
ملاذا يف�سي احلكم ال�سّيئ 
دد احلرب الأهلية اإىل جتُّ

ترجمة وتحرير: مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

بارابرا ف. والتر



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة 
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية 
اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.

حقوق النشر حمفوظة  2017

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org



ملاذا يفضي احلكم السّيئ إىل جتُّدد احلرب األهلية

3

خالصة 
إنَّ معظم احلروب األهلية املعاصرة ما هي اليوم إال تكرار حلروب أهلية سابقة، وعلى خالف  
النظرايت الكالسيكية املتصلة املظامل والفرص، فإن هذه الدراسة تقدم نظرية تكرار احلرب األهلية 
اليت تسلط الضوء على الدور احلاسم الذي تؤديه املؤسسات السياسية والقانونية يف تقييد النخب 
يف دول ما بعد احلرب األهلية، فمثل هذه القيود تعمل مبنزلة رقيب على السلطة التنفيذية، وتساعد 
النخب اليت يف السلطة على االلتزام مبصداقية ابإلصالح السياسي، وتفضي إىل الوضع الذي ال 
حيتاج فيه املتمردون اإلبقاء على املليشيات بوصفها آلية ملناهظة النخب السياسية، وكل هذا يقلل 
من احتماالت جتدد احلرب األهلية وابستخدام التحليل اإلحصائي لسنوات ما بعد النزاع، توضح 
هذه الدراسة أن املؤسسات السياسية القوية ال ترتبط بنحٍو مهم وسليب ابحلرب األهلية فحسب، 

بل تعد من احملددات األساسية إذا كانت البلدان تقع يف فخ الصراع. 
تكمن مشكلة احلرب األهلية اليوم -على وجه احلصر تقريبًا- يف جتدُّدها، فمنذ مخسي 
عاماً خلت كانت معظم احلروب األهلية هي حروب دارت رحاها للمرة األوىل، أي: إهنا حروب 
جديدة خاضها املتمردون ومل يسبق هلم أن حتدوا الدولة1، لكن حبلول العقد األول من القرن احلادي 
والعشرين، كانت 90 % من مجيع احلروب األهلية هي تكرار حلروب أهلية سابقة -حروب قدمية 
شنها من جديد املتمردون بعد حقبة من السالم2،ويف الواقع أن كل حرب أهلية بدأت منذ عام 
2003 -ابستثناء احلرب األخرية يف ليبيا- كانت استمراراً حلرب أهلية سابقة، وحقيقة كون معظم 
للنظر لسببي: األول: أن احلروب األهلية ال  أمر الفت  مكررة هو  اليوم حروابً  احلروب األهلية 

1- هذه األرقام مستقاة من برانمج بياانت الصراع يف أوبساال/ معهد أحباث السالم يف أوسلو )UCDP/PRIO( وجمموعة 
بياانت النزاع املسلح v-4 2009 ACD، املقدمة من هاربورم والينستي )2009(. وتسجل جمموعة بياانت النزاعات املسلحة 
ACD البياانت السنوية على قتلى املعارك يف مجيع النزاعات الداخلية بي األعوام 1949 و1989. وفيما خيص األرقام الواردة 
يف املنت فإن بداية احلرب األهلية تعرف أبهنا الصراع الذي خيلف أكثر من 25 قتياًل جراء املعارك، يف السنة بعد مدة سنتي، على 
أن ال يصل عدد القتلى يف أي من تلك السنتي إىل 25 قتياًل جراء املعارك، وسيتم وصف التفاصيل بشأن جمموعة البياانت وترميز 

الصراعات الحقاً يف هذه الدراسة. 
2- ينظر الرتميز السابق.

* أستاذة يف كلية العلوم السياسية جامعة كاليفورنيا يف سان دييغو، وهي خبرية يف جمال األمن الدويل واحلروب األهلية.
journals.sagepub.com/home/jcr    2015 ،)7( 59 مصدر الدراسة: جملة حل النزاعات، العدد
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أهلية  تتكرر يف مجيع البلدان ومجيع املناطق، فقد شهدت السلفادور -على سبيل املثال- حرابً 
العام 1992، ومل تستأنف قط؛ وبداًل من ذلك فإن احلروب األهلية املكررة ترتكز يف  انتهت يف 
 ،)UCDP / PRIO ACD v-4, 2009( الغالب  الصحراء والشرق األوسط يف  أفريقيا وجنوب 
واآلخر: أن البلدان اليت شهدت حروابً أهلية متعددة، مل تشهد حروابً خمتلفة عن تلك احلروب أو 
شنتها جمموعة خمتلفة من املتمردين، فمعظمها مع مرور الوقت شهدت احلرب نفسها مع اجلماعة 
لبنان -على  املتمردة عينها أو جمموعة من اجلماعات عينها، فنوابت احلرب األهلية املتعددة يف 
سبيل املثال- دارت رحاها بي اليمي املسيحي )املاروين( واليسار اإلسالمي )الدروز(؛ األمر الذي 
يؤشر إىل أنَّ التحدي الرئيس الذي حييط ابحلرب األهلية مل يعد كيفية احليلولة دون اندالع حروب 

جديدة بل كيفية إهناء تلك احلروب اليت اندلعت ابألساس بنحٍو دائم. 
نفسها، فقد الحظ كل من كولري  األهلية تكرر  أن احلروب  أول من اكتشف  أان لست 
الباحثون  الصراع، ومنذ ذلك احلي قدم  النمط وأطلقوا عليه فخ  2002( هذا  وسامبانيس )عام 
تفسريين رئيسي لذلك: يرى األول منهما أن البلدان رزحت حتت وطأة العنف؛ ألن القتال أّدى 
إىل تفاقم األوضاع االقتصادية والسياسية الكامنة وراء حتفيز املتمردين على القتال يف املقام األول 
)Walter 2004; Hegre and Sambanis 2006; Quinn, Mason, and Gurses 2007; Justino 2009(؛ 
فاحلرب األهلية متيل ألن جتعل البلدان الفقرية أفقر، والدول الضعيفة أضعف؛ األمر الذي يشجع 
معينة من احلرب األهلية  الثاين فريى أن أنواعاً  على نشوب حروب إضافية مع مرور الزمن. أما 
 Licklider 1995; Quinn, Mason, and( بغريها  مقارنة  العنف  تكرر  ألن  عرضة  أكثر  هي 
 .)Gurses 2007; DeRouen and Bercovitch 2008; Kreutz 2010; Toft 2010; Call 2012
فاملقاتلون غري القادرين على هزمية بعضهم اآلخر، والذين ينخرطون مبعارك طويلة ضارية، ويقاتلون 

على رهاانت يعدوها ذات قيمة خاصة، يكونون أكثر عرضة خلوض احلرب األهلية من جديد.
دور  هو  املطروحة  احلساابت  يف  يؤخذ  مل  الذي  الرئيس  العامل  أن  ترى  الدراسة  وهذه   
األهلية  احلروب  إن  إذ  العنف،  اندالع  تكرار  دون  احليلولة  يف  والقانونية  السياسية  املؤسسات 
أكثر عرضة ألن تتكرر يف البلدان اليت تكون فيها النخب احلكومية غري خاضعة للمساءلة أمام 
اجلمهور، حيث ال يشارك الرأي العام يف احلياة السياسية، وحيث تفتقر املعلومات للشفافية3. إن 
إضفاء الطابع املؤسسي )املأسسة( بنحٍو أكرب يعمل على حتقيق أربعة أغراض: أواًل: من مسات 
التنفيذية للرقابة اليت من شأهنا أن جتعل احلكومة  تلك املأسسة أهنا تعمل على إخضاع السلطة 
تليب مصاحل شرحية أوسع من السكان؛ وهذا يعمل أيضاً على تقليل دوافع املتمردين من العودة إىل 
احلرب. اثنياً: أهنا تعمل على إجياد سبٍل متعددة غري عنيفة للتأثري على احلكومة؛ مما جيعل من جتدد 
العنف أقل أمهية بوصفه وسيلة من وسائل التغيري.اثلثاً: تساعد املؤسسات السياسية والقانونية القوية 

.Grant and Keohane )2005( 3- للوصول إىل حتليل ممتاز للطرق املختلفة اليت ميكن من خالها إخضاع احلكومات للمساءلة، ينظر
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األمر  السياسية،  للتسوية  السياسية  االلتزام مبصداقية ابلشروط  السلطة على  املوجودة يف  النخَب 
الذي يزيد من احتمال حتقيق مساومات دائمة.رابعاً: إن الرقابة على السلطة التنفيذية تفضي إىل 
وضع ال حيتاج فيه املتمردون إىل االحتفاظ ابملليشيات والتهديد ابلعنف حملاسبة النخب السياسية4؛ 
والنتيجة ستفضي إىل الوضع الذي يكون فيه املقاتلون يف وضع أسهل حلل اخلالفات األساسية 

ودعم الوقف الدائم للقتال. 
املتصلة أبمهية ابحلكم  الرئيسة  القسم األول احلجة  أقسام، يوضح  الدراسة مخسة  وتنقسم 
بيئات  يف  هم  الذين  السياسيون  فالزعماء  األهلية؛  احلرب  تكرار  من  احلد  يف  واملسؤول  الرشيد 
مث  ومن  السابقي،  املقاتلي  مع  والعمل  االلتزام  يف  صعوبة  سيواجهون  للغاية  ضعيفة  مؤسساتية 
سيكونون أكثر عرضة لالنزالق صوب تكرار العنف. ويعرض القسم الثاين ثالث جمموعات إضافية 
املظامل  القسم على  األهلية، ويركز هذا  احلرب  تكرار  أن تساهم يف  احملتمل  اليت من  العوامل  من 
األساسية اليت تقف وراء املتمردين وقدرهتم على مواصلة التمرد ومشكالت املساومات اليت تقف يف 
طريق التسوية طويلة األمد. أما القسم الثالث فيقدم جمموعة البياانت املتصلة جبميع احلروب األهلية 
بي األعوام 1945 و2009 وتوضح الكيفية اليت مت فيها اختبار فرضيات خمتلفة. فيما يعرض القسم 
الرابع النتائج، وهي أن احلروب األهلية أكثر احتمااًل ألن تكرر نفسها يف البلدان اليت فيها قيود 
قانونية وسياسية حمدودة على احلكومة، ومن املرجح أيضاً أن تتكرر يف البلدان اليت مل تشهد حتسناً 
ملحوظاً يف املساءلة أو الشفافية، وأثبتت هذه الضوابط املؤسساتية أمهية أكرب من أي فاعل آخر 
-مبا يف ذلك دخل الفرد- يف احلد من تكرار احلرب األهلية. أما القسم اخلامس فيناقش ما يعنيه 
هذا للباحثي الذين حياولون سرب أغوار العنف املستمر، ولصانعي السياسات الذين يكافحون من 

أجل حلَّ الصراعات اليت طال أمدها يف الدول األكثر هشاشة يف العامل. 
احلجة: املساءلة مهمة؟ 

يكمن اللغز االكرب الذي يلف تكرار احلروب األهلية يف السبب وراء استمرار املقاتلي   
ابلقتال على الرغم من سنوات من الصراع، وعدم القدرة على هزمية بعضهم اآلخر، فما السبب 
الذي جيعل حكومة ميامنار -مثاًل- أن تستمر يف قتال متمردي )شان( بعد أكثر من مخسي عاماً 
من احلرب املتقطعة؟ وملاذا يستمر متمردو )شان( ابلقتال؟ لذا ومن أجل كشف النقاب عن سبب 
جتدد احلرب األهلية يتعي عدم التوقف عند حتديد املظامل فحسب، بل تفسري السبب الكامن وراء 

عدم حل هذه املظامل على الرغم من سنوات القتال املكلفة.
 إن احلكومات واملتمردين املنخرطي يف احلرب األهلية لديهم طريقان إلهناء العنف وإحالل 
4- يرى كل من كارلز وميالن سفوليك )2011( أن تقاسم السلطة يف األنظمة االستبدادية ال ميكن أن يكون مستمراً إال من خالل 

حلفاء احلكام القادرين على مواجهة هتديد التمرد مبصداقية.
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أن  وإما  القتال،  على  قدرهتم  على  والقضاء  معارضيهم  من  يتمكنوا  أن  إما  األمد:  طويل  سالم 
يستطيعوا التوصل إىل حل توافقي مقبول مع خصمهم الذي حيل خالفاهتم وينفي احلاجة للقتال، 
لكنَّ املقاتلي على األرجح يفضلون اخليار األول؛ ألن التغلب على اخلصوم عسكرايً يفضي إىل 
 .)Fearon 1998( حتقيق فوائد سياسية اآلن ويف املستقبل ورمبا يعود ابلفائدة على حتقيق سالم دائم
فعلى سبيل املثال لقد فاز الرئيس ماهيندا راجاابكسا يف سريالنكا ابالنتخاابت على وعد هزمية 
، ويف غضون أربع سنوات سحقت حكومته املتمردين،  منور التاميل بداًل من التوصل إىل حلًّ توافقيًّ
وشّيد سالم حيُتفى به على نطاق واسع ويبدو أنه دائم. وابملثل أيضاً حقق انتصار ماوتسي تونغ 
العسكري على حزب الكومينتانغ -احلزب الوطين الصيين- عقوداً من السالم واالستقرار النسبيي 
للصي؛ لذا يفضل املقاتلون املنخرطون يف حرب أهلية قهر خصمهم بداًل من التوصل إىل توافق معه. 
مع ذلك فإن املقاتلي يف احلروب األهلية املكررة قد ال مييلون إىل مثل هذا احلل، فاحلروب 
املكررة كما عرفت على األغلب هي تلك النزاعات اليت مل يتمكن فيها املقاتلون من هزمية بعضهم 
اآلخر بنحٍو حاسم، أو متكنوا من قمع املعارضي اآلخرين. ومن مث فإن احلرب األهلية املتكررة 
جتسد احلالة اليت تفضي إىل وضع أقل من حتقيق الغلبة ألي من الطرفي؛ لذا يلجأون إىل التسوية 

