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اَّلل ورس َ ُ
وَل ا ْن ُك ْن ُ ُْت ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ (النفال)1 ،
اَّلل َو َأ ْص ِل ُحوا َذ َات بَيْ ِن ُ ُْك َو َأ ِطي ُعوا َّ َ
﴿فَات َّ ُقوا َّ َ
ََ ُ ِ
"أال أدلُك عىل أفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة؟ قالوا بىل اي رسول هللا؛ قال:
اصالح ذات البني" (رواه أمحد والرتمذي وابن حبان)
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ز
االنجليية
تصدير النسخة

هذا الكتاب امله ّم هو نتاج قلب دائف وعقل مس تنري يدا يف اليد .فعباس عروة متج ّذر
بعمق يف ّ
ك من الثقافة االسالمية والعربية ،وهو أيضا عىل دراية اتمة ابلغرب حيث
يعيش يف سويرسا .ويف الوقت نفسه ،كام س يكتشف القارئ ،دليه عقل علمي ومهنجي،
يس تكشف مجيع تركيبات االماكنيات العديدة .وس يكتشف القارئ أيضا أ ّن الكثري من
منطقه يأيت من فلسفة القرأن نفسه ،وليس فقط من حياته املهنية يف العلوم الصحية.
يتناول الكتاب سعي املؤلف وسعي مؤسسة قرطبة جبنيف [الامس السابق ملعهد قرطبة
للسالم جبنيف] اليت أنشأها ،من أجل السالم يف العامل االساليم" ،احدى أفقر مناطق
العامل من حيث موارد ترش يد اخلالف النظرية والعملية" ،كام يشري اليه املؤلّف يف صدر
املقدّ مة .ومع ذكل ،فهناك الكثري مّا ميكن البناء عليه يف تعالمي االسالم ،ومن هنا السعي
اىل ما تعرضه الفصول الس بعة من الكتاب.
يتناول الفصل ال ّول االسالم بشلك عام؛ والثاين السمل واحلرب يف االسالم؛ والثالث
اخلالف يف التقاليد العربية االسالمية؛ والرابع واجب ترش يد اخلالف والقيام بيشء ما
حياَل؛ واخلامس ماكنة العمل املركزية يف االسالم؛ والسادس معل اخلري .كام يتناول
القراء :العالقات بني االسالم والغرب.
الفصل السابع ما س يفكّر فيه كثرير من ّ
ّ
سيتعمل غري املسلمني الكثري من املفاهمي االسالمية الساس ية العرشة املطروحة؛ وميث ّل
اجلهاد والرشيعة اثنان فقط مهنا كثريا ما يُساء فهمهام .لقد حت ّم ُ
ست بشلك خاص ملفهوم
تطرق الهيا االغريق
االحسان ،وهو مفهوم جامع للصدق واخلري واحل ّق وامجلال اليت ّ
وتعاملوا معها كعوامل منفصةل للوجود .هذا اجلوهر املشرتك يو ّجه عالقاتنا مع أنفس نا ،ومع
خاصا ابلعرب ،انّام املقابل ابللغة العربية
الخرين ،ومع اخلالق – هللا اذلي هو ليس الها ًّ
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لالَل كام يشري اليه عروة – واذلي َل  99امسا ،وبعث بأالف النبياء واملرسلنيُ ،ذ ِكر
مهنم  25فقط يف القرأن ،وابلعديد من النصوص املقدّ سة.
ا ّن هذه الفلسفة عالية املس توى يه املادة اخلام لنظرية ومارسة السمل واخلالف وترش يد
اخلالف يف االسالم.
السالم َل الس بقية .لقد مىض زمن احلرب .وال توجد حرب مقدّ سة .ال للعدوان.
املسموح به هو فقط العنف ادلفاعي ضد العدوان وضد الاضطهاد ادلين .احلرب احلديثة
الرمقية اليت تُدار عن بعد ،ال ماكن لها البتّة ،وجيب حظرها.
لكن ،كام يشري اليه عروة ،فالالعنف أفضل بكثري من العنف ادلفاعي ،كام أكّد مرارا
وتكرارا النيب محمد .فاملسلمون ليسوا حباجة اىل غاندي وال اىل الغربيني ليعلّمومه الالعنف
املتأ ّصل يف االسالم ،أكرث منه يف املس يحية ،وأكرث بكثري منه يف الهيودية .ويضيف
﴿وان َجنَ ُحوا لِ َّلس ْ ِمل فَا ْجنَ ْح لَهَا َوت ََو َّ ْ
ك عَ َىل اللَّـ ِه﴾
القرأن اىل ذكل حلقة السمل الفاضةلَ :
ِ
(النفال)61 ،
يُنظر اىل اخلالف عىل أنه طبيعي ويُ ّعرف عىل أنه تباين يقرتب من عدم التوافق .وكام
هو احلال يف الغرب ،حيمل املفهوم أيضا يف ط ّياته دالالت مربكة للعنف ،تعمل عىل
تطبيع حلقة مفرغة من اخلالف-العنف-املزيد من اخلالف .ا ّن اخلالفات طبيعية ،فَـ﴿اانَّ
ِ
َخلَ ْقنَ ُاُك ِ ّمن َذ َكر َو ُأ َ ٰنَث َو َج َعلْنَ ُ ْاُك ُش ُعواب َوقَبَائِ َل ِلتَ َع َارفُوا﴾ (احلجرات ،)13 ،لكن من
الواجب حل ّها.
يعجبن مصطلح اصالح ذات البني وترممي العالقات .لكنن ال أجد يف العامل العريب
حترك حنو واقع جديد ،ابس تخدام اخلالفات ،دلفعنا اىل المام واىل
االساليم اليوم ّ
مس توايت أعىل ،وليس فقط للتسوية لتجنب الفتنة .ا ّن الانقسام الس ن-الش يعي منذ
بداية االسالم مل يلتمئ اىل اليوم بعد  1400س نة.
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تصدير
كن االسالم نفسه جتاوزا كبريا من عهد قدمي اىل واقع جديد .لكن التغيري يتطل ّب هجود
الفرد وامجلاعة فهو ال يزنل من السامء﴿ :ا َّن اللَّـ َه َال يُغ ِ ّ َُري َما ِبقَ ْوم َح َّ ّٰت يُغ ِ ّ َُريوا َما ِبأَن ُف ِس ِه ْم﴾
ِ
(الرعد ،)11 ،لالقرتاب من صفات هللا اليت ت ُّعّب عهنا أسامؤه الـ .99
هل ذكل مشابه ملقاربة اخلالف الجنلو-أمريكية" :راحب-راحب" تعن القبول املتبادل ،وليس
اس تحداث واقع جديد؟ ويرتبط ذكل ابلفكرة السائدة عن خالق ال ميكن حتسني خلقه،
لكن ميكن فهمه والتكيّف معه فقط؟ هل ينطبق ذكل أيضا عىل الهنج احملافظ
االرسائييل؟
دلي مشلكة مع مقاربة الصلح .أرى فهيا الهناية املشرتكة للرصاع والعنف ،لكن ال أرى
ّ
فهيا أولوية ح ّل اخلالف الساس .قد يصبح الصلح املشهور حب ّق هتدئة فقط ،ال يعاجل
ارث املايض وال يبن املس تقبل؛ أفضل من ال يشء عىل االطالق ،ومن ترك العنف
يتصاعد .لكن ،كام يشري اليه املؤلف يف الفصل  ،5.4فا ّن مثّة أمران هلام نفس أمهية الصلح
(تسوية اخلالف واهناء العنف) ،وهام االصالح (ح ّل اخلالف والتعامل مع الس باب
اجلذرية للخالف) ،واملصاحلة (التعامل مع الاثر النفس ية والاجامتعية للخالف) .حنن
حباجة اىل ك ذكل يف واقع اليوم.
يشعر عروة بقلق معيق ازاء عدم قدرة منظمة التعاون االساليم وجامعة ادلول العربية
التوسط بشلك ف ّعال داخل العامل االساليم ومعه وبينه وبني بقية العامل .ا ّن الفشل
عىل ّ
يف القيام بذكل ّودل "فراغا ميله جملس المن للمم املتحدة ومنظمة حلف شامل
الطلس" .جملس المن ،أ ْي أجنلو-أمرياك ،وحلف شامل الطلس ،أ ْي أيضا أجنلو-
أمرياك.
مكرسان ملسأةل جوهرية
تتحرر ،والفصالن  5و ّ 6
هناك ّقوة كمنة يف االسالم ينبغي أن ّ
يف االسالم :كرامة العمل ومعل الكرامة ،معل اخلري .كرامة العمل عىل مجيع املس توايت
يف اجملمتع ،واحرتام امجليع ،واحلق يف العمل ،واملنفعة الاجامتعية للجميع ،وواجب القيام
9
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بذكل بشلك جيّد ومن أجل اخلري .يتض ّمن هذا املفهوم العدل الاجامتعي يف صلبه ،عىل
عكس العنف الهيلكي الوسع نطاقا .ويأخذ اخلري أيضا شلك املشاركة مع أولئك اذلين
﴿اي
يعانون البؤس﴿ ،فَ ْاست َ ِب ُقوا الْخ ْ ََري ِات﴾ (البقرة148 ،؛ املائدة ،)48 ،لكن مع مراعاة َ
َأُّيه َا َّ ِاذل َين أ َمنُوا َال تُ ْب ِطلُوا َصدَ قَا ِت ُُك ِابلْ َم ِّن َو ْ َال َذ ٰى﴾ (البقرة ،)264 ،ويرسد عروة 21
مبدأ مل ِهما للغاية لعمل اخلري.
الفصل الخري عن العالقات مع الغرب .جيب عىل االسالم أن ّ
يتعمل كيف يُظهر جانبه
االجيايب كر ّد عىل الذى ،والرضر ،والش تامئ ،وعدم الاحرتام ،الصادر عن الغرب ،وليس
ابلعنف واالفتاء به .ميكن أن يُقال عن االسالم أنه مارسة السالم همام كنت درجة
الاس تفزاز.
أحد المثةل عىل ذكل هو القيام مبا ّت اقرتاحه يف وساطة مؤسسة قرطبة ،يف شهر فّباير
 ،2006بني خشصيات دمناركية رفيعة املس توى ورجال دين مسلمني :ابنهتاج مقاربة
التعرض لالهانة ،وليس فقط أحدهام أو الخر،
"الكهام-معا" ،حرية التعبري وحرية عدم ّ
مع حتديد اخلط الرمادي أو املنطقة الرمادية بيهنام .دعت ادلمنارك املسلمني حلوارات،
لكهنا رفضت هذه الفكرة .فكر رة رمبا حان وقهتا ،مس توحاة من هذا العمل الرائد.
يوهان غالتونغ
كيوتو 8 ،أبريل 2013
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ّ
مقدمة

يُعتّب العامل العريب واالساليم من أعىل أقالمي العامل كثافة للخالفات بني ادلول وداخلها
اليت غالبا ما تؤول اىل العنف .ومع ذكل فهو واحد من أفقرها من حيث موارد ترش يد
اخلالف النظرية والعملية.
وقد تأ ّزم الوضع أكرث يف الس نوات الخرية ،حيث أظهر مسار التغريات الس ياس ية يف
عدد من ادلول العربية أ ّن مرحةل الانتقال فرتة حرجة حمفوفة ابخملاطر ،تكون فهيا ادلوةل
يف وضع ّ
هش ،همدّدة ابلعديد من اخلالفات اليت تندلع وتتأ ّجج عىل شلك جتاذابت
س ياس ية وأيديولوجية وتوترات عرقية ولغوية وقبلية واحتقاانت دينية ومذهبية.
وتتطل ّب معاجلة التوترات اليت تعصف ابملنطقة وتعرقل هجود التمنية البرشية فهيا ،تكوين
خنبة واسعة من املتخصصني يف حتليل وترش يد اخلالفات ،هلم دراية ابلتقاليد العربية
االسالمية يف هذا اجملال وخّبة ابلتقنيات اليت ُط ّورت يف الغرب ،وقدرة عىل تكييفها
وانزالها عىل اجملمتعات العربية واالسالمية مع الخذ ابالعتبار النسق التارخيي والواقع
الاجامتعي واخلصوصيات الثقافية لهذه اجملمتعات.
ويف حني انترشت يف العامل الغريب العرشات من مراكز وبرامج ادلراسات والبحث
للتعاطي العلمي مع ظاهرة اخلالف وطرق فضه وترش يده وحتويهل اىل قوة فاعةل وألية
اجيابية لتطوير اجملمتع ،فا ّن العامل العريب واالساليم ياكد خيلو من مثل هذه املراكز
والّبامج .ويف أحسن الحوال يلجأ القامئون عىل مسائل اخلالف والسالم اىل الاس تعانة
خبّبات غربية (منظامت ومراكز) تقوم بتطبيق وصفات ُأ ِعدّت يف فضاء ثقايف مغاير
للتقاليد العربية واالسالمية.
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من الرضوري فهم الس باب اليت جتعل العامل االساليم غائبا عن االسهام يف هذا اجملال
املعريف احليوي ،مع أنه يوجد يف القرأن الكرمي والس نة النبوية الرشيفة وسري العلامء
والصاحلني من المة من ال ِقمي واملبادئ والتوجهيات والمثةل العملية ما ميكّن من تطوير
نظرية متاكمةل وقابةل للتطبيق يف جمال الوقاية من العنف والتعامل مع اخلالف وحسن
ادارته وتعزيز السالم .ولع ّل الحداث التارخيية اليت ّمر هبا املسلمون ،خاصة الرصاعات
الس ياس ية الكّبى يف العقود الوىل من التارخي االساليم حالت دون ظهور مقاربة حصية
للخالف واسهام نظري معتّب يف هذا اجملال.
وعي مزتايد ابحلاجة يف العامل االساليم التقان أدوات حتليل اخلالف وأليات
مثّة اليوم ر
تدربون
ترش يده .وميكن قياس ذكل من خالل العدد املزتايد من الش باب املسلمني اذلين ّ
عىل الوساطة أو يتابعون مناجه أكدميية يف ترش يد اخلالف يف اجلامعات ومراكز التدريب
الغربية.
وقد أنشئ معهد قرطبة للسالم جبنيف يف ( 2002مؤسسة قرطبة جبنيف سابقا) مكحاوةل
للمسامهة يف سدّ الفجوة بني الُكّ الهائل من اخلالفات اليت تعصف ابلعامل العريب
واالساليم ونقص القدرات واملوارد يف جمال ترش يد اخلالف والوقاية من العنف وبناء
السمل .و ّت حتديد الهداف التية للمعهد )1( :احياء موارد السمل داخل اجملمتعات
املسلمة؛ ( )2متكني الفاعلني يف جمال السمل يف اجملمتعات املسلمة؛ ( )3متكني مجموعة من
املامرسني لرتش يد اخلالف لتكون نشطة وفعاةل؛ ( )4ادلفع حنو جممتعات مسلمة تكون
جامعة الاقصائية يف اجملاالت الاجامتعية والس ياس ية والثقافية؛ ( )5املسامهة يف التفاعل
السلمي بني املسلمني وغري املسلمني .وأدار املعهد خالل العقدين املاضيني برامج ومشاريع
جتمع بني ( )1البحث التطبيقي املو ّجه حنو اطالق مبادرات اصالح ذات البني ،و ()2
التدريب (ابللغات العرببة والاجنلزيية والفرنس ية اىل جانب لغات أفريقية أخرى) املكيّف
مع الس ياق احمليل ونوعية واهامتمات املشاركني ،و ( )3املامرسة يف جمال ترش يد اخلالف
والوساطة بأنواعها ،مشلت عرشين دوةل يف العديد من املناطق اجلغرافية :غرب أس يا،
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مقدّمة
القارة السمراء.
وشامل أفريقيا ،والساحل وجنوب الصحراء ،ورشق أفريقيا ،وغرب ّ
ا ّن الهدف من هذه املسامهة هو تزويد العاملني يف جمال بناء السمل وطلبة ادلراسات
العليا املهمتّني هبذا اجملال ،الناطقني ابللغة العربية ،ببعض الدوات واملقارابت اليت ميكن
اس تخداهما عند معاجلة اخلالفات يف الس ياقات العربية االسالمية ،مع احلرص قدر
االماكن عىل التعبري عن املفاهمي اليت ّت تطويرها يف النظرية احلديثة للخالف والسمل بلغة
مفهومة يف تكل الس ياقات مع اس تخدام موارد من داخل الثقافة االسالمية ،وذكل لتكون
أكرث فعالية يف معلية ترش يد اخلالفات.
لقد ّت تطوير فصول هذا الكتاب منذ أن بدأ معهد قرطبة للسالم جبنيف براجمه التدريبية
س نة  2004يف س ياقات عربية اسالمية .ونُرشت النسخة االجنلزيية 1س نة  .2013وقد
ّت حتديث املسامهة واعادة ترتيب موادّها .كام ُحذفت مهنا ثالثة فصول :فصل "عرشة
مفاهمي أساس ية يف االسالم" كن الغرض منه تعريف القارئ الغريب مبفاهمي ادلين
احلق والكرامة والعدل واجلهاد والرشيعة ،مهنا ما
واالسالم واالميان واالحسان والرمحة و ّ
يُساء فهمه واس تعامَل يف الغرب ،وفصال "العمل والكرامة" و"معل اخلري مكقاربة شامةل
موسعة ابللغة العربية .2واضيف اىل هذه
للمن البرشي" ،اذلي أفردت َل مسامهة ّ
النسخة العربية عدّة فصول رضورية يف التدريب عىل حتليل اخلالفات وترش يدها،
املتطرف ،وتعزيز الامتسك اجملمتعي .كام أثريت هذه النسخة
والتعامل مع ّ
الغلو والعنف ّ
الغلو والعنف
بأمثةل توضيحية عن تصممي فضاءات الوساطة احملم ّية ومهنجية الوقاية من ّ
املتطرف انبعة من نشاط معهد قرطبة جبنيف يف الس نوات القليةل املاضية.
ّ
يتألّف الكتاب من مخسة أقسام وس تة عرش فصال موجزا ميث ّل ّ
ك فصل مادّة تدريبية
ش به مس ّ
تطور دراسات
تقةل .القسم ال ّول عبارة عن مقدّ مة اترخيية ومفاهميية تعرض ّ
تعرف
اخلالف والسمل يف الغرب وتّبز أمهية ترش يد اخلالف وبناء السمل يف االسالم و ّ
خمصص لعمل ّية ترش يد اخلالف
مصطلحات اخلالف والعنف والسمل .أما القسم الثاين فهو ّ
تُعرض فيه أدوات حتليل اخلالف ومقارابت ترش يده ،وأليات االنذار املبكر والاس تجابة
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الرسيعة للوقاية من العنف ومعليات التفاوض والوساطة واملصاحلة .ويتناول القسم الثالث
التعامل مع اخلالف الس ياس ويناقش مسائل الانتقال ادلميقراطي واحلوار الوطن
الغلو
والامتسك اجملمتعي والالعنف الاسرتاتيجي .أ ّما القسم الرابع فريكّز عىل الوقاية من ّ
التطرف واالرهاب ،وحماوةل
املتطرف بدءا بتعريف مصطلحات الرادياكلية و ّ
والعنف ّ
التطرف وس بل ازالته .يف الخري
المتيزي بني الكياانت ذات اخللفية ادلينية ومناقشة معل ّية ّ
يتطرق القسم اخلامس اىل التوتّرات ذات البعد ادلين ويناقش عالقة ادلين ابخلالف
ّ
وبناء السمل ،ودواعي التوتّرات االسالمية-الغربية والبحث عن الطرق املناس بة للتعامل
معهاُ .خيُت الكتاب بقامئة من أكرث من  200مرجع يف جمال بناء السمل.
اعمتدت هذه املسامهة عىل املادّة التعلميية لطلبة املاجس تري يف جمال ترش يد اخلالف
(جامعة ابزل السويرسية ابتداء من  ،2010وجامعة هاجاتييب الرتكية ابتداء من )2013
وعىل العديد من موا ّد التدريب ّ
املوهجة للعاملني يف جمال بناء السمل يف س ياقات عربية
3
وأفريقية ودولية ،والوراق البحثية واملداخالت يف الندوات والافتتاحيات املنشورة
منذ تأسيس معهد قرطبة للسالم جبنيف يف  ،2002وقد اس تفادت من نقاشات
املتدربني اذلين أدين هلم ابلعرفان وأق ّدم هلم أمسى
ومالحظات الزمالء يف املعهد والطلبة و ّ
عبارات الشكر .كام أ ّعّب عن امتناين لصديقني عزيزين جشّعاين عىل اجناز هذا العمل وهام
الّبوفيسور دييرتيش فيرش اذلي فقدانه س نة  2015والّبوفيسور يوهان غالتونغ اذلي
تكرم بتصديره امجليل للنسخة االجنلزيية من هذا العمل .ويف الخري ال يفوتن شكر الفرع
ّ
السويرسي ملؤسسة متبلتون وقطاع "ادلين-الس ياسة-اخلالف" بوزارة اخلارجية
السويرسية ومديره ادلكتور جون-نيكوال بيرت عىل دمعهم اذلي ساعد يف اجناز هذا العمل
اذلي أسأل هللا أن جيعهل خالصا لوهجه الكرمي.
عباس عروة
جنيف ،ديسمّب 2021
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

