة املصغرة، ويبدو أن تقليص حجم العينة يؤثر 
على النتائج بنحٍو ملحوظ. 

 ACD وحىت اآلن مل ننظر إالّ يف املعلومات اليت توفرها جمموعة بياانت النزاعات املسلحة
ومن ووشريبنيغ وآخرون، واألخري قام بتقليص عدد املالحظات إىل حد كبري، ويؤدي أي ربط مع 
جمموعة البياانت األخرى إىل فقدان املالحظات، ويف كثري من األحيان ال يتم مجع متغريات إضافية 
لبعض النزاعات؛ ألن تعريف النزاع خيتلف عرب جمموعات البياانت. وهناك سبب آخر وهو صعوبة 
مجع البياانت يف أثناء النزاع املسلح أو يف احلاالت املضطربة، لذا فإن هناك متغريات اقتصادية أقل 
مقارنة ابملتغريات السياسية، وميكن لعلماء االجتماع أن حيددوا يف بلد ما أنه يف حالة نزاع مسلح 
-على سبيل املثال الصومال- ولكنهم غري قادرين على مجع البياانت عن حجم السكان والدخل 
والصحة، وغري ذلك؛ لذا فإن أحد األسئلة الرئيسة هو ما إذا كانت نتائجنا التجريبية ما تزال سليمة 

حينما يتم تقليص حجم العينة.
الدخل  الفرد من  العمود رقم 3، قسنا نصيب  الدخل يف  انتقلنا إىل دراسة أتثري  وحينما 
اللوغارمت الطبيعي هلذا  القوة الشرائية ابلدوالر األمريكي ويقاس بفارق سنتي، وأخذان  مبا يعادل 
املتغري. ومرة أخرى فإن إدخال الدخل يقلل من حجم العينة إىل 178حلقة سالم )أي ما يعادل 
العينة  األساسي على هذه  أمنوذجنا  تشغيل  البحث عن طريق  املزيد من  إن  1,659مالحظة(. 
السابقة  نتائجنا  أن  ومبا   ،)4 رقم  )العمود  قائمة  تزال  ما  نتائجنا  أن  إىل  يشري  تقليصها  مت  اليت 
تعتمد على هذه العينة اليت مت تقليصها،  فقد قرران تضمي نصيب الفرد من الدخل يف أمنوذجنا 
األساس. واجلدير ابلذكر أن للدخل أتثرياً إجيابياً على مدة السالم، إذ إن اجملتمعات ذات الدخل 
الفردي املرتفع تتمتع بسالم أكثر دواماً، وإن نسبة اخلطورة هي أقل بكثري من 1، ويشري تقييم 
التأثري إىل أن التغريات الكبرية يف الدخل ترتبط ابخنفاض كبري يف خطر تكرار الصراع، وإذا عمل 
البلد الذي فيه احلد األدىن للدخل هو )142 دوالراً( على زايدة معدل الدخل بنسبة ) 3,605 
دوالر(، فإن اخلطر ينخفض بنسبة 18.1%. وإذا ما زاد بلد ما دخله من املعدل إىل احلد األقصى 
بعد  ما  اقتصادات  تسجل  ما  وكثرياً   .%7.9 بنسبة  سينخفض  اخلطر  فإن   )37,123( للدخل 
النزاع معدالت منو اقتصادي مرتفعة بسبب اخنفاض مدة األساس اليت يقاس فيها النمو، وحقيقة 
أن معدل نسبة النمو االقتصادي يف بوروندي -وهي أحد دراسة احلالة يف دراستنا- كان %4.1 
فقط للمدة من العام 2004 إىل العام 2013 )ابملقارنة مع 7.4% يف موزمبيق بي عامي 1993، 
و2013، و9.8% يف راوندا من العام 1995 إىل العام 2013، و7.5% يف سرياليون بي عامي 
2002 و 2013(، قد يساعد على تفسري سبب ترنح البلد على شفري احلرب األهلية وقت كتابة 

هذه الدراسة36. 
36- Nkurunziza case study for this project.
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وقد قمنا كذلك ابلتحقيق يف عدد من املتغريات التفسريية األخرى، ومل تكن أي من النتائج 
قوية مبا فيه الكفاية لتربير إدراجها يف األمنوذج األساس، ويبدو أن التحويالت املالية ال تؤثر على 
مدة السالم. ورمبا يكون هناك أتثري حمدود للمعونة على تعزيز السالم، ولكن قد يفضل املاحنون 
التحيز يف  النتائج رمبا تعاين من  البلدان اليت تبدو أكثر استقراراً، لذا فإن  تقدمي املساعدات إىل 