-أي التوفيق واإلصالح- ورمبا يكون هو السبيل الوحيد للمقاتلي إلهناء احلرب على الدوام. 
أن  يعتقدان  اجلانبان  إذا كان  ما  تسوية سياسية على  أي  تعتمد جاذبية  أن  املرجح  ومن 
اإلصالحات املقرتحة ستنفذ فعاًل، وأن يتم االلتزام هبا مبرور الوقت. بيد أن األطراف اليت خاضت 
حرابً أهلية مؤخراً من غري املرجح أن يثقوا ببعضهم اآلخر، ومن املرجح أن يكون هذا صحيحاً، 
والسيما إذا كان هناك أتريخ من القتال املتكرر، والتخلي عن وقف إطالق النار، والتوقيع؛ ومن مث 
إفساد اتفاقيات السالم، فعلى سبيل املثال قد وقعت احلكومة األنغولية واالحتاد الوطين لالستقالل 
التام ألنغوال )يونيتا( عدة اتفاقيات سالم إاّبن احلرب األهلية اليت دامت عقوداً ومل تنفذ أبداً، فكلها 

تقريباً فشلت يف إحالل السالم. 
وهنا أييت دور املساءلة املؤسساتية؛ إذ إن قدرة احملاربي يف التفاوض على اخلروج من احلرب 
تعتمد على قدرهتم على جعل بعضهم اآلخر يتحمل املسؤولية على شروط االتفاقية مبرور الوقت. 
ويفهم املتمردون أن الوعود ابإلصالح هي أقل احتمااًل أبن تنفذ من قبل احلكومات ذات املساءلة 
احملدودة مقارنة بتلك اليت تكون خاضعة أكثر للمساءلة أمام الرأي العام، فالنخب اليت يف السلطة، 
واليت تكون مساءلة أمام مجاعات قليلة يف اجملتمع، وتواجه قيوداً مؤسساتية حمدودة جتعلهم شركاء 
املواطني  من  واسعة  شرحية  أمام  للمساءلة  خضوعاً  األكثر  احلكومة  بينما  التفاوض،  يف  سّيئي 
تكون مصداقية التزامها أسهل لتقاسم السلطة واإلصالح؛ األمر الذي سيعمل على تقليل احلوافز 

للجماعات للجنوح صوب العنف. 
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ما السمات اليت من األرجح أن جتعل احلكومة خاضعة للمساءلة وتفضي إىل تقليل احتمال 
الصدد وميكن أن تكون حامسة: األوىل: أن  تثور يف هذا  تكرار احلرب؟ هناك ثالث خصائص 
الرقابة القانونية على أعمال السلطة التنفيذية ميكن أن تؤدي إىل تقييد قدرة القائد على االحنياز إىل 
جانب معي، وجيعل من املمكن إجياد تسوية تفاوضية على أساس اإلصالح، وأن القادة احلكوميي 
الذين يعملون على وفق دستور مكتوب ينفذه نظام قضائي مستقل سيجعلها أكثر جاذبية كشريك 
تفاوضي؛ ألن سيادة القانون ستكون مبنزلة كابح لقدرة احلكومة على التنصل عن وعودها، والسيما 
مشاركي  بشكل انخبي  السياسية  املساءلة  تكون  قد  الثانية:  السالم.  قوات حفظ  مغادرة  بعد 
ونشطي وأحزاب سياسية متنافسة وهي رمبا تكون قادرة على ضبط سلوك احلكومات من خالل 
التهديد ابلعزل السياسي5؛ وهكذا حىت وإن قاوم القائمون على السلطة اإلصالح فإن القنوات الال 
عنفية ستكون كفيلة إبحداث التأثري املطلوب على سلوكهم. والثالثة: ميكن لوسائل اإلعالم احلرة 
أن تكون رقيباً على النخب اليت يف السلطة عن طريق تزويد الرأي العام ابملعلومات عن أي سلوك 
سّيئ قد تتبناه احلكومة، وابختصار حينما جيد املتمردون أن إبمكاهنم مواجهة الزعماء احلكوميي 
من خالل قضاء مستقل ورأي عام متمكن وإعالم مفتوح وموضوعي، سيكونون أكثر مياًل إللقاء 

السالح، وأقل رغبة الستخدام العنف كسبيل حملاسبة احلكومة.  
مىت تتعطل املساءلة؟ 

لتوجيه  غري كافية  أو  أمهية  ذات  املساءلة  فيها  تكون  ال  ظروف  ثالثة  األقل  على  توجد 
املنافسي التقليديي صوب سالم دائم: أواًل: تفرتض النظرية املذكورة آنفاً أن احلكومات واملتمردين 
يف مرحلة ما من الصراع يفضلون التسوية على استمرار احلرب، ويف الواقع قد ال يكون ألي طرف 
أو كليهما أي اهتمام ابحلل الوسط يف أي حلظة يف أثناء الصراع، فعلى سبيل املثال إن النخب 
املطاف  هناية  ذلك يف  إذا كان  قوية  لبناء مؤسسات  قليلة  هلا سوى حوافز  يكون  لن  احلكومية 
سيؤدي إىل تنحيتها هنائياً من السلطة، فلم يكن لصدام حسي ما يدعو إىل التفاوض مع األغلبية 
الشيعية طاملا أن الرتكيبة الدميوغرافية سترتكه عرضة لالنتقام لسنوات من احلكم القمعي، ومن انحية 
أخرى قد ال يكون لقادة املتمردين مصلحة يف التسوية إذا ما كانت احلرب نفسها مرحبة هلم، إذ 
استخدم متمردو يونيتا يف أنغوال العنف كوسيلة للسيطرة على األراضي الغنية ابملاس واحلفاظ عليها.
إذا  التوفيقي، والسيما  اهتمام ابحلل  املواطني أي  األغلبية من   اثنياً: قد ال يكون لدى 
كانت املعارضة أقلية تطالب بتنازالت كبرية، ومن األمثلة على ذلك هي احلرب الطويلة األمد بي 
احلكومة الفلبينية والفصائل اإلسالمية املختلفة يف مينداانو، وكانت للحكومة الفلبينية مستوايت 

5- إن الناخبي الذين ال يعملون بوصفهم جهة رقابية على املسؤولي هم على األرجح يدعمون قضية التمرد أو يهددون ابلعودة 
إىل احلرب.
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عالية نسبياً من املساءلة واملشاركة والشفافية، لكن مع ذلك شهدت نوابت متعددة من احلرب 
األهلية؛ األمر الذي جعلها حالة شاذة يف قائمة احلروب املتكررة، ويف هذه احلالة فإن املزيج من 
البىن املؤسساتية -نظام انتخايب ابألغلبية6• والدميوغرافية، وأغلبية كاثوليكية كبرية- أّدت إىل احلالة 
اليت تكون فيها السلطة التشريعية يف وضع جتعل من املستحيل على أي رئيس تقدمي تنازالت حقيقية 
للمسلمي، وحىت إذا كان الرئيس مستعداً ملثل هذه التسوية السلمية، فمن غري احملتمل أن يكون 

قادراً على تنفيذ االتفاق بنحٍو كامل مع مرور الوقت. 
اثلثاً: إذا كان الراعي اخلارجي له مصلحة قوية يف الصراع ويفضل جتدد احلرب على التوصل 
حلل سلمي، فإن املؤسسات احمللية رمبا تكون غري مهمة إىل حٍد كبري، ففي معظم حقب احلرب 
الباردة خاض كل من الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت حروابً ابلنيابة كانت بدافع اهليمنة العاملية 
بداًل من القضااي احمللية، وكل هذا يشري إىل أن املساءلة السياسية ضرورية، إالّ أهنا بعيدة عن هتيئة 

الظروف الكفيلة اليت من شأهنا احليلولة دون تكرار احلرب األهلية بنحٍو دائم. 
أال ينبغي أن تكون املساءلة مهمة يف كل مرحلة من مراحل الصراع األهلي؟ 

ركزت النظرية يف هذا الصدد يف النقطة على الصراعات اليت تشهد دورات متكررة من العنف 
والسالم -وهي جمموعة من احلروب األهلية اليت هتيمن اآلن على ساحة احلرب األهلية-، ومع ذلك 
فمن املهم النظر إىل األسباب املوضوعية واملنهجية للكيفية اليت ميكن أن تؤثر فيها املساءلة على 
اندالع احلرب األهلية يف البداية، وإذا كانت املساءلة السياسية جتعل من السهل على كال اجلانبي 
حل اخلالف، فحينها ينبغي للحكومات األكثر خضوعاً للمساءلة هي اليت تكون يف املقام األول 
أقل عرضة للتعرض للحرب األهلية، وهناك جمموعة من األدبيات تفرتض صحة ذلك: ففي دراسة 
واسعة النطاق منذ العام 1946 وجد فريون )2011( أن كفاءة احلكم أو املؤسسات ميكنها التنبُّؤ 
بقوة خبطر اندالع احلرب األهلية، أما إذا كان احلكم أقل كفاءة واملؤسسات أضعف زاد احتمال 

تعرض البالد للحرب األهلية. 
وإن ما تقدم يثري اإلشكالية اآلتية: إذا أدت املؤسسات دوراً حامساً يف بداية اندالع احلرب 
األهلية، فمن احملتمل أن متارس قدراً حمدوداً من التأثري على تكرار احلروب األهلية، فالبلدان اليت 
تعاين من احلروب األهلية هي البلدان اليت تعاين ابلفعل من سوء احلكم؛ ومع ذلك فإن هناك أربعة 

6- جتدر اإلشارة إىل أن نظام االنتخاب ابألغلبية Majority System يفضي إىل وجود أغلبية كبرية يف الربملان، ويعمل على 
استبعاد األحزاب الصغرية من املنافسة؛ ألن الفائز يف الدائرة االنتخابية حيوز على كل األصوات، وابملقارنة مع نظام التمثيل النسيب 
Proportional Representation فإن الثقل العددي للقائمة أو احلزب يرتجم إىل مقاعد يف الربملان؛ لذا ستكون هناك 
فرصة لألحزاب والقوائم الصغرية يف الفوز، ويف احلالة املذكورة فإن هذا النظام االنتخايب )األغلبية( يؤدي إىل وجود أغلبية كبرية يف 

الربملان من حزب واحد )املرتجم(. 
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أسباب تدفعنا للتوقع أبن املساءلة السياسية هلا أتثري مهم على تكرار احلرب األهلية:
 األول: ميكن للمساءلة أن تكون أكثر فاعلية يف اندالع حرب أهلية مرة أخرى؛ وذلك 
ألن العوامل األخرى اليت أّدت دوراً رئيساً يف بدء نشوب العنف أصبحت أقل أمهية، فالعوامل اليت 
تتفاوت قلياًل مع مرور الوقت مثل السكان والتضاريس اجلغرافية ومستوى التنوع اإلثين -اليت ثبت 
أن مجيعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً يف بدء اندالع احلرب األهلية- هي أقل احتمااًل ألن تكون مرتبطة 
التماثل املعلومايت، فبمجرد اندالع  بقوة لتكرار احلرب األهلية؛ وينطبق الشيء نفسه على عدم 
احلرب األهلية يف البدء، ينبغي أن يكون املقاتلون قادرين على مجع املعلومات املهمة عن قدرات 

بعضهم اآلخر وحلها؛ مما جيعل من تكرار احلرب أمراً ال ضرورة له. 
الثاين: قد تصبح املساءلة أكثر أمهية طاملا بدا من الواضح أن الوسائل األخرى حلل الصراع 
بنحٍو دائم غري متاحة، من قبيل النصر العسكري احلاسم، أو التسوية السياسية اليت ينفذها طرف 

اثلث. 
الثالث: املساءلة بعيدة كل البعد عن االضطالع بدور حاسم يف املراحل املبكرة من الصراع. 
لعدة أسباب سبق ذكرها، فإن بعض الصراعات يف البلدان اليت يوجد فيها مؤسسات قوية ستظل 
جتنح صوب احلرب؛ لذا سيكون هناك الكثري من حاالت تكرار احلروب األهلية يف البلدان اخلاضعة 
إذا تغرّيت عزمية  أو  الظروف على األرض  إذا ما تغرّيت  البلدان  السياسية7، ويف هذه  للمساءلة 

احملاربي، فحينها ميكن للمساءلة السياسية أن تبدأ بتأدية دور يف إهناء حلقة العنف. 
فالقادة  الصراعات8،  هذه  خضم  يف  ابلتغيري  تقوم  أن  تستطيع  املؤسسات  إن  الرابع: 
لديهم  أهلية مطولة مع خصم ال يستطيعون هزميته يكون  ينخرطون يف حرب  الذين  احلكوميون 
تنازالت كبرية  املطاف  هناية  السلفادور يف  قدمت حكومة  املثال:  فعلى سبيل  حافز لإلصالح؛ 
ملتمردي جبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين )FMLN(؛ ويعود ذلك جزئياً استجابة للضغوط من 
املصاحل التجارية السلفادورية إلهناء احلرب )Wood 2007(، وكما سنرى فإن احلكومات اليت قامت 
إبصالحات سياسية حقيقية سواء يف أثناء احلرب األهلية أم بعد انتهاء السالم مباشرة ستكون أكثر 

احتمااًل بكثري أن تشهد سالماً دائماً. 
7- أجد معدل مقياس احلكم منخفضاً على مستوى )0.1 على مقياس من 10 إىل 10(، فإن أكثر من ثلث موجات السالم يف 
حقبة ما بعد الصراع اليت متت دراستها يف احلاالت اآلتية حصلت يف البلدان اليت قد تفسر على أهنا تنطوي على مؤسسات حكم 
مستقلة وفاعلة )اليت تقاس بـ 2 درجة من 6 للحكم، أو أعلى من ذلك خالل موجة السالم(. وتظهر اإلحصائيات الوصفية يف 

امللحق اإللكرتوين أن املعدل الكامل تقريباً من املساءلة السياسية تتجسد يف البلدان اليت تشهد حرابً متكررة. 
8- يف موجات السالم ما بعد الصراع -اليت جرى تفصيلها ودراستها آنفًا- تظهر أن ثلث البلدان تغرّيت بثالث نقاط أو أكثر 
مبقياس احلكم الدميقراطي من عشر نقاط على مدى موجة السالم، والتغيري مبقدار الربع بنقطتي أو أكثر من ست نقاط )2009(. 