ليس اخلالف والعنف بني الفراد وبني اجملموعات البرشية ظاهرتني حديثتني ،فتارخيهام
هو اترخي البرشية ،والشاهد عىل ذكل هو ما جاء من نبأ ابن أدم ،حيث فسدت العالقة
بيهنام اىل حدّ جلوء أحدهام اىل العنف القاتل ،بيامن كن ر ّد الثاين" :لَ ِئ ب ََس َ
طت ا َ َّل يَدَ كَ
ِ
ِلتَ ْقتُلَ ِن َما َأانَ ِب َب ِاسط ي َ ِد َي الَ ْي َك ِ َل ْقتُ َ َ
كل ا ِ ّين َأخ َُاف اللَّـ َه َر َّب الْ َعالَ ِم َني" ﴿املائدة.﴾28 ،
ِ
ِ
طورت اجملمتعات البرشية يف كفة أرجاء املعمورة وعّب القرون أليات للتعامل مع
وقد ّ
اخلالف والعنف تنسجم مع س ياقاهتا الثقافية وبيئهتا ادلينية .وسامهت الرسائل الساموية
تطور هذه الليات عىل ّمر العصور جعلت
واملنظومات القانونية والعراف الاجامتعية يف ّ
للكّ أمة طرقها اخلاصة يف التعامل مع اخلالفات اليت تنشب بداخلها وفضها ليك ال تؤول
تطورا معتّبا يف التعامل الكدميي مع ظاهريت
اىل العنف .غري أ ّن القرن املايض عرف ّ
اخلالف والعنف وبروز جمال معريف أصبح اليوم قامئا بذاته يف الغرب هو دراسات
اخلالف والسمل أو عمل اخلالف والسملأ اذلي يندرج يف اطار العلوم الاجامتعية .وُّيدف
تطور هذا اجملال.
هذا الفصل اىل تت ّبع مراحل ومعامل ّ
 .2روافد ّ
وتفرعات مجال الخالف والسلم

تطوره من العديد من العلوم كعمل النفس وعمل الاجامتع
اس تفاد هذا اجملال املعريف أثناء ّ
وعمل الس ياسة وعمل االنسان والعلوم الطبّية والعالقات ادلولية والقانون والرايضيات،
اخل .وساعدت خمتلف هذه اجملاالت يف الفهم املع ّمق لظاهرة اخلالف وس ياقاته ومسبّباته
وطرق حتليهل حتليال موضوعيا ومقارابت ترش يده وأليات الوقاية من العنف والتعايف من
تداعياته ومناجه بناء السمل املس تدمي.
وقد نضج هذا اجملال يف العقود الخرية اىل درجة جعلت العديد من الفروع تمتخّض عنه
أ مثّة العديد من التسميات لهذا اجملال ابللغة االجنلزيية مهنا،Irenology ،Paxology ،Peace Studies :
.Polemology ،Conflictology ،Conflict Studies
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ّ
لتشمل كفّة منايح احلياة ،انطالقا من الوعي بأنه ال حي ّل السمل يف جممتع ما اال اذا سادت
فيه ثقافة السالم و ّمعت خمتلف اجلوانب .فالس ياسة والاقتصاد وال ّفن والدب والفكر
والعمل وكتابة التارخي واخلطاب ادلين واليديولويج ،ك ذكل ميكن أن يكون دامعا
تدق طبول احلرب كام
حمرضا عىل العنف .املوس يقى مثال ميكهنا أن ّ
للسمل ،كام قد يكون ّ
ميكهنا أن تعزف أنشودة السالم ،والرايضةأ ميكن أن ّ
توظف لرتقية السمل ،وذكل هو
الصل ،أو تُس تغ ّل لزرع الفنت.
فعىل سبيل املثال ُّيدف "اعالم السمل" اىل جتنّب التحريض االعاليم عىل العنف ويصبو
اىل ترش يد طرق االخبار عن اخلالفات العنيفة واحلروب بشلك يساعد عىل معاجلهتا،
حبيث ال يكتفي الصحفي بنقل الخبار عن أعراض العنف ،امنا يتجاوز ذكل اىل مساعدة
املتلقّي عىل فهم الس ياقات ومعرفة مسبّبات العنف وخيّب عن مساعي فض اخلالف
اجلارية وينبأ مبا ميكن القيام به من مبادرات بناء عىل استشارة ذوي اخلّبةب.
أ ّقررت امجلعية العامة للمم املتحدة يف  23أغسطس  ،2013خالل دورهتا السابعة والس تني ،اعالن يوم 6
أبريل يوما دوليا للرايضة من أجل التمنية والسالم.
ب خيلص يوهان غالتونغ وجاك لينش يف كتاب "التغطية االعالمية للزناعات :التوهجات اجلديدة العالم السالم"
(النسخة العربية من اصدار معهد قرطبة للسالم جبنيف )2010 ،اىل أ ّن "اعالم السالم" ال ب ّد أن يفي أربعة
رشوط ويه .1 :جتاوز أعراض اخلالف املمتثّةل يف أعامل العنف ومظاهره اخملتلفةُ ،
باب اخلالف
وكشف أس ِ
السطحية والعميقة وأطرا ِفه الظاهرة واخلفية؛  .2عدم الرتكزي عىل النخب والاهامتم ابمجلاهري ،خاصة تلُك اليت
تعاين بشدة من خمتلف أشاكل العنف املريئ والهيلكي والثقايف؛  .3عرض وهجات نظر ك الطراف وااتحة
الفرصة أماهما البداء مواقفها وللتعبري عن مصاحلها واحتياجاهتا ،خاصة الرضورات الساس ية اليت ال جمال للتفاوض
حولها واليت تشمل ليس فقط املأمن واملأك واملرشب وامللبس وامللجأ ،والتعلمي والعناية الصحية وامنا تضم أيضا
يتحول
مبكوانهتا الساس ية؛  .4طرح رؤى لفض اخلالف ،وليس املقصود هنا أن ّ
احلق يف احلرية ويف احرتام الهوية ّ
ُ
جمل
الصحفي اىل مناضل للسالم ،بل تمكن هم ّمته يف فتح أفاق جديدة ُترج ا متع من منطق العنف وهتئي الرأي
العام ملنطق بديل ،وتساعد العاملني عىل ترش يد اخلالفات يف هم ّمهتم .وادلا ّل عىل اخلري كفاعهل .نالحظ أ ّن الرشط
ال ّول يض َمن املسامهة يف اس تقصاء احلقيقة واجالهئا ،وأ ّن الرشطني الثاين والثالث يساهامن يف حتقيق العدل،
وأ ّن الرشط الرابع يفتح اباب من أ ّمه أبوب اخلري وهو املسامهة يف اصالح ذات البني .واذا أضفنا اىل هذه الرشوط
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من مؤلفات الّبوفيسور يوهان غالتونغ

وُّيدف "اترخي السمل" اىل اعادة قراءة اخلالفات املرتبطة بأحداث اترخيية تتسبّب يف
خالفات بني مجموعات برشية تؤول أحياان اىل العنف هبدف صياغة رسدايت توافقية
مقبوةل دلى الطراف تسامه يف التخفيف من وطأة اخلالف .ومن المثةل عن ذكل
اخلالف الس ّن-الش يعي اذلي تعود أس بابه اىل أكرث من  14قران ،أو اخلالف الرتيك-
الرمن اذلي تعود أس بابه اىل أكرث من قرن.
وهتدف "رايضيات السمل" اىل "جعل مصطلحات هذا العمل من أعداد ومجموعات
واحامتالت ومنطق وعالقات ومصفوفات ورسوم بيانية وألعاب وحساابت ونظرايت
الشواش والكوارث تسامه يف نظرية ومارسة السمل" 1ففتحت املفاهمي والدوات الرايضية
أفاقا واسعة لتحليل اخلالفات والانتباه اىل اماكنيات نظرية قد ال تسهل مالحظهتا،
اخملفي مرئيا ،فهيي عىل سبيل املثال حتمي
فالرايضيات كام يُقالّ ،
بقوهتا التجريدية ،جتعل ّ
العامل يف جمال السمل من فـخّ التأثيل (ادليكوتوميا) اذلي ينظر اىل الواقع عّب ثنائيات.
وميكن أيضا احلديث عن "اقتصادايت السمل" و"فنون السمل" ،وه ّمل جرا ،فالغرض هو
رس وضامن جناح أ ّي رساةل اعالمية ،فاننا نكون حينئذ قد أحطنا
البعد امجلال ،ل ّن السلوب امجليل املمتع هو ّ
احلق والعدل واخلري وامجلال.
ابلفضائل الساس ية الربعة اليت يقوم علهيا االحسان .فاالحسان ليس اال مزجيا من ّ
التحرر من تعسف
وال ميكن لالحسان يف جمال االعالم أن يتحقّق اال اذا توفّر رشط احلرية دلى االعاليم ،أ ْي ّ
التحرر من استبداد هوى النفس .فالصحفي
احمليط اخلاريج ،الس ياس واالداري والاقتصادي واملال ،وأيضا ّ
مل
ُ
ُ
متسك ابمجلال ،وهو اذلي
احلر
الباحث عن احلقيقة ،الساعي اىل اخلري ،ه
احملب للعدل ،ا ّ
اجل ّيد اذن هو االنسان ّ
يتعامل مع الحداث ومع امجلهور "ابليت يه أحسن" ،شعاره دامئا "وقولوا للناس حس نا".
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ّ
تسخري مجموع املعارف االنسانية لتحقيق المن البرشي وبناء السمل اذلي هو حاجة
رضورية وحق أساس من حقوق االنسانأ.
 .3بعض المعالم التاريخية

ميكن التأرخي النطالق دراسات السمل عىل املس توى الكدميي بهناية الربعينيات
وامخلس ينيات والس تينيات من القرن العرشين ،أي العقدين َاذلين أعقبا هناية احلرب
العاملية الثانية ،حيث أنشئت أ ّول املراكز البحثية وامجلعيات الكدميية وأطلقت أ ّول
املتخصصة يف هذا اجملالب .غري أ ّن هذه املرحةل التأسيس ية س بقهتا مرحةل
ادلورايت ّ
استرشافية ال تق ّل أمهية ويه الفرتة املمتدّة من احلرب العاملية الوىل اىل احلرب العاملية
حق الشعوب يف السمل ،معتّبة فيه أ ّن
أ أنظر االعالن اذلي أصدرته امجلعية العامة للمم املتحدة يف  1984بشأن ّ
حق مقدّس يف السمل" .االعالن متوفّر عىل الرابط (.)https://bit.ly/3rbR6Um
"شعوب كوكبنا لها ّ
املتخصصة اليت ُأنشئت ميكن ذكر خمّب الحباث يف جمال السمل ( Peace
ب يف ما يتعلّق بأ ّول املراكز وامجلعيات ّ
 )Research Laboratoryيف مدينة سانت لويس المريكية ( ،)1945و"مركز الحباث يف جمال فض اخلالف"
( )Center for Research on Conflict Resolutionيف جامعة ميش يغان المريكية ( )1959و"معهد
دراسات اخلالف" ( )Polemological Instituteمبدينة خرونينغن الهولندية ( ،)1962و"املركز ادلول
للحباث يف جمال السمل" مبدينة أوسلو الرنوجيية ( ،)International Peace Research Instituteو"معهد
س توكهومل ادلول للحباث يف جمال السمل" ()Stockholm International Peace Research Institute
يف السويد ( ،)1966و"معهد ريشاردسون للحباث يف جمال السمل واخلالف" ( Richardson Institute
 )for Peace and Conflict Researchيف بريطانيا ( ،)1969و"معهد اتمبريي للحباث يف جمال السمل"
( )Tampere Peace Research Instituteيف فنلندة ( .)1969أ ّما خبصوص امجلعيات فتجدر االشارة اىل
مجعية الحباث يف جمال اخلالف ( )Conflict Research Societyيف لندن ( ،)1962وامجلعية ادلولية للحباث
يف جمال السمل ( )International Peace Research Associationاليت ُأطلقت يف  .1965و ُأطلقت يف
هذه املرحةل التأسيس ية أيضا دورية أكدميية ّ
"جمةل ّفض اخلالفات" ()Journal of Conflict Resolution
املتخصصة يف جمال اخلالف والسمل أنظر
جبامعة ميش يغان المريكية ( .)1957ملزيد من التفاصيل عن الهيئات ّ
مسامهة قسم دراسات السمل جبامعة برادفرد الّبيطانية.
www.bradford.ac.uk/acad/confres/dislearn/unit1.html
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الثانية ،أي ثالثة عقود عكف خاللها عدد من الكدمييني عىل معل رايدي يف دراسة
أس باب احلروب واخلالفات العنيفة وطرق تفادُّيا .وكن سبب هذا الاهامتم ما جنم عن
التحوالت العنيفة اليت تزامنت معهام ،من دمار حلق ابلبرشية .وكن
هاتني احلربني ،ومن ّ
لكتاابت بعض الفالسفة والدابء واملدافعني عن الكرامة واحلقوق البرشية ّ
املبرشين
بفضائل الالعنف يف هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين تأثرير عىل تفكري
املؤسسني دلراسات السمل واخلالف.
املسترشفني و ّ