التجانس. 
وقد قمنا أيضاً ابلتحقيق يف تدابري عدم املساواة الرأسية واألفقية -عدم املساواة العمودية 
تكون من عدم املساواة بي األفراد أو األسر، ويعرف عدم املساواة األفقي أبنه عدم املساواة بي 
اجلماعات؛ غري أن الدراسة يعوقها عدٌد من املالحظات املفقودة، وال يشري حتليلنا إىل أي أتثريات 
من عدم املساواة األفقية، ورمبا يكون هلا أتثري مفيد صغري من تقليص التفاوت العمودي؛ إذ إنَّ 
إدراج مؤشر نظام احلكم كبديل للنظام السياسي هو أيضاً إشكالية نظراً إىل أن هذا املؤشر املركب 
مفيداً  هناك أتثرياً  احلكم جند  نظام  ندرج مؤشر  املسلح37. وحينما  النزاع  معلومات عن  يتضمن 
حمدوداً، إذ يقدم ولرت مزيداً من التحليل ملؤشرات احلوكمة، ويشري إىل أن سيادة القانون واملشاركة 
العامة من احملددات املهمة يف دميومة السلم38. وقمنا ابلتحقيق يف ما إذا كانت موجات السالم يف 
البلدان اليت متنح االستقاللية لألقاليم تستمر ملدة أطول، ولكن على خالف كولري وآخرون مل جند 
أي دليل39، ومل نعثر أيضاً على أي دليل على أن االنتخاابت هلا أتثري على خطر إهناء السالم، وقد 
أخذان ابحلسبان أيضاً أن املنافسة لالنتخاابت واملرحلة ما بعد االنتخاابت إالَّ أننا مل جند أي دليل 

على ان عملية السالم أكثر عرضة لالهنيار يف وقت االنتخاابت. 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  أثر  بدراسة  قمنا   )5( رقم  اجلدول  ويف 
UNPKOs، واألخرية هي عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بقيادة إدارة عمليات حفظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة )DPKO(، وميكن احلصول على بياانت حول أنواع عمليات حفظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKO من هوارد، وقمنا بتحديث هذه البياانت ألغراض هذه 
  UNPKOs الدراسة40 ، وتتوافر بياانت كمية على عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
املتحدة  األمم  موظفي  بشأن  بياانت  توفر  اليت   )IPI( الدويل  السالم  معهد  بياانت  قاعدة  من 
وضباط الشرطة واملراقبي والبلدان املسامهة41 فبدأان ببساطة إبدخال متغري ومهي يشري إىل وجود 
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKO )العمود رقم 1(، وتشري نسبة اخلطر إىل 
37- Nkurunziza case study for this project.
38- Walter, ‘Why bad governance leads to repeat civil war’.
39 - Collier, Hoeffler, and Söderbom, ‘Post-conflict risks’.
40- Lise Morjé Howard, UN Peacekeeping in Civil Wars (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 
updated by Kate Roll.
41- International Peace Institute (IPI), IPI Peacekeeping Database, available at: {www.
providingforpeacekeeping. org database}.
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أن عمليات قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة عملت على تقليل خطر إهناء السالم، إالّ أن 
نسبة اخلطر ليست كبرية على املستوايت التقليدية )p = 0.16(. وقد حققنا فيما إذا كان لعمليات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة “أتثري مناعي” أي إننا أدرجنا قيمة ومهية تبلغ قيمة 1 يف حي 
أن العملية موجودة وجلميع السنوات الالحقة )العمود الثاين(. وال توجد أي فروقات ذات داللة 
إحصائية بي مدة موجات السالم مع/أو من دون عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، 
أي بعبارة أخرى: إن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ال تقوم بدور “مناعي” ضد 
تكرار الصراع؛ وعلى أساس هذين األمنوذجي قمنا بدراسة ما إذا كان لنوع عملية حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة أمهية أم ال. ويف العمود رقم 3 أدرجنا متغرّياً ومهياً للبعثات اليت كانت هلا مهمة 
القيام بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج )DDR( للقوات املسلحة، ووجدان أن هذه البعثات 
تقلل وبدرجة كبرية من خطر اهنيار السالم. فهي تقلل من املخاطر بنسبة 69%. وحاولنا أيضاً 
تقدمي متغريات ومهية لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs اليت لديها قوات 
على األرض، أي ابستثناء العمليات مع الشرطة و/أو املراقبي فقط. ووضعنا بعد ذلك متغرياً ومهياً 
التابعة لألمم املتحدة  لعمليات حفظ السالم  لعمليات تنفيذ السالم وكذلك وضعنا متغرياً ومهياً 
اليت مل تقتصر على قاعدهتم، ومل يكن ألي من هذه املتغريات أي داللة إحصائية. مث انتقلنا إىل 
حتليل أتثري موظفي األمم املتحدة. ويف العمود 4 أدرجنا عدد موظفي األمم املتحدة، وهذا يشمل 
القوات والشرطة واملراقبي ويف العمود رقم 5 قمنا ابلتحقيق يف أتثري القوات والشرطة واملراقبي بنحٍو 
منفصل؛ وتشري النتائج إىل أن املراقبي ليس لديهم أي أتثري على خطر اهنيار السالم على ما يبدو، 