وما إذا كان هناك دستور مكتوب فاعل غري بـ 8 % من موجات السالم. 
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حتفظ وحيد
تفرتض هذه الدراسة أن الرقابة السياسية والقانونية ميكن أن تساعد على االلتزام مبصداقية 
اليت ميكن من  اآللية  فإن  العنف، ومع ذلك  املتمردين ابلعودة إىل  تنفي حاجة  ابإلصالح، وأن 
املرجح أن تكون متعددة اجلوانب.  العنف من  الرشيدة على منع جتدد  خالهلا أن تعمل اإلدارة 
فالنخب اليت ختضع للمساءلة أمام اجلمهور من شأهنا أن حتكم أفضل أو على األقل تليب مصلحة 
مجهور أوسع؛ لذا فمن املرجح أن تكون املظامل يف هذه احلالة أقل حدة، األمر الذي يوفر حوافز أقل 
ملناهضة احلكومة. وإن القادة العاملي يف البلدان اليت تكون فيها السلطة مقسمة رمبا أيضاً يكونون 
يف وضع أفضل لتقدمي تنازالت، طاملا بدا من املرجح أن يكون اإلصالح السياسي أقل كلفة من 
هتديد املوجودين يف السلطة. وقد تكون املساومة يف هذه احلاالت أكثر سالسة. واجلدير ابلذكر أن 
هذه الدراسة ال ميكن أن تعاجل أاّيً من اآلليات األكثر أمهية، إالَّ أن املنطق يشري إىل النتيجة نفسها 
وهي أن احلروب األهلية هي أقل احتمااًل للتكرار يف البلدان اليت توجد فيها آليات قوية للمساءلة 

احلكومية؛ لذا مت طرح جمموعة واضحة من التنبؤات لالختبار.
إن احلروب األهلية اليت تثور ضد احلكومة ذات املساءلة احملدودة تكون أكثر عرضة ألن 
تتكرر مقارنة ابحلروب األهلية يف البلدان اليت تكون فيها احلكومات خاضعة إىل مساءلة أكرب، 
وينبغي أن يكون ذلك صحيحاً إذا ما كانت القيود املفروضة على سلوك احلكومة جتلب سيادة 
القوية أو املشاركة الشعبية أو أي عوامل أخرى جتعل احلكومة مساءلة من قبل الشرحية  القانون 
األوسع للسكان، وينبغي أن يكون ذلك صحيحاً بغض النظر عن اآللية اليت تدفع املتمردين ابلعودة 
خضوعاً  األكثر  احلكوميون  فالقادة  ضعيفة.  املؤسسات  فيها  تكون  اليت  البلدان  يف  احلرب  إىل 
للمساءلة لعدة أطراف فاعلة يف اجملتمع يؤدون إىل وجود حوافز أقل للمعارضي للجوء إىل العنف؛ 

ومن مث تقليل احتمال تكرار احلرب. 
تفسريات أخرى مقبولة

إن احلروب األهلية ممكن أن تبدأ )أو تتكرر( ألسباب متعددة خمتلفة خارجة عن املؤسسات 
احلكومية، وفيما أييت سنناقش جمموعة من العوامل اليت وجد أهنا مؤثرة يف دراسات أخرى عن بداية 

احلرب األهلية وتكرارها، وسنعمل على حتليل هذه العوامل على النحو اآليت: 
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تكرار احلرب األهلية نتيجة ملظامل عميقة خاصة
إن التفسري األكثر وضوحاً لتكرار احلرب األهلية هو ما خيصُّ املظامل اليت حتفز اجلماعات 
على التمرد يف املقام األول، ومن املعقول افرتاض أن املتمردين سيواصلون قتاهلم طاملا بقيت مظاملهم 
من دون عالج، وطاملا بقيت دوافعهم للتمرد قائمة. ومن املؤكد أنه يف البلدان اليت يقل فيها نصيب 
العامة أو غريها من السمات املتعلقة  الناتج اإلمجايل احمللي أو ضعف الرعاية الصحية  الفرد من 
الوضع  راضية عن  إىل وجود مجاعات غري  تؤدي  اليت  البشرية  التنمية  من  املنخفضة  ابملستوايت 

 .)Murshed 2002( الراهن، وتولد لديها الرغبة يف التغيري
وقد تؤدي احلروب األهلية إىل مفاقمة املظامل اإلثنية أو التناحرات اجلماعية؛ األمر الذي يزيد 
من احتمال جتدد احلرب، ومبجرد اندالع العنف ميكن إجبار اهلوايت اإلثنية على أن تتصرف بطريقة 

جتعل من الصعب التعاون بي اجلماعات، وجتعل من نشوب احلرب يف املستقبل أكثر احتمااًل. 
تكرار احلرب األهلية كنتيجة لزايدة الفرص

رمبا تشهد البلدان حرابً أهلية متكررة لسبب آخر، فقد يكون شنُّ التمرد يف البلدان اليت تكون 
فيها تكاليف فرصة القتال منخفضة وهناك ثالث خصائص ترتبط ابلدولة تؤثر على هذا احلساب: 
اوهلما هو الفقر9، فكلما كان البلد أكثر فقراً كان من األسهل على قادة املتمردين جتنيد مقاتلي 
 .)Collier and Hoeffler 2004; Collier and Sambanis 2002; Gates 2002( واالحتفاظ جبيش
واثنيهما هو قدرة الدولة، فالدولة األضعف هي أقل قدرة على أن يكون لديها جهاز شرطة فعال 
 Fearon and( القتال  ومواصلة  البقاء  املتضررة  اجلماعات  على  ويسهل  البالد،  أحناء  يغطي مجيع 
Laitin 2003; Collier, Hoeffler, and Soderbom 2009(  واثلثهما قد تكون اجلغرافية عاماًل 
مهماً لتكرار احلرب أيضاً، إذ يعتقد املتمردون -الذين ينشطون يف البلدان اليت تضم تضاريس وعرة 
أو جبلية أو لديهم مالذ يف إقليم آخر ميكن أن ميارسوا أنشطتهم- أهنم يف وضع مواٍت للتهرب من 

.)Fearon and Laitin 2003; Salehyan 2009( القمع احلكومي
وهناك عامل آخر ذي صلة أيضاً وهو رحبية العنف، فقد تواجه بعض البلدان نوابت متكررة 
 Buhaug and Gates 2002; Collier and Hoeffler( من العنف بسبب كون احلرب نفسها مرحبة
 )2004; Fearon 2004; Ross 2004; Humphreys 2005; Lujala, Gleditsch, and Gilmore 2005
وسيكون ذلك احلال إذا مكنت احلرب املتمردين من السيطرة على أراض مرحبة مثلما فعلت يونيتا 
9- الحظ أن هناك خالفاً يف األدبيات بشأن كيفية أتثري مستوى التنمية على التمرد، إذ يقول كل من كولري وهوفلر )2004( إنه 
يؤثر على التمرد من خالل خفض تكاليف الفرصة البديلة لالنتقال إىل العنف، يف حي يقول فريون وليتي )2003( إنه يشجع 
احلرب األهلية من خالل إضعاف قدرة الدولة القمعية، غري أنه من املمكن أن تفضي مستوايت التنمية االقتصادية املنخفضة إىل 

مظامل عميقة ضد الدولة.
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يف أنغوال اليت استطاعوا من خالهلا استخراج مواد خام وريوع قّيمة. 
احلروب األهلية بوصفها مشكلة مساومة )حل وسط( 

قد حيدث تكرار احلروب األهلية أيضاً بسبب جمموعة من املشكالت املتصلة ابملساومة، 
فمن املمكن أن حتدث حروب وتتوقف أخرى يف البلدان اليت يصعب فيها مجع معلومات موثوقة 
عن قوة املتمردين بسبب التضاريس، أو بسبب حتول التحالفات، أو بسبب الرقعة الشاسعة للبلد 
)Fearon 2004; Cunningham 2006(. ومن املمكن أيضاً أن تتكرر احلروب ألن حقب العنف 
 Doyle( مل تكن طويلة مبا فيه الكفاية للكشف عن املعلومات الكاملة عن القوة النسبية للمقاتلي
 and Sambanis 2000; Hartzell, Hoddie, and Rothchild 2001; Regan 2002; Dubey

.)2004; Fearon 2004; Fortna 2004

 ومن املمكن أن تتكرر احلروب األهلية ألن املقاتلي غري راغبي أو غري قادرين على تقاسم 
احلصص )Toft 2003(، فاحلروب اليت دارت رحاها بسبب أرض ذات قيمة خاصة، أو على قضااي 
ينظر هلا على أهنا مهمة جداً للمساومة ميكن أن تكون أكثر عرضة ألن تتكرر. وأخرياً فمن املمكن 
أن تتكرر احلروب األهلية ألن احلكومة غري قادرة على االلتزام مبصداقية بعمليات التسريح، ونزع 

السالح، وإعادة الدمج10.
 وقد وجد كل من هارتزل وهودي )2003( أن املقاتلي كانوا أكثر مياًل لتوقيع اتفاق سالم 
إذا ما تضمنت املعاهدة ضماانت حمددة لتقاسم السلطة )Hartzell and Hoddie 2003(؛ ولذلك 
فإن احلروب اليت تتكرر هي تلك اليت مل تكن قوات حفظ السالم متوافرة للمساعدة يف التسريح أو مل 
.)but see DeRouen, Lea, and Wallensteen 2009( يتم إدخاهلا يف تسوية اتفاقيات تقاسم السلطة

البياانت والتحليل التجرييب 
من املؤكد أن كل العوامل املذكورة آنفاً تؤدي دوراً مهماً يف اندالع العنف واستمراره، غري 
أن العنصر املفقود من هذه احلساابت هو دور الذي تؤديه القيود الدستورية يف قرارات املتمردين يف 
التخلي عن العنف لصاحل السالم؛ ومن أجل حتديد العوامل اليت تؤثر على تكرار اندالع احلرب 
وتلك اليت ال تؤثر، قمت ابستخدام بياانت النزاع من قاعدة البياانت اخلاصة بربانمج بياانت النزاع 
النزاعات  بياانت  قاعدة   )UCDP/PRIO( أوسلو  السالم  حبوث  معهد   /Uppsala )أوبساال( 

 See Walter )1997, 2002(; Doyle and Sambanis )2000, 2006( Fortna )2004( :10- ينظر
and Hartzell and Hoddie )2003( . وجدت فورنتا )2004( أن مجيع بعثات حفظ السالم هلا أتثري كبري على مدة 
السالم، بيد أن كل من دويل وسامبانيس وجدا أن األبعاد املختلفة ملهام حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة فعالة على وجه خاص.
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11، وتسجل جمموعة النزاعات املسلحة  املسلحة )ACD( اإلصدار 4.0 بي األعوام 1945 و2009
املعارك يف  وفاة جراء  حالة   25 عن  يقلَّ  ال  ما  الدول  داخل  النزاعات  السنوية جلميع   )ACD(
السنة12، وقمت إبنشاء جمموعة من سلسلة زمنية لبياانت شاملة لكل القطاعات مع كل عام يف 

كل موجة سالم حتدث بعد إنتهاء الصراع كمالحظة منفصلة. 
جراء  سنة  لكل  الوفيات  عدد  تقريباً   )ACD( املسلحة  النزاعات  بياانت  جمموعة  وتقدر 
تنتهي  ومىت  األهلية  احلروب  تبدأ  مىت  لتحديد  خمطط  أي  توفر  ال  فإهنا  ذلك  ومع  الصراعات، 
ابلضبط؛ لذا ال تعرف كحلقة من حلقات احلرب األهلية. وهكذا كانت اخلطوة األوىل املهمة هي 
التحليل  الشروع بتعريف وقياس حلقات السالم وتعريف بدء جتدد احلرب األهلية؛ وفيما خيص 
الرئيس هلذه الدراسة فإنه يستند إىل أن النزاع ينبغي أن يفضي على األقل إىل آالف القتلى جراء 
املعارك  يف كل عام متضيه كحلقة من احلرب األهلية، وقد استخدمت هذه العتبة العالية نسبياً من 
الوفيات لتحاشي الرتكيز على النزاعات البسيطة أو الثانوية ، ومل يتم ترميز حلقة احلرب األهلية على 
أهنا قد انتهت حىت تستمر لعامي ومن دون أن ختلف عدداً من القتلى يصل إىل 1000 قتيل جراء 
املعارك، وأن تستمر على األقل ملدة سنة واحدة من دون أن ختلف عدد من القتلى يصل إىل 25 
قتياًل جراء املعارك، وقد استخدمت قاعدة الرتميز هذه من أجل ضمان عدم إدراج احلروب املستمرة 
اليت تتخللها توقفات قليلة يف القتال، أو اليت تنطوي على تقلبات صغرية يف عدد الوفيات بوصفها 
حلقات منفصلة متعددة من النزاع؛ وهذه املدة الطويلة نسبياً من السالم النسيب أمر ابلغ األمهية إذا 

ما أردان استبعاد احلاالت اليت تكون فيها احلرب أساساً مستمرة ولكن أقل حدة13.
ومن مث فإن بداية جتدد احلرب األهلية ينطوي على ثالثة شروط: إذ جيب أن تلي عامي 
من السالم النسيب، وإن الصراع اجلديد جيب أن خيلف عدداً من القتلى يتجاوز 1000 قتيل جراء 
املعارك، واألهم من ذلك ال بدَّ من أن يدور القتال بي املقاتلي أنفسهم وعلى القضية نفسها14. 

11- Data detailed in Gleditsch et. al. )2002( from http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/
datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/ . See also Lacina and Gleditsch )2005(. 
Informa-tion on annual battle deaths also from the UCDP/PRIO Battle Deaths Data 
Set V4.0 as detailed in Harbom and Wallensteen )2009(, http://www.prio.no/Data/
Armed-Conflict/ Battle-Deaths/The-Battle-Deaths-Dataset-version-40   /.
12- لكي يتم ترميز الصراع على أنه حرب أهلية، كان ينبغي أن حيدث الصراع بي مجاعة مسلحة غري حكومية وقوات حكومية.

13 - على الرغم من أنه ينبغي اإلشارة إىل النظرية اليت مت تقدميها هنا فهي أيضاً تفسر احلروب الطويلة األمد اليت ال تشهد حقباً 
من السلم.

 UCDP / 14- قد استمدت حاالت النزاع وموجات السالم من برانمج بياانت الصراع يف أوبساال ومعهد دراسات السالم
PRIO  اإلصدار 4.0؛ ولكي يتم إدخاهلا بوصفها حرابً متكررة، كان على جمموعة بياانت النزاع ACD أن يشري إىل أن 

.ACD النزاع كان بي املقاتلي أنفسهم وعلى القضااي نفسها “غري املتفق عليها”  كما مت تعريفها يف جمموعة بياانت النزاع



مركز البيان للدراسات والتخطيط

14

وعلى وفق هذه املعايري كان هناك ما جمموعه 77 حقبة سالم و24 حلقة من احلروب األهلية املتكررة 
يف جمموعة البياانت )ينظر امللحق اإللكرتوين الذي يتضمن قائمة هبذه احلاالت(16،15. 