ّمث جاءت بعد مرحةل التأسيس ومرحةل التطوير اليت امتدّت اىل س بعينيات ومثانينيات
القرن العرشينأ ،مرحةل التطبيق اليت تزامنت مع انهتاء احلرب الباردة وبروز العديد من
اخلالفات العنيفية املرتبطة ابلهوايت القومية ،خاصة مع تصدّع ّمث اهنيار الاحتاد
السوفيايت ،أو املتعلّقة برغبة الشعوب يف الانعتاق من أنظمة تسلطية .يف هذه الفرتة ّت
أ ُأنشئت يف هذه الفرتة العديد من اللكيات والّبامج الكدميية يف اجلامعات الوروبية والمريكية مثل "قسم
دراسات السمل" ( )Department of Peace Studiesجبامعة برادفرد الّبيطانية ( ،)1973و"مركز دراسات
اخلالف" ( )Centre for the Study of Conflictجبامعة أولسرت يف ارلندة الشاملية ( ،)1979و"برانمج
التفاوض" ( )Program on Negotiationبلكية احلقوق يف جامعة هارفرد المريكية ( ،)1986ومعهد جون
كروك لدلراسات ادلولية يف جمال السمل ()Jean B. Kroc Institute for International Peace Studies
جبامعة نوتردام المريكية ( ،)1986و"معهد حتليل وفض اخلالفات" ( Institute for Conflict Resolution
 )and Analysisجبامعة جورج مايسن المريكية ( ،)1988و"اجلامعة الوروبية للسالم" ( European
 )Peace Universityمبدينة ش تاتشالينينع المنساوية (.)1988
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ّ
تطبيق واختبار الفرضيات النظرية اليت صيغت من قبل .ومع بداية اللفية الثالثة واندالع
"احلرب العاملية عىل االرهاب" اثر رضابت  11سبمتّب  ،2001وتداعيات هذه احلرب
توسعت دائرة دراسات السمل
الاكرثية عىل االنسانية من هضم للحقوق وتقييد للحرايتّ ،
املتطرف واخلالفات ذات اخللفية ادلينية أو
واخلالف لتشمل مواضيع ّ
الغلو والعنف ّ
املرتبطة بتباين يف الرؤى الكونيةأ.
تطور جمال اخلالف والسمل يعود اىل العمل املتفاين جملموعة رائدة من املفكّرين
ا ّن ّ
والباحثني واملامرسني اذلين سامهوا يف اثراء هذا اجملال واذلين ميكن تقس ميهم اىل عدة
املطورون .وجتدر االشارة اىل السامء التية
فئات :امللهمون واملسترشفون وا ّ
ملؤسسون و ّ
من ذوي الفضل يف ادلفع ابجملال.
ألف) امللهمون

هرني ثورو

ليو تولس توي

موهانداس غاندي

— الاكتب والشاعر والفيلسوف المرييك هرني ثورو (Thoreau Henry
‒  )1862-1817املولود يف ماساتشوستس ،ابلوالايت املتحدة المريكية ،واذلي

وسعت براجمها لتعاجل هذه املواضيع ميكن ذكر "املعهد ادلول للسالم" بنيويورك
أ من بني املؤسسات اليت ّ
( )International Peace Instituteاذلي تأسس يف  ،1970و"معهد الوالايت املتحدة للسالم" بواش نطن
( )United States Institute of Peaceاذلي تأ ّسس يف  ،1984و"معهد قرطبة للسالم جبنيف"
( )Cordoba Peace Institute – Genevaاذلي تأ ّسس يف  ،2002و"املعهد الورويب للسالم" بّبوكسل
( )European Institute of Peaceاذلي تأ ّسس يف .2014
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انهض الاسرتقاق و ّنظر للعصيان املدين.
— الديب الروس ليو تولس توي ( )1910-1828 ‒ Leo Tolstoyاملولود يف
مقاطعة توال جنوب موسكو ،واذلي عارض الكنيسة الرثودوكس ية وكن من دعاة املقاومة
السلمية.
— رجل القانون والس ياسة الهندي موهانداس غاندي (Gandhi Mohandas
متسك
‒  )1948-1869املولود يف والية غوجارات ابلهند ،واملنظر للساتياغراها أي ال ّ
ابحلق.
ّ
ابء) املسترشفون

ماري فوليت

لويس ريتشاردسون

بيتريمي سوروكني

كوينس رايت

— الفيلسوفة المريكية ماري فوليت العامةل ابخلدمة الاجامتعية (Follett Mary
‒  )1933-1868املولودة يف ماساتشوست ،الوالايت املتحدة المريكية ،الرائدة يف
جماالت السلوك التنظميي وتسوية اخلالفات واملنظرة لـلتفاوض التاكميل
(.)Intergrative bargaining
— عامل الرايضيات والفزياييئ والنفساين الّبيطاين لويس ريتشاردسون (Lewis
 )1953-1881 ‒ Richardsonاملولود يف نيوكسل أبون اتين ،بريطانيا ،من
الكويكرز ،درس أس باب احلروب.
— عامل الاجامتع المرييك من أصل روس بيتريمي سوروكني (Sorokin Pitirim
‒  )1968–1889املولود يف مقاطعة فولوغدا ،روس يا ،واذلي اختلف مع لينني وهاجر
اىل أمرياك يف  1922وأسس قسم عمل الاجامتع يف جامعة هارفرد يف .1930
22
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ّ
— عامل الس ياسة واملؤرخ المرييك كوينس رايت (-1890 ‒ Quincy Wright
 )1970املولود يف ميدفورد ،الوالايت املتحدة ،املتخصص يف العالقات ادلولية واذلي
درس أس باب احلروب وطرق تفادُّيا.
جمي) املؤسسون

كينيث ابودلينغ

جون وير بريتون

يوهان غالتونغ

— كينيث ابودلينغ بريطاين أمرييك من الكويكرز (-1910 ‒ Kenneth Boulding
 )1993مولود يف ليفربول ،اجنلرتا.
— عامل الاجامتع والرايضيات الرنوجيي يوهان غالتونغ () -1930 ‒ Johan Galtung
املؤسس
املولود يف أوسلو ،الرنوجي ،واذلي يعتّب دلى الكثري من أهل الاختصاص ّ
الرئيس دلراسات السمل.
— جون وير بريتون ،اسرتال أبوه قس من الكنيسة املهنجية ( John Wear
 )2000-1915 ‒ Burtonاملولود يف ملبورن ،أسرتاليا.
املطورون
دال) ّ

أدم كورل

ايلزي ابودلينغ

هربرت كيلامن

روجر فيرش

وليام أوري

جون بول الديراخ

— أدم كورل ،بريطاين من الكويكرز ( ،)2006-1916 ‒ Adam Curleاملولود يف
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لزيل أدم ،فرنسا.
— ايلزي ابودلينغ ،نروجيية أمريكية من الكويكرز (-1920 ‒ Elise Boulding
 ،)2010املولودة يف أوسلو ،الرنوجي.
— أس تاذ القانون المرييك روجر فيرش ( )2012-1922 ‒ Roger Fisherاملولود
تخصص يف التفاوض وادارة اخلالف جامعة
يف وينتاك ايلوالايت املتحدة المريكية وامل ّ
هارفرد.
— عامل النفس المرييك هربرت كيلامن ( )-1927 ‒ Herbert Kelmanاملولود يف
فيينا ،المنسا واذلي اش تغل عىل امللف الفلسطين االرسائييل.
تخصص
— عامل الانرثوبولوجيا المرييك وليام أوري ( )-1953 ‒ William Uryامل ّ
يف التفاوض والوساطة جبامعة هارفرد.
— جون بول الديراخ ،أمرييك مينوانيت (،)-1955 ‒ John Paul Lederach
املولود يف اندايان ابلوالايت املتحدة المريكية.
 .4ارتباط التنظي بالممارسة

كام ال ميكن للمرء أن يتخ ّيل يف مستشفى جامعي غياب احدى الركئز الثالثة للداء
اجل ّيد للمؤسسة الصحية :املامرسة والتدريب والبحث يف جمال الطب والعلوم الصحية،
وينطبق ذكل عىل العديد من اجملاالت الخرى للنشاط البرشي لتحسني تراُك املعرفة
وادارهتا وتقامسها وتطبيقها العميل ،فا ّن جمال الوقاية من العنف وترش يد اخلالف وبناء
تطوره اىل
السمل ،وهو مياثل الطب يف جمال "الصحة الاجامتعية" ،قد اس تفاد خالل ّ
ح ّد كبري ،من ثالثية "املامرسة–التدريب–البحث" لتحسني مناهجه وأدواته وليكون
أكرث فعالية وتأثريا.
وتزود الباحثني بأفاكر ومواضيع جديدة الس تكشافها
فاملامرسة تفتح س بال جديدة للبحث ّ
24
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ّ
ابالضافة اىل مادة خام مثينة من امليدان قابةل لالس تغالل .وحيول ذكل دون الطواف يف
دائرة مفرغة واس تطالع ما ّت سّبه من قبل.
الممارسة

التدريب

البحث

وللبحث وظائف خمتلفة ،فعندما يكون موهجا حنو املامرسة وقابال للتنفيذ يسامه يف ترش يد
املامرسة ،اذ يساعد عىل حتليل اخلالف وفهم الس ياق ووضع أفضل اسرتاتيجية للتد ّخل،
وتصممي معلية بناء سمل أكرث فعالية .وعندما يكون ّ
موهجا حنو التنظري فانه يساعد يف وضع
النظرايت واس تخالص ادلروس من املامرسة لتوس يع القاعدة املعرفية جملال بناء السمل.
وعندما يكون م ّ
وهجا حنو التأثري عىل الس ياسات العمومية فانه يساعد يف تطوير رسائل
ف ّعاةل لتعزيز السمل ّ
موهجة لصناع القرار وغريمه من املؤثرين.
وتسمح نتاجئ البحث بتحسني املناجه املس تخدمة يف التدريب وبناء القدرات .وتساعد يف
حتديث الساليب لتكون قادرة عىل التعامل مع الوضاع املس تجدّة والقضااي الناش ئة.
احملس نة املتدربني بأدوات نظرية فعاةل لداء واجهبم كفواعل سمل ومارسة
وتزود املناجه ّ
ّ
قامئة عىل أدةل انبعة عن امليدان.
هكذا تس ّمتر احللقة .وليك تعمل هذه احللقة بشلك ف ّعال وتأيت بنتاجئ مبتكرة يف بناء
السمل ،جيب أن يامتىش البحث مع هم ّمة واحتياجات منظمة السمل ،وجيب أن يكون
حساسة
التدريب مناس با خللفيات وخصائص املتدربني ،وينبغي أن تكون املامرسة ّ
للس ياق .وا ّن غياب أحد املكوانت الثالثة لهذا املزجي السحري" ،املامرسة–التدريب–
البحث" ،حيرم منظمة السمل من بُعد هم ّم لتعزيز السالم ومينعها من الاس تفادة من تأزر
قوي قادر عىل تعزيز تأثري معل املنظمة يف امليدان.
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 .5مجال السلم زف قطاع ر
اليبية والتعليم
ي

مؤسس دراسات السمل الفروفيسور يوهان غالتونغ عىل
أكّد الكثري من الخصائيني مهنم ّ
أمهية تضمني املناجه التعلميية مادة تسامه يف تربية الناش ئة وتدريهبم عىل التعامل السلمي
مع اخلالف ( )Peace educationوما لالستامثر يف هذا اجملال من تداعيات اجيابية
عىل السمل اجملمتعي .وأ ّقر بذكل مسؤولون أميون مثل املديرة العامة السابقة ملنظمة المم
املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ،كويشريو ماتسورا ،اليت أكّدت يف 2008
خصصت
عىل أ ّن "تربية السمل" يه احدى املهام الرئيس ية لليونسكو وللمم املتحدة 2.وقد ّ
اليونسكو جائزة س نوية مبقدار  60ألف دوالر أمرييك لتكرمي اجلهات اليت تقوم بنشاط
م ّمتزي يف جمال "تربية السمل" متاش يا مع ميثاق املنظمة ادلولية 3.أ ّما المني العام السابق
خصص اليوم ادلول للسالم لس نة  2013ملوضوع
للمم املتحدة ،ابن يك مون ،فقد ّ
"تربية السمل" كفضل سبيل لنرش ثقافة السالم يف العامل.
وأصبحت دراسات اخلالف والسمل جماال راجئا يف العديد من اجلامعات الغربية العريقة
حيرض طلبة املاجس تري وادلكتوراة رسائل حبثية يف مسائل نظرية أو تطبيقية تعاجل
أين ّ
متخصصة يف هذا اجملال .وتُـمكّن هذه الّبامج
خالفات مع ّينة .كام ُط ّورت مناجه تعلميية ّ
مزودين ابلدوات التقنية الالزمة للوقاية من
الكدميية من اعداد فيالق من ّ
املتخصصني ّ
العنف وترش يد اخلالف وبناء السمل .ويلتحق هؤالء اخلّباء ابملؤسسات احلكومية
واملنظامت غري احلكومية العامةل يف هذا اجملال ويعملون يف جمال ّفض اخلالفات اليت
تنشب ليس فقط يف أورواب وأمرياك الشاملية بل يف كفة أرجاء املعمورة.
جتاوز يف العقود الخرية جمال اخلالف والسمل ّ
حزي ادلراسات اجلامعية ليلج اىل خمتلف
مراحل الرتبية والتعلمي ويصل اىل املراحل الابتدائية .وهت ُّت العديد من املؤسسات الرتبوية
يف الغرب بتطوير مناجه يف جمال "تربية السمل" تركّز عىل التعلمي الساس (الابتدايئ
والثانوي) ،بل حّت عىل مس توى دور احلضانة .ومن أبرز التجارب يف هذا اجملال تكل
4
اليت شهدهتا ادلول الاسكندانفية وعىل وجه اخلصوص جتربة صابوان ()SABONA
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ّ
اليت انطلقت يف املدارس الرنوجيية منذ ما يقارب العقدين وتعىن بتدريس فض اخلالفات
للتالميذ .وقد نرشت جامعة ترومسو الرنوجيية يف  2011رساةل ماجس تري 5موضوعها
تقيمي برانمج "صابوان" اذلي يديره فريق من "ش بكة ترانس ند ادلولية للسالم والتمنية
والبيئة" (.6)Transcend international
كام ُُت ّصص العديد من املنظامت ادلولية غري احلكومية جزأ كبريا من نشاطها ملوضوع
"تربية السمل" مثل مؤسسة "أريغاتو" الياابنية ( 7)Arigatou Internationalاليت
تقوم بتطوير مناجه لتعلمي مبادئ العيش املشرتك يف املدارس ابلتعاون مع منظمة المم
املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ومنظمة المم املتحدة للطفوةل (اليونيسف)،
ومؤسسة "بذور السالم" السويرسية ( 8)Graines de paixاليت تقوم بتطوير حلول
تربوية لصاحل مؤسسات التعلمي من أجل بناء سمل مس تدمي ،وش بكة الرتبية يف جمال السمل
الّبيطانية ( ،9)Peace Education Networkو"امحلةل العاملية لرتبية السمل"
( ،10)Global Campaign for Peace Educationويه ش بكة دولية تقوم برتقية
تربية السمل يف املدارس والرس واجملموعات لتحويل ثقافة العنف اىل ثقافة السمل.
أ ّما يف العامل العريب فنادرا ما تول قطاعات الرتبية والتعلمي الاهامتم الالزم بتدريب الناش ئة
عىل التعامل السلمي مع اخلالف .وقد الحظ الباحث يزيد عيىس الشورطي عند معاينته
لواقع ح ّل اخلالفات يف جمال الرتبية يف العامل العريب ابلقول" :ما زال الاهامتم حب ّل الزناعات
يف الرتبية العربية حمدودا رمغ أ ّمهيته الكبرية ،حف ّل الزناعات سلميا وبدون عنف موضوع
ُمـه َمل ،وما يرتبط به من جماالت مثل التعلمي التعاوين ،والتفكري الناقد ،واذلكء الانفعال،
والرتبية عىل السالم ،والرتبية عىل التسامح ،والرتبية عىل حقوق االنسان هم ّمشة وضعيفة
الوجود والتأثري ،وتبتعد طرق التدريس السائدة عن ّ
يعزز الرتبية عىل ح ّل
ك ما ّ
الزناعات ،وتاكد املناجه املدرس ية واجلامعية ُتلو من معارفها ،وهماراهتا ،وأساليهبا،
واسرتاتيجياهتا ،وقميها ومبادهئا ،ومارساهتا" .11وأوىص الباحث يف خالصة دراس ته
لـ"ح ّل الزناعات يف الرتبية العربية" ابلعديد من االجراءات مهنا دمج الرتبية عىل ح ّل
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اخلالفات يف مناجه اعداد املعلّمني ،وتدريب الطلبة عىل ح ّل اخلالفات ،وتشكيل جلان
وساطة طالبية يف املدارس واجلامعات ،ووضع خطط للتخلّص من التعلمي الفردي
التنافس الرصاعي يف الرتبية العربية واحالل التعلمي التعاوين التشاريك امجلاعي ّ
حمهل،
والرتكزي عىل التفكري الناقد.
كام انتبه الباحثون معرو خريي عبد هللا وزمالؤه عند صياغة "دليل املصطلحات العرب ّية
يف دراسات السالم وح ّل الزناعات" اىل كون "التعلمي املستند اىل املهارات احلياتية من
أجل الوقاية من العنف وبناء السالم؛ يش ّجع عىل تمنية املعارف ،واملهارات و ّ
التوهجات،
وال ِقمي املطلوبة الحداث التغيري السلويك اذلي س ُيمكّن الطفال والش باب والراشدين
اخلفي وكذكل احلل
من القيام مبا ييل :منع وقوع الزناعات والعنف بشلكهيام الواحض للعيان و ّ
السلمي للزناعات ،وخلق الظروف املؤدية اىل احالل وتعزيز السمل ،سواء أكن ذكل
داخل الشخص نفسه أو فامي بينه والخرين ،وكذكل فامي بني اجملموعات فامي بيهنا سواء
عىل املس توى الوطن أم ادلول 12".كام نبّه الباحثون اىل "الافتقار اىل الكتاابت العربية
اخلالصة يف جمال بناء السالم وحل الزناع ،وكذكل اىل العامل البحث ّية امل ُ َّعربة بصورة
تُالمئ الواقع العريب وال تقترص فقط عىل جانب الرتمجة اجلافّة أو اجلامدة للنصوص اخملتلفة،
وخباصة يف جانب املصطلحات الساس ية املس تخدمة ،واليت ال غىن عهنا يف أيّة
ّ
أنشطة/مرشوعات يف بناء السالم وحل الزناع ابملنطقة 13".ومن الهداف اليت وضعوها
لعملهم البحيث تعريف ُمعداء اللك ّيات والكدمييني اجلامعيني مبجال دراسات السمل و ّفض
اخلالف ،واس تكشاف مدى اماكنيّة انشاء برامج أكدمييّة يف هذا اجملال يف جامعاهتم.
ز
 .6دور الجماعات الدينية يف تطوير المجال