فالقوات تزيد من اخلطر والشرطة تعمل على تقليله.  

اجلدول رقم )5(: مدة السالم وقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.
)1()2()3()4()5()6(

***3.372***3.328***3.388***3.438***3.354***3.406النتيجة= أخرى 
)0.004()0.005()0.004()0.004()0.004()0.004(

***2.2382.671**2.197**2.320**2.285**2.341التسوية 
)0.040()0.058()0.035()0.046()0.042()0.013(

0.9990.9990.9990.9990.9990.999مدة النزاع 

)0.708()0.735()0.738()0.728()0.693()0.692(
 قتلى النزاع
 جراء املعارك

0.9990.9990.9990.9990.9990.999
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)0.611()0.694()0.572()0.566()0.562()0.581(

دخل الفرد من 
الناتج احمللي 

اإلمجايل 

0.834*0.834*0.806*0.831*0.811**0.819*

 )0.105()0.102()0.061()0.094()0.064()0.082(

قوات حفظ 
السالم التابعة 
لألمم املتحدة 

)املتغري الومهي(  

0.583

)0.166(

 عمليات 
حفظ السالم 
التابعة لألمم 

املتحدة )متغري 
ومهي قبل 

وبعد(

0.744

)0.372(

عمليات حفظ 
السالم التابعة 
لألمم املتحدة  

وعمليات 
نزع السالح 
والتسريح 

وإعادة الدمج 
)متغري ومهي(

0.313**

)0.048(

موظفو األمم 
املتحدة 

0.999
)0.475(

***0.999الشرطة 
)0.004(

0.999املراقبي 
)0.303(

**1.000القوات 
)0.035(
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 التسوايت*
 عمليات حفظ
 السالم التابعة
 لألمم املتحدة

0.209**

)0.017(
178178178178178178حلقات السالم 

 عدد
 املالحظات

165916591659165916591659

 عدد
 اإلخفاقات

777777777777

Notes: Hazard Ratios reported, p-values in parentheses, dependent 
variable peace duration.

 *significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

إن تقييم التغيري يف للخطورة من خالل مقارنة عدم وجود قوات مع متوسط عدد القوات 
)5,340( وجدان أن نسبة اخلطورة هي 48%. وحينما تزداد قوات الشرطة من الصفر إىل متوسط 