سنوات  مع  النسبية  للمخاطر  أمنوذج كوكس  إىل  يستند  الذي  الرئيس  التحليل  يستخدم 
السالم -السنوات بي هناية احلرب األهلية السابقة وبدء املرحلة التالية- بوصفه الوحدة األساسية 
للتحليل وبدء جتدد احلرب بوصفها هناية حلقبة السالم، ومت ترميز كل سنة سالم بقيمة )صفر(، ومت 
ترميز مخس سنوات من جتدد احلرب بـقيمة )1(، وال ختتلف جوهرايً التقديرات ابستخدام أمنوذج 
معياري أو توزيع ويبل، أو تلك اليت توظف أمنوذج لوجيت للسالسل الزمنية ذات املقطع املستعرض 

مقارنة ابلنتائج املعروضة هنا -ينظر امللحق على الرابط اإللكرتوين-. 
تفعيل القيود السياسية والقانونية

ينصب الرتكيز الرئيس هنا على مؤسسات سياسية حمددة واألثر الذي ميكن أن حتدثه على 
جتدد احلرب، ومن املفرتض أن تكون هناك ثالثة جماالت حامسة حلل النزاعات العنيفة بنحٍو دائم 

وتثبيط شن هجمات أخرى، وهذه اجملاالت هي على النحو اآليت:
 1.املساءلة القانونية، والسيما فيما خيصُّ سيادة القانون.

 2.املساءلة السياسية اليت تتجسد بشكل مشاركة شعبية يف احلكومة.
 3. الشفافية اليت جتسدها الصحافة احلرة.

على  ابتداًء  الرتكيز  يف  السياسية  القيود  هذه  مثل  لقياس  العامة  االسرتاتيجية  وتتمثل   
تدابري ملموسة وواقعية -على سبيل املثال النسبة املئوية للسكان الذين يصوتون-، وهذه األنواع 
من املقاييس هلا ميزاتن، أوالمها: ميكن حساهبا بدقة نسبياً. اثنيهما: تعمل على استبعاد أي 
تقييم شخصي من قبل الباحثي بشأن مدى خضوع احلكومة للمساءلة من عدمه؛ لذا يقلل 

15- ومبوجب هذا التعريف، بلغ جمموع سنوات السالم 1221 سنة، وكانت أطول موجة سالم تسعًة وأربعي عاماً وأقصرها 
كانت سنة واحدة.

16- وللتأكد مما إذا كانت معايري الرتميز هذه قد أثرت على النتائج، فقد كررت كل التحاليل مع تعريفي بديلي ملراحل احلرب 
األهلية، ويف أحد أنظمة الرتميز البديلة، فإن مرحلة من احلرب تنتهي، وتبدأ مرحلة من السالم حينما يشهد النزاع عامي من دون 
أن يبلغ عدد القتلى 1000 قتيل جراء املعارك، بغض النظر عما إذا كان هناك يف أي من هاتي السنتي قد وصلت إىل أقل من 
25 قتياًل يف املعركة. وقد أّدى ذلك إىل زايدة عدد موجات السالم إىل 102، وعدد النزاعات اليت تكررت إىل 38. وابلنسبة 
خلطة الرتميز الثالثة، فقد قمت بتعريف موجات السالم بنحٍو أكثر توسعاً؛ ومتاشياً مع كريوتز )2010(، فإن احلرب األهلية قد مت 
تعريفها أبهنا أي سنة ختلف أكثر من 25 قتياًل سنوايً جراء املعارك، ويعرف السلم أبنه أي سنة ينخفض فيها معدل الوفيات عن 
25 قتياًل جراء املعارك؛ ومبوجب معيار الرتميز للنتائج كان هناك 284 موجة سالم و149 حرابً متجددة، وكان النمط األساسي 

للنتائج متسقاً يف مجيع خمططات الرتميز الثالثة.
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االسرتاتيجية  وتتمثل  األهلية،  للحرب  موضوعي  غري  أو  ذاتياً  التقييم  يكون  أن  احتمال  من 
الثانية بتكرار التحليل مبجموعة من املقاييس التقليدية املستمدة من خمتلف جمموعات البياانت 
السياسية هي  القيود  أن  إىل  تشري  املختلفة مجيعها  املؤشرات  من  وإذا كان عدد  واملنظمات. 
مؤثرة، على الرغم من اختالفها اختالفاً واضحاً من حيث مصدرها وترميزها الذايت أو املوضوعي 
واختالفها من حيث السنوات والبلدان اليت مت ترميزها، فإن ذلك يعزز ثقتنا يف دور هذه القيود، 
املؤشرات  من  جمموعة  على  الرتكيز  خالل  من  القانونية  املساءلة  بتقييم  البداية  يف  قمت  وقد 
 Regan( اليت تصدرها جامعة بينغهامتون )IAEP( املستقاة من معهد االنتخاابت ومشروعها
Frank, and Clark 2009(. واملتغرّي األساس هنا هو الدستور املكتوب، وهو متغري ومهي يؤشر 
إىل ما إذا كان الدستور الشرعي الرمسي معمواًل به وحلسن احلظ هناك عدة تدابري بديلة لسيادة 
القانون تتوافر من مصادر أكثر تقليدية ومنها: مقياس سيادة القانون الذي وضعه املؤشر العاملي 
للحوكمة )WGI(، وهذا املؤشر هو تقييمات تستند إىل جمموعة من اخلرباء اليت جيمعها البنك 
الدويل )2012( واليت تقيم سنوايً ستة أبعاد من احلكم حول العامل17، وعلى وفق هذه املؤشر 
)WGI(، فإن سيادة القانون تقيم كفاءة احملاكم، وإنفاذ العقود وحقوق امللكية، وهي العوامل 
اليت من املمكن أن تكون مهمة لقدرة احلكومة على أن تلتزم مبصداقية ابالتفاقات، وقد أعيد 
الذي  العامة  للحرايت  خمتلف  مؤشر  ابستخدام  القانون  لسيادة  الرئيسة  النتائج  على  التأكيد 
أصدرته مؤسسة فريدوم هاوس )2009(، وعلى وفق هذه املؤسسة فإن مؤشر احلرايت املدنية 
يقّيم مدى مساح احلكومة حبرية التعبري واملعتقد واحلقوق التنظيمية، وسيادة القانون، واالستقاللية 

من دون تدخل من الدولة. 
الرأي  واحداً ملشاركة  أساسياً  الرئيس يتضمن مؤشراً  ولقياس املساءلة السياسية، فإن األمنوذج 
العام، أما متغرّي املشاركة الذي أعده فاهنانن )عام 2000( واملعهد الدويل لبحوث السالم يف أوسلو 
أو  و/  الربملانية  االنتخاابت  السكاين يف  التصويت  من  املئوية  للنسبة  منفرد  فهو حساب   )PRIO(
الرائسية األخرية )Vanhanen 2000; Gates et al 2006(؛ ونظراً للطابع املوضوعي هلذا املقياس، فهو 
يفضل على املقاييس األخرى للمساءلة السياسية؛ ومع ذلك -ومن أجل اختبار متانة املساءلة السياسية 
يف صياغة خمرجات احلرب األهلية قمت إبعادة حتليل البياانت ابستخدام سلسلة من املؤشرات املختلفة 
املستقاة من مؤسسة فريدوم هاوس )عام 2009(؛ والبنك الدويل )2012(، ومؤشر نظام احلكم الرابع 

)Polity IV(، وشيبوب وغاندي، وفريالند )2010( اليت سيتم تفصيلها الحقاً يف هذه الدراسة. 

17- تستمد هذه املقاييس املركبة من طائفة واسعة من تقييمات احلوكمة اليت تصدرها مراكز األحباث واملنظمات غري احلكومية 
)NGOs( والباحثون واألكادمييون والشركات اخلاصة واملنظمات الدولية األخرى يف كوفمان وكراي وماسرتوزي 2009، ومت 

تشكيل األبعاد املختلفة من خالل تقنية التحليل العاملي.
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ومما يؤسف له أن مقاييس الصحافة احلرة حمدودة للغاية، وتصدر مؤسسة فريدوم هاوس 
مقاييس بعنوان “حرية الصحافة” الذي يهدف اىل إعطاء تقييم شامل الستقالل وسائل اإلعالم، 

وهناك عدد من البدائل القابلة للتطبيق. 
احلرب يف  بدء  تفسر  أن  املمكن  من  العامة  الدميقراطية  مقاييس  إذا كانت  ما  نرى  وكي 
)الدميقراطية  أساسية هي:  مقاييس  ثالثة  فقد قمت ابختبار  القائمة ابألساس،  الصراعات  تلك 
واإلستبدادية – مؤشر احلكم الرابع IV- وتقييم السياسات واملؤسسات القطرية )CPIA( الذي 
وفريالند  وغاندي  شيبوب  من  لكل  للدميقراطية  البديل  واملقياس   ،)2012( الدويل  البنك  يصدره 

 .18)2010

وهناك حتفظ واحد ينبغي اإلشارة إليه؛ فمع اإلشارة الصغرية نسبيا لـ N -أي إّن 77 موجة 
من السالم فقط تعرف أبقصى درجة من الدقة- فإن العديد من املتغريات املستقلة تشكل ضغطاً 
كبرياً على النماذج اإلحصائية اليت مت اختبارها الحقاً، وعلى الرغم من أن النتائج جيب أن يتم 
قراءهتا مع بعض احلذر؛ فمّما جتدر اإلشارة إليه أيضاً هو أن البياانت تشمل العدد الشامل من 

احلاالت للحروب األهلية اليت تكررت وليس عينة خمتارة.
الضوابط: 

على  تنطوي  اخلصوص  وجه  على  والفرص  املظامل  بسبب  النزاعات  جتدد  إمكانية  إن 
احتمالية كبرية؛ لذا لإلحاطة بذلك فقد مت إدراج عدٍد من املقاييس، وتساوقاً مع ذلك فقد مت 
إدراج ثالثة مقاييس للتحليل من أجل أخذ املظامل بعي احلسبان، وهي:1. الدخل -الذي يقاس 
على أساس نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل GDP يف العام 2005 ابلدوالر األمريكي،19 
2. االنقسام اإلثين إذ يقاس التنوع اإلثين يف البلد استناداً إىل تقديرات اجلماعات اإلثنية من 

18-  إن مقياس تقييم السياسات واملؤسسات القطرية CPIA يدمج االنفتاح السياسي واالقتصادي واملؤسسات الرمسية، فضاًل 
على تدابري السياسة العامة، وقد وصفت بياانت مؤشر نظام احلكم الرابع IV Polity من قبل كل من مارشال وجاغرز وروبرت 
 http://data.worldbank على املوقع اإللكرتوين CPIA غور )2011(. وبياانت تقييم السياسات واملؤسسات القطرية
org/indicator/IQ.CPA.STRC.XQ. ومت تفصيل البياانت من قبل كل من تشيبوب وغاندي وفريالند )2010(.

19- من املرجح أيضاً أن يكون نصيب الفرد من الدخل مقياساً جيداً لقوة احلكومة وقدرهتا فضاًل على جدوى اجلشع االقتصادي؛ 
ولذلك سيكون من الصعب تفسري ما إذا كانت النتيجة املهمة ستعين أن الفقراء هم أكثر مياًل للتمرد أو أن املواطني هم أكثر 
 Heston,:عرضة للثورة ضد احلكومات ذات اإليرادات احملدودة، ومن مث أتثري ذلك على قدرة الدولة يف مواجهة التمرد، ينظر

.)Summers, and Aten  )2009
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السكان، 3. االنقسام الديين ويقاس مبقياس مماثل للتنوع الديين20. ويتضمن األمنوذج األساس 
أربعة مقاييس أساسية للفرص اليت أوضحهها كل من فريون ولينت )2003(، وكل من كولري وهوفلر 
)2004( يف أحباثهم السابقة حول احلرب األهلية21. إن عدم االستقرار السياسي-الذي يفرتض 
أن يكون مقياساً لضعف الدولة- هو متغرّي ومهي يشري إىل ما إذا كان هناك تغيري إجيايب أو 
سليب يف احلكم مبعدل 2 درجة يف السنة السابقة. أما التضاريس اجلبلية فهي سجل النسبة املئوية 
البالد )زائد واحد( كما أكد على ذلك اجلغرايف أ.ج. جريارد. وحجم  للتضاريس اجلبلية يف 
السكان هو ببساطة سجل السكان يف البالد. واالفرتاض هنا هو كلما زاد عدد املواطني يف 
بلد زادت صعوبة مراقبتهم والسيطرة على سلوكهم. وأخرياً كتلة األرض الكبرية املرتامية، وهي 
متغري ومهي يشري إىل ما إذا كان البلد حيتوي على كتلة أرضية كبرية مرتامية ميكن أن تستخدم 
كمنطلق للتمرد22. ويتضمن التحليل أيضاً عدداً من العناصر املختلفة املرتبطة بفشل املساومة، 
وعلى وجه التحديد قمت إبدراج بعض البياانت الرئيسة املرتبطة ابحلرب السابقة بضمنها ما إذا 
كانت احلرب قد حصلت بسبب أرض أو هدف آخر، وكذلك شدة وطأة احلرب السابقة -اليت 
تعرف بعدد الوفيات املسجلة كل سنة ويف اختبارات بديلة مدة احلرب السابقة املسجلة-، وما 
إذا كانت احلرب السابقة قد انتهت ابنتصار عسكري صريح، وما إذا كانت جمموعة املقاتلي قد 
وقعت اتفاق سالٍم شاماًل. وتستمد البياانت املتعلقة ابملدة السابقة ووفيات املعركة ونتائج احلرب 
 ،V.2010-1 السابقة من جمموعة بياانت إهناء النزاع الصادر عن برانمج بياانت النزاع يف أوبساال
وجمموعة بياانت النزاعات املسلحة الصادرة عن برانمج بياانت النزاع يف أوبساال / ومعهد أحباث 
السالم يف أوسلو V4.0 وجمموعة بياانت قتلى املعارك برانمج بياانت النزاع يف أوبساال / ومعهد 

.V3.0 أحباث السالم يف أوسلو
 )see Gleditsch et al. 2002; Lacina, Gleditsch, and Russett 2006( 

ملصادرمها يف  طوياًل  قدما وصفاً  اللذان   )2003( وليتي  فريون  من  قدمهما كل  اليت  الديين  واالنقسام  العرقي  االنقسام   -20
املنت. ويف اختبارات بديلة، قمت بتقييم دور جمموعة من مقاييس املظامل األخرى مبا يف ذلك متوسط العمر املتوقع، ووفيات الرضع 
وفجوة الفقر، وعدم املساواة االقتصادية األفقية )مقاسة من حيث املوجودات املعيشية ألكرب مجاعتي يف البلد(، وإن عدم املساواة 
االجتماعية )مقاسة من حيث النتائج التعليمية النسبية ألكرب جمموعتي يف البلد Østby 2008(، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه 
املعونة اخلارجية  إذا كانت  بتقييم ما  أيضاً  بديلة قمت  اختبارات  البلد وليس على مستوى اجلماعة، ويف  البياانت على مستوى 

املصممة للحد من الفقر وزايدة النمو االقتصادي تعمل على تعزيز السالم يف هناية املطاف
 )World Bank 2012; http://www.aiddata.org/content/index/data-search  (.

