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  الملخص:

لتحقيق االستقخار في اي بمج واالىتقال بً  يعج الدالم البشيػي هصمب اساس 
هطاٌخ العشف البشيػي السختمفة والتي تتسثل هغ حالة عجم االستقخار الشاتجة عغ 

بالتػزيع غيخ العادل لمثخوة والسشافع السختمفة بيغ ابشاء البمج الػاحج هايدٍع في تعديد 
ويعدز هشاعة البمج اهام التحجيات الجاخمية او الخارجية التي قج تكػن  واستجاهة الدالم

 سبب في تٍجيج استقخاري الجاخمي.
  



 2222 أغدظس –الدبعهن الثامن و  العدد          واألربعهن  الثامنةالدنة  –مجلة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 221 

Abstract: 

Structural peace is a basic requirement for achieving stability in 

any country and moving it from the state of instability resulting from 

the various manifestations of structural violence, which is represented 

by the inequitable distribution of wealth and various benefits among 

the people of the same country, which contributes to the promotion 

and sustainability of peace and strengthens the country's immunity to 

internal or external challenges that may be A reason that threatens his 

internal stability. 
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 :المقدمة

 يعج هػضػع الدالم هغ السػاضيع السٍسة والعسيقة التي تحتاج الى البحث
ستجاهة االستقخار وتجاوز اي أوذلظ لسا لمدالم هغ دور خصيخ في وهعسق الػاسع 

جل أشكالً وهغ أؤدي الى تٍجيج االستقخار بكل ي الحيهطٍخ هغ هطاٌخ العشف 
 ،باشكال هػازية هغ الدالم شكال العشفأالبج هغ هقابمة ،الحيمػلة دون حجوث ذلظ

، العشف البشيػي الحي التي بحاجة الى فعل سالم هػازي لٍا شكال العشف تمظأوهغ 
، كػىً يتمبذ االشخ الذخعية والقاىػىية ويسارس هغ خالل هؤسدات اخصيخً  يعج شكاًل 

ياكل رسسية ليذكل بحلظ تٍجيجً  لالستقخار العام في الجولة وهغ اجل هعالجتً البج  اـو
عمى تحقيق االستقخار في البالد ويحػل دون هأسدة  اغ بشاء سالم بشيػي يكػن قادرً ه

 ابخز العشف ؼيً،وها ٌحا البحث اال هداٌسة لمتعخف عمى ٌحا الشػع هغ الدالم وهاٌي
  .االسذ السصمػبة لبشائً في العخاق

 :هفٍػم الدالم البشيػي اواًل 

ولكل شكل هغ ٌحي االشكال  ،اشكال العشفأشكال الدالم بتعجد أتتعجد 
ان غالتػىج( باىً  هفٍػهً الخاص والدالم البشيػي السقابل لمعشف البشيػي يعخفً )جٌػ

ػ حالة سالم هثالية   هفاـيع ٌشاك لغالتػىج، وبالشدبة .(1)غياب لمعشف البشيػي، ٌو
الدالم  هفٍػم ويذيخ،التػازن  أو حالة لالستقخار كسخادف الدالم" أوال هختمفة لمدالم

شاك فكخة ،ىفدً هع في سالم يكػن  الحي الى الذخز اأيًز   بأىً لمدالم ثاىية ٌو
 األهع و سيسا الخئيدة؛ وال البذخية السجسػعات السشطع بيغ الجساعي العشف غياب"

 هغ الشػع ٌحا ىجغالتَالعخؾية،ويخى  و الجساعات و السجسػعات العشرخية الصبقات
شالظ سمبي الدالم سالم ػ  لمدالم الثالث السفٍػم كحلظ ٌو  لجسيع كسخادف الدالم"ٌو

 السجسػعات بيغ و التكاهل التعاون  هثل الجولي، في السجتسع الجيجة األشياء األخخى 
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 لجراسة بسحاوالت غالتػىج قام كسا ،.العشف غياب أقل عمى تخكيد هع البذخية،
 في السدتخجهة الصبية والسفاـيع الخعاية الرحية هغ خالل هػاضيع الدالم

 والتحقق وضخوفً، العشف تحميل عمى التذخيز يشصػي  وبالتالي،. العالج-التذخيز
ٌحا  في العالج، يميً تجخل جخاحي يحتاج الى أو الحات استعادة عمى الشطام قجرة هغ

 العالج إلى بحاجة لحلظ تكػن  ىفدٍا وتعسل الستعادة اججً  هخيزة تكػن الجولة الشطام
 .(2) اإليجابي الدالم هايصمق عميًالػقائي ٌػ 