)790( فإن نسبة اخلطورة تنخفض بنسبة %43.
السالم  لتسوايت  التفاعل  شرط  إبدراج  قمنا   )5( رقم  اجلدول  من  األخري  العمود  ويف 
وعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، فوجدان أن نسبة اخلطورة أقل من 1؛ األمر الذي 
يؤشر على أن نشر قوات عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يدعم تسوايت السالم، 
وهذا األثر كبري؛ فبالنسبة لتسوايت السالم اليت حتصل من دون عمليات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة يكون خطر إهناء السالم فيها أعلى بنسبة 167%، لكن ابلنسبة لتسوايت السالم 
املدعومة من قبل عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، فإن خطر إهناء السالم ينخفض 
بنحو 44%42. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة مثرية لالهتمام، إال أهنا تعتمد على عدد قليل 
نسبياً من املالحظات، إذ مل يكن هناك سوى 34 من أصل 205 حلقات السالم كانت تنطوي 
42- Cleves, Gutierrez, Gould, and Marchenko, An Introduction to Survival Analysis Using Stata, provide a 
guide to the interpretation of interaction terms (see pp. 186–9). They stress that the inclusion of interaction 
terms does not necessitate the inclusion of the corresponding main effects. The shift of the baseline hazard 
is calculated in the following way: the coefficient estimates are simply the natural logarithms of the hazard 
ratios. For settlement the coefficient is ln(2.6714) = 0.9826 and for the interaction term UNPKO*settlement 
the coefficient is ln(0.2091) = −1.5651. The hazard ratio for observations that experienced a settlement and 
a UNPKO is thus exp(0.9826 – 1.5651) = 0.558.  . 
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على وجود لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت مت نشر 20 منها بعد التسوايت43. 
داللة  أي  جند  مل  أننا  إال  معها،  حاولنا  اليت  األخرى  املتغريات  من  عدداً  هناك  وإن   
إحصائية هلا، ومشلت املتغريات االقتصادية النمو االقتصادي، واملعونة اإلمنائية، والتحويالت املالية. 
 )polity IV( ومشلت املؤشرات السياسية مؤشر نظام احلكم من بياانت مؤشر نظام احلكم الرابع
واالنتخاابت. وهناك عدد من العوامل يف دراسة احلالة عدها كتاب دراستنا مهمة لدورها يف حفظ 
السالم اليت وجدان من الصعب جداً قياسها أو نفتقر إىل البياانت الشاملة حوهلا، وهي تشمل: 
الظروف االسرتاتيجية )مثل اجلمود(، ومؤهالت القيادة الوطنية، والتعاون السياسي، والتماسك بي 
أطراف النزاع، وسلوك الفاعلي اإلقليميي، واستخدام آليات العدالة االنتقالية، والتسوايت الشاملة 
)احلوكمة(. ومت فحص بعض هذه العوامل يف الدراسات املعنية بذلك، مبا يف ذلك عدد قليل من 
الدراسات اليت تستخدم حتليل البقاء44، وكان هناك عدد من املتغريات الشاملة النامجة عن دراسات 
احلالة اليت تقوض أو اليت هتدد بتقويض السالم والسيما الفساد، واحلكم السّيئ، واإلفالت من 
العقاب واملنافسة السياسية النخبوية واالفتقار إىل الشمولية، ونزاعات امللكية اليت مل حتل، والبطالة 

بي أوساط الشباب، وتتحمل هذه العوامل مزيداً من النظر املنهجي. 
 مناقشة 

يكون  قد  األمر  وهذا  السالم؛  مدة  شرح  الصعب  من  أن  املقالة  هذه  بداية  يف  الحظنا 
صحيحاً، » إذ إن كل سالم انجح ينجح بطريقته اخلاصة«، ومع ذلك فمن االحندارات اليت لدينا 
أنشأان عدداً من الضوابط التجريبية، ومن النتائج اإلحصائية القوية هي أن االنتصارات توفر مزيداً 
من السالم طويل األمد أكثر من التسوايت وأن النزاعات اليت مل حتل -مقاسة »بفئة أخرى«- من 
املرجح أن تنهار. وهناك بعض األدلة على اتفاقات السالم تتمخض عن سالم أطول أمداً مقارنة 
بوقف إطالق النار، وإن السالم يف حاالت االنتصار احلكومي يستمر مدة أطول مما هو عليه احلال 

يف حاالت انتصار املتمردين. 