.Collier and Hoeffler )2004(:ًولكن ينظر أيضا ،)21- ومجيع البياانت مأخوذة من فريون وليتي )2003
البطالة ووجود موارد كبرية قابلة  22- وتشمل مقاييس الفرص اليت مت اختبارها يف مناذج خمتلفة بديلة بضمنها خمتلف مقاييس 
العسكري، فضاًل عن  والعسكريي، واإلنفاق  الريف، وااللتحاق ابملدارس،  الذين يف  السكان  النفط، ونسبة  مثل:  لالستخراج، 
البياانت حول مناجم املاس يف لوجاال وجليديسش وجيلمور )2005(، والبياانت حول احتياطيات النفط والغاز مقدمة من روس 

)2011(، وهناك بياانت أخرى عن الفرص املتاحة من البنك الدويل )2012(.
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فيها  تضمنت  اليت  الدرجة  على  البياانت  هذه  إبدراج  أيضاً  قمت  بديلة  اختبارات  ويف 
 )Hartzell and Hoddie 2003( السلطة  تقاسم  من  خمتلفة  جوانب  الشاملة  السالم  اتفاقيات 
وكذلك البياانت عن عدد قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة املوجودة على األرض يف أي 

بلد، ونوعها من املوقع اإللكرتوين لصناعة السالم التابعة لألمم املتحدة23. 

اجلدول رقم 1: حمددات مدة السالم – املظامل والفرص والتفاوض. أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية

املظامل

1.40-)1.59(االنقسام اإلثين 

1.80)1.58(االنقسام الديين 

GDP 39).31( -الناتج احمللي اإلمجايل.

الفرص
07).28(. -حجم السكان 

.01).24( -التضاريس اجلبلية 
.67).77( -عدم االستقرار السياسي 

.37).89( -الكتلة األرضية الكبرية املرتامية  

املساومة 
.31).21(شدة وطأة احلرب السابقة 

1.21).67(* -الصراع اإلقليمي 

.41).58(* -النصر احلاسم 

1.42 ).78( -اتفاقيات السالم الشاملة 

.72).92(قوات حفظ السالم يف البلد 

23- البياانت البديلة املتعلقة ابتفاقات وقوات حفظ السالم مت أخذها من كوين وماسون وغورس )2007(  الذين استمدوا 
بياانهتم من دويل وسامباين )2000( وتؤدي إىل حد كبري لنتائج مماثلة.
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69.96-لوغاريتم االحتمال

1.043املالحظات 

75موجات السالم 

21اإلخفاقات

Note: GDP ¼ gross domestic product. SE ¼ standard error*.p < 
.10. **p < .05. ***p < .01.

ما الذي جيعل البلدان أكثر عرضة للمعاانة من جتدد احلرب األهلية؟ 
يركز اجلدول رقم )1( على ثالث جمموعات من العوامل اليت هتيمن على األدبيات، وهي: 
)املظامل، والفرص، واملشكالت التفاوضية(، ويوضح األمنوذج األول يف اجلدول العالقة بي املقاييس 

األساسية هلذه العوامل، وجتدد احلرب األهلية. 
املظامل

بوصفها  للمظامل  الدعم  من  القليل  تقدم سوى  ال   )1( رقم  اجلدول  الواردة يف  النتائج  إن 
التفسري الرئيس لتجدد احلرب األهلية24، وال يوجد أي معيار من مقاييس املظامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
 see Fearon( حباالت جتدد العنف، على الرغم من أهنا كانت ذات صلة وثيقة ببدء احلرب األهلية
الديين يف هذا  التشظي  أو  يرتبط جتدد احلرب األهلية ابالنقسام اإلثين  and Laitin 2003( وال 
االختبار،25 وإهنا ال ترتبط بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل)GDP( 26، غري أن االختبارات 
البديلة تشري دوماً إىل الدور احملتمل للمظامل، وعلى الرغم من أن اجلدول رقم )1( مل يوضح ذلك، 
إال أنه حي إضافة األنواع األخرى من املقاييس للضغوط االقتصادية لألمنوذج، مثل متوسط العمر 

إذا كان عدم املساواة االقتصادية  الواردة يف اجلدول رقم )1( غري كاملة، وكبديل قمت ببحث ما  املظامل  قائمة مقاييس   -24
واالجتماعية عرب مجاعات البلد تؤثر يف احتمالية نشوب احلرب، وحينما تضاف إىل األمنوذج الوارد يف اجلدول رقم )1( فإن مستوى 
عدم املساواة االقتصادية األفقية )اليت مت قياسها من حيث أصول األسر املعيشية اليت متتلكها أكرب مجاعتي يف البلد( وعدم املساواة 
االجتماعية )املقاسة من حيث النتائج التعليمية النسبية الثنتي من أكرب اجلماعات يف البلد( كانت ال عالقة هلا بتكرار احلرب 

. )Østby 2008( األهلية
25- وحينما تستبدل املقاييس األخرى من حيث االنتماء العرقي مثل التشظي العرقي-اللغوي يف أمنوذج االحندار، فإهنا تثبت أن 

ال عالقة هلا بعودة نشوب احلرب النزاع.
26- هذا قد يرجع إىل أن مجيع هذه البلدان تقريباً تعاين من الفقر. 
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املتوقع ووفيات الرضع أو فجوة الفقر، فهي مجيعها تقريباً ترتبط بنحٍو كبري بتجدد النزاع27، ويف 
كل حالة فإن الظروف االقتصادية الضعيفة تزيد من احتمال جتدد احلرب28. 

الفرص
يوضح اجلدول رقم )1( القليل من الدعم لدور الفرص يف جتدد احلرب األهلية- على األقل 
كما مت قياسه حاليًا- وال تعدُّ أي مقاييس أساسية للفرصة مضمنة يف األمنوذج مهمة. ومرة أخرى 
فإن هذا خيتلف متاماً عّما وجدته دراسات احلرب األهلية احلالية، وهناك جمموعة من االختبارات 
املختلفة تكشف النقاب عن عدد قليل من الصالت بي املقاييس البديلة للفرص وجتدد الصراع، 
وال يرتبط املعدل العام للبطالة وال معدل بطالة الشباب يف البالد ارتباطاً مهماً بتجدد احلرب األهلية 
حي إضافتها لألمنوذج الوارد يف اجلدول رقم )1(29. إن وجود احتياطيات نفطية كبرية- وهو مورد 
لكن هي  األهلية،  احلرب  الندالع  مهماً  يكون  أن  )2003(- ميكن  وليتي  فريون  من  أظهره كل 
ليس مهماً حي إضافته هنا. وابملثل أيضاً حينما اخترب كل من روس )2011( بياانت أكثر مشواًل 
عن احتياطي النفط والغاز أو األرقام اليت قدمها كل من لوجاال، وجليديتسش، وجيلمور )2005( 
مبخزوانت املاس، فال ميكن العثور على أي صلة بي املوارد املرحبة وتكرار الصراع، وفضاًل عن ذلك 
إضافة مقياس النسبة املئوية للسكان يف املناطق احلضرية إىل األمنوذج، هو أيضاً أمٌر ليس ابملهم؛ 

وأخرياً ال يرتبط االلتحاق ابملدارس الثانوية إبعادة نشوب احلرب األهلية. 
الكبرية وواردات  املسلحة  فالقوة  أقل وضوحاً،  العسكرية احلكومية  املتعلقة ابلقوة  والنتائج 
األهلية حي  احلرب  بتجدد  واضحاً  ارتباطاً  ترتبط كّلها  ال  الشرطة  من  واملزيد  األكرب  األسلحة 
إضافتها لألمنوذج رقم )1( يف اجلدول رقم )1(؛ إال أن نسبة مجيع النفقات احلكومية املوجهة صوب 
اجليش مرتبطة بنحٍو كبري وسليب بتكرار احلرب األهلية، فالبلدان اليت تنفق أكثر نسبياً على قواهتا 
قد  احلكومات  أن  تفرتض  اليت  العالقة  وهي  األهلية  احلرب  لتكرار  عرضة  أقل  تكون  العسكرية 
تكون قادرة على ردع اجلماعات املتمردة من العودة إىل العنف إذا كانت قادرة على قمعها، وقد 
يشري ذلك أيضاً إىل أن احلكومات القوية هي أكثر قدرة على هزمية خصمها؛ األمر الذي جيعل 
من املستحيل عليها استئناف احلرب؛ ومع ذلك ينبغي قراءة هذه النتيجة بعناية طاملا أن النفقات 

العسكرية املتاحة ال توفر إال جزءاً يسرياً من احلاالت. 

27- ينبغي قراءة هذه النتائج حبذر، إذ إن كل املقاييس االقتصادية املتاحة هي جلزء صغري وخمتلط من احلاالت.
28-  تكشف االختبارات الالحقة أيضاً عن املقاييس األخرى للظروف االقتصادية اليت ال عالقة هلا بتجدد احلرب األهلية. وال تظهر 
سلسلة من تدابري االستثمار يف رأس املال البشري، وعدم املساواة األفقية أي صلة واضحة لتجديد النزاع حي إضافتها للتحليل، ومل يتم 

إدراج مجيع هذه املتغرّيات االقتصادية البديلة يف األمنوذج الرئيسي ألهنا مفقودة ابلنسبة لألغلبية العظمى من سنوات النزاع.
29- ونظراً لصعوبة احلصول على أرقام مقارنة للبطالة بي البلدان الصغرية N ابلنسبة للبياانت املتصلة ابلبطالة، فينبغي قراءة هذه 

االستنتاج حبذر.
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وعلى الرغم من أن األغلبية العظمى من النتائج تفرتض أن ال الفرصة وال املظامل هي العامل 
الرئيس الذي يدفع اجلماعات للعودة للحرب، بيد أن كليهما من املرجح أن يكوان عاملي حامسي 
لبدء اندالع الصراع أول مرة، وحقيقة أن كاًل منهما يؤدي الدور التجرييب األهم يف إجبار املقاتلي 
على العودة إىل احلرب قد يكون السبب من ورائه هو أن املظامل والفرص حقق نسباً عالية نسبياً 
يف مجيع احلاالت؛ لذا يتعي علينا أن ال نستبعد املظامل والفرص كوهنما عاملي مهمي يف العملية 

األوسع اليت تؤدي إىل جتدد احلرب األهلية. 
املشكالت املتصلة ابملساومة  

املعلومات،  مشكالت  أمهية  بشأن  تفاؤاًل  أكثر   )1( رقم  اجلدول  يف  الورادة  النتائج  إن 
ومشكالت االنقسام، ومشكالت االلتزام. وإن العالقات التجريبية هي ليست قوية وال هي متسقة 
بكل النماذج املختلفة كما سنرى ذلك يف اجلداول الالحقة؛ ومع ذلك هناك إشارات ضعيفة تشري 

إىل أن طائفة من مشكالت املساومة رمبا تؤثر على عودة املقاتلي إىل احلرب. 
وهناك بعض املؤشرات تقول إن االلتزامات الصادقة ميكن أن تساعد على تشكيل مسار 
تنطوي  ابتفاقيات سالم شاملة  تنتهي  اليت  فالنزاعات  النزاع،  احتمالية جتدد  من  وتقلل  السالم، 
على )25 %( خطر جتددها يف أي سنة مقارنة ابلنزاعات اليت مل يتوصل فيها الفرقاء إىل اتفاق30، 
وإذا ما نفذت هذه االتفاقيات- من خالل حل اخلالفات الكامنة وراء احلرب- فهي تنفي احلافز 
للقتال؛ وحيصل هذا املنطق على مزيد من الدعم االختبارات البديلة اليت يتم فيها استبدال مقياس 
معاهدة السالم الشامل مبتغري تقاسم السلطة الرئيس لكل من هارتزيل وهودي )2003(، ويف هذا 
االختبار يرتبط تقاسم السلطة بنحٍو سليب وواضح بتكرار احلرب األهلية، وحينما يكون الطرفان 
قادرين على توقيع اتفاقية اليت تعطي لكال اجلانبي سلطة حقيقية يف احلكومة، يبدو أنه يقلل من 

احتمال العودة إىل احلرب.
 وهناك عوامل أخرى توصف أبهنا تساعد على التصدي ملشكالت االلتزام مبصداقية بنحٍو 
أقل، وقد يساعد وجود الطرف الثالث املقاتلي على إهناء احلرب األهلية مؤقتاً، ولكنه يبدو أنه غري 
قادر على منع اجلماعات من العودة لالستمرار ابحلرب، وحينما يقاس هذا املتغري مبتغري ومهي يسري 
يؤشر وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة على األرض، فإن هذا النوع من التدخل ال 
يرتبط ارتباطاً كبرياً بتكرار احلرب األهلية، وال تكشف االختبارات البديلة أيضاً عن وجود عالقة 
مهمة بي عدد موظفي األمم املتحدة ونوعهم، أو إمجايل اإلنفاق على حفظ السالم وجتدد احلرب 
األهلية، وحينما يتم االستعاضة عن الرتميزات البديلة حلفظ السالم ابألمنوذج الوارد يف اجلدول رقم 

30- نسبة املخاطر النسبية هي نسبة اخلطر املستمدة من األمنوذج الوارد يف اجلدول رقم 1.
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)1( مل يتم العثور على أي شيء مهم31.