ػ الدالم إلى وتصمع شسػح اترػرً  اإليجابي حيث يسثل الدالم  األهام ٌو
 عمى السجتسع قجرة الستصػر يسثل اإليجابي الدالم. والعشف الرخاع يتجاوز الحي

هغ  أفزل، ويعسل عمى التقميل جتساعيةأو  اقترادية وضاعأيخمق  فٍػ االزدٌار،
 اإشارً  يػفخ فقط ال اإليجابي .فالدالم(3)بً العشف السختبصة وهدتػيات هجيات الطمع

 والترجي لمتغييخ التخصيط عمى البمج قجرة عمى اهؤشخً  البمج ولكشً إهكاىيات لتقييع
السجتسع  الستعاضجة لٍياكل الصبيعة ٌػ ذلظ في الخئيذ والدبب. لمعشف أولمرجهات

 يعسل قاىػىي ىطام بمج لجى يكػن  عشجها السثال، سبيل فعمى. ركائدي عميٍا تقػم التي
 السجتسعات هثل الخسسية، غيخ الدمصة والسؤسدات هع جشب إلى اجشبً  جيج، بذكل

 أالكثخ السحجدة الرجهات هع أو يتكييف اىطخيً  يدتجيب الشطام سػف الستساسكة،
 في بالتداوي  السػارد بتػزيع الستعمقة القخار اتخاذ صالحيات تػزيع يتع .حيث(4)فعالية

 بذكل هػزعة قخار بدمصات الٍيكمية ٌادئة االجتساعية األىطسة تتسييد. السجتسع
 والثقاؼية،حيث والدياسية االقترادية السػارد واستخجام وتخريز إىتاج في هشرف
 السجسػعات بيغ االختالفات ولكغ ،اجتساعي تسايد عمى البشيػية الدالم شخوط تحتػي 

( العالقة بيغ الديصخة )هالسان الكاتب يػضح عسػديً، هغ أفؿية، بجاًل  ٌي اختالفات
 يتع عشجها أىً ويػضح. السدتفيجيغ حاجة إلى البشيػي لمػصػلالدالم  و عمى السػارد
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 بػاسصة العادل غيخ التقاسع فإن ،الشخبة بػاسصة حاجة السدتفيجيغ تػزيع في التحكع
الشطام وهغ ٌع  أسفل في ٌع هغ بيغ اكبيخً  احخهاىً  ويشتج الطٍػر إلى يسيل السدتفيجيغ

 ،أفقي بذكل الحيػية الستعمقة بالسػارد القخارات تػزيع تع اها اذا،عمى الشطامأ في 
 هرالحٍا تجعل أن يجب ىفدً الػقت في ولكغ هرالحٍا هجسػعة كل ستحسي
 اتػزيعً  تجمب القخار هتداوية لرشع عسمية. األخخى  السجسػعات هرالح هع هتػافقة

 التي تشتج العشف الٍائل الحخهان قمل ضخوفتو  األساسية لالحتياجات عجاًل  أكثخ
 حيث. البشيػي  الدالم لتػضيح السدارعيغ في الفمبيغ وجٍة ىطخ ىدتخجم ،دعػىاالبشيػي 

 االستفادة كيؽية األراضي( )هالك الشخبة وتقخر العادل غيخ بذكل األراضي تػزيع يتع
 تحبح الحالة في ٌحي األرض لسالظ الجاىب حاديةأ القخارات ،أراضيٍع هػارد هغ

 حالة في،اأرًض  يسمكػن  ال الحيغ السدارعيغ بيغ هدهغ فقخ إلى وتؤدي الحاتية السرمحة
 أقل هداحة األراضي أصحاب يحب ان يستمظ ،البشيػي  الػضع الصبيعي لمدالم

 السسمػكة التعاوىيات خالل هغ األرض هغ أالكبخ الجدء عمى السدارعػن  ويحرل
 صالحيات التخبة حارثي لجى سيكػن  ،ذلظ بعج. ويجيخوىٍا بأىفدٍع جساعي بذكل
 في السدارعيغ تع تشطيع وبالفعل. األراض حراد بذأن القخارات اتخاذ في أكبخ

 وسيمة هغ البجيمة الدمسية الٍياكل أعجوا كسا ،()السباركة Mapaladتدسى تعاوىيات
 .(5) ىطام اكثخ عجالةالى  العادل غيخ التحػل هغ الشطام أجل