كن للجامعات ادلينية املس يحية مثل املينوانتيني ( )Mennonitesوالصاحبيني
) (Quakersدور رايدي يف تطوير دراسات السالم يف الغرب منذ هناية احلرب العاملية
الثانية .واملينوانتيون مه أقلية بروتس تنتية كنت مضطهدة يف أورواب اجلرمانية فهاجر كثري
مهنم اىل أمرياك ،ومه أحصاب مبادرة "فرق السالم املس يحي" املتواجدة يف العديد من
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ّ
ادلول مهنا فلسطني والعراق .أ ّما الكويكرز أو مجعية الصدقاء ادلينية أو الصاحبيون فهم
تعرضوا لالضطهاد يف بريطانيا وأمرياك و ُعرفوا
فرقة منشقّة عن الكنيسة الجنلياكنيةّ ،
للرق.
برفضهم املشاركة يف احلروب ومبعارضهتم ّ

مؤسس جامعة املينوانتيني
مينو س ميونز ّ
()1561-1496

مؤسس جامعة الكويكرز
جورج فوكس ّ
()1691-1624

ومن ّرواد جمال دراسات اخلالف والسمل اذلين س بق ذكرمه لويس ريتشاردسون وكينيث
ابودلينغ وايلزي ابودلينغ وأدم كورل ينمتون اىل الكويكرز وجون بول الديراخ ينمتي اىل
املينوانتيون.
كام نشأت العديد من املنظامت غري احلكومية ذات اخللفية ادلينية املس يحية اليت تش تغل
يف جمال بناء السالم يف العامل مبا فيه العامل االساليم .وتض ّم "ش بكة منظامت السالم
املس يحية" ( 14)Network of Christian Peace Organizationsوحدها أكرث
من عرشين هيئة.
وتوفّر العديد من اجلامعات ذات اخللفية ادلينية ولكيات العلوم ادلينية يف أورواب وشامل
أمرياك برامج أكدميية يف دراسات السالم .مفثال جامعة "نوتر دام" الاكثوليكية المريكية
( )Notre Dameدلُّيا برانمج دكتوراه يف "عمل الالهوت ودراسات السالم"
( .15)Theology and Peace Studiesكام للجامعة "املينوانتية" الّبوتس تنتية
المريكية ( )Anabaptist Mennonite Biblical Seminaryبرانمج ماجس تري
يف "عمل الالهوت ودراسات السالم" ( .16)Theology and Peace Studiesويف
اندونيس يا جامعة "دوات فأكان" املس يحية ( )Duta Wacanaدلُّيا برانمج ماجس تري
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يف "دراسات اخلالف والسالم" ( .17)Conflict and Peace Studiesأما برامج
دراسات السالم يف اجلامعات الغربية ذات اخللفية غري ادلينية فهيي ال ُحتىص.
كام تزايد اهامتم العامل الكدميي الغريب بتفاعل ادلين والشؤون ادلولية ،وخاصة تفاعل
ادلين واخلالف والسالم .وقد أطلقت العديد من اجلامعات برامج تدريبية وحبثية يف هذا
اجملال .مفثال لكية الالهوت يف جامعة أوبساال السويدية دلُّيا برانمج ماجس تري عن دور
"ادلين يف السالم واخلالف" ( .18)Religion in Peace and Conflictولـ"جامعة
فرخية بأمسرتدام" الهولندية ( )Vrije Universiteit Amsterdamبرانمج ماجس تري
عن "السالم والصدمات وادلين" ( .19)Peace, Trauma and Religionكام
أسست لكية ترينييت جبامعة دبلن االيرلندية ( )Trinity Collegeقسما لـ "الداين
ودراسات السالم والالهوت" ( Confederal School of Religions, Peace
.20)Studies and Theology
 .7خالصة

— أصبحت دراسات السمل واخلالف جماال معرفيا قامئا بذاته مع بداية النصف الثاين من
التخصصات.
القرن العرشين واس تفادت من العديد من العلوم و ّ
تطور اجملال عىل الصعيد النظري بعد احلرب العاملية الثانية وعىل املس توى التطبيقي
— ّ
بعد احلرب الباردة ،وأمثرت العالقة الوطيدة بني البحث والتدريب واملامرسة بنقةل معرفية
كبرية يف جمال اخلالف والسمل.
— مل تنترش مفاهمي بناء السمل والوقاية من العنف يف الوساط اجلامعية والبحثية الغربية
حفسب ،بل وجلت اىل قطاع الرتبية والتعلمي بشلك عام من دور احلضانة اىل التعلمي
العال ،ومثّة هجد ينبغي القيام به يف العامل العريب هبذا اخلصوص.
— كن للجامعات ادلينية ،مثل املينوانتيني والصاحبيني ،دور رئيس يف تطوير جمال
اخلالف والسمل.
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ّ
 .1مقدمة

تدعو ادلايانت من خالل نصوصها التأسيس ية وأدبياهتا اىل السمل بلكّ معانيه ،مبا يف ذكل
السمل مع الغري .لكن حتقيق ذكل مرهون مبدى الزتام أتباع ادلايانت هبذه النصوص ،فهم
برش ميزتج يف كياهنم ال َتوق اىل السمل ابلزنعة اىل العنف .ال توجد اذن داينة سلمية وأخرى
عنيفة كام حيلو للبعض أن يزمع ،لكن هناك مجموعات برشية معقّدة مبعتقداهتا ومبادهئا
ونزواهتا ومصاحلها وتناقضاهتا قد تقتدي بتعالمي الداين فتعمل عىل احالل السمل ،أو
تعرض عهنا فتتسبّب يف انتشار العنف .وال يش ّذ االسالم وأتباعه عن هذه القاعدة.
فتارخي االسالم وحارضه ال خيلو من وقائع العنف وادلمار ،رمغ أ ّن تعالمي االسالم كفيةل
بتحقيق السمل.
ولع ّل الحداث التارخيية اليت وقعت يف بداايت التارخي االساليم أدّت اىل ادراك سليب
للخالف وانهتاج مقاربة غري سلمية للتعامل معه (اخلالف الس ياس عىل وجه اخلصوص)،
واىل تكريس ثقافة «رشعية الغلبة» وادارة اخلالفات بواسطة العنف عوض ترش يده
يفرس النقص امللحوظ يف املكتبة االسالمية يف
ابلوسائل السلمية كحلوار .وذكل ما قد ّ
االنتاج املعريف املتعلّق برتش يد اخلالف ،اذا اس تثنينا بعض املساهامت يف موضوع "أدب
الاختالف" ،اليت تركّز عىل القواعد اليت جيب الالزتام هبا عند الاختالف يف الرأي.
ا ّن املكوانت الساس ية لنظرية اسالمية للخالف والعنف والسمل متوفّرة يف نصوص
االسالم وسري رموزه ،وابماكن الباحثني من أهل العمل يف العامل االساليم الاستامثر يف
هذا اجملال املعريف العاملي من أجل اثرائه مبسامهة وجهية من منظور اساليم .وميكن البدء
جبرد ما ُألف يف املواضيع ذات صةل هبذا اجملال من طرف العلامء والباحثني املتقدّمني مهنم
واملتأ ّخرينّ ،مث احياء موارد السمل النظرية والليات العملية لرتش يد اخلالف داخل
اجملمتعات االسالمية ،والعمل عىل حتفزي الفراد واملنظامت يف اجملمتع االساليم لالخنراط
عىل ك املس توايت يف مبادرات اصالح ذات البني.
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ز
 .2السلم والسالم يف اإلسالم

السمل والسالم واالسالم لكامت مش تقّة من نفس اجلذر س-ل-م :دفعت هذه املالحظة
ابلتقرب اىل هللا
البعض اىل اعتبار االسالم هو ادلخول اىل السمل والسعي اىل السالم ّ
يتعرضون للية
ّعز وج ّل .ولع ّل ذكل ما جعل العديد من ّ
مفرسي القرأن الكرمي عندما ّ
الس ْ ِمل َكفَّة َو َال تَت َّ ِب ُعوا خ ُُط َو ِات َّ
الش ْي َط ِان ۚ ان َّ ُه لَ ُ ُْك عَدُ ٌّو
َ
﴿اي َأُّيه َا َّ ِاذل َين أ َمنُوا ا ْد ُخلُوا ِيف ِ ّ
ِ
همب رِني﴾ 1يعتّبون السمل مرادفا لالسالم .والسالم واحد من أسامء هللا احلس ىن ﴿ه َُو
اللَّـ ُه َّ ِاذلي َال الَ ٰـ َه ا َّال ه َُو الْ َم ِ ُ
الس َال ُم الْ ُم ْؤ ِم ُن الْ ُم َه ْي ِم ُن الْ َع ِز ُيز الْ َج َّب ُار الْ ُمتَ َك ِ ّ ُّب ۚ
كل الْ ُقد ُ
هوس َّ
ِ ِ
ِصاط
﴿واللَّـ ُه يَدْ عُو ا َ ٰىل د َِار
ون﴾،2
ُس ْب َح َان اللَّـ ِه َ َّمعا ي ْ ِ
الس َال ِم َوُّيَ ْ ِدي َمن ي َشَ ا ُء ا َ ٰىل ِ َ
ُرش ُك َ
َّ
َ
ِ
ِ
هم ْس َت ِقمي﴾.3
السالم ثاليث البعاد :يُ َدرك مفهوم السالم يف االسالم ابسقاطه عىل البعاد الثالثة حلياة
املسمل :العمودي بني الفرد وخالقه ،والفقيان بني الفرد ونفسه ،وبينه وبني اخمللوقات
الخرى .ورمغ كون املس تواين العموداين منفصالن ال يشرتكن سوى يف احملور املشري
اىل اخلالق ،ا ّال أ ّن املس توى الفقي مشرتك بني امجليع (اذلات وسائر اخمللوقات) ويوفّر
مساحة كبرية للتعاون ويسمح ابلتعايش املشرتك والتفاعل االجيايب يف هذه احلياة.