 هناك على األقل ثالثة أسباب تفسر ملاذا ال يكون لعمليات حفظ السالم أي أثر مهم ذي 
داللة إحصائية على تكرار احلرب األهلية يف هذا التحليل. أواًل: إن التحليل هنا يشري فقط إىل ما 
إذا كانت قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة موجودة على األرض وليس ما إذا كانت قد 
ُنشرت للحيلولة دون نشوب نزاع معي؛ وهكذا فهي ميكن أن تكون موجودة يف البلد لكن ملهمة 
أو نزاع خمتلف متاماً. اثنياً: عدم وجود عالقة ميكن أن تكون نتيجة تغري داخلي، وإن التدخل من 
طرف اثلث غالباً ما يقدم إىل جمموعة  خمتارة من البلدان الفقرية والضعيفة على وجه اخلصوص32، 
اثلثاً: اندراً ما تبقى قوات حفظ السالم يف بلد ما على الدوام؛ لذلك قد تكون قوات حفظ السالم 
عاماًل حامساً يف إقناع املقاتلي بتوقيع تسوية سلمية وتنفيذها، إال أهنا قد ال تؤدي أي دور يف 
حفظ السالم حال مغادرهتا )Walter 2002(؛ وابلنظر إىل هذه االحتماالت فإنه من املستحيل 

استخالص استنتاجات راسخة بشأن قيمة عمليات حفظ السالم من هذه البياانت. 
إن نتائج عدم قابلية التجزئة غري واضحة إىل حٍد ما، وعلى الرغم من أن املقياس الوحيد 
لعدم التجزئة املضمن يف اجلدول رقم )1( -الصراع اإلقليمي- هو أمر مهم ولكنه ليس يف االجتاه 
الصحيح، فاحلروب اليت دارت بسبب األرض هلا ثالثة أعشار خطر العودة للحرب مقارنة بتلك 
اليت مل جتر بسبب التنافس على حيازة إقليم معي، وتشري االختبارات البديلة -اليت سيتم تفصيلها 
أقل يف االندالع مرة  احتمالية  تنطوي على  االنفصالية  الدراسة- إىل أن احلرب  الحقاً يف هذه 

أخرى. 
اجلانب األول من مشكالت املساومة الذي ال حيصل على أي دعم واضح يف اجلدول رقم 
)1( هو املعلومات، وال توجد دالئل تذكر على أن احلروب اليت زودت احملاربي مبعلومات واضحة 
عن قدراهتم النسبية أسفرت عن سالم أكثر دواماً؛ فالصراعات اليت انتهت ابنتصار حاسم من قبل 
احلكومة أو املتمردين كانت أقل عرضة لتجدد احلرب33؛ وابملثل فإن احلروب األكثر ضراوة تبدو 

31- وردت بدائل من كوين وماسون وغورس )2007(، ودويل وسامبانيس )2000( وكريوتس )2010(.
 GDP 32- أظهرت حتليالت إضافية ان تدخل األمم املتحدة أكثر احتمااًل يف احلاالت اليت يقل فيها الناتج احمللي اإلمجايل
اليت مل حتقق انتصاراً صرحياً، وكما أوضح فورتنا )2008( “أن قوات حفظ السالم متيل إىل أن ترسل  إىل القضااي الصعبة بداًل من 

. )Gilligan and Stedman 2003( ًالقضااي السهلة. ينظر أيضا
33- إن كان أحدهم يقيم انتصارات املتمردين واحلكومة بنحٍو منفصل فيبدو أنه ال توجد عالقة واضحة مع جتدد احلرب األهلية 
يف هذا التحليل، وهذه النتيجة تتناقض مع ليكليدر )1995(، وتوفت )2010(، وكالمها وجد أن السالم يف حقبة ما بعد احلرب 
كانت أكثر احتمااًل أن تستمر إذا انتهت احلرب األهلية يف انتصار حاسم، ومع ذلك يف بعض املواصفات البديلة اليت مت وصفها 

يف وقت الحق، هناك بعض املؤشرات على أن النتائج احلامسة ميكن أن تساعد يف منع تكرار النزاعات.
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أهنا ال تتبع مساراً خيتلف عن تلك اليت هي أقل حدة منها، ويف اختبارات بديلة وجدت أيضاً عدم 
وجود أي صلة واضحة بي مدة احلرب األهلية السابقة واحتمالية جتدد احلرب األهلية، وقد تكون 
هذه املعلومات ذات أمهية كبرية يف تكرار احلرب األهلية طاملا كانت حروابً يعرف فيها املقاتلون 

جيداً بعضهم بعضاً. 
املساءلة احلكومية 

ماذا عن املساءلة احلكومية؟ وهل هناك مسات مؤسساتية خاصة يف العنصر املفقود لفهمنا 
على تكرار احلرب األهلية كما أشران آنفاً؟ 

بدأت بدراسة الصلة بي مقياسي واسعي ومستخدمي تقليدايً من مؤشر نظام احلكم الرابع 
الصراع، وكما هو متوقع -كما  الدميقراطية ومستوى االستبداد- وجتدد  )Polity IV( -مستوى 
أظهرت دراسات أخرى- فإنه ال الدميقراطية وال االستبدادية يرتبطان بنحٍو كبري بتجدد احلرب 
األهلية34، فالبلدان األقل دميقراطية ليست أكثر عرضة لتجدد احلرب األهلية، وفضاًل عن ذلك 
فإن االختبارات البديلة تفصح عن تقييم السياسات واملؤسسات القطرية )CPIA( -وهو مقياس 
واسع للبنك الدويل )2012( عن احلكم الذي تتضمن املؤسسات الرمسية والسياسية االقتصادية-، 
وإن مقياس فريالند بديل احلكم الثابت لقياس الدميقراطية هو أيضاً ال يرتبط بتكرار احلرب. ويشري 
غياب أي صلة بي التدابري الواسعة لنوع النظام وجتدد احلرب، إىل أنه إذا كانت احلوكمة مهمة 
فيجب أن ترتبط ابملزااي املؤسساتية اليت تؤثر على السلوك احلكومي، وتشري النظرية املوضحة آنفاً 
إىل ثالثة أنواع من القيود هي: املساءلة السياسية، والقيود القانونية، وشفافية املعلومات اليت قد 
تقلل من حاجة املتمردين للجوء إىل العنف؛ وتقّيم األعمدة الثالثة اآلتية من اجلدول رقم )2( كل 

قيد بنحٍو مباشر35.
احلرب  تكرار  ابحتمالية  يؤثران  القيود  تلك  من  األقل  على  اثني  أن  إىل  النتائج  وتشري 
األهلية36. وتؤكد اختبارات نسبة االحتماالت أيضاً كاًل من هاتي العالقتي37، وكما يظهر العمود 

 Walter(  34- هذا يؤكد أن ما توصلت إليه معظم الدراسات الكمية بشأن تكرار احلرب األهلية. ينظر على وجه اخلصوص
.))2004(; Quinn, Mason, and Gurses )2007(; and Kreutz  2010

35- من املهم مالحظة أن هذه األبعاد الثالثة ختتلف متاماً عن التدابري العامة اليت تتخذها احلكومات، وترتبط مجيع التدابري الثالثة 
.)r < .30( فقط إىل حد ما مع درجات احلكم الدميقراطي واالستبدادي

36- مبا أن التدابري الثالثة غري متاحة جملموعة احلاالت نفسها، لذا فقدت عدداً أقل من احلاالت عن طريق اختبار كل بعد ابلتتابع، وتساعد 
.r ¼ .65 and r ¼ .35 إضافة كل بعد ابلتتابع أيضاً يف تقليل املخاوف بشأن العالقة اخلطية عرب األبعاد املختلفة، وترتبط التدابري الثالثة بي

37- وتبي اختبارات نسبة االحتماالت اليت تقارن االحندارات مع مؤشرات احلكم أو من دوهنا املساءلة السياسية والقيود القانونية 
أهنا تضيف إىل حٍد كبري يف األمنوذج )pro w2 < .05(، وتظهر االختبارات نسبة االحتماالت أيضاً أن كل جمموعة من 

جمموعات متغريات املظامل والفرص واملساومة خمتلفة بنحٍو كبري.
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الثاين فإن املشاركة السياسية الواسعة النطاق تساعد على منع جتدد العنف. ويبي اجلدول رقم )3( 
التأثري كبري.  -الذي يعرض نسبة اخلطر جليمع مناذج االحندار اخلمسة يف اجلدول رقم )2(- أن 
ونسبة اخلطر )01( تعين أن خطورة تكرار الصراع يف البلدان ذات مستوايت املشاركة األعلى هو 

)1/100th( من مستوى اخلطر يف البلدان اليت يشارك فيها عدد قليل من اجلمهور. 

مماثاًل على جتدد احلرب األهلية. وكما هو  إن املساءلة السياسية تبدو أن هلا أثراً جوهرايً 
مكتوب  دستور  وجود  بي  قوية  عالقة  هناك  فإن   ،)2( رقم  اجلدول   )3( رقم  العمود  يف  موضح 
واحتمالية تكرار احلرب األهلية. ويوضح اجلدول رقم )3( أيضاً أن البلدان اليت تستند قوانينها إىل 
الدستور لديها 10 من املخاطر للعودة إىل احلرب األهلية يف أي سنة ابملقارنة مع البلدان اليت ليس 
لديها دستور مكتوب، والبعد الوحيد للقيود الداخلية الذي ال حيصل على أي دعم يف اجلدول رقم 
)2( هو الصحافة احلرة، وعلى األقل -وكما مت قياسه هنا- فإن حرية الصحافة ال ترتبط ابحتمالية 
عودة احلرب. وقد مت اختيار املقياسي املهمي يف اجلدول رقم )2( -ومها املشاركة العامة ووجود 
دستور مكتوب- ألهنما مقياسان ملموسان ومباشران، ومها أقل احتمااًل ألن يكوان متغريات داخلية 

إىل أي حرب قادمة، ومها أقل عرضة للتأثر بتحيز الباحثي أو املعرفة ابألحداث. 

جدول رقم 2: املساءلة احلكومية ومدة السالم وأمنوذج كوكس للمخاطر النسبية 

مستوى 
مؤشر فريدوم شفافية املعلومات القيود القانونية املساءلة السياسية الدميقراطية 

هاوس
املساءلة احلكومية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-.07).20(االستبدادية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.01).16(-الدميقراطية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4.69)2.44(0*-ـــــــــــــــــــــــاملشاركة العامة
سيادة القانون 

)القانون 
الدستوري(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2.19)1.07(**ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ.02 ).02(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحافة احلارة 
سيادة القانون+ 
2.36- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلقوق السياسية

*)1.18(
املظامل 
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.97)1.61(-3.71-)3.74(.54)1.94(1.40)2.69(1.52-)1.71(االنقسام اإلثين 
1.64)1.55(2.87)4.13(3.26)2.27(1.03-)2.70(1.63)1.61(االنقسام الديين 
الناتج احمللي 

 GDP 07).35(--.71).51(.29).44(.27).53(-.27).37(اإلمجايل.

الفرص 
.13).28(.40).49(.40).35(.94).51(*-.06)31(حجم السكان 

.10).24(.47).47(.18).31(.16).33(-.09).27(التضاريس اجلبلية 
عدم االستقرار 

.79).77(-.64).84(.32).89(.63).83(-السياسي 

األراضي الكبرية 
.69).89(.67)1.55(1.02).97(1.83).126(.12).19(املرتامية  

 املساومة 

شدة وطأة 
.27).21(.76).73(.31).26(.08).34(.34).23(احلرب السابقة 

1.02).64(-.44)1.05(.65).78(.34).89(-.95).69(الصراع اإلقليمي 
.46).61(-ــــــــــــــــــــــ.24).65(.08).84(.36).60(-النصر احلاسم 

.89).81(-1.87-)1.16(1.93-)1.25(.14)1.34(-.99).80(-اتفاقيات السالم 
قوات حفظ 
السالم التابعة 
لألمم املتحدة 

)1.19(39.-)34.(08.)1.36(1.00)1.11(1.45)95.(80.

لوغاريتم 
67.05-22.86-49.64-30.55-60.35-االحتمال

N882651904677998
Note: GDP ¼ gross domestic product. Values are coefficients and 

standard errors in parentheses*.p < .10. **p < .05. ***p < .01.

 ومع ذلك فهي ليست ابلضرورة أكثر املقاييس تقليديًة أو مشواًل هلذين البعدين؛ وملعاجلة 
هذا األمر والختبار متانة النتائج قمت بتكرار التحليل يف اجلدول رقم )2( مع املقاييس األخرى 
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املتاحة للقيود احلكومية الداخلية )ينظر اجلدول رقم S1 من امللحق اإللكرتوين(. 

اجلدول رقم 3: يوضح أتثريات املساءلة احلكومية على خطر جتدد احلرب 
القيم هي نسب املخاطر )Z scores( املستمدة من اجلدول 2 مناذج االحندار 

أمنوذج رقم 1
.93)-.37(االستبدادية 
.99)-.06(الدميقراطية 

األمنوذج رقم 2
.01)1.92-(*املشاركة العامة 
أمنوذج رقم 3

.11)2.04(**سيادة القانون )دستور مكتوب(
أمنوذج رقم 4

1.02)1.12-(حرية الصحافة 
أمنوذج رقم5  

.09)1.99-(**سيادة القانون / احلقوق السياسية 
*p < .10. **p < .05. ***p < .01.