ان ركد هغ جٍة اخخى   لفٍع ها هشٍجية هقاربات ثالثة عمى غالتػىج جٌػ
 :الدالم ٌػ

 التي تع االجتساعية لتحقيق أالٌجاف" الدالم" هرصمح يجب ان يدتخجم -1
 .األكثخ عمى يكغ لع إن ،األقل عمى الفطً  عميٍا هػافقً

 تحؿيقٍا. السدتحيل هغ ليذ ولكغ ،صعبة االجتساعية األٌجاف ٌحي تكػن  قج-2
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 .اساريً  بً االحتفاظ يجب العشف غياب باىً" الدالم" تعخيف إن-3

 التي حالة ٌػ الدالم ،السشٍجية ووفقا لمسباىيغالتػىج لمدالم  فمدفة سياق في 
 اجتساعية فمدؽية دالالت لٍا أن كسا .الرخاع وتحػيل العشف هكافحة عمى تأسدت
 والحفاظ العشف خالل هغ العشف هكافحة فكخة غالتػىغ رفس )غاىجي( هثل. هعيشة
 هع والالعشف هتخابصا الدالم ،لً بالشدبة. العشف تػليج عمى هع القجرة الرخاع عمى

 قابل والالعشف الدالم ،والشطخيً السفاـيسية الشاحية هغ. والرخاع العشف تجخبة
 عجم فإن ،لمدالم غالتػىغ فمدفة في .والرخاع العشف إلى تعخيف باإلشارة لمتفديخ
. لمشاس والدياسية والثقاؼية واالجتساعية الفخدية الحياة هفٍػم واسع يذسل لً العشف

 والسجتسع في البذخي  العقل في فقط ليذ العشف ىذأة يتتبع أن غالتػىج الدبب ٍحال
 تجاٌل الدالم لباحث يسكغ حيث ال .السجتسع بشية في اأيًز  ولكغ ,الطاٌخ شكمً

 ليذسل العشف لتػسيع هفٍػم حاجة ٌشالظ ،لحلظ. بشية السجتسع هغ الحي يشذأالعشف 
 التسييد بيغ ستة عمى غالتػىجلحلظ ركد ،(6)السجتسع في بشية والكاهغ األوسع العشف
ي: ،لمعشف أبعاد  ٌو

 .والشفدي الجدجي العشف بيغ التسييد. 1

 .اإليجابي والتأثيخ الدمبي التأثيخ بيغ التسييد. 2

 .ذىالحي تعخض لأل الكائغ وجػد عجم أو وجػد. 3

 .يقػم بفعل العشف الحي الذخز وجػد عجم أو وجػد. 4

 .السقرػد غيخ السقرػد والعشف العشف بيغ التسييد. 5

 .(7)الخفي الطاٌخ والعشف العشف بيغ التسييد. 6
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  ::العنف البنيهي والدالم البنيهي اثاني  

 ىفدً في السؤسدات الدياسية بشى الحي ن العشف البشيػي يخى غالتػىج بأ 
هثل  ،هٍسة حقػق  هغ الذعػب حخهان يتسثل في ،والثقاؼية االجتساعية و واالقترادية

 الذخري بالخفاء والسػاششة والذعػر والدياسية االجتساعية والسداواة  االقترادي الخفاة
 ىؿيس عمى. الشفدي واالغتخاب وسياسة القسع الجػع وجػد عغ االحاتية هعخبً  والؿيسة
 , العشف البشيػي  هغ وأكثخ بكثيخ أسخع و عام بذكل السباشخ العشف يعسل ذلظ،

 يزفي الحي ثقافي عشف البشيػي  يكسغ وراء العشف لغالتػىج، اوفقً . وهثيخ يكػن هخئيو 
هغ جٍة ،(8)والتعميع واإلعالم والقاىػن  والعمػم والفغ المغة خالل عميً هغ الذخعية

وذلظ لحالة التالزم السػجػد  غ العشف البشيػي والدالم البشيػي؛الفرل بيخخى اليسكغ أ
تحقيق الدالم البشيػي سػف  فالفذل في،خخكػن كل هشٍسا يؤدي إلى األوذلظ  ،بيشٍسا

 لى خمق العشف البشيػي، والشجاح في تأسيذ الدالم البشيػي سػف يداٌع فييؤدي إ
لظ بسثابة ٌجف يتع الدعي بح ,دالم البشيػي ويكػن ال ،وضع ىٍاية ىدبية لمعشف البشيػي 

 .(9)لتحؿيقً

 البنيهي. الدالم : بناءاثاني  

 كثخأ. الدالم ـياكل إلى العشف ـياكل تغييخ يدتمدم الدالم جل بشاءهغ أ 
 غيخ العالقات( ب)لتحػيل  اجتساعية ىفدية عسمية( أ) ٌػ البشيػي  الدالم ،بشاءاتحجيجً 