واسقاط السالم عىل البعاد الثالث يعطي ثالثة أنواع من السالم )1( :السالم مع
اخلالق؛ ( )2السالم ادلاخيل ،مع اذلات؛ و ( )3السالم مع اخمللوقات الخرى (البرش
واحليواانت والبيئة بأمكلها) .وأبعاد السالم الثالث مرتابطة ،فكام أشار الكدميي اجلزائري
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معر بن عيىس" :ان امس هللا ’السالم‘ هو الامس اذلي ي ُّت به التوفيق بني مجيع السامء
املتعارضة الخرى .وجيب عىل املرء أن يصنع السمل داخل نفسه حّت يمتكن من صنع
السمل حوَلّ .
تعمل موىس عليه السالم أ ّوال الس يطرة عىل ’فرعونه‘ ادلاخيل قبل أن ينترص
عىل الفرعون اخلاريج" .4أ ْن تكون يف سالم مع هللا يعن ابلرضورة السمل مع الخرين،
وأن تكون يف سمل مع الخرين هو رشط للسالم مع هللا .وابلنس بة لشهرزاد اجلعفري
التحول الشخيص
وعبد العزيز سعيد" ،يف االطار االساليم لصنع السالم ،يرتبط ّ
ادلاخيل بتحويل اخلالف اجملمتعي .فالسمل داخل اذلات والسمل فامي يتعلق ابلخرين ال
يرتبطان ببعضهام البعض حفسب ،بل أيضا ابلعالقة مع هللا .وعىل وجه اخلصوص ،يفهم
الفرع الصويف للمعرفة يف االسالم ،تزكية النفس كوس يةل للوصول اىل السمل اذلي ي ُّت
للتحول يعمل
تعريفه عىل أنه الانسجام أو التوازن ]...[ .يوفّر االطار االساليم تصورا ّ
من ادلاخل اىل اخلارج ،ويتناول ما هو متج ّذر بعمق عىل املس توى الشخيص من أجل
الاقرتاب من حمبة هللا والسالم يف هناية املطاف".5
السالم نتيجة حمتية لاللزتام مببادئ االسالم وقميه الكّبى :جاء االسالم مبجموعة من
املبادئ والقمي كلرمحةأ
﴿وت ََو َاص ْوا ِاب َّلص ْ ِّب َوت ََو َاص ْوا ِابلْ َم ْر َ َمح ِة﴾ ،6والعدل واالحسان ﴿ا َّن
َ
ِ
﴿و َال تَلْب ُِسوا الْ َح َّق ِابلْ َبا ِطلِ َوتَ ْكتُ ُموا الْ َح َّق َو َأ ُ ْنُت
اللَّـ َه يَأْ ُم ُر ِابلْ َعدْ لِ َو ْ ِاال ْح َس ِان﴾ 7واحلق َ
﴿ولَقَدْ َك َّر ْمنَا ب َ ِن أ َد َم﴾ ،9وهذه املبادئ وال ِق َمي كفيةل ،ان ّت تفعيلها
تَ ْعلَ ُم َ
ون﴾ 8والكرامة َ
يف اجملمتع ،ابحالل السالم فيه.
السالم حاجة برشية وحق من حقوق االنسان :فهو ر
رشط مس بقر لتحقيق حقوق االنسان
الخرى .وهناك حاجتان أساسيتان مذكوراتن يف القرأن يف نفس الية ،الطعام والسالم
أ من الس نّة املطهرة" :الرامحون يرمحهم الرمحن ،ارمحوا من يف الرض يرمحُك من يف السامء" (رواه أبو داوود)،
"من ال يرمح الناس ال يرمحه هللا" (رواه البخاري ومسمل)" ،مثل املؤمنني يف توادمه وترامحهم وتعاطفهم مكثل
اجلسد الواحد اذا اش تىك منه عضو تداعى َل سائر اجلسد ابلسهر وامحلى" (رواه أمحد ومسمل)" ،ال يدخل اجلنة
اال رحمي" (رواه عبد بن محيد واحلاُك).
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وهو المن من اخلوف﴿ :فَلْ َي ْع ُبدُ وا َر َّب َه ٰـ َذا الْ َبي ِْتِ َّ ،اذلي َأ ْط َع َمهُم ِ ّمن ُجوع َوأ َمهنَ ُم ِ ّم ْن
خ َْوف﴾ .10ولكون االنسان يقوم مقام اخلليفة يف الرض ،فا ّن من واجبه ضامن هاتني
احلاجتني الساس يتني للخلق حوَل ،كام أ ّن هم ّمة ادلوةل يه ضامهنام عىل نطاق أوسع
حق
للمجمتع بأرسه .وقد أصدرت امجلعية العامة للمم املتحدة يف  1984اعالان بشأن ّ
حق مق ّدس يف السمل" ،وأ ّن
الشعوب يف السمل 11،تعتّب فيه أ ّن "شعوب كوكبنا لها ّ
"احملافظة عىل حق الشعوب يف السمل وتشجيع تنفيذ هذا احلق ،يشالكن الزتاما أساس يا
عىل ك دوةل".
السالم يتحقّق بتحقّق املقاصد الرضورية اليت جاءت الرشيعة محلايهتا :ويه املصاحل اليت
ال تس تقمي حياة البرش يف ادلنيا والخرة ا ّال هبا ،وقد صنّفها عدد من أهل العمل يف مخس:
ادلين والنفس والعقل والنسل واملال .وأضاف الهيا أخرون احلرية.
السالم حت ّية االسالم" :السالم عليُك" يه العبارة اليت يس تعملها املسلمون للتحيّة .قال
رسول َّاَّلل صىل هللا عليه وسمل"َ :و َّ ِاذلي ن َ ْف ِس ِب َي ِد ِه ال تَدْ ُخلُوا الْ َجنَّ َة َح َّّت تُ ْؤ ِمنُواَ ،وال
السال َم بَيْنَ ُ ُْك".12
ت ُْؤ ِمنُوا َح َّّت َحتَابهواَ ،أ َوال َأدُله ُ ُْك عَ َىل َ ْ
يشء ِا َذا فَ َعلْ ُت ُمو ُه َحتَابَبْ ُ ُْت؟ َأفْشُ وا َّ
"السالم عليُك" يه أيضا العبارة اليت تهنيي الصالة.
املتكررة ابس مترار :بعد ك صالة يدعو املسمل ربّه – كام ثبت
السالم هو رغبة املسمل ّ
الس َال ُم ،تَ َب َار ْك َت
الس َال ُم َو ِمنْ َك َّ
عن الرسول عليه الصالة والسالم – فيقول" :الل َّ ُه َّم َأن َْت َّ
َذا الْ َج َاللِ َو ْاال ْك َرا ِم" ،13ويضيف بعضهم "واليك يرجع السالم ،أحينا ربّنا ابلسالم
وأدخلنا دار ِ
السالم".
ون عَ َىل ْ َال ْر ِض
﴿و ِع َبا ُد َّالر ْ َمح ٰـ ِن َّ ِاذل َين ي َ ْمشُ َ
السالم لغة الصاحلني وحت ّية هللا للصاحلنيَ :
ون قَالُوا َس َالما﴾ِ َ ،14
﴿حت َّيهتُ ُ ْم ي َ ْو َم يَلْقَ ْون َ ُه َس َال رم ۚ َو َأعَ َّد لَه ُْم َأ ْجرا
ه َْوان َوا َذا خ ََاطهبَ ُ ُم الْ َجا ِهلُ َ
﴿س َال رم قَ ْوال ِ ّمن َّر ّب َّر ِحمي﴾.16
َك ِرميا﴾ َِ ،15
ون﴾،17
الس َال ِم ِعندَ َر ِ ّ ِهب ْم ۖ َوه َُو َو ِلهيه ُم ِب َما َكنُوا ي َ ْع َملُ َ
السالم امس ولغة اجلنّة﴿ :لَه ُْم د َُار َّ
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ات عَدْ ن يَدْ ُخلُوهنَ َا َو َمن َصلَ َح ِم ْن أ َابهئِ ِ ْم َو َأ ْز َو ِ ِ
﴿ َجن َّ ُ
ون
اهج ْم َو ُذ ّ ِر َّايهتِ ِ ْم ۖ َوالْ َم َالئِ َك ُة يَدْ ُخلُ َ
ك َاببَ ،س َال رم عَلَ ْي ُُك ِب َما َص َ ّْب ُ ْت ۚ فَ ِن ْع َم ُع ْق ََب ادلَّ ا ِر﴾َ ﴿ ،18جن َّ ِ
عَلَهيْ ِ م ِ ّمن ُ ِ ّ
ات عَدْ ن ال َّ ِيت
ون ِفهيَا لَغْوا ا َّال َس َالما ۖ َولَ ُه ْم
َوعَدَ َّالر ْ َمح ٰـ ُن ِع َبا َد ُه ِابلْغَ ْي ِب ۚ ان َّ ُه َك َن َوعْدُ ُه َمأْتِ ًّياَّ ،ال ي َْس َم ُع َ
ِ
ِ
ون ِفهيَا لَغْوا َو َال تَأْ ِثميا ،ا َّال ِقيال َس َالما َس َالما﴾.20
ِر ْزقُه ُْم ِفهيَا ُب ْك َرة َوع َِش ًّيا﴾َ ﴿ ،19ال ي َْس َم ُع َ
ِ
السالم موقف وسلوك املسمل احلقيقي :قال رسول هللا صىل هللا عليه ّ
وسمل "املسمل من
سمل املسلمون من لسانه ويده" ،21و"املؤمن من أمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم".22
ز
 .3العنف يف اإلسالم

اذا اعتّبان االسالم دين سالم ،كام ُأشري اليه يف الفقرات السابقة ،فهو ليس عقيدة
سلموية ،لنه حّت وان كن العنف ،من حرب وقتال ،مكروها عىل وجه العموم ،ا ّال أنه
يكون مباحا يف يف ظروف مع ّينة وبرشوط حمدّدةُ ﴿ .كتِ َب عَلَ ْي ُ ُُك الْ ِقتَا ُل َوه َُو ُك ْر ره ل َّ ُ ُْك ۖ
رش ل َّ ُ ُْك ۗ َواللَّـ ُه ي َ ْع َ ُمل
ىس َأن ُ ِحتبهوا َشيْئا َوه َُو َ ٌّ
ىس َأن تَ ْك َر ُهوا َشيْئا َوه َُو خ ْ رَري ل َّ ُ ُْك ۖ َو َع َ ٰ
َو َع َ ٰ
ون﴾ .23وال توجد يف االسالم "حرب مقدسة" أو "حرب دينية" هتدف
َو َأ ُ ْنُت َال تَ ْعلَ ُم َ
اىل تغيري دين الناس عنوة لنه َ
﴿وقُلِ الْ َح هق ِمن َّ ِربّ ُ ُْك ۖ فَ َمن شَ َاء
﴿ال ِا ْك َرا َه ِيف ا ّ ِدل ِين﴾َ ،24
فَلْ ُي ْؤ ِمن َو َمن شَ َاء فَلْ َي ْك ُف ْر﴾ .25واجلهاد اذلي غالبا ما يُساء تفسريه من طرف العديد من
الس ياس يني والكدمييني والصحافيني يف الغرب ليس َل عالقة بـ "احلرب املقدسة"،
وحّت ما يُس ّميه البعض "احلروب الصليبية" أطلق علهيا املسلمون "حروب الفرجنة"،
حيث كن يُنظر الهيا كحروب احتالل أكرث مهنا حرواب دينية .واجلهاد ليس رضاب من
احملرم يف االسالم .وميكن تعريف اجلهاد ،اذلي يعدّ ه مجيع املسلمني فرضا دينيا،
العدوان ّ
أن ّه هج رد مرشو رع ،همام كن نوعه ،يصدر عن القلب أو اللسان أو اليد ،يف سبيل هللا
(النية والقصد) ،ملناهضة (الهدف)ّ )1( :
الرش داخل النفس (اجلهاد الكّب)؛
ك أنواع ّ
(ّ ) 2
ك أشاكل الظمل خارهجا (اجلهاد الصغر) .وقد ّمزي أهل العمل بني صنفني من اجلهاد
الصغر (القتال) :هجاد ادلفع لصدّ العدوان ،وهجاد الطلب لرفع الظمل والفتنة عن الغري.
فاملسلمون مطالبون ابدلفاع ليس فقط عن حقوقهم ،بل عن حقوق الغري ان ُسلبت من
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طرف معتد أو طاغية.
ميكن اعتبار معلية اجلهاد كلية اضطرارية الحالل السمل املس تدمي اذا اس تعملت ابلخذ
ابالعتبار الغاية مهنا والهداف وابحرتام املبادئ والقمي اليت حتمكها ،كام يبيّنه اجلدول
اليت.
العملية الهداف املهنجية الغاية
الكرامة الرمحة
اجلهاد العدل االحسان السمل
احلق الوسطية
ّ
املرة الوىل اليت ُمسح فهيا للمسلمني الوائل حبمل السالح لدلفاع
من املفيد التذكري بأ ّن ّ
ون ِبأَهنَّ ُ ْم
عن أنفسهم كنت عند نزول هاتني اليتني من سورة ّ
احلجُ ﴿ :أ ِذ َن ِل َّ َِّل َين يُقَاتَلُ َ
َرص ِ ْمه لَقَ ِد ريرِ َّ ،اذل َين ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َاي ِر ِمه ِبغ ْ َِري َح ّق ا َّال َأن ي َ ُقولُوا
ُظ ِل ُموا ۚ َوا َّن اللَّـ َه عَ َ ٰىل ن ْ ِ
َربهنَا اللَّـ ُه ۗ ِ َولَ ْو َال َدفْ ُع اللَّـ ِه النَّ َاس ب َ ْعضَ هُم ِب َب ْعض ل َّ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َو ِب َي رع َو َصلَ َو ِ ر
ات َو َم َساجِ دُ
نرص ُه ۗ ا َّن اللَّـ َه لَقَ ِو ٌّي َع ِز ريز﴾ .26وجاءت
يُ ْذ َك ُر ِفهيَا ْ ُ
نرص َّن اللَّـ ُه َمن ي َ ُ ُ
امس اللَّـ ِه َكثِريا ۗ َولَ َي ُ َ
ِ
أايت أخرى ّ
﴿وقَاتِلُوا ِيف َسبِيلِ اللَّـ ِه َّ ِاذل َين يُقَاتِلُونَ ُ ُْك َو َال
لتبني رشوط وحدود القتالَ :
ومه َو َأ ْخ ِر ُج ُ
ومه ِ ّم ْن َح ْي ُث
ومه َح ْي ُث ثَ ِق ْفتُ ُم ُ ْ
تَ ْعتَدُ وا ۚ ا َّن اللَّـ َه َال ُ ِحي هب الْ ُم ْعتَ ِد َينَ ،وا ْقتُلُ ُ ْ
ِ
ومه ِعندَ الْ َم ْسجِ ِد الْ َح َرا ِم َح َّ ّٰت يُقَاتِلُو ُ ُْك ِفي ِه ۖ فَان
َأخ َْر ُجو ُ ُْك ۚ َوالْ ِف ْتنَ ُة أَشَ هد ِم َن الْقَتْلِ ۚ َو َال تُقَاتِلُ ُ ْ
ومه َح َّ ّٰت ِ َال
ومه ۗ َك َ َٰذ ِ َكل َج َزا ُء الْ َاك ِف ِر َين ،فَا ِن انهتَ َ ْوا فَا َّن اللَّـ َه غَ ُف رور َّر ِح رميَ ،وقَاتِلُ ُ ْ
قَاتَلُو ُ ُْك فَا ْقتُلُ ُ ْ
ون ا ّ ِدل ُين لِلَّـ ِه ۖ فَا ِن انهتَ َ ْ ِوا فَ َال عُدْ َ ِو َان ا َّال عَ َىل َّ
الظا ِل ِم َني ،الشَّ ه ُْر الْ َح َرا ُم
ون ِف ْتنَ رة َويَ ُك َ
تَ ُك َ
ِ
ات ِقص ِ
اص ۚ فَ َم ِن ا ْع َتدَ ٰى عَلَ ْي ُ ُْك فَا ْع َتدُ وا عَلَ ْي ِه ِب ِمثْلِ َما ا ْع َتدَ ٰى
ِابلشَّ ْه ِر الْ َح َرا ِم َوالْ ُح ُر َم ُ َ ر
عَلَ ْي ُ ُْك ۚ َوات َّ ُقوا اللَّـ َه َوا ْعلَ ُموا َأ َّن اللَّـ َه َم َع الْ ُمتَّ ِق َني﴾.27
مبجرد أن ينخرط املسلمون يف مرشوع القتال – املكروه أصال – حملاربة العدوان أو
و ّ
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الاضطهاد أو الفتنة ،يأمرمه القرأن بأن يكونوا حازمني واثبتني يف تطبيق العنف .ومبا أن
احلرب يف ذكل الوقت كنت تدور ابس تعامل الس يف ،فان العديد من الايت القرأنية
تتعرض لسلوك املقاتل يف ساحة املعركة ،تتعل ّق برضب رقاب أولئك اذلين يقاتلون
اليت ّ
لنرصة العدوان والقمع والاضطهاد.28
مثل اجراءات العالج الغازية للجسم ،قد جتلب احلرب بعض الفوائد للصحة الاجامتعية،
لكهنا جتلب أيضا الكثري من الرضر واخلراب .ذلا يُنظر اىل احلرب عىل أهنا املالذ الخري
وجيب تّبيرها وحتسيهنا .أ ّما التّبير فيعن أ ّن احلرب ينبغي أن هتدف اىل غاية عادةل وال
توجد وسائل أخرى لتحقيق هذه الغاية .وأ ّما التحسني فيعن تعظمي الفائدة الناجتة عن
تنص عىل
احلرب وتقليل الرضر النامج عهنا .وهذا يعن الامتثال لقواعد السلوك اليت ّ
التناسب ،وجتنّب غري املقاتلني ،وحظر السلحة غري المتيزيية ،وما اىل ذكل .وعندما ي ُّت
دمج مبدأي التّبير والتحسني ،يعن ذكل "القيام ابليشء الصحيح والقيام به ابلشلك
الصحيح".
ولع ّل وصية أىب بكر الصديق – ريض هللا عنه – جليش أسامة قبل فتح بالد الشام
تفصل يف القواعد اليت ينبغي هلم الالزتام هبا أثناء القتال:
من أوىف المثةل التارخيية اليت ّ
"اي أُّيا الناس ،قفوا أوصيُك بعرش فاحفظوها عن :ال ُتونوا وال تغلوا؛ وال تغدروا وال
متث ّلوا؛ وال تقتلوا طفال صغريا وال ش يخا كبريا وال امرأة؛ وال تعقروا خنال وال حترقوه؛ وال
تقطعوا جشرة ممثرة؛ وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعريا اال ملألكة؛ وسوف ّمترون بأقوام قد
فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعومه وما فرغوا أنفسهم َل ،وسوف تقدمون عىل قوم يأتونُك
بأنية فهيا ألوان الطعام فاذا ألكُت مهنا شيئا فاذكروا امس هللا علهيا .وتلقون أقواما قد حفصوا
أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأخفقومه ابلس يف خفقا .اندفعوا ابمس هللا".
اجلدير ابذلكر أنه يف الزمنة السابقة ،كن ابالماكن اتباع مبدأ متيزي املس هتدَ ف يف املعارك،
لكن مارسات احلرب احلديثة ال تلزتم هبذا املبدأ .ليس فقط السلحة غري التقليدية،
النووية والبيولوجية والكمييائية ،ولكن أيضا السلحة "التقليدية" مثل القاذفات
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الاسرتاتيجية والطائرات بدون طيار والصوارخي بعيدة املدى تقتل عىل نطاق واسع
وبشلك عشوايئ .عالوة عىل ذكل ،كن دلى احملارب يف العصور القدمية مزية هم ّمة أال
ويه الشجاعة الالزمة ملواهجة املوت يف مبارزة اخلصم ،أ ّما اليوم ،فـ ُمشغّل املركبة اجلوية
بدون طيار أو الصاروخ الباليس يت العابر للقارات يكون موجودا يف غرفة ّ
التحُك عىل
بعد أالف الكيلومرتات من الهدف؛ وقائد الطائرة النفاثة يكون جالسا بشلك مرحي يف
مقرة القيادة وهو يقصف أالف الشخاص من ارتفاع عرشة كيلومرتات .ال جشاعة وال
فروس ية يف ذكل .ا ّن هذه املسافة ت ّ
شلك درعا عاطفيا مينع احملارب احلديث من الشعور
مباهية القتل .لهذه الس باب ،جيب جترمي وحظر احلرب احلديثة.
حّت يف خض ّم الرصاع العنيف ،جيب أن تكون الفضلية للسالم ،كام جاء يف الية:
﴿وان َجنَ ُحوا لِ َّلس ْ ِمل فَا ْجنَ ْح لَهَا َوت ََو َّ ْ
الس ِمي ُع الْ َع ِل ُميَ ،وان ُي ِريدُ وا َأن
ك عَ َىل اللَّـ ِه ۚ ِان َّ ُه ه َُو َّ
َ
ِ
ِ
29
رص ِه َو ِابلْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ .
َ ْخيدَ عُوكَ فَا َّن َح ْس َب َك اللَّـ ُه ۚ ه َُو َّ ِاذلي َأيَّدَ كَ ِب َن ْ ِ
ِ
مّا س بق ميكن اس تخراج القواعد التية:
ُ )1حيظر ارتاكب العدوان؛
 )2يُسمح بصدّ العدوان؛
 )3ينبغي أن يكون الر ّد عىل العدوان متناس با معه؛
ميس اذلات أو الغري؛
 )4يُسمح مباكحفة الاضطهاد ادلين (الفتنة) اذلي ّ
 )5ال جيوز القتال لفرض ادلين؛
 )6جيب أن ينهتيي القتال حاملا ينهتيي العدوان والاضطهاد ادلين.
أ ْي أ ّن السالم هو املعيار الساس يف االسالم ،اذلي جيب عىل اجملمتع املسمل حاميته،
يقوضه.
يعرضه للخطر و ّ
من خالل بناء القدرات ملواهجة أ ّي عدوان أو طغيان ميكن أن ّ
وذكل هو الردع .ويف حاةل وقوع العدوان أو الطغيان ،يُلزم اجملمتع ابلر ّد ،حّت ابلوسائل
العنيفة ،مع احرتام رشوط مع ّينة ،من أجل اعادة ارساء احلاةل املعيارية :السالم .واذا
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أبدى املعتدي رغبة يف صنع السالم ،يصبح من الرضوري قبوَل ،حّت لو كنت هناك
شكوكر حول صدق مهنجه واشتبا ره يف أن تكون نيته تكتيكية فقط .ففي هناية املطاف،
يتوك ويعمتد عىل هللا اذلي ّ
جيب عىل املسمل أن ّ
يتوىل أمر الـ ُمخادع.
ّ
ز ز
البي يف اإلسالم
 .4الحث عىل إصالح ذات