األهلية،  احلرب  بتجدد  ترتبط  السياسية  املساءلة  فإن  تقريباً،  املقاييس  أغلب  ومن خالل 
هاوس  فريدوم  مؤسسة  وضعته  -الذي  األوسع  السياسية  احلرية  مبقياس  ابستبداله  قمت  وحينما 
عدداً  فإن  بديلة  اختبارات  ويف  األهلية.  احلرب  جتدد  مع  وقوية  مهمة  عالقة  أظهر   -)2009(
املناصب  على  املنافسة علناً  من مقاييس احلكم -تلك اليت صممت لقياس قدرة املواطني على 
التنفيذية- متيل إىل أن تكون أكثر ارتباطاً بنتائج احلرب األهلية، وابملثل أيضاً يوجد لدى شيبوب 
التشريعية  أو  التنفيذية  السلطة  إذا كانت  ما  تقيس  متغريات  عدة   )2010( الند  وفري  وغاندي 
مغلقة أمام املنافسة العامة، وهي ترتبط ارتباطاً مهماً ابلنتائج املتصلة بتكرار احلرب األهلية حينما 
يتم استبداهلا يف النماذج، ويشري هذا النمط إىل أن القدرة على املنافسة ضد النخب املوجودة يف 
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السلطة وتنحيتها سياسياً قد يكون عاماًل حامساً يف ضمان استمرارية السالم38، وأخرياً كان قياس 
الصوت واملساءلة الذي أصدره البنك الدويل )2012( -كجزء من سلسلته لـلمؤشر العاملي للحوكمة 
)WGI( -يرتبط ارتباطاً ضعيفاً بتكرار احلرب األهلية، ويف مجيع احلاالت كان من املرجح أن يستمر 

السالم أكثر إذا تسىن للناخبي القدرة على مساءلة السلطة التنفيذية وتقييد أعمال النخبة. 
وابملثل أيضاً تؤكد االختبارات البديلة الدور الذي يؤديه سيادة القانون يف تشكيل مسار 
بتكرار  وجوهرايً  كبرياً  ارتباطاً  ترتبط  القانون  لسيادة  البديلة  املتاحة  املقاييس  من  فكل  السالم، 
احلرب األهلية، ويرتبط مقياس احلرايت املدنية الواسع الذي أصدرته مؤسسة فريدوم هاوس )2009( 
ارتباطاً وثيقاً بتجدد احلرب األهلية حي االستعاضة عنها يف اجلدول رقم )2(. وإن مقياس سيادة 
القانون من املؤشر العاملي للحوكمة )WGI( والبنك الدويل )2012( له عالقة قوية بتجدد احلرب. 
ويف كل حالة يرتبط االلتزام لسيادة القانون مع احتمالية أقل لتجدد احلرب األهلية39. وحقيقة أن 
جمموعة واسعة من مؤشرات احلكم واملساءلة هي كلها مهمة على الرغم من اختالفها الكبري من 
حيث مصدرها وترميزها الذايت أو املوضوعي، وختتلف أيضاً من حيث السنوات والبلدان اليت ترمز 
إليها؛ األمر الذي يعزز ثقتنا يف الدور الذي تؤديه اخلصائص السياسية اليت حتد من سلطة السلطة 
التنفيذية؛ وابلتايل من الصعب تصور تكرار احلرب األهلية يف )إقليم آتشية أو يف تيمور الشرقية( 
اآلن بعد أن أصبحت إندونيسيا بلداً دميقراطياً إىل حد كبري؛ مما أدى إىل حتسي تدابري احلكم منذ 
العام 1999. ومن الواضح أيضاً السبب الكامن وراء استمرار تكرار التحدايت اليت تواجه الدولة يف 

كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وميامنار. 
غري أن أحد املخاوف يكمن يف صعوبة حتديد أي السمات السياسية هي أكثر أتثرياً؛ نظراً 
ألن املقاييس ملختلف القيود على احلكومة أتيت من جمموعات البياانت املختلفة؛ ونظراً ألن كل 
جمموعة من جمموعات البياانت املختلفة تنطوي على بياانت انقصة مهمة ال تتداخل، طاملا ال ميكن 
إدراج بعدين بسهولة يف األمنوذج نفسه. وفضاًل عن ذلك فعلى الرغم من وجود اختالفات نظرية 
واضحة بي بعدين قويي من القيود الداخلية، إال أنه جتريبياً تكون القصة أكثر تفاواتً. إن اثني 

38- على وجه التحديد أن كل من املتغريات xropenpolity, xrcompolity, and xconstpolity ترتبط ارتباطاً 
بتكرار احلرب األهلية، وهي تقيس ما إذا كانت هناك منافسة مفتوحة على السلطة التنفيذية أم ال، ومدى شدة املنافسة  كبرياً 

والقيود على السلطة التنفيذية.
39- كشفت جولة أخرى من االختبارات البديلة أن االنتهاكات املباشرة لسيادة القانون ترتبط ارتباطاً كبرياً أيضاً بتكرار احلرب، 
وتشري  للحرب.  ابلعودة  وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط كلها  القانون،  سيادة  على  التجاوزات  تقيس  املتغريات  من  خمتلفة  جمموعة  وهناك 
التعذيب السياسي  التقديرات إىل أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتقديرات عدد السجناء السياسيي، وقياس مستوى 
)Cingranelli and Richards 2013(، ومقياسي ملدى اإلرهاب السياسي استناداً إىل تقارير منظمة العفو الدولية 
ووزارة اخلارجية األمريكية )مقياس اإلرهاب السياسي لعام 2013( كلها تعمل بنحٍو مماثل حي استبداهلا بسيادة القانون ابلتحليل.
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من املقاييس املهمة يف اجلدول رقم )2( )املشاركة العامة، والدستور املكتوب( مرتبطان فقط ابحلد 
األدىن مع التدابري الشاملة للدميقراطية، وميكن عدها متميزة عن نتيجة الدميقراطية العامة40. غري 
أن املقياسي املختلفي للقيود مها على األقل مرتبطان ببعضهما اآلخر )r ¼ .35(؛ فاحلكومات 
اليت ختضع لنوع واحد من القيود متيل إىل أن ختضع ألنواع أخرى من القيود؛ وهكذا على الرغم 
من وجود أدلة على أن القيود املفروضة على احلكومة ترتبط بتقليل تكرار احلروب األهلية، إال أن 

خضوعها للقيود األكثر فاعلية هو مسعى أكثر صعوبة. 
مع ذلك فإن اهلدف هو أقل من حتديد أي القيود أكثر أمهية من الرتكيز على أمهية القيود 
الداخلية ككل، وهذا يف حد ذاته يعدُّ اسهاماً؛ نظراً ألن املساءلة السياسية غائبة إىل حد كبري 
عن البحوث املتعلقة ابحلروب األهلية حىت اآلن، ومع أخذ ذلك ابحلسبان، قمت بعرض أحد 
االختبارات األكثر عمومية للقيود السياسية يف اجلدول رقم )2(. ويعمل العمود األخري من اجلدول 
على تقييم أمهية مؤشر احلرية الصادر عن مؤشر احلرية والسياسة الصادر عن فريدوم هاوس )2009(. 
السياسية  هاوس -احلقوق  فريدوم  ملؤسسة  الفرعية  الفئات  بي  واحلرية جيمع  السياسة  مؤشر  إن 
واحلرايت املدنية- مبقياس واحد مركب ميكن تفسريه على أنه مؤشر تقرييب للدرجة اليت تكون فيها 
احلكومة مقيدة بقوانينها وشعبها، ويظهر العمود األخري يف اجلدول رقم )2(، أن خطر تكرار احلرب 
السياسية والقانونية احملدودة مقارنة ابلبلدان اليت تكون فيها  القيود  البلدان ذات  أعلى بكثري يف 
احلكومة مقيدة بنحٍو كبري من قبل الرأي العام واحملاكم41، واملخاطر كما يوضحها اجلدول رقم )3( 

هي يف الواقع أعلى بعشر مرات حينما ال تكون احلكومات خاضعة للمساءلة. 
يف  التغيري  إىل  ابلنظر  تتمثل  املؤسساتية  والقيود  احلوكمة  دور  لتقييم  أخرى  طريقة  وهناك 
احلكومة عرب الزمن، فالبلدان القادرة على اخلروج من دورة احلرب املتكررة ينبغي أن تفعل ذلك على 

40- إن االرتباط بي املشاركة السياسية وسيادة القانون وتدابري الدميقراطية الشاملة هي أقل من 15.
41- يتعلق أحد الشواغل األخرى املشروعة بتجانس القيود التنفيذية، ومن املمكن أن تقوم النخب السياسية إبزالة القيود املختلفة 
عن سلطتها كاستجابة للنزاع األهلي. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن توقع جتدد احلرب سيدفع بقادة احلكومة للتملص من قيود 
املساءلة اليت ختضع هلا واحلد من املشاركة الشعبية بداًل من العكس، ومت تبين خطوتي يف إطار التصميم احلايل للبحوث ملعاجلة هذا 
املخاوف جزئياً على األقل. وقد كانت مجيع تدابري احلكم الواردة يف اجلدول رقم )2( قد أتخرت بطرق خمتلفة، وإن مقدار التأخر 
عن تدابري احلوكمة يف اجلدول رقم )2( هو سنة واحدة، لكن االختبارات اليت تتعلق ابحلقب الزمنية الطويلة ال تنطوي على أي 
تغيري كبري يف النمط األساسي للنتائج؛ وأييت ذلك كمحاولة ضمان أن املدد الزمنية وليست جمرد مدد من العنف منخفض املستوى 
الذي تكون فيه احلرب بدأت اآلن، وقمت بتعريف السالم بعتبة منخفضة للغاية من العنف، فالصراعات اليت ينخفض فيها عدد 
الضحااي عن 25 قتياًل تسجل -يتم ترميزها- على أهنا سلمية، وأخرياً فإن وجود جمموعة متنوعة من تدابري احلوكمة مرتبط بتكرار 
احلرب األهلية يساعد على احلد من املخاوف بشأن التجانس. والتجانس هو أكثر إاثرة للقلق ابلنسبة ملقاييس اإلجراءات احلكومية 
مثل فريدوم هاوس )2009(، الذي يقيس احلرايت املدنية ألهنا تشمل احلرايت الفردية اليت ميكن للحكومات أن تتالعب هبا حملاولة 
احلد من خماطر التمرد، ولكن التجانس أقل احتمااًل يف حالة التدابري احلكومية األكثر عمومية مثل املشاركة السياسية أو تدابري أكثر 

استقراراً مثل وجود دستور مكتوب.  
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األقل جزئياً ألن احلكم قد حتسَّن مبرور الوقت، فيما ينبغي على البلدان اليت تنزلق من جديد صوب 
احلرب أن تفعل ذلك جزئياً؛ ألن احلكومة أصبحت أقل انفتاحاً وأقل مصداقية. 

ات احلكم عرب الزمن، إال أن النظر  وعلى الرغم من أنه من الصعب إجراء تقييم دقيق لتغريُّ
إىل التغيري املؤسسي بي أول سنة سالم مقاسة وآخر سنة سالم مقاسة من موجة السالم يفصح 
عن منط واضح، ويفصح مؤشر احلرية والسياسية الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس )2009( عن 
أن من بي تلك الصراعات اليت مل تتكرر، كان معظمها مييل إىل أن حتصل يف البلدان اليت حتسن 
فيها احلكم مبرور الوقت، وأن نسبة 60.7 % من موجات السالم اليت مل تنته بتجدد احلرب قد حتسن 
احلكم فيها. وعلى النقيض من ذلك فإن البلدان اليت انزلقت إىل احلرب هي عموماً يف البلدان اليت 

 ساء احلكم فيها أو كان يف حالة مجود. 
اجلدول 4: املساءلة احلكومية ومدة السالم، أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية – مناذج مصغرة

مستوى 
الدميقراطية 

املساءلة 
القيود القانونية السياسية 

شفافية 
املعلومات

مؤشر مؤسسة 
فريدوم هاوس 

املساءلة السياسية 
————.03 ).17(االستبدادية 
————.05 ).15(الدميقراطية 

———-.03 ).01(*—املشاركة العامة 
سيادة القانون 
——)دستور مكتوب(

 1.23
-**)58.(——

-.00 ).01(———صحافة حرة 
سيادة القانون 
+ احلقوق 
السياسية

— — — — 2.34
-**)94.(

 Log
likelihood-76.56-40.07-66.92-42.34-67.05

N1,002743936738998
Note: Values are coefficients and standard errors in parentheses.*p < .10. **p < .05. ***p < .01.
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وإن نسبة 74.6 % من موجات السالم اليت انتهت ابلصراع كان فيها احلكم قد تراجع أو مل 
يتحسن42، ويبدو أن حماوالت احلكومة لتحسي احلكم وأتسيس قيود مؤسساتية أكرب هي خطوة 

مهمة يف إهناء دورة احلرب تكرار احلرب األهلية. 
قمت  النتائج،  هذه  رصانة  على  االختبارات  من  مزيد  الشديدة: إلجراء  الرقابة  عمليات 
إبجراء سلسلة من التحليالت اإلضافية على جمموعات خمتلفة مع تعريف خمتلف للسالم ولتجدد 
احلرب؛ ونظراً للمخاوف احملتملة بشأن االزدواج اخلطي وغريها من املشكالت قمت بتكرار التحليل 
احلوكمة  مقاييس  تتضمت  اليت  املزدوجة  االحندار  مناذج  )2( ابستخدام عدد من  رقم  اجلدول  يف 
الرئيسية فقط، إن تدابري احلكم اليت كانت مهمة يف النماذج املتعدد املتغريات ظلت مهمة يف هذه 
االختبارات الثنائية املتغريات )اجلدول رقم 4(. وللمساعدة يف معاجلة القضااي املتعلقة بتحيُّز املتغريُّ 
احملذوف، قمت بتيسري مناذج االحندار املتعرجة ابستخدام التأثريات الثابتة للبلد، ومل تغري النتائج 
القصة الرئيسة للحوكمة )اجلدول رقم 5(. ويف اجملموعة الثانية من االختبارات )الواردة يف اجلدول 
رقم 6(، قمت بتغيري تعريف احلرب األهلية؛ ونظراً للتحليل الوارد يف اجلدولي )1 و2( يستند إىل 
)21( حالة فقط من حاالت تكرار احلروب األهلية، فقد كان هناك بعض القلق من أن النتائج قد 
تكون ذات طابع خاص )غري اعتيادي(، ومن أجل اختبار هذه االحتمالية، حتولت إىل تعريف 
أكثر تساهاًل للسالم لسنتي متتاليتي ابعتماد حاالت وفاة جراء املعارك أقل من 1000، وقمت 
إبعادة التحليل. وتشري النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم 6 إىل أنه حىت مع وجود عدد أكرب من 
حاالت تكرار احلروب االهلية فإن النتائج متطابقة تقريبًا43، وإن البلدان اليت تعاين من قيود سياسية 
وقانونية قليلة تكون معرضة إىل احتمالية االنزالق إىل احلرب أكثر خبمسة أضعاف مقارنة ابلبلدان 

اليت تتمتع حبقوق سياسية كاملة وسيادة القانون. 
اجلدول 5: املساءلة احلكومية وجتدد احلرب -مناذج مصغرة- اآلاثر الثابتة العشوائية للنماذج اخلطية 

مستوى 
الدميقراطية 

مؤشر فريدوم هاوس شفافية املعلوماتالقيود القانونية املساءلة السياسية 

املساءلة احلكومية 
-.0056 االستبدادية 

)0043.(
————

42- إن التغيري يف مؤشر السياسة واحلرية حينما يضاف إىل أي من النماذج الواردة يف اجلدول رقم 2 يكون له أثر كبري على 
احتمالية العودة إىل احلرب، وحىت بعد السيطرة على التغيري املؤسسي بقيت املستوايت املطلقة من املساءلة السياسية كبرية أيضاً.