 ججيجة بيغ عالقات إلى( ج) االجتساعية البشية في السجسػعات بيغ الشدبية الستكافئة
 السػارد عمى اإىرافً  أكثخ سيصخة ٌحي السجسػعات لجسيع يكػن  حيث السجسػعات

 .(10)األساسية االحتياجات لتمبية الالزهة االقترادية و الدياسية
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 اإليجابي:الدالم الدلبي والدالم :اثاني  

كال هغ الدالم الدمبي والدالم اإليجابي، لى الدالم هغ خالل يسكغ الشطخ إ 
ٌػ الدالم الحي يختفي ؼيً العشف أو الخػف هغ لى الدالم الدمبي حيث يشطخ إ

ياكل ٌػ الدالم الحي يسكغ تعخيفً كسؤسدات وهػا أها الدالم اإليجابي ،العشف قف ـو
ان غالتػىج .وبالشدبة(11)كثخ سالم عشجها تكػن قػية تقػد إلى هجتسع أ الدالم  جٌػ

 ؼيً العشف السباشخ) هثل القتل ( أها الدالم اإليجابيٌػ الدالم الحي يختفي  الدمبي
 .(12)ٌػ الدالم الحي يختفي ؼيً العشف البشيػي )هثل الفقخ(

 ::العنف المنظم والعنف غير المنظماثالث  

 غيخ العشف ويذسل. داخمٍا الجول أو بيغ سػاء الحخب السشطع العشف يذسل 
 واالعتجاءات القتل والذخري هثل عسميات والسادي السباشخ العشف السشطع

 فيٍا يػجج ال حالة عغ عشجها ىتكمع ،"الدمبي الدالم" هرصمح ويدتخجم واالغتراب،
 يجعي السثال، سبيل فعمى .هشطع غيخ أو اذلظ هشطسً  كان سػا العشف، ٌحا هثل

ي لػياب أ وذلظ) حخب حالة في ليدت ألىٍا ؛سالم اليػم تعير في كشجا أن البعس
 وفخىدا أ)خخون بان القػل بػجػد سالم في كل هغ العشف السشطع(،هع ذلظ يخى أش

وذلظ لػجػد  كاف,الىٍا غيخ الػياب اي صػرة هغ صػر الحخب هع جيخ  (13)بخيصاىيا(
 جاىب إلى العشف هغ أخخى  أشكال ٌشاك جسيعا ىعمع وكسا ،العشف غيخ السشطع فيٍا

 السثال، سبيل عمى ٌشالظ تكػن  قج .الذخري الجدجي و وخارج العشف السباشخة و
 حياة بشػعية - السباشخة غيخ أو هباشخة برػرة - تزخ اجتساعيةو أ قتراديةا ـياكل

 الحخيات عمى هفخوضة قيػد عمى شكل تكػن قج ىطست أن يسكغ ٌحي .األشخاص
 أو العشرخية الثقافة عمى ذلظ، هثاًل  ،السشطسة غيخ تكػن  يسكغ أن أو ،السجىية

 يدتخجم في حيغ .األشخاص بعس تقمز هغ فخص التي االجتساعية السسارسات
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 غيخ العشف وأىػاع األشكالتمظ  عغ غياب الحجيث عشج" اإليجابي الدالم" هرصمح
 .(14)السباشخ 

 :: الدالم البنيهي و بناء الدالمارابع  

بشاء الدالم يعج وسيمة ولكغ الدالم  ،يختمف الدالم البشيػي عغ بشاء الدالم 
بشاء الدالم يعبخ عغ حالة يتع فيٍا هعالجة اختالل التػازن  ،البشيػي ٌػ الٍجف

بيشسا الدالم البشيػي ٌػ صفة لمشطام  ،وسحب الجساعات هغ ىطام العشف البشيػي 
شسا بشاء الدالم يكػن هتحخك بي ،االجتساعي البشيػي والحي يتسيد بالتػازن واالىدجام

 .(15)االدالم البشيػي يكػن ثابت ىدبيً 

 :سس الدالم البنيهي في العراقأ: اخامد  

ان غالتػىج لمدالملشطخية  ابعج ٌحي القخاءة الشطخية لمدالم البشيػي وفقً    جٌػ
لى االىتقال بالسجتسع هغ حالة العشف ىجج بأن العخاق هغ الجول التي بحاجة إ