تُس تعمل يف النصوص االسالمية (الايت الكرمية والحاديث الرشيفة) عبارة "اصالح
ذات البني" لالشارة اىل الوساطة والتدخّل لرتش يد اخلالف .وكام مت ّت مالحظته يف ما
س بق فا ّن ذكل يد ّل عىل أ ّن اخلالف يُنظر اليه كفساد للعالقة بني الطراف ،وليس
ابلرضورة فسادا للطراف.
اَّلل
وحي ّث االسالم عىل اصالح ذات البني ويعتّبه واجبا كام تبيّنه الايتَ ﴿ :وال َ ْجت َعلُوا َّ َ
اَّلل َ ِمسي رع عَ ِل رمي﴾﴿ ،30ال خ ْ ََري ِيف
ع ُْرضَ ة َليْ َما ِن ُ ُْك َأ ْن ت َ هَّبوا َوتَتَّ ُقوا َوت ُْص ِل ُحوا ب َ ْ َني النَّ ِاس َو َّ ُ
امه اال َم ْن َأ َم َر ب َِصدَ قَة َأ ْو َم ْع ُروف َأ ْو ا ْصالح ب َ ْ َني النَّ ِاس َو َم ْن ي َ ْف َع ْل َذ ِ َكل
َكثِري ِم ْن َ ْجن َو ُ ْ
ِ
ِ
ات َّ ِ
ابْتِغ ََاء َم ْرضَ ِ
اَّلل فَ َس ْو َف ن ُْؤتِي ِه َأ ْجرا َع ِظميا﴾َ ﴿ ،31وا ِن ا ْم َر َأ رة خَافَ ْت ِم ْن ب َ ْع ِلهَا نُشُ وزا
رض ِت ا َلنْ ُف ُس الشه َّح
َأ ْو اع َْراضا فَال ُجنَ َاح عَلَهيْ ِ َما َأ ْن يُ ْص ِل َحا ب َيْهنَ ُ َما ُصلْحا َو ه
الص ِلْ ُح خ ْ رَري َو ُأ ْح ِ َ
ِ
ون َخبِريا﴾َ ﴿ ،32وا ْن َطائِ َف َت ِان ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
َوا ْن ُ ْحت ِس ُنوا َوتَتَّ ُقوا فَا َّن َّ َ
اَّلل َك َن ِب َما تَ ْع َملُ َ
ِ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
وَل ا ْن
اَّلل َو َأ ْص ِل ُحوا َذ َات بَيْ ِن ُ ُْك ِ َو َأ ِطي ُعوا َّ َ
ا ْقِ َت َتلُوا فَأَ ْص ِل ُحوا بَيْهنَ ُ َما﴾﴿ ،33فَات َّ ُقوا َّ َ
ِ
ُك ْن ُ ُْت ُم ْؤ ِم ِن َني﴾.34
وقد مارس الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل اصالح ذات البني قبل البعثة مثال حني فض
اخلالف اذلي كن قامئا يف مكة خبصوص من يعيد وضع احلجر السود يف ماكنه بعد
ترممي البيت العتيق ،وملّا اش تدّ اخلالف بني قبائل قريش حول من ينال رشف رفع احلجر
السود اىل موضعه ،جلأوا اىل وساطته وقبلوا بتحكميه لنه كن يُعرف ابلصادق المني.
فاجهتد عليه الصالة والسالم وأبدى قدرا كبريا من االبداع – ويه مزية رضورية للمصلح
– حيث أمر بثوب جفيء بهّ ،مث وضع عليه احلجر السود وأمر أن يأخذ مث ّ رل عن ّ
ك
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قبيةل طرفا من الثوب وأن يرفعوه معا .فل ّما وصل الثوب موضع احلجر أخذه صىل هللا
عليه ّ
وسمل بيده الرشيفة ووضعه يف ماكنه .فريض امجليع هبذا احل ّل .كام مارس عليه الصالة
والسالم اصالح ذات البني بعد البعثة ولع ّل أشهر مثال عن ذكل هو معاجلة اخلالف
املزمن اذلي كن قامئا بني الوس واخلزرح يف يرثب ببناء واقع اجامتعي وس ياس جديد
اخملصص
التعرض يف الفصل العارش ّ
يف ما أصبح يُسمى مدينة الرسول (ص) .وسي ُّت ّ
لـ"التجاذب اليديولويج والامتسك اجملمتعي" دلور حصيفة املدينة اليت صاغها عليه الصالة
والسالم يف الس نة الوىل للهجرة يف ترش يد اخلالف واحالل السمل وتعزيز الامتسك
املنورة.
اجملمتعي يف املدينة ّ
حث الرسول صىل هللا عليه ّ
وقد ّ
وسمل عىل اصالح ذات البني يف مواقع عديدة كام يشري
اليه احلديثان الرشيفان" :أال أدلُك عىل أفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة؟ قالوا
بىل اي رسول هللا؛ قال :اصالح ذات البني"" ،35تعدل (تصلح) بني اثنني صدقة".36
ز
البي أحد مجاالت العمل الخيي
 .5إصالح ذات

ك ما يأيت ابلنفع للخلق يف ادلنيا والخرة هو من معل اخلري .من هذا املنطلق االساليم
تتعدّد جماالت العمل اخلريي بتعدّد اخمللوقات املس تفيدة وبتعدّ د أشاكل النفع ادلنيوي
والخروي .وقد حدثت يف الس نوات الخرية نقةل نوعية يف المنوذج املنهتج عىل الصعيد
ادلول وانتقال من مصطلح "أمن ادلوةل" ( )State scurityاىل مصطلح "المن
البرشي" ( )Human securityاذلي يشمل جوانب خمتلفة من حياة البرش لكهنا
التطور عن ّ
التفطن اىل كون العديد من اجملاالت اليت هتدف اىل
مرتبطة .ونتج هذا ّ
حتسني أوضاع االنسان واجملمتع ترتابط فامي بيهنا وتؤثّر عىل بعضها البعض عىل حنو ملحوظ.
فلو أخذان مثال خامس ية "الوضاع االنسانية – حاةل اخلالف والسمل – أوضاع حقوق
انسان – معلية التمنية – وضع البيئة" (أنظر الشلك اليت) لوجدان العديد من التداخالت
املكوانت يكون يف نفس الوقت
مكوانهتا ،والكتشفنا أ ّن أ ّي طارئ عىل واحد هذه ّ
بني ّ
املكوانت الخرى.
سببا وننتيجة لطارئ عىل ّ
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وعىل سبيل املثال ،فاخلالف العنيف يؤدّي حمتا اىل خرق حقوق االنسان وتدهور
الوضع االنساين وتعطيل معلية التمنية واملساس ابحمليط البييئ .ويف املقابل فا ّن انهتاك
حقوق االنسان الساس ية وامهتان كرامته من أ ّمه أس باب نشوب اخلالفات العنيفة .كام
أ ّن تدهور وضع البيئة يؤدّي اىل تباطؤ جعةل التمنية ،ويف املقابل فا ّن الامنذج السيّئة للتمنية
تؤدّي اىل أاثر كرثية عىل البيئة.
ميكن تصنيف العمل اخلريي يف س بع جماالت ويه )1 :ادلعوة اىل هللا )2 ،اعانة الضعيف
ومساعدة احملتاج واغاثة املنكوب )3 ،نرصة املظلوم )4 ،اصالح ذات البني )5 ،المر
ابملعروف والهنيي عن املنكر )6 ،الرفق ابحليوان )7 ،العناية ابخمللوقات الخرى.
تطورت عىل ّمر التارخي االساليم بشلك شامل ومرتابط
واملالحظ أ ّن هذه اجملاالت ّ
التطور املنفصل اذلي
وان ض ُعف بعضها يف فرتات وأمصار مع ّينة .وخيتلف ذكل عن ّ
شهدته نظرياهتا يف الغرب.
فتطور
وكام يشري اليه اجلدول اليت ،فاجملال الول يقابهل "العمل التبشريي" ،أما الثاين ّ
ليعطي ما يس ّمى حاليا بـ"العمل االنساين" ،واجملال الثالث يقابهل ما يسمى بـ"حامية وترقية
حقوق االنسان" ،والرابع يقابهل ما يسمى بـ"ترش يد اخلالف" ،واخلامس يقابهل ما يسمى
بـ"املامرسة املواطنية" ،والسادس يقابهل ما يسمى بـ"حامية وترقية حقوق احليوان" ،أ ّما
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السابع فيقابهل ما يسمى بـ"حامية وترقية البيئة" .وفامي عدا "العمل التبشريي" و"العمل
تطورت يف النصف الثاين
االنساين" فاملصطلحات الغربية الخرى حديثة نسبيًّا ،نشأت و ّ
من القرن العرشين امليالدي.
جماالت العمل اخلريي يف االسالم وما يقابلها يف الغرب
العمل التبشريي Missionary action / Proselytism
ادلعوة اىل هللا
اعانة الضعيف ومساعدة احملتاج واغاثة املنكوب العمل االنساين Humanitarian action
حامية حقوق االنسان Protection of human rights
نرصة املظلوم
ترش
ال
يد اخلالف Conflict transformation
اصالح ذات بني
املامرسة املواطنية Civic action
المر ابملعروف والهنيي عن املنكر
حامية حقوق احليوان Protection of animal rights
الرفق ابحليوان
حامية البيئة Protection of the environment / Ecology
العناية ابخمللوقات الخرى

وميكن توزيع اجملاالت الس بعة عىل ثالث دوائر كام هو ّ
مبني يف الشلك اليت ،حبيث
حتت ّل ادلعوة اىل هللا املركز ،وتشمل ادلائرة الثانية اجملاالت اخلاصة ابلبرش ،مث تلهيا ادلائرة
الثالثة لتشمل ابيق اخمللوقات.
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ز
البي مسؤولية الجميع
 .6إصالح ذات

كنت الفكرة الراجئة يف السابق أ ّن فض اخلالفات من صالحيات ادلبلوماس ية الرمسية
تطور يف العقود الثالثة الخرية وبرز وعي
واختصاص العمل احلكويم فقط .ا ّال أ ّن المر ّ
عىل الصعيد ادلول برضورة ارشاك كفة رشاحئ اجملمتع يف ترش يد اخلالفات والوقاية من
العنف وبناء السمل .ويف مسامهة لويز داميند وجون ماكدواندل عن "ادلبلوماس ية متعدّدة
املسارات :مقاربة نظامية للسمل" ،37يقرتح الباحثان عدة مسارات داخل اجملمتع ميكن أن
تسامه بفعالية يف احالل السمل ،كام يبيّنه الشلك اليت:

كام ّفصل الباحثان بييت برويت وفيليب توماس يف مسامهة عن "احلوار ادلميقراطي :دليل
للمامرسني" 38أدوار املصلح العديدة واملتاكمةل وأحصوا الدوار التية يف معلية الوساطة:
 )1اضفاء الرشعية (هجة داعية ،مراقب)
 )2توفري املعلومات (شاهد ،مستشار قانوين ،ابحث ،موثّق العملية)
 )3املساعدة النفس ية (موفّق ،مستشار ،مرشد رويح)
 )4املساعدة يف املضمون (مستشار ،خبري)
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ميرس/مسهّل ،رئيس اجللسة ،مستشار
منسق لوجس يتّ ،
 )5املساعدة يف العملية ( ّ
العملية)
مدربّ ِ ،
منشط ،حمفّز)
 )6االعداد ( ّ ِ
 )7توفري املوارد ( ّ ِمول)
 )8التنفيذ (مراقب ،ضامن)
ز
البي
 .7تمويل إصالح ذات

يُقال أ ّن "املال عصب احلرب" ،واملال أيضا عصب السمل ،ل ّن أ ّي معلية اصالح ذات
البني ال ميكن أن تس توي ا ّال اذا توفّرت املوارد املالية الدارهتا .واملوارد املالية رضورية يف
مجيع مراحل العملية ابتداء من مرحةل التحليل والتشخيص ،مرورا مبرحةل احلوار
والتفاوض وانهتاء مبرحةل تنفيذ االتفاق .كام تكون املوارد املالية أمرا ملحا اذا تض ّمن االتفاق
بني أطراف اخلالف جانبا يتعلّق ابلتعويضات.
خفصصوا جزءا من مداخيل الزكة لمتويل معليات
وقد انتبه لهذا المر فقهاء االسالم ّ
اصالح ذات البني ،وأدخلوا ذكل يف اطار املرصف السادس للزكة" :الغارمون" .ففي
احملرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز" نقرأ "وأما ’الغارم‘ فهو الرجل
تفسري ابن عطيةّ " ،
يركبه دين يف غري معصية وال سفه ،قال العلامء :فهذا يؤدّى عنه وان كنت َل عروض
تقمي رمقه وتكفي عياَل ،وكذكل الرجل يتح ّمل حبامةل يف دايرات أو اصالح بني القبائل
"{والْغَا ِر ِم َني} أهل ادلين ان اس تدانوا لغري معصية أو
وحنو هذا" .ويف تفسري اجلاللني َ
اتبوا وليس هلم وفاء أو الصالح ذات البني ولو أغنياء" ،ويف تفسري السعدي" ،تيسري
الكرمي الرمحن"" ،الغارمون ،ومه قسامن :أحدهام :الغارمون الصالح ذات البني ،وهو
أن يكون بني طائفتني من الناس رش وفتنة ،فيتوسط الرجل لالصالح بيهنم مبال يبذَل
لحدمه أو هلم لكهم ،جفعل َل نصيب من الزكة ،ليكون أنشط َل وأقوى لعزمه ،فيعطى
ولو كن غنيا".
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 .8خالصة

السمل قمية متأ ّصةل يف االسالم املرتبط ارتباطا قواي حباةل السالم بلكّ أشاكَل املادية
واملعنوية ،اجلسدية والروحية ،الفردية واجملمتعيةّ .
وحتث نصوص االسالم التأسيس ية عىل
الوقاية من حاةل العنف عّب اصالح ذات البني ،اذلي هو مسؤولية امجليع وابب من
أبواب اخلري ،كام تضمن تعالمي االسالم حتقيق السمل عىل كفة املس توايت .وال يُقبل
العنف يف االسالم ا ّال يف حاالت اس تثنائية ،كبديل اضطراري الس تعادة السمل ،ويتطلّب
اس تعامل العنف ،املرشوع يف هذه احلاالت الشاذة ،احرتام رشوط صارمة تضمن احل ّد
من أثره السليب عىل اجملمتع.
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

تُنسب اىل الفيلسوف الصين كونفوش يوس مقو رةل مفادها أ ّن املصطلحات ادلقيقة يه
أساس اس تقرار اجملمتع .وذكل حصيح ل ّن غياب ادلقّة يف تعريف املصطلحات جيعل أ ّي
نقاش يدور حولها يف اجملمتع عبثيا ،ال يعدو كونه جداال عقميا ال يفيض اىل توافقات يف
اجملمتع .وتمكن أمهية حترير املصطلحات السائدة يف جمال دراسات اخلالف والسمل يف كونه
رضوراي لنجاح أ ّي معل ُّيدف اىل اصالح ذات البني .مفن الساس أن يقوم العامل
يف جمال الوساطة وترش يد اخلالف بتشكيل لغة مشرتكة دلى أطراف اخلالف ليك
يمتكّنوا من التواصل املعريف والتفامه وتقريب خطاابهتم ورسدايهتم ،وال ي ُّت ذكل ا ّال اذا
تصو رر دقيق ملعاين املصطلحات اليت يتداولها معهم.
كن دلى الطرف املص ِلح ّ
يناقش هذا الفصل ثالثة مصطلحات راجئة يف جمال دراسات اخلالف والسمل ويه
اخلالف والعنف والسمل .ويُقدّم تعريفا للفظ  conflictاملس تعمل يف الغرب وعرضا
للمفردات العربية املس تعمةل مكقابل َل ،ومهنا اخلالف اذلي نراه أقرب اىل ادلقّة ،وتعريفا
للخالف لغة واصطالحا .كام يُقدّم تعريفا ملفهويم العنف والسمل مبختلف أنواعهام .وس ييل
يف الفصول الالحقة تقد رمي تدرجيي ملفاهمي عديدة أخرى متداوةل دلى فقهاء ترش يد اخلالف
والعاملني عىل بناء السمل.
 .2الخالف
 .1.2الخالف لغة