43- In total there were 33 peace episodes that received UNPKOs at some stage: 20 after settlements, six after 
victories and seven in situations of ‘other’. 
44- On rebel group competition/fragmentation and its impact on peace duration, see Zeigler, ‘Competitive 
alliances and civil war recurrence’ and Rudl off and Findley, ‘The downstream effects of combatant 
fragmentation on civil war recurrence’; on other organisational characteristics of rebel groups, see John 
Ishiyama and Anna Batta, ‘Rebel organizations and conflict management in post-conflict societies 1990–
2009’, Civil Wars, 13:4 (2011), pp. 437–57; on features of power-sharing arrangements and their impact 
on peace duration, see Remzi Badran, ‘Intrastate peace agreements and the durability of peace’, Conflict 
Management and Peace Science, 31:2 (2014), pp. 193–217; Martin, ‘Coming together’; and Melani Cammett 
and Edmund Malesky, ‘Power sharing in postconflict societies: Implications for peace and governance’, 
Journal of Conflict Resolution, 56:6 (2012), pp. 982–1016; on inclusive peace settlements, see Call, Why 
Peace Fails.
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اإلثنية ختتلف عن  أو  الصراعات اإلقليمية  السالم بعد  وال جند أي دليل على أن مدة   
النزاعات اليت تدور حول سيطرة احلكومة، أو أن شدة وطأة النزاع املسلح -مقاسة مبدة النزاع أو 
أن تستمر مدة أطول.  العرقية متيل إىل  فالصراعات  السالم؛  املعركة- هلا أتثري على مدة  وفيات 
ويقول ووشريبنيغ وآخرون إن السياسيات اإلقصائية العرقية جتعل من غري املرجح أن تقبل احلكومات 
التسوايت، ومتيل اجلماعات املتمردة إىل أن يكون هلا تضامن اجتماعي أقوى، ومن مث تكون هلا 
القدرة على القتال مدة أطول45. ومع ذلك جند أن طول أمد النزاع ليس له أتثري كبري على مدة 
السالم، ومن انحية أخرى فإن النسبة األصغر من النزاعات اإلثنية تنتهي ابلتسوايت -35% ابلنسبة 
للصراعات اإلثنية إبزاء 43% ابلنسبة لكل النزاعات- وتنخفض النسبة األعلى من النزاعات اإلثنية 
إىل ما دون عتبة جمموعة بياانت النزاعات املسلحة ACD -46% من النزاعات اإلثنية إبزاء %40 

جلميع النزاعات-46. 
وقد قمنا كذلك بدراسة مؤشرات عدم املساواة األفقية والعمودية، ومل جند أي دليل على أن 
تدابري عدم املساواة األفقية تؤثر على مدة السالم، ولكننا جند بعض األدلة على أن عدم املساواة 
األفقية  هلا أتثري سليب على مدة السالم؛ ومع ذلك فقد تقلص حجم العينة بنحٍو كبري من خالل 

إدراج أي مقياس لعدم املساواة وينبغي التعامل مع هذه النتائج حبذر.
 وفيما خيصُّ عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة فلم جند سوى القليل من األدلة 

على أن لوجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أثراً على استتباب السالم.

 ومع ذلك جند بعض االدلة على أن قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة مع وجود 
عنصر نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج DDR تعمل على تعزيز السالم، وجدان كذلك أن 
أدلة على ان وجود قوات الشرطة يف املهمة )مهمة حفظ السالم( يسهم يف حتقيق السالم. وأخرياً 
جند أن لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أثراً إجيابياً على مدة السالم حينما ينتهي النزاع 
بتسوية؛ ونظراً لقلة عدد املالحظات فال ميكننا معرفة ما إذا كان هذا التأثري أقوى بعد إتفاقات 
السالم مقارنة بذلك بعد وقف إطالق النار. وميكن أن يكون أحد التفسريات احملتملة لتأثري قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة على استقرار السالم بعد التسوية يعزى إىل أن األمم املتحدة 

كان هلا دور يف تسوية النزاع.

45 - Wucherpfennig et al., ‘Ethnicity, the state, and the duration of civil war’.
46- Own calculations.
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 ويف دراستنا هذه نقصر حتليلنا على حقبة ما بعد النزاع، ولكن معظم قوات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة مت نشرها قبل إنتهاء النزاع املسلح. ومن أصل 33 عملية من عمليات قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت أدرجناها يف حتليلنا اإلحصائي، وهناك 20 عملية بدأت 
قبل هناية النزاع املسلح على النحو الذي مت ترميزه يف جمموعة بياانت النزاع املسلح. ويف حبث قدمه 
هافارد وآخرون، درس فيه احتمالية حدوث حتوالت يف السالم، والنزاع الثانوي، والنزاع الرئيس47، 
وتشري نتائجهم إىل أن قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة هلا أثر يف االستقرار. ويبدو أن 
املسار الرئيس يتمثل يف احلد من العنف يف أثناء النزاع، فالنزاعات الثانوية اليت ال تتسع لتصل إىل 
عتبة النزاعات الرئيسة، ميكن من خالل وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أن يصبح 
السلم أكثر احتمااًل. ويؤشر ذلك إىل أن وجود قوات حفظ  النزاعات الصغرية إىل  االنتقال من 
السالم التابعة لألمم املتحدة قد يكون دورها أقل من »حفظ السالم« مقارنة بـ »التحضري للسالم«، 
وهو التأثري الذي ال يسعنا دراسته يف حتليلنا للبقاء. بيد أن السلفادور -وهي أحدى دراسات احلالة 
تتكرر احلرب  مل  الدولة  ففي هذه  املالحظة؛  تدعم هذه  اليت  األدلة  تقدم بعض  اعتمدانها-  اليت 