لمتػزيع غيخ  وهغ حالة العشف البشيػي ىتيجةً  ىتيجة لمرخاعات الجاخمية ,السباشخ
لى تأسيذ سالم بشيػي يداٌع في استجاهة لمثخواة والدمصة بيغ السػاششيغ إ العادل
في هؤشخ الدالم العالسي لمعام  161ن العخاق يحتل السختبة وأخاصة  ،(16)الدالم
ي  ,سذاعتساد هجسػعة هغ األالبج هغ  ,ل الى ذلظػ جل الػصأ،وهغ (17) 2020 ٌو

 .(18)تي الكا

 :حكهمة تعمل بذكل جيد -2 

دارة إهغ وجػد جٍاز حكػهي تقع عميً هدؤولية  وهشٍا العخاق البج لكل دولة 
 الجػدة ها يػلج عالية سجىيةالو  عاهةال خجهاتعمى تػفيخ ال الحكػهة تعسل حيث ،الجولة
 ٌحي وهثل .القاىػن  االستقخار الدياسي و سيادة ويجعع السجتسع، داخل والسذاركة الثقة
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 وتعدز السذاركة احتياجاتٍا، وتدتجيب لتمبية شخعي بذكل السجتسع تسثل الحكػهة
 يجب حيث - الٍػية عغ اىتسائتٍع أو اعتبارات الشطخ بغس السػاششيغ، هع الفعالة
 لجعع الدعي وهؤسدات بشى قػية جيج عمى تػفيخ بذكل تعسل نأ الحكػهة عمى

 بسدتػيات صمة لسا لٍا هغوالحكػهة  السػاششيغ بيغ الفعالة التفاعالتو  الجساعي
 تدتجيب الحكػهة بأن السجتسع داخل والجساعات األفخاد يذعخ أن السٍع فسغ الدالم

 ركيدة ٌي جيج بذكل تعسل التي العشف، فالحكػهة تحسيٍع هغ أن ويسكغ ,الحتياجاتٍع
ي هحػرية ٌاهة  هشخفزة هغ هدتػيات هثلأخخى لمدالم  أركان هع تقاشعاتٍا في ٌو
 عمى يؤثخ أن السخجح هغ الخكيدة ٌحي في التجٌػر. الدميسة األعسال بيئة أو الفداد
داء الحكػهي في الشطخ إلى هدتػى األ وعشج، (19)لمدالم البشيػي  ى خخ اال الخكائد جسيع
فخض سيصختٍا عمى  ضعف كبيخ يعػد لزعف الحكػهة فيٌشالظ ىجج  ,العخاق

في اىتذار الفداد  تدبب هخ الحياأل الخسسية وغيخ الخسسيةسؤسدات الهختمف 
 هان واالستقخار والدالم.باألهغ واأل اليذعخ السػاشغ وجعل ,والعشف السباشخ والبشيػي 

 :وجهد بيئة عمل سليمة-2

ذاكل بفعل التحجيات التدال بيئة العسل في العخاق تعاىي الكثيخ هغ الس
تذيخ بيئة هشية التي تدببت في عجم االستقخار العام في البالد،حيث الدياسية واأل
 قػة. بكفاءة والعسل جيج الذخكات هغ تقجيع أداء تسكغ التي الذخوط إلى العسل الدميسة

الخاص  القصاع عسل تجعع التي الخسسية السؤسدات عغ فزاًل  االقترادية الطخوف
 ىتاجيتٍاإوربط  لمذخكات التشافدية القجرة. األعسال بيئة سالهة تداٌع في تحجيج

قػي  تجارية عسمية إلى تؤدي تشطيسية ىطع هع وجػد سالم األكثخ بالبمجان االقترادية
 التي الخئيدة هغ الصخق  واحجة سميسة عسل بيئة الدالم،تسثل في بشاء حاسع دور لٍا

 في الستسثل التحجي. عشف بجون  روتيشي لحل الرخاعات بذكل السجتسع يعتسجٌا افخاد
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 التجارية واألعسال السػارد في األسػاق السجتسع وفعالية تػزيع في تػزيع السػارد
شالظ .أخخى  إيجابية اجتساعية ىتائج تشتج حتى اتمقائيً  اؤدي دورً ي ال السخبحة  عػاهل ٌو
 الخخوج أو الدالم السجتسع ىحػ دفع إلى هجتسعة وتؤدي األسػاق هع تتفاعل أخخى 

 الدميسة و تتستع التجارية األعسال هغ االستفادة لمجسيع يسكغ السثال، سبيل هشً، عمى
حرػل ذلظ سػف يدٍع في بشاء .العسل فخص إلى الكافي بالػصػل السجسػعات