اللفظ السائد يف اللغات العاملية مكقابل للخالف هو  conflictابالجنلزيية و conflit
ابلفرنس ية و  conflictoابالس بانية و  conflittoاباليطالية و  Konfliktابلملانية و
 конфликтابلروس ية .وتعود مجيع هذه اللفاظ اىل املصدر الالتن  confligereاملركب
من من لفظي "( "fligereرضب) و "( "conمعا) ،واليت ميكن ترمجهتا حرفيا اىل اللغة
"تضارب" ابضافة اتء املشاركة اىل فعل الرضب .ويُفيد لفظ "تضارب"
العربية بلكمة ُ
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التناقض يف الهداف وتصادهما وهذا ما يدخل يف التعريف الاصطاليح لل ِخالف
املتعارف عليه عىل املس توى الكدميي ،كام ست ُّت االشارة اليه الحقا.
أما لكمة "خالف" فهيي مش تقّة من اجلذر الثاليث [خ ل ف] اذلي يُعطي فعل خلف
وتأيت صيغ املشاركة يف الفعل – الالزمة واملتعدّ ية – بني طرفني فقط عىل شلك خَالَ َف
( ِخ َالفا) َوُتَالَ َف َ(ُتَالُفا) ،وبني طرفني أو أكرث عىل شلك ا ْخ َتلَ َف ( ِا ْخ ِت َالفا) كام يبيّنه
اجلدول اليت اذلي يعرض عددا من الفعال املس تع َمةل عادة لوصف س ياقات اخلالف.
وا ِخل َال ُف والتَخَالُ ُف وا ِال ْخ ِت َال ُف مفردات تفيد نفس املعىن وهو انعدام التساوي والتوافق
التنوع.
وقد تُفيد التباين أو التضارب أو التعارض والتَضَ ا ّد أو ه
مصادر وصيغ بعض اللفاظ اليت تُس تعمل لوصف س ياقات اخلالف
املصدر
خلف
شجر
خصم
ضرب
صرع
قتل
حرب
فتن
نزع
دفع

صيغ املشاركة
اجملردة
الصيغة ّ
ْ
افتَ َع َل
تَفَاعَ َل
فَاعَ َل
فَ َع َل
احلاةل
الفعل احلاةل الفعل احلاةل الفعل احلاةل الفعل
ِخالف ُتالَ َف َُتالُف ا ْختَلَ َف ا ْخ ِتالف
َخلَ َف َخلْف خالَ َف
ْاش ِتجار
َجش ََر َجشْر شا َج َر ِجشار تشا َج َر تشا ُجر ْاش َت َج َر
ُ
ُتاص ا ْخ َت َص َم ا ْخ ِتصام
ُتاص
ِخصام
خاص
خ ََص َم خ َْصم
ََ
ََ
تضارب اضْ َط َر َب* اضْ ِطراب*
تضار َب
ضار َب ِرضاب
رضب
رض َب َ ْ
ََ
ُ
َ
َ
تصارع ْاص َط َرعَ* ْاص ِطراع*
تصار َع
ِِصاع
صار َع
ِصع
ِص َع َ ْ
ََ
ُ
َ
َ
ا ْق ِتتال
ِقتال تقاتَ َل تقاتُل ا ْقتَ َت َل
قَتَ َل قَ ْتل قاتَ َل
حتارب ا ْح َ َرت َب ا ْح ِرتاب
حتار َب
ِحراب
حار َب
َح َر َب َح ْرب
ُ
َ
َ
افْ ِتتان
ِفتَان تفاتَ َن تفاتُن افْتَ َ َنت
فَ َ َنت فَ ْنت فاتَ َن
ان ِْزتاع
تنازع ان َ َْزت َع
تناز َع
ِنزاع
َانز َع
نَ َز َع نَ ْزع
ُ
َ
ِدفاع تدافَ َع تدافُع ا َّدفَ َع** ا ِ ّدفاع**
َدفْع دافَ َع
َدفَ َع
* ُح ّولت التاء اىل طاء للتخفيف – ** ُح ّولت التاء اىل دال للتخفيف

ولللفاظ املش تقّة من [خ ل ف] العديد من املعاين تُفهم حسب الس ياق اذلي يأيت فيه
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اللفظ .وما يعنينا يف س ياقنا هذا هو املعىن اذلي يفيد فساد اليشء .يُقال َخلَ َف اليش ُء
( َخلْفا و ُخلُوفا) و َأ ْخلَ َف (اخالفا) أ ْي ّ
تغري وفسدأ .وكام يُعتّب الوفاق واالتفاق والتوافق
عالقة تربط طرفني أو أكرث ،ميكن وصف اخلالف والتخالف والاختالف كحاةل فساد
لهذه العالقة .ومن املفيد الانتباه اىل كوننا أمام عالقة تكون سلمية (وفاق) قد تفسد
(خالف) ّمث ميكن اصالهحا (وفاق) ،وهذا هو الساس اذلي يقوم عليه مفهوم "اصالح
ذات البني" املس تعمل يف الحاديث النبوية الرشيفة .فالرسول عليه الصالة والسالم
ّ
حث يف أكرث من مناس بة عىل اصالح "ذات البني" أي ترممي العالقة اليت تربط بني
الطرفني أو الطرافب ومل يأمر ابصالح الطراف اليت يقع بيهنا اخلالف لهنا ليست
فاسدة ابلرضورة ،فاخلالف قد ينشب بني أطراف صاحلة ،اذا توفّرت رشوطه كام س يأيت
ذكره الحقا ،والتارخي االساليم ميلء ابلمثةل عن ذكل.
تغري طعمه وراحئته ،و َخلَ َف فَ ُم الصامئ أ ْي ّ
أ ومن ذكل َخلَ َف الطعام أ ْي فسد و ّ
تغريت راحئته ،ويف احلديث
امئ َأط َي ُب ِعندَ َّ ِ
اَّلل ِمن ِر ِحي ا ِمل ِ
سك" (رواه البخاري) .ويُقال:
الرشيف َ"و ّ ِاذلى ن َ ْف ُس ُم َح َّمد ِب َي ِد ِه لَ ُخلُ ُوف فَ ِم َّ
الص ِ ِ
َخلَف َْت ن َُفسه عن الطعام أ ْي َأعرضَ ت َملرض ،وا ِخللْ َف ُة فساد املعدة من الطعام وذهاب شهوة الطعام من مرض
يقالَ :أخذتْ ُه ِخلْ َف رة .ويُقالَ :خلَ َف الودل أ ْي َمح َُق والخلف واخلالف هو المحق قليل العقلَ .وو ردل ر
خالف أ ْي أمحق
ْ
ضعيف ،ونبي رذ خ ر
َالف أ ْي فاسد .ويُقال َخلَ َف بوعده (اخالفا) أ ْي أخ ّل به ومل ِيف به ،كام يُقال َخ ِل َف ال َو َ ُدل أ ْي
َك َن َأ ْح َو َل ال َع ْي َن ْ ِني ،وأخلف مبعىن أعرس ،يُطلق عىل من يس تعمل يده اليرسى يف العمل او الكتابة أو حنوهام.
واخلالفة من الناس الفاسد مهنم اذلي ال غَ َناء عنده وال خري فيه ،وأيضا أكرثمه خالفا .واخلَلْ ُف يعن الودل الطاحل،
ون
عكس اخلَلَ ُف وهو الودل الصاحل﴿ :فَ َخلَ َف ِمن ب َ ْع ِد ِ ْمه َخلْ رف َو ِرثُوا الْ ِكتَ َ
ون ع ََر َض َه ٰـ َذا ْ َالد َ َْٰن َوي َ ُقولُ َ
اب يَأْخ ُُذ َ
َس ُي ْغف َُر لَ َنا َوان يَأْهتِ ِ ْم ع ََر رض ِّمث ُ ُْهل يَأْخ ُُذو ُه َألَ ْم يُؤْ خ َْذ عَلَهيْ ِم ِّميث َُاق الْ ِكتَ ِاب َأن َّال ي َ ُقولُوا عَ َىل اللَّـ ِه ا َّال الْ َح َّق َو َد َر ُسوا َما
ِ
الص َال َة
ون﴾ (العراف﴿ ،)169 :فَ َخلَ َف ِمن ب َ ْع ِد ِ ْمه َخلْ رف َأضَ ا ُعوا َّ
ون َأفَ َال تَ ْع ِقلُ َ
ِفي ِه َوادلَّ ُار ْ ِال ِخ َر ُة خ ْ رَري ِل ّ َّ َِّل َين يَتَّ ُق َ
"س َكت َألْفا،
َوات َّ َب ُعوا الشَّ ه ََو ِات فَ َس ْو َف يَلْقَ ْو َن غَ ًّيا﴾ (مرمي .)59 :واخلَلْ ُف هو َّالردي ُء من القول ،يُقال يف املثلَ :
ونطق َخلْفا" ،يُرضب َّللر ُجل يُ ِطي ُل الص ْمت ،فاذا تلكَّم تلكَّم ابخلطا .واخلُلْ َف ُة العيب والفساد أو امحلق والغباوة.
ِ
ِ
(اع ُتمد يف رشح اللفاظ املعجم الوس يط جملمع اللغة العربية ابلقاهرة ومعجم "الغن" لعبد الغن أبو العزم ومعجم
"الرائد" جلّبان مسعود).
ب تُس تعمل ابللغة االجنلزيية عبارة  bond mendingأ ْي "ترقيع العالقة" بني الطراف.
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ميكن اعتبار ا ِخلالف اجتاها سلوكيا ( )attitudeحمايدا ي ُّت الرتكزي فيه عىل موضوع أو
يتحول ا ِخلالف اذا مل يُعاجل حبمكة اىل ِخصام وهو اجتاه سلويك سليب
مسأةل ا ِخلالف .وقد ّ
يركّز عىل طرف ا ِخلالفّ ،مث اىل ِِصاع و ِقتال و ِحراب وفتنة ،أ ْي اىل سلوك
( )behaviourعنيف أو ميت يركّز عىل طرف ا ِخلالف .وابالماكن قطع ادلورة اخلبيثة
املبيّنة يف الشلك اليت ،املمتدّة من ا ِخلالف اىل الفتنة اليت يه ﴿أَشَ هد ِم َن الْقَتْلِ ﴾ 1واليت
ميكن أن تكون أيضا مصدرا أو سببا لل ِخالف ،وذكل ابلتدخّل الرسيع عند وقوع ا ِخلالف
حتوَل اىل ِخصام .أ ّما اذا وصل المر اىل ا ِخلصام فاملطلوب تفادي
لرتش يده واحلؤول دون ّ
حتول هذا ا ِخلصام اىل عنف بني الطرافُ .يروى عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه
ّ
ُ
قال" :أرب رع من كـ ّن فيه كن منافقا خالصا ،ومن كنت فيه خصةل مهنن كنت فيه خصةل
من النفاق حّت يدعها ،اذا اؤمتن خان ،واذا حدث كذب ،واذا عاهد غدر ،واذا خاص
يتحول اىل سلوك عنيف
جفر 2".وفَ َج َر أي ترك غضبه واستياءه وغيظه وخسطه ينفجر و ّ
جتاه الطرف الخر.

تُس تعمل عدّة ألفاظ مكرادفات للخالف مثل ِ
الشجار و ِالرصاع والزناع ،غري أ ّن تداولها
يفتقد اىل ادلقّة يف توصيف اخلالف ،ل ّن هذه املفردات حتمل يف ط ّياهتا قدرا من العنف
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اذلي ال يتض ّمنه اخلالف ابلرضورة .فاخلالف يؤول اىل العنف فقط عندما تفشل أطرافه
يف التعامل معه حبمكة وترش يدهِ .
الشجار و ِالرصاع مثال يشريان اىل العنف بوضوحَ :جش ََر ُه
ِصعَ ُه أ ْي طرحه أرضا (القاموس احمليط للفريوز أابدي) .اذن
ابلرمح أ ْي طعنه هبا ،و َ َ
ُ
ِ
الشجار أو ِالرصاع يد ّل عىل خالف أل اىل العنف فهو خالف عنيف ( violent
.)conflict
أ ّما الزناع ويه املفردة الكرث ش يوعا فتويح ابس تعامل العنف لسلب احلقوق وأخذها قهرا
اليشء ي َ ْ ِزنعُه نَ ْزعا ،فهو َم ْ ُزنو رع
وعنوة .فالزناع مش ٌّتق من اجلذر الثاليث [ن ز ع] ،و"نَ َز َع َ
وفرق سيبويه بني نَ َز َع وان َ َْزت َع فقال :ان َ َْزت َع ْاس تَلَ َب،
ون ِزي رع ،وان َ َْزتعَه فان َْزتعَ :ا ْقتَلَ َعه فا ْقتَلَ َعّ ،
الاس تِالب( ".لسان العرب البن
حول اليشء عن موضعه وان كن عىل حنو ْ
و َنزعّ :
منظور) .ابالضافة اىل ذكل فالزن ِاع ُيربط ابخلصام ف ُي ّعرف ابن منظور يف لسان العرب
التنازع بأن ّه " ُ
تناز َع القو ُم :ا ْخ َت َص ُموا .وبيهنم ِنزاع رة َأي خصوم رة" ،ويف القاموس
ُ
التخاصُ .و َ
احمليط للفريوز أابدي " َانزعَهَُ َ :
خاص .ال َزناعَ ُة :اخلُصو َم ُة" .ويُ ّعرف أمحد
نازعُ :التَّ ُ ُ
خاَصهُ .التَ ُ
خمتار معر يف معجم اللغة العربية املعاِصة الزناع بأن ّه "خصومة بني أفراد أو جامعات قد
تقترص عىل تبادل الش تامئ وقد متتدّ اىل الامتسك ابليدي أو اس تخدام أداة ما يف املشاجرة
مصحوب
أو تُفيض اىل احلرب بني ادلول" ،فالزناع اذن حسب خمتلف تعريفاته خصا رم
ر
بعنف لفظي أو جسدي ،وهذا خمالف ملعىن اخلالف ،فقد مت ّت االشارة يف ما س بق أن
اخلالف ال يرافقه ر
يتطور
عنف حمتا وأن الرتكزي يف اخلالف عىل مسأةل اخلالفّ ،مث قد ّ
اخلالف سلبيا اىل خصام يكون فيه الرتكزي عىل الطرف الخر.
ولع ّل اخللط بني اخلالف والرصاع والزناع أدّى اىل ادراك سليب للخالف يف العامل
تعرض
االساليم كام يشري اليه الباحث محمدّ أبو منر يف املقارنة اليت قام هبا عندما ّ
للفرضيات الساس ية الغربية واالسالمية يف جمال اخلالف .3وقد الحظ أنه يف حني يُعتّب
اخلالف يف الغرب أمرا طبيعيا واجيابيا ،ميكن أن جيلب المنو واالبداع وأ ّن مأَل اىل العنف
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هو المر السليبأ ،فانه يُعتّب يف الثقافة االسالمية أمرا سلبيا وخطريا جيب اجتنابه لنه
جيلب اخلراب والفوىض .وهذه مالحظة دقيقة ،غري أ ّن تفسري هذا التباين يف ادراك
طبيعة اخلالف ال يعود اىل عوامل دينية أو ثقافية ولكن اىل عدم تطابق املصطلحني
املقارن َني .فأبو منر يقارن يف حبثه بني ادراك مصطلح " "conflictيف الثقافة الغربية ،وبني
ادراك مصطلح "الزناع" يف الثقافة االسالمية .والراحج أن اس تعامل لكمة "نزاع" هو اذلي
يقود اىل االدراك السليب للخالف وذكل لمرين :ال ّول هو الانطباع السائد دلى
املسلمني بأ ّن الزناع مذمو رم يف االسالم ِطبقا للية الكرميةَ ﴿ :و َأ ِطي ُعوا اللَّـ َه َو َر ُس َ ُ
وَل َو َال
الصا ِب ِر َين﴾ 4اليت تهنيى برصاحة عن
تَنَ َاز ُعوا فَتَ ْفشَ لُوا َوت َْذه ََب ِر ُحي ُ ُْك َو ْاص ِ ُّبوا ا َّن اللَّـ َه َم َع َّ
ِ
التنازعب ،والثاين كون لفظ "نزاع" مرتبط ابلزنع كام س بق ذكره .وهذا يطرح جدلية
"الزنع/الزناع – ادلفع/ادلفاع".