43- الفرق الرئيس يف اجلدول رقم 3 هو أن كاًل من التدخل اخلارجي وخصائص الصراع السابق ليسا ذوا أمهية، يف حي تظهر 
اجلداول السابقة بعض عالمات االرتباط.
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-.0057 الدميقراطية 
)0040.(

————

-.0013 —املشاركة العامة 
***)0003.(

———

سيادة القانون 
)دستور مكتوب(

—— 136.
-***)031.(

——

.0007 ———صحافة حرة 
)0005.(

—

سيادة القانون + 
احلقوق السياسية 

————-)029.( 041.

N1,0757449757641,146
Note: Values are coefficients and standard errors in parentheses.*p < .10. **p < 

.05. ***p < .01.

اجلدول رقم 6: املساءلة احلكومية ومدة السالم، التعريف البديل ألمنوذج كوكس للمخاطر النسبية 
   معامل )اخلطأ املعياري(

 املساءلة احلكومية

1.79).91(**- سيادة القانون واحلقوق السياسية
املظامل

.85)1.11( االنقسام اإلثين

1.46)1.16(االنقسام الديين

-.17).24(الناتج احمللي اإلمجايل 

الفرص 
.04).22(حجم السكان 

-.03).19(التضاريس اجلبلسة 
.02).48(-عدم االستقرار السياسي 
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.78).58( األراضي املرتامية
 املساومات

.06).16( شدة وطأة احلرب السابقة
-.39).44(الصراع اإلقليمي 

-.34).53( النصر احلاسم
.30).66(- اتفاقيات السالم الشاملة

)80.(05.-قوات حفظ السالم يف البلد 
122.8-لوغاريتم االحتمال 

N1,226
Note: GDP ¼ gross domestic product. SE ¼ standard error 

 *p < .10. **p < .05. ***p < .01.

اجلدول رقم 7: املساءلة احلكومية وتكرار احلرب األهلية، ومت تعريف احلرب على أهنا اليت ختلف أكثر من 25 قتياًل سنوايً 

معامل )اخلطأ املعياري(   
 املساءلة احلكومية

 1.13-).48(** سيادة القانون واحلقوق السياسية
 املظامل

.34).50( االنقسام اإلثين
 .21).65( التشظي األيديولوجي
.23).18(-الناتج احمللي اإلمجايل 

الفرص 
.09)01.(حجم السكان 

.01).10(التضاريس اجلبلية 
.54).29(* األراضي الكبرية املرتامية
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املساومة 
.01).01(- شدة وطأة احلرب السابقة

.29).18(-الصراع اإلقليمي 

.61).33(*- النصر احلاسم
.10).46(- اتفاقيات السالم الشاملة

)37.(28-قوات حفظ السالم يف البلد 
 -.06).02(** سنوات السالم

 Constant 2-)2.54(2.44
Pseudo R.08

N1,814 
Note: GDP ¼ gross domestic product. SE ¼ standard rror *p < .10. **p < .05. ***p < .01.

إن اختبار الرصانة األصعب هو استخدام تعريف خمتلف متاماً ملا ميثله النزاع؛ وللقيام بذلك 
قمت أبخذ البياانت مباشرة من حتليل كريوتز )2010( للنزاعات الداخلية )داخل الدولة(؛ ويف هذا 
التحليل مت إعادة تعريف احلرب األهلية على أهنا النزاع الذي يؤدي إىل وفاة )25( قتياًل جراء املعارك 
يف السنة التقوميية، وتستمر حلقة النزاع ما دامت وفيات املعركة السنوية تتجاوز )25( قتياًل، ويبدأ 

السالم يف السنة األوىل اليت يوجد فيها أقل من )25( حالة وفاة مرتبطة ابملعارك. 
إن تعريف احلرب األهلية يتغرّي جذرايً بتغريُّ حقب السالم؛ األمر الذي يتطلب بدوره إعادة 
تعريفات متعددة خلصائص الصراع السابق، واجلماعات املنخرطة فيه، واألوجه املختلفة لألمنوذج 
التجرييب، وهكذا يف اجلدول رقم )7( قمت ابستخدام ترميز كريوتس 2010 للبياانت عن احلرب 
السابقة مبا يف ذلك أهدافها، وشدهتا، ومدهتا، ومآالهتا؛ ولذلك فإن التحليل الوارد يف اجلدول رقم 
)7( ميثل جمموعة خمتلفة من احلاالت واملقاييس واملنهجية أيضًا44. والثابت الوحيد يتمثل يف إدراج 
النتائج  وبقيت   ،)2009( هاوس  فريدوم  مؤسسة  عن  الصادر  واحلرايت  السياسية  احلقوق  مؤشر 
لالنزالق  أكثر عرضة  احملدودة هي  السياسية  احلقوق  فالبلدان ذات  متساٍو،  متسقة، وكل شيء 

للحرب األهلية مبرتي مقارنة يف البلدان ذات احلقوق السياسية الواسعة.  

اليت ينطوي عليها هذا التحليل، يستخدم التحليل  44- متاشياً مع كريوتس )2010( وموجات السالم األقصر واألكثر عدداً 
احنداراً لوجستياً يسرياً مع متغري كريوتز الومهي من أجل التكرار ومدة السالم كمتغري مستقل.
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وكما كان احلال من قبل فإن األوجه األخرى من املساومة تبدو لتكون ذات صلة بتكرار 
احلرب األهلية، فالنزاعات اليت تنتهي بنصر حاسم تكون أقل عرضة للظهور من جديد، مقارنة 
بتلك اليت تنتهي بتسوية تفاوضية، وهذا يعكس النتائج اليت توصل إليها ليكليدر )1995( وتوفت 
)2010(؛ ولكن ابلنظر لعدم ثباهتا يف النماذج املختلفة املستخدمة يف حتديد السالم وتكرار احلرب 

األهلية، فيتعّي على القراء أن ال يعولوا كثرياً على هذه النتيجة45.
اإلصدارات  تلك  من  لكل  التجريبية  االختبارات  من  إضافية  قمت إبجراء جمموعة  وقد   
املختلفة من جمموعة البياانت؛ فلمعاجلة املخاوف بشأن العدد الكبري والطبيعة غري العشوائية احملتملة 
للمالحظات املفقودة استخدمت سلسلة حتليل التبعية املتعدد من أجل معاجلة البياانت املفقودة. 
وقمت ابختبار جمموعة من النماذج املختلفة اليت أدت إىل استنتاجات مجيعها متطابقة تقريبًا46. 
ويف ضوء عدم التجانس احملتمل غري املرصود عرب البلدان أو عرب الصراعات، قمت ابختبار سلسلة 
من مناذج الضعف املشرتكة، وتشري نتائج هذه النماذج إىل أن عوامل اخلطر غري املقاسة ليست 
ذات مشكلة داخل جمموعة البياانت، وهي أيضاً تعكس النتائج األصلية؛ أي: إن احلوكمة تتنبأ 
بقوة بنتائج تكرار احلرب األهلية؛ وكل تلك االختبارات اإلضافية ورادة يف امللحق اإللكرتوين47 

)ينظر اجلدوالن 5-6(.

45- جتدر اإلشارة إىل أن إدراج اآلاثر الثابتة للبلدان أو اليت جتميعها يف كل صراع ال يغرّي كثرياً من النتائج املوضوعية األساسية.
46- ومل ينتج عن البياانت املستقاة سوى اختالف يسري واحد مع التحليل الوراد يف كل من اجلداول من رقم 1 إىل اجلدول رقم 
3، وقدم حتليل البياانت املعطاة بعض الدعم، وإن كان ما يزال غري متسقاً، أبن السالم قد يستمر مدة أطول بعد التوصل إىل اتفاق 

.)see Tables S.2–S.4 of the Online Appendix( شامل، وكذلك يف حاالت النزاع اإلقليمي
47- ختضع البياانت للرقابة اجليدة، ولكن ال يوجد هناك سبب نظري واضح يدعو لالعتقاد أبن الرقابة هي كل شيء ما عدا كوهنا 
عشوائية، ولكن مع أمنوذج كوكس للمخاطر النسبية جيب أن تكون النتائج متسقة، ومع ذلك فإن أي حماولة للحد من املخاوف 

بشأن الرقابة، مل ينتج عن هذه احلركة أي تغريات ملحوظة بشأن التقديرات.   
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استنتاجات
ما الذي ميّيز احلرب األهلية اليت تكرر عن تلك اليت ال تتكرر؟ فاحلرب اليت تتكرر هي أكثر 
عرضة ألن حتصل يف األوضاع اليت ينتاهبا ضعف مؤسسايت؛ إذ إن النزاعات اليت حتدث يف البلدان 
اليت تتمتع ببيئات سياسية أكثر انفتاحاً وتنطوي على مزيٍد من القيود على املسؤولي التنفيذيي، 
وتكون أقل عرضة لتكرار العنف؛ وهذا يساعد على تفسري سبب تكرار احلروب األهلية اليت هي 
يف الغالب يف الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ومها أكثر املناطق اليت تشهد ضعفاً 
مؤسساتياً يف العامل، وليست الدميقراطية أو الفقر السبب وراء ذلك، بل آليات املساءلة احملدودة 

جداً اليت جتعل من املرجح أن تشهد البلدان حروابً متكررة. 
ويؤثر الرتكيز على احلوكمة أتثرياً أساسياً على الوصفات السياسية اليت تتبعها، فقد استثمرت  
منظمات مثل البنك الدويل )2012( وبكثافة يف التنمية االقتصادية حىت اآلن، إذ ترى أن هذا أفضل 
سبيل للحد من تكرار احلرب األهلية؛ فكان يُعتقد أن زايدة متوسط دخل السكان وزايدة النمو 
االقتصادي سيؤداين إىل اخنفاض مستوى العنف؛ وما يزال من املرجح أن تكون هذه اإلصالحات 
العديد من آليات املساءلة  ضرورية ملنع احلرب األهلية يف املقام األول، ولكن حي الرتكيز على 
القانونية والسياسية، فإن هذا البحث يؤدي إىل “إصالح” تكميلي ورمبا أكثر أمهية للبلدان اليت 
ترزح فعاًل حتت وطأة تكرار احلرب األهلية، وإذا أراد اجملتمع الدويل إهناء موجات العنف اليت تبدو 
ال هناية هلا يف بلدان مثل: الصومال، و أوغندة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ فسيتعي عليه تقييد 

السلطة التنفيذية وإنشاء حكومات مسؤولة أمام سكاهنا أكثر من زايدة الناتج احمللي اإلمجايل. 
إن وضع قيود مؤسساتية أكرب هي مهمة ليست ابلسهلة، وهناك عوائق واضحة تقف أمام 
هذا النوع من الوصفات السياسية، فمن غري املرجح أن يتخلى القادة غري اخلاضعي للقيود عن 
السلطة بسهولة، لكن القادة الذين يواجهون مجاعات متمردة صارمة ومتشددة -وهي مجاعات ال 
يستطيعون هزميتها بنحٍو فعال- قد يكونون ابلضبط أولئك القادة الذين لديهم حوافز للقيام بذلك. 
وإذا كان بوسع اجملتمع الدويل أن يثبت هلؤالء القادة أنه من خالل هذه القيود ميكن أن يتجنبوا 
تكرار احلرب فحينها سيكون ابإلمكان إقناع بعضهم ابإلصالح؛  وفضاًل عن ذلك وعلى الرغم 
من الطابع الصعب هلذه املهمة، أن البياانت تشري إىل أن تغريات مؤسساتية قد حصلت ابلفعل، 
فالعديد من احلكومات تفتح أبواهبا؛ وحينما حيدث ذلك تتضاءل احتماالت العودة إىل احلرب 
األهلية إىل حد كبري، ولكن قبل أن يتحرك اجملتمع الدويل إىل األمام ال بَّد من اإلجابة عن أسئلة 
حامسة هبذا الصدد؛ فمن الواضح أن موضوع احلوكمة هو أمر مهم، إال أن الغامض ابملوضوع هو 
ما هي أوجه احلكم الرشيد األكثر أمهية يف تثبيط تكرار احلرب األهلية. ومن غري الواضح أيضاً بيان 
اآللية الدقيقة اليت ميكن من خالهلا أن تؤثر احلوكمة على النتائج. فجميع تدابري احلوكمة اليت مت 
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تسليط الضوء عليها هنا جتعل من السهل على املواطني ممارسة الرقابة على السلوك السّيئ لقادهتم، 
وأهنا جتعل من األسهل على النخب احلالية أبن تلتزم بنحٍو حقيقي بتنفيذ اإلصالحات املوعودة 
مبرور الوقت. ولكن من املرجح أن تفضي إىل عدد أقل من املظامل، وفرص أقل لتجنيد املقاتلي 
الراغبي يف القتال، ومن مث فهناك حاجة إىل جتربة خمتربية مصممة بعناية وجتربة استقصائية يف امليدان 
و/ أو حتليل نوعي دقيق الذي يعمل على سرب أغوار العملية السببية مع مرور الوقت عرب العديد 

من هذه احلاالت لتحديد ابلضبط كيف وملاذا تنطوي هذه القيود على أمهية؟ 
أن  العامة  السياسات  الباحثي وصناع  على  املستمرة جيب  األسئلة  الرغم من هذه  وعلى 
يتعلموا شيئي من هذه الدراسة: األول: إن احلروب األهلية ما تزال تشكل مشكلة ألن عدداً صغرياً 
من البلدان )تشاد، وميامنار، والفلبي، والصومال، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وأفغانستان( ال 
تستطيع أن حتل على الدوام الصراعات اليت تعاين منها. اثنياً: ينبغي أن يدركوا أنه على الرغم من 
أن العديد من العوامل االقتصادية املختلفة تؤثر على بدء نشأة العنف ابألساس، إال أن العوامل 
السياسية تؤثر وبشدة على إحالل السالم وجتدُّد احلرب، وإذا ما أراد اجملتمع الدويل احلد من اندالع 
احلرب األهلية يف مجيع أحناء العامل، فإنه جيب أن يعاجل نقاط الضعف املؤسساتية اليت جتعلها أكثر 
أن  يبدو  النهاية  للحرب. ويف  العودة  أجل  من  للمتمردين  أكثر جاذبية وضرورية جداً  أو  خياراً 
املشكلة املستمرة يف تكرار احلرب األهلية هي مشكلة احلكومات الضعيفة مؤسساتياً أكثر من كوهنا 
مشكلة فقر مستمر أو تنمية اقتصادية أو وجود قوات حفظ السالم على املدى القصري أو غياهبا. 
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