الدالم البشيػي ويحج هغ العشف واي تخاجع في تحقيق التػزيع العادل لمسػارد يؤدي الى 
 .(20) تفكظ الدالم وذٌاب السجتسعات ىحػ العشف

 التهزيع العادل للمهارد-1

يعج التػزيع العادل لمسػارد داخل البمج الػاحج هغ السؤشخات السٍسة عمى  
حيث يدٍع التػزيع العادل في بشاء الدالم البشيػي داخل  ،استقخار البالد وسمسيتً

فكمسا اىخفزت ىدبة التفاوت االجتساعي الشاتج عغ التػزيع غيخ العادل ،السجتسع
فالسجتسعات التي تختفع  ،السجتسع كمسا اىخفزت ىدبة الفقخ في السجتسعلمسػارد في 

حيث يكػن  فيٍا ىدبة هغ ٌع تحجد خط الفقخ ٌي هجتسعات اليسكغ وصفٍا بالسدتقخة
ا عخضة لمتٍجيج فالفقخ داخل السجتسع هؤشخ عمى وجػد خمل في بشية الجولة ،استقخاٌر

.والعخاق هغ (21) ي تجاي السجتسعوعمى وجػد بشية هؤسداتية تسارس العشف البشيػ 
لى ىدبة صمت إالبمجان التي تذٍج زيادة في ىدبة هغ ٌع تحت خط الفقخ حتى و 

لحلظ اليسكغ بشاء سالم هدتقخ دون العسل عمى تخؽيس تمظ  ,% هغ تعجد الدكان25
 الشدبة السختفعة.
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 :خرينالقبهل بحقهق اآل-1

 التي والٍياكل تحجيج السػاقف والسؤسدات إلى اآلخخيغ بحقػق  قبػل يٍجف
 البمج قػاىيغحيث تتزسغ  .السجتسع داخل بيغ هجسػعات واالحتخام التداهح تدٍل

 التي الخسسية غيخ والثقاؼية االجتساعية األساسية والسعاييخ والحخيات الحقػق  الخسسية
 والمغػية العخؾية السجسػعات هختمف وتعدز التداهح بيغ السػاششيغ تتعمق بدمػكيات

واحتخام  الجشديغ بيغ السداواة  وبالسثل،. البمج داخل واالجتساعية واالقترادية والجيشية
 ،اآلخخيغ حقػق  قبػل تجعع التي لمسجتسعات هٍسة عشاصخ التعبيخ وحخية الحقػق 

غيخ تحيدية لرالح هجسػعة عخؾية  سيذ بشية هؤسداتيةأفالسجتسعات التي تدتصيع ت
كثخ أو هحٌبية أو ديشية وتحتخم حقػق الجسيع عمى أساس السػاششة ٌي هجتسعات أ

 ، والػضع في العخاق يحتاج الكثيخ لبشاء ثقافة القبػل باالخخ(22استقخار وسمسية )
الحي تع حؿيؿيً بعج العام  فعمى الخغع هغ السشجد الكبيخ ،ىدانواحتخام حقػق اإل

ببشاء السشطػهة الجستػرية والقاىػىية والقزائية السدؤولة عغ حساية  الستعمق 2003
اليدال العخاق يعاىي الكثيخ هغ السسارسات  ،ىتساءاي أبغس الشطخ عغ  حقػق الجسيع

لحلظ  ،البشيػي ؼيً القاىػىية وغيخ القاىػىية التي تتدبب في استسخار هسارسات العشف
بشية العشف البشيػي جل بشاء هجتسع هدتقخ يدػدي الدالم هغ تفكيظ البج لً هغ أ

 .ستجاهة الدالم في البالدبشيػي يداٌع في اوالعسل عمى تأسيذ سالم 
 :عالقات جيدة مع الجيران-1

تً باستخجام البمج قجرة الجيخان هع الصيبة العالقات ترف   الجبمػهاسية وىدٌا
 اأيًز  ويرف ٌحا السؤشخ. عشيفة تربح نأ قبل الخالفات إدارة أجل هغ والتفاوض

 عالقات لٍا التي فالبمجان. األخخى، البمجان هع يجابيةإعالقات  إدارة عمى البمج قجرة
ن تحقق الجولة وهغ أجل أ ،اسياسيً  ااستقخارً  أكثخ و تكػن أكثخ سمسية إيجابية خارجية