فاذا كن الزناع مذموما كام أشارت اليه الية السابقة ،فا ّن ادلفاع محمو رد كام تشري اليه
حسن التعامل معه ،من حتسني أوضاع
أ يُعتّب اخلالف يف الثقافة الغربية ظاهرة برشية وأمرا طبيعيا ميكّن ،اذا ُ
الفراد وامجلاعات لنه غالبا ما ميثّل الناقوس اذلي يُلفت الانتباه اىل أوضاع تفتقد اىل العدل واىل هضم للحقوق.
حتول اىل ِخالف عنيف.
ويُصبح ا ِخلالف ظاهرة سلبية اذا ّ
ب هذه الية من سورة النفال وما س بقها وما حلقها من أايت نزلت عقب غزوة بدر ّتبني أ ّن الهنيي يتعلّق بزناع
حمدّد وهو اختالف اجلند يف مقاربهتم للمعركة يف س ياق خاص وهو حاةل احلرب.
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اَّلل النَّ َاس ب َ ْعضَ ه ُْم ِب َب ْعض لَ َف َسدَ ِت ا َل ْر ُض﴾َ ﴿ ،5ولَ ْوال َدفْ ُع َّ ِ
اليتانَ ﴿ :ولَ ْوال َدفْ ُع َّ ِ
اَّلل النَّ َاس
امس َّ ِ
ب َ ْعضَ ه ُْم ِب َب ْعض لَه ُِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َو ِب َي رعَ ،و َصلَ َو ر
اَّلل َكثِريا﴾ ،6مع
ات َو َم َساجِ دُ يُ ْذ َك ُر ِفهيَا ْ ُ
الس ِي ّئَ َة﴾َ ﴿ ،7وال ت َ ْس تَ ِوي الْ َح َس نَ ُة
يه َأ ْح َس ُن َّ
التأكيد عىل االحسان يف ادلفع﴿ :ا ْدفَ ْع ِابل َّ ِيت ِ َ
الس ِي ّئَ ُة ا ْدفَ ْع ِابل َّ ِيت ِ
مي﴾.8
يه َأ ْح َس ُن فَا َذا َّ ِاذلي بَيْنَ َك َوبَيْنَ ُه عَدَ َاو رة َ َكن َّ ُه َو ِ ٌّل َ ِمح ر
َوال َّ
َ
ِ
أ ّما اخلالف ف ُيعتّب أمرا طبيعيا دلى البرش أفرادا وجامعات ،واجملمتع اذلي خيلو من اخلالف
هو جممتع ميّت .وكام بيّنه االمام ابن ّقمي اجلوزية ( ،)1350-1292يف "الصواعق املرسةل"،
فا ّن الاختالف )1 :أ رمر ال بد منه يف النشأة االنسانية؛  )2أ رمر رضوري ال بد منه
لتفاوت ارادة الناس وأفهاهمم وقوى ادراكهم؛  )3املذموم هو بغي بعضهم عىل بعض
كـرم هللا وهجه أنه قال" :كرثة الوفاق نفاق وكرثة اخلالف
عيل ّ
وعدوانه .و ُيروى عن االمام ّ
شقاق".
ً
 .2.2الخالف اصطالحا

توجد عدة تعريفاتأ لل ِخالف ( )conflictاحداها ما يتداوَل عمل اخلالف
( )conflictologyحتدّد اخلالف اصطالحا كعالقة ديناميكية بني طرفني أو أكرث،
سواء كنوا أشخاصا أم جامعات أم دوال أم حضارات ،هلم أهداف متضاربة أو متناقضة،
أو ّ
يتومهون ذكل.

أ كام أ ّن مثّة عدّة نظرايت للخالف مثل نظرية العالقات امجلاعية ،ونظرية التفاوض املبديئ ،ونظرية احلاجيات
البرشية ،ونظرية الهوية ،ونظرية عدم التواصل بني الثقافات ،ونظرية ترش يد اخلالف.
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يس تدعي هذا التعريف عدّة مالحظات:
 .1اخلالف عبارة عن عالقة بني أطراف وجيب احلذر يف التعاطي معه من اخللط بني
الطراف وبني العالقة اليت تربطهام.
متحركة غري اثبتة وذلكل فباالماكن حتويلها.
 .2هذه العالقة ديناميكية ّ
 .3قد يكون اخلالف بني طرفني ،لكن عادة ما يتعلّق اخلالف بأطراف عديدة وان كنت
غري مرئية للوهةل الوىل.
 .4هناك عدّة أنواع من اخلالفات تُصنّف حسب طبيعة الطراف كليت:
— اخلالفات الصغرية ( :)micro conflictsدلى وبني الشخاص؛
— اخلالفات املتوسطة ( :)meso conflictsداخل ادلول واجملمتعات بني الطبقات
والقوميات والعراق والطوائف والجيال واجلنسني؛
— اخلالفات الكبرية ( :)macro conflictsبني ادلول والشعوب؛
— اخلالفات الضخمة ( :)mega conflictsبني املناطق والقالمي الكّبى واحلضارات؛
— اخلالفات الشامةل ( :)meta conflictsاليت تتداخل فهيا أنواع اخلالف الربعة
اليت س بق ذكرها.
 .5هذا التعريف حيرص سبب اخلالف يف كون الطراف لها أهداف أو غاايت متضاربة
أو متناقضة.
 .6تكون أهداف الطراف يف غالب احلاالت قابةل للتوافق ومه ّ
يتومهون أهنا متضاربة.
ويُرضب املثال ّ
املبني يف الشلك اليت املس تعمل يف مناجه الرتبية عىل بناء السالم مثل
برانمج ش بكة الرتبية يف جمال السمل ( ،)Peace Education Networkلتوضيح هذه
يظن يف البداية الك الطرفني أنه لن يس تطيع حتقيق هدفه اذا متكّن الخر
النقطة ،حيث ّ
من حتقيق هدفه ،ويبقيان عىل هذه احلال ٌّ
ك يريد أن حيقّق هدفه مبنع الخر من حتقيق
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هدفه ،يتعاركن ظهرا لظهر ،اىل أن يُصيبا ابالهناك فيجلسان ويتقابالن وهجا لوجه
ويفكّران معا يف طريقة للخروج من املأزق وُّيتداين اىل سبيل التعاون اذلي ميكّهنام من
حتقيق هدفهيام معا.

ليست ّ
ك اخلالفات مرتبطة ابملصاحل مفهنا ما هو متعلّق ابملبادئ وال ِق َمي ،وهو ما يُطلق
تطرق ابن ّقمي
عليه مصطلح اخلالف املبن عىل تباين الرؤى الكونية أو املرجعيات .وقد ّ
اجلوزية يف "الصواعق املرسةل" اىل ظاهرة ا ِخلالف ّ
ومزي بني "الصل" و"الطريق
املسلوكة" و"الغاية املطلوبة".

وهذا ما ميكن ترمجته بلغة العرص كليت:
املرجع
امل ُـدخَل
منظومة ال ِق َمي
النظرة الكونية

املهنجية
العملية
الاجتاه السلويك
السلوك
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النتيجة
خرج
امل ُـ َ
املصاحل
احلاجيات
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القمي أنه "اذا كن الصل واحدا والغاية املطلوبة واحدة والطريق املسلوكة
يعتّب ابن ّ
يرض" (الصواعق املرسةل) ،أي أ ّن
واحدة مل يكد يقع اختالف وان وقع كن اختالفا ال ّ
اخلالف حيصل اذا كنت الصول متنافرة أو الطرق متباينة أو الغاايت متناقضة .هذا
التعريف أوسع من سابقه اذلي ينحرص يف الغاية ،فهو يشمل أيضا الطريق والصل،
فيصبح بذكل دلينا ثالثة أمور ميكن أن تكون ا ّما متوافقة أو متباينة ،وتنتج عن ذكل
مثاين احامتالت نظرية أو سيناريوهات ،كام يظهر يف الشلك اليت ،ابتداء من حاةل
التجانس أين يكون الصل والطريق والغاية يف توافق بني الطراف ،وانهتاء اىل حاةل
التنافر أين يكون ثالثهتم يف تباين بني الطراف.

ومكثالني عن هذه الاحامتالت ميكن اعتبار السيناريو ( )2وتطبيقه عىل اخلالفات بني
بعض احلركت االسالمية اليت لها نفس الصل واملرجعية ادلينية من قرأن وس نّة وتشرتك
يف نفس الغاية ،اقامة رشع هللا ،لكهنّ ا ُتتلف يف املهنج فتقع بيهنا خالفات قد تؤول اىل
املتطرف .وميكن اعتبار السيناريو ( )5وتطبيقه عىل حركت ذات
العنف الشديد ،بل ّ
مرجعيات متباينة (عَلامنية واسالمية مثال) تتّفق عىل غاية مشرتكة (خدمة الصاحل العام
مثال) وتتعاون عىل حتقيقها بعمل مشرتك.
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 .3العنف

تعرف منظمة الصحة العاملية العنف بأنه "الاس تعامل املتعمد للقوة املادية أو القدرة ،سواء
ّ
ابلهتديد أو الاس تعامل الفعيل لها ،ضد اذلات ،أو ضد خشص أخر ،أو ضد مجموعة أو
جممتع ،حبيث يؤدي اىل حدوث أو احامتل حدوث اصابة ،أو موت ،أو اصابة نفس ية،
أو سوء المنو ،أو احلرمان" .9وتقدّ م املنظمة يف تقريرها العاملي عن العنف والصحة 10
"تصنيفا ّميزي أربعة أمناط ملامرسة العنف ،تبعا للرضار اليت ميكن أن حيدهثا :جسدية،
وجنس ية ،ونفس ية ،وحرمان" .11فينقسم التعريف العام للعنف ابلتال اىل ثالثة أمناط
فرعية ،حسب العالقة بني مرتكب العنف والضحية :العنف املوجه لَّلات؛ العنف
البين؛ العنف امجلاعيأ.
فيعرف صاميون فيرش وأخرون العنف بأن ّه "الفعال
أ ّما يف دراسات اخلالف والسملّ ،
واللكامت واملواقف والبىن واملنظومات اليت تتسبّب يف الرضر اجلسدي أو النفس أو
الاجامتعي أو البييئ ،و/أو متنع الناس من بلوغ اماكانهتم البرشية الاكمةل" .12ويُس متَد هذا
التعريف من نظرية يوهان غالتونغ اليت تعتّب أن "العنف يوجد حني يتأثر البرش اىل حد
أن مدركهتم اجلسدية واذلهنية الفعلية تكون حتت مس توى مدركهتم الاكمنة" .13ويع ّدد
غالتونغ أشاكال متنوعة من العنف مهنا املتع َّمد أو غري املتع َّمد ،والظاهر أو الاكمن .كام
يصنّف ثالثة أنواع من العنف )1( :املبارش /الشخيص اذلي يقع بفعل فاعل كلعنف

أ يشري تعبري "العنف املوجه لَّلات" اىل العنف اذلي يكون فيه مقرتف العنف والضحية الشخص ذاته ،وينقسم
فرع ًّيا اىل انهتاك اذلات (ايذاء النفس) والانتحار .ويشري "العنف البين" اىل العنف بني الفراد ،وينقسم اىل
فئتني فرعيتني :العنف ضد العائةل والرشيك امحلمي ،والعنف اجملمتعي .تشمل الفئة الوىل اساءة معامةل الطفال،
والعنف ضد الرشيك امحلمي ،وايذاء املس نني؛ بيامن تنقسم الثانية اىل العنف ضد املعارف والغرابء ،ويشمل عنف
الش باب ،واعتداء الغرابء ،والعنف املتصل جبرامئ امللكية ،والعنف يف أماكن العمل وغريها من املؤسسات .أما
العنف امجلاعي فيشري اىل العنف املرتكب من ِقبَل مجموعات أكّب من الفراد ،وميكن تقس ميه اىل عنف اجامتعي
وس ياس واقتصادي (منظمة الصحة العاملية :التقرير العاملي حول الصحة والعنف).

58

ثالثية اخلالف والعنف والسمل
اللفظي واجلسدي من جرح وقتل ،وتدمري ،اخل؛ ( )2غري املبارش /البنيوي أو املد َمج
يف البىن الاجامتعية غري العادةل وغري املتاكفئة والفاقدة للتـمثيلية؛ ( )3الثقايف 14اذلي
يشمل جوانب الثقافة ،واجملال الرمزي للوجود ،كام ميث ّهل ادلين واليديولوجيا واللغة والفن
والعلوم التجريبية والعلوم الساس ية مثل املنطق والرايضيات اليت ميكن اس تخداهما لتّبير
أو رشعنة العنف املبارش أو البنيوي.

ميكن أن تكون للعنف حمفّزات س ياس ية أو اجامتعية أو أيديولوجية أو دينية .واذا اعتّبان
العنف املبارش الظاهر اذلي ميكن أن ي ّتخذ مثال شلك معل مسل ّح ،فا ّن املوقف من
هذا النوع من العنف يرتكز عادة عىل ثالثة معايري ويه الرشعية والقانونية والفعالية.

مثة أحاكم متنوعة يف القانون جتعل العنف قانونيا يف حاالت العدوان أو الاضطهاد .فعىل
املس توى ادلولّ ،
يبني الفصل السابع من ميثاق المم املتحدة العامل اليت جيب القيام هبا
يف حاةل وقوع "هتديد للسمل أو اخالل به أو عدوان" .وتشري املادة  42من الفصل السابع
اىل أنه "جيوز أن تتناول هذه العامل املظاهرات واحلصار والعمليات الخرى ابس تعامل
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القوات اجلوية أو البحرية أو الّبية"ّ .
وشلك الفصل السابع الساس القانوين لكثري من
التد ّخالت العسكرية أو العقوابت ضد أنظمة خمتلفة يف ش ّت أرجاء العامل .وأعادت امجلعية
العامة للمم املتحدة يف جلس هتا الثامنة والعرشين ( )1973التأكيد يف القرار رمق 3070
"احلق الثابت اذلي ال ميكن التنازل عنه مجليع الشعوب اخلاضعة للس يطرة
عىل ّ
الاس تعامرية والجنبية والاس تعباد الجنيب يف تقرير املصري واحلرية والاس تقالل"،
التحرر من الس يطرة الاس تعامرية والجنبية ومن
و"رشعية نضال الشعوب يف سبيل ّ
املتوفرة ،ومن مضهنا الكفاح املسلح" .15أما املادة 35
الاس تعباد الجنيب بلك الوسائل ّ
من االعالن الفرنس حلقوق االنسان واملواطن لعام  ،1793فت ّقر بأنه "عندما تنهتك
احلكومة حقوق الشعب ،تصبح الثورة للشعب وللك جزء منه أقدس احلقوق وألزم
الواجبات" .ويعرتف االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر يف  10ديسمّب  1948مضنيا
ابحلق يف الثورة عىل الاستبداد والظمل حني يذكر يف ادليباجة أن ّه "من الرضوري أن
ّ
ّ
يتوىل حُك القانون حامية حقوق االنسان ،لكيال يضطر املرء أخر المر اىل ال ّمترد عىل
الاستبداد والظمل".
وتعرتف الرشائع ادلينية أيضا بقانونية العنف يف بعض احلاالت ،مثل نظرية احلرب العادةل
يف املس يحية ،واجلهاد املسلح أو القتال يف االسالم اذلي س بقت االشارة اليه يف الفصل
الثاين .لكن اللجوء اىل السالح يعد مسعى سلب ًّيا وال جيوز رشعنته اال ابعتباره امللجأ
الخري وحتت رشوط معينة حفسب .اذ تتقرر مرشوعية هذا العنف مبّبره :جيب أن
يس هتدف غاية عادةل ،وجيب أال تتوفّر وس يةل أخرى لتحقيقها (احلق يف اذلهاب اىل
احلرب) ،وأمثليته :زايدة املنافع اىل احلد القىص وتقليص الرضار اىل احل ّد الدَن
(السلوك الصائب يف احلرب).
متطرفا ،فال يتعل ّق
قد يكون العنف القانوين عىل درجة عالية من الشدّ ة ،وقد يكون ّ
التطرف بشدّ ة العنف بل ابدلرجة اليت يبتعد فهيا عن القانون االنساين ادلول و/أو
ّ
القوانني ادلينية املتعل ّقة ابحلرب.
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يف مقابل العنف هناك الالعنف اذلي قد يكون من منطلق فلسفي (أتباع العقيدة
السلموية) أو خيارا اسرتاتيجيا (مارسة الالعنف الاسرتاتيحي يف التغيري).

يعتّب املؤمنون بـ"الالعنف العقائدي" ،العنف معال غري مرشوع حتت أ ّي ظرف ،وغري
ميس
مقبول أخالقيا .ويشمل ذكل يف نظرمه العنف املو ّجه ض ّد البرش والعنف اذلي ّ
املتعصبني لهذا