األهلية، ومت نشر مراقيب األمم املتحدة لدعم اتفاق حقوق اإلنسان قبل وقف إطالق النار48.

اجلدول رقم 6: قوات حفظ السالم وتسوايت السالم )دراسات حالة( 

بدء عملية قوات حفظ السالم البلد 
بدء النزاعالتسوية السلمية التابعة لألمم املتحدة 

بوروندي 
حزيران 2004: مت نشر قوات 

حفظ السالم يف بوروندي 
ONUB )سابقاً قوات جنوب 

أفريقيا منذ أيلول2001(

آب عام 2000: إتفاق أروشا 
ويف تشرين الثاين عام 2003 مت 

FDD توقيع اتفاق من قبل
تشرين الثاين 2003 

تيمور 
الشرقية 

شباط عام 2000: مت نشر قوات 
 UNTAET حفظ السالم
IN- 1999  سسابقاً: يف أيلول
TERFET وهي قوات غري 

اتبعة لألمم املتحدة(

آاير 1999: االتفاق بي 
أيلول 1999إندونيسيا والربتغال 

47- Håvard Hegre, Lisa Hultman, and Håvard Mokleiv Nygård, ‘Evaluating the Conflict-Reducing Effect of 
UN Peacekeeping Operations’, mimeo (2014), available at: {https://www.dropbox.com/s/m1k612fg8vg1syc/ 
PKO_prediction_2013.pdf}.
48- Call case study for this project.
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متوز 1991: مت نشر قوات حفظ السلفادور
ONUSAL السالم

متوز 1990: اتفاق حقوق 
اإلنسان، ويف كانون الثاين 
1992 االتفاق النهائي. 

كانون األول 1992 

ليبرياي 
)احلرب 
األهلية 
الثانية( 

تشرين األول 2003: مت نشر 
 UNMIL قوات حفظ السالم
)سابقاً ECOMIL(، وهي 
قوات غري اتبعة لألمم املتحدة. 

متوز 2003آب عام 2003: اتفاق أكرا.