فكمسا كاىت الرخاعات داخل  ,ذلظ البج هغ اىخفاض في هدتػيات الرخاعات الجاخمية
ة والدمسية هع اإليجابيسٍع ذلظ في تعديد عالقاتٍا أالجولة هشخفزة كمسا 
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رجية التي تحيط بً اليدال ،والعخاق وبفعل التحجيات الكبيخة الجاخمية والخا(23)الخارج
قميسي يخ عالقاتً الخارجية هع هحيصً اإلجل تصػ الجٍج الكبيخ هغ أ للى بحيحتاج إ
رصاىة كثخ عالقات يذػبٍا الذظ وعجم الثقة إلى عالقات أ واالىتقال بٍا هغ والجولي

سيذ لدالم أسذ السصمػبة لتقميل هغ العشف البشيػي والتواستقخار تدٍع في تػفيخ األ
 .رصيغ بشيػي 

 :ندياب حر للمعلهماتا-1

سٍػلة  لمسػاششيغ يسكغ هجى أي لمسعمػهات إلى الحخ التجفق يكذف 
 الجيسقخاشية البمجان وتسيل .الخقابة أو القيػد هغ التحخر و السعمػهات وتبادل الػصػل

 هديج إلى تؤدي بصخيقة السعمػهات وهدتقمة تشذخ حخة إعالم وسائط لجيٍا تكػن  أن إلى
 إهكاىية هجى ذلظ في ويشعكذ. اهعً  العسل عمى والسجتسع األفخاد االىفتاح وتداعج هغ

حاالسعمػهات،  عمى السػاششيغ حرػل  أفزل واستجابات قخارات اتخاذ لىيؤدي إ ٌو
تحقيق تقجم  2003، استصاع العخاق بعج العام (24)األزهات أوقات في عقالىية أكثخ

هغ أجل الػصػل لكغ اليدال يحتاج الكثيخ  ,ىدياب السعمػهاتاىدبي في هجال حخية 
مً أ ، حيث اليدال السدتقخةن يكػن قخيب هغ البمجان الجيسقخاشية إلى السدتػى الحي يٌؤ

قخاتً القخاءة االولى في هجمذ قاىػن جخائع السعمػهاتية لع يتع تذخيعً عمى الخغع هغ 
ججل واختالف كبيخ حػل دوري في ضسان حخية واىدياب فٍشالظ عجم اتفاق و ،الشػاب

ويدٍع في سقيج لمسعمػهات الالسعمػهات بالذكل الحي يزسغ الػصػل الحخ وغيخ 
 . السصمػبة لبشاء سالم بشيػي في البالدسذ تقػية األ

 :من رأس المال البذري  مدتهى عال-1

 ويسثل الؿيسة البذخية اإلهكاىيات هغ "السخدون " إلى البذخي  رأس السال يذيخ 
 زيادة.الذباب و حالة والرحة التعميع زيادة يأتي هغ الحي لمسجتسع االقترادية
. ججيجة وهبتكخة في تصػيخ قصاعات تداعج أن يسكغ السال البذخي  رأس هدتػيات
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 األرجح قجرة عمى يعكذ هسا والدالم، االبتكار قػية بيغ عالقة بالحكخ، ٌشاك والججيخ
س .ولكغ فذل الجولة في استغالل رأ(25)لمتكيف قابمة تكػن  ٌشجسة حمػل عمى السجتسع

ا الجاخميوباالخز هغ الذباب سػف يؤدي ذلظ إهالٍا البذخي   لى تٍجيج استقخاٌر
حا ها يحجث في العخاق هغ الذباب  خغع هغ وجج راس هال بذخي كبيخعمى الف ،ٌو

بالذكل الحي يدٍع في بشاء  هدتثسخلكغ اليدال غيخ  ,كاديسيةوهغ حسمة الذٍادات األ
 .البالد في ويحج هغ الرخاعات الجاخمية بشيػي  سالم

 :من الفداد منخفضمدتهى  -1

ياكل لمسجتسع الفاعلالجور  الفداد هدتػيات يؤشخ اىخفاض  وهؤسدات ـو
 تختبط هدتػيات. بحجوثً والسشطسات التي تتددبب األفخاد هحاسبة أو الفداد هشع

إلى  الفداد هدتػيات ارتفاع حيث يؤدي،الدالم االخخى  هدتػيات هع بعالقة الفداد
 السجتسع في الثقة السداواة ويقػيس أساءة استخجام السػارد وتػزيعٍا ها يخل بسبجإ

 ذلظ، هغ الشؿيس وعمى. خصػرة األكثخ لمعشف ايكػن هحفدً  أن بأسخي،وبالشتيجة يسكغ
 فإدارة. السؤسدات الحكػهية في السشخفزة الثقة الفداد هدتػيات ن تعدزأ يسكغ
ع عػاهل هغ واحجة الفداد  الدالم أركان رتباطالالدالم وذلظ  ايدػدٌ بشاء هجتسعات ٌأ