UN- : 1999سرياليون   ششرين األول
AMSIL

كانون األول 1990: اتفاق 
كانون الثاين 2002 لوم للسالم 

احلالة  دراسات  التمعن يف  املفيد  فمن  مغزى،  ذات  اإلحصائية  النتيجة  هذه  وبغية جعل 
اليت تفسر السبب الذي جيعل من وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أن تعمل على 
استمرار السالم مدة أطول، وكانت هناك مخس من احلاالت الست اليت مت حبثها يف هذه الدراسة 
للبلدان اليت استضافت قوات حفظ السالم تتفاوت من حيث احلجم واملدة والوالية )ينظر اجلدول 
رقم 6(، وكانت احلالة املتبقة يف النيبال حيث كانت توجد بعثة سياسية خاصة مل تقودها إدارة 
عمليات حفظ السالم ومت نشر مجيع العمليات دعماً التفاق السالم. ويف حالة السلفادور فقد 
اضطلعت بعثة األمم املتحدة )ONUSAL( فيها بدور حموري يف إبقاء تنفيذ اتفاق السالم لعام 
1992 على املسار الصحيح، والسيما فيما يتعلق بعمليات التسريح ونزع السالح والتأكد من 
حالة حقوق اإلنسان. أما يف حالة بوروندي فقد مت نشر قوات حفظ السالم يف العام 2003 
بعد إبرام اتفاق أروشا. ومن دون وجود القوات األجنبية )قوات االحتاد األفريقي AMID( ومن 
مث قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة )ONUB( حلماية السياسيي البورنديي الذي عادوا 
من املنفى، وكان من املشكوك فيه أن تشهد بوروندي االنتقال السياسي الذي أهنى 40 عاماً من 
حكم أقلية من النخب -على الرغم من أنه يف أثناء كتابة هذه الدراسة قد تعرض السالم إىل اخلطر 
مرة أخرى- ويف ليبرياي، فقد وفرت بعثة األمم املتحدة )UNIMIL( ضماانت أمنية حامسة ضمنت 
احلياة  بفاعلية يف  للمشاركة  لعام 2003  أكرا  اتفاق  بعد  الذي حيتاجه  األمان  املدين  للمجتمع 
 )INTERFET( السياسية. ويف تيمور الشرقية، ساعدت القوة الدولية اليت تقودها األمم املتحدة
على استقرار اإلقليم يف أعقاب أعمال العنف اليت شنتها املليشيات  املدعومة من إندونيسيا. وكانت 
ابلنسبة  املتحدة UNPKOs يف وقت الحق عاماًل مهماً  التابعة لألمم  السالم  عمليات حفظ 
ملتابعة ارتكاب اجلرائم حفظ النظام خالل املدة االنتقالية يف غياب الشرطة الوطنية واجليش؛ بيد أنه 
يف هذه احلاالت وغريها -اليت ساعدت فيه قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف استعادة 
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األمن واحلفاظ عليه- هي ابلتأكيد ليست العامل الوحيد املهم، وليس من الواضح كذلك ما إذا 
)بوروندي عام 2016 مثال  كان السالم الذي أنشئ يف هذه احلالت هو سالم مستدام ذاتياً 

على ذلك(. 
االستنتاجات

يشري حتليلنا للبقاء حبقبة ما بعد انتهاء النزاع إىل أنه من الصعب حتديد حمددات استقرار   
السالم. وهناك عدٌد من املتغريات اخلاصة ابلنزاع ليس ذات داللة إحصائية، فعلى سبيل املثال، أن 
مقاييس شدة وطأة النزاع )مدة النزاع املسلح وعدد وفيات املعركة(، فالنزاعات حتدث للسيطرة على 
احلكومة أو على إقليم، ولكن إذا كان هذا القتال للسيطرة على اإلقليم أو للسيطرة على احلكومة 
ال يبدو أنه يؤثر على مدة السالم. ومع ذلك هناك بعض املؤشرات على أن نوع إهناء النزاع هو 
مؤشر على استقرار السالم، فاالنتصارات العسكرية -والسيما من جانب احلكومة- جتعل السالم 
يستمر مدة أطول، ويبدو أن الدخل يعمل على استقرار السالم، أما املتغريات االقتصادية األخرى، 
مثل النمو واملعونة والتحويالت املالية فلم تكن ذات داللة إحصائية، وتشري دراستنا إىل املساواة 

العمودي واألفقي أيضاً إىل أن املتغريات ليست ذات داللة إحصائية.
 ودرسنا أيضاً أتثري عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، وهناك بعض األعمال السابقة 
 Fortna, ‘Does peacekeeping( القوات تعمل على استقرار السالم اليت تشري إىل أن هذه 
من  دليل  أي  مل جند  لكننا   ،)‘keep peace?’ and Collier et al., ‘Post-conflict risks
هذا القبيل؛ وقد يرجع ذلك إىل اختالف تعاريف النزاع )فقد استخدمنا بياانت جمموعة بياانت 
النزاعات املسلحة ACD( أو العدد األكرب من املالحظات، وجدان بعض األدلة على أن التسوايت 
أصبحت أكثر رسوخاً من خالل قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة؛ ومع ذلك علينا أن 
نضع يف احلسبان أن حجم العينة صغري نسبياً، وأن النتائج تراعي التغريات الصغرية يف حجم العينة، 

وهذا أمر غري شائع حي استخدام البياانت للبلدان املختلفة.
 ملاذا ميكن أن تكون عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKOs مهمة فيما 

يتصل ابلتسوية السياسية؟ 
إن من أحد هذه األسباب هو أنه ميكن لبعثة قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 
ان تروج مللف البلد املتضرر من النزاع؛ األمر الذي يولد اهتماماً إقليمياً ودولياً أكرب ودعم السالم 
هناك. ويتوقف الكثري أيضاً على الدور الدقيق الذي تؤديه بعثة قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
املتحدة الذي خيتلف من حالة إىل أخرى. وميكن أن تؤدي القوات التابعة لألمم املتحدة دوراً مهماً 
يف التحقق من األسلحة واالتفاقيات األخرى، ويف هتيئة الظروف اليت تفضي إىل إجراء االنتخاابت، 
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ويف هتيئة بيئة آمنة ملشاركة اجملتمع املدين، من بي مسامهات إجيابية أخرى، ومن أجل معرفة املزيد 
عن العالقة بي عمليات حفظ السالم ودورها يف حتقيق االستقرار يف حاالت التسوية ملرحلة ما 
بعد النزاع، فمن املفيد االطالع على دراسات احلالة للبلدان. وقد تضمنت مخساً من أصل ست 
حاالت موضوع نشر قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة UNPKO بعد التسوية، ويف كل 
حالة من احلاالت ميكن حتديد مسامهات خاصة أسهمت فيها عمليات حفظ السالم يف حتقيق 
االستقرار للسالم. ومبا أنه ال توجد سوى عشرين حلقة من حلقات السالم اليت مت فيها نشر قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة بعد التسوية؛ فعليه سيكون من املمكن إجراء متحيص أكثر 
تركيزاً جلميع هذه احلاالت لتحديد طبيعة وجود أي روابط سببية؛ وقد ترك هذا البحث للمستقبل. 

ملحق : اجلدول رقم )1(. عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 

UNIFIL قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
حىت الوقت 1978 / 03)اليونيفيل( 

احلاضر

ONUCA فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا
1992 / 198901 / 11الوسطى

UNAVEM II1995 / 199102 / 06بعثة األمم املتحدة الثانية للتحقق يف أنغوال
ONUSAL1995 / 199104 / 07بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور

UNPROFOR1995 / 199203 / 02قوة األمم املتحدة للحماية
UNUMOZ1994 / 199212 / 12عملية األمم املتحدة يف موزمبيق
UNOMIG2009 / 199306 / 08بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا
UNOMIL1997/ 199309 / 09بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليبرياي
UNMIH1996 / 199306 / 09بعثة األمم املتحدة يف هايييت

UNAMIR بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
1996 / 199303 / 10رواندا

UNMOT2000 / 199405 / 12بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجاكستان
UNAVEM III1997 / 199506 / 02بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال

UNCRO عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف
1996 / 199501 / 05كرواتيا
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UNMIBH2002 / 199512 / 12بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك

UNTAES إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا
1998 / 199601 / 01الشرقية وابرانيا وسريميوم الغربية

UNMOP إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا 
2002 / 199612 / 01الشرقية وابرانيا وسريميوم الغربية

UNSMIH1997 / 199607 / 07بعثة األمم املتحدة للدعم يف هايييت
MINUGUA1997/ 199705 / 01بعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال

MONUA 1999 / 199702/ 06بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال
UNTMIH1997/ 199712 / 08بعثة األمم املتحدة االنتقالية يف هايييت

MIPONUH2000 / 199703 / 12بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هايييت
UNCPSG 1998 / 199810 / 01فريق األمم املتحدة لدعم الشرطة املدنية

UNOMSIL1999 / 199810/ 07بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون

UNMIK بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
حىت الوقت 1999 / 06كوسوفو

احلاضر

UNTAET إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور
2002 / 1999/1005الشرقية

UNAMSIL2005 / 10/199912بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

UNOCIحىت الوقت 2004 / 04عملية األمم املتحدة يف ساحل العاج
احلاضر

ONUB2006 / 200412 / 06عملية األمم املتحدة يف بوروندي

MINUSTAH بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
حىت الوقت 2004 / 06هايييت

احلاضر

MINUSMA بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
حىت الوقت 2013 / 04لتحقيق االستقرار يف مايل

احلاضر
UNMISET2005 / 200205 / 05 بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية
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UNMILحىت الوقت 2003 / 10بعثة األمم املتحدة يف ليبرياي
احلاضر

UNMIT2012 / 200612 / 08بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور

UNISFAحىت الوقت 06 / 2011قوات األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي
احلاضر 

 Notes: ‘Present’ marks the end of the period of observation, which
ended on 31 December 2013. We only list United Nations Peace-

 keeping Operations for post-conflict periods that we could include
 .in our analysis presented in Table 5