 لى هدتػيات الفداد في العخاق سػف يججٌا هختفعةولكغ هغ يشطخ إ.(26)، اإليجابي
سٍست في التأسيذ لسختمف اشكال العشف أالفداد الى دولة عسيقة  حيث تحػلا،ججً 

يدٍع في تحقيق  هغ اجل بشاء سالم بشيػي و  البشيػي الحي اخح يٍجد الدالم في البالد
 .في البالد العسل عمى التقميل هغ هدتػيات الفداد البج هغ االستقخار والدالم
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 الخاتمة:

ن الدالم ٌػ إف ,ىدان والسجتسعلإل اشكالً يذكل تٍجيجً أذا كان العشف بكل إ
وعشج ،داة هغ ادوات بشاء االستقخار واستجاهتً في السجتسعأشكالً يسثل أاالخخ بجسيع 

ن البشية السؤسداتية في العخاق التدال الدالم البشيػي في العخاق ىجج بأ البحث عغ
عمى تػفيخ هصالب الذعب حيث اىخفاض كبيخ في هجسل الخجهات في عاجدة 

ها يػفخ بيئة  هشية هع اىتذار كبيخ لمفدادف اإلقصاعات التعمسية والرحية واألهختم
ف والدالم في التخكيد عمى دراسة العشالبج هغ لحلظ ،الىتذار العشف في البالد

 اسةالعشف هغ جٍة ودر  سبابأبحاث والجراسات لمػقػف عمى الجاهعات وهخاكد األ
خ يخص يعج فعاًل والعشف البشيػي والحي  ،خخى أفزل اليات بشاء الدالم هغ جٍة أ

 جلى جاىب الدالم البشيػي الحي يعإسة والبحث في الجاهعات العخاؾية لى الجراإيحتاج 
بالذكل الحي يسكغ العخاق هغ  ئًبخز اليات بشاأ عمىف ػ هغ السػاضيع السٍسة لمػق

يداٌع في تحقيق االستقخار ويحػل دون تججد  التأسيذ لدالم يترف باالستجاهة
 .دواهة العشف السجهخة لمحياة
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 الههامش
 

() ٌاو غالتَىجػ( 1930ج Johan Galtung- )د أبرز ـأح ، ويعجٌََعالن ىرَيجي، حتى اآلو
رو العشريو ـو القـهالدتيشيات الهؤسسيو َالهىظريو لعمن دراسات السالن َالصراع في حقبة 

ً الخصَص ـى َجـالهدرسة األَرَبية َالهدرسة االسكىدىافية عمكان أحد أرو ٌَ، حتى اآلو
َاستطاع أو  ،اعاتصرـسالن َالـات الـأطر ىظرية لدراسج قدن غالتَى .العمهيل في ٌذا الحق

هثمث الصراع ) العىف َالسالن ( عمى اعتبار أو الصراع ل عمى شك Modelىهَذجاً أيقدن 
َالتىاقضات  attitudesات ـي االتجاٌـر ٌـعىاصتة عهمية ديىاهيكية تفاعمية تقَن عمى ثالٌػ 

ٌذي ل رتبط بتفاعـصراع يـَال .سمَكـالبىيَية َاألٌداف َتىاقضات السياق َتىاقضات ال
او في تأسيس َاحد هو ـٌجػاٌن ـَس، هىٍا يؤثر في اآلخركل الهكَىات الثالث هع بعضٍا َ

، النـات الصراع َالسالن في العـدراسل اـ ي هجـأقدن َأعرق الهعاٌد البحثية الهتخصصة ف
ػ   International Peace (Research Institute (PRIOدَلي ـسالن الـاث الـد أبحـهعٌٍو

( لمهجمة العمهية Founding Editorس )ـر الهؤسـيس التحريـرئكان  ضاًـٌََأي، في أَسمَ
 Journal of Peaceة أبحاث السالن ـي هجمـالعالهية الهعرَفة َالهستهرة حتى اليَن ٌَ

Research  ل َإسٍاهاتً في ٌذا الحقىج تهر دَر غالتَـاس. كسا 1964ان ـذلك عوكان
د.  :اىطخالتطَير َالىهََالتَسع: ةـخاصة هرحم، التالية لهرحمة التأسيسل العمهي في الهراح

، ر"طواعات: الىشأة َالتزالى ضاع َالسالن َفردراسات الص م"عم، ساهي إبراٌين الخزىدار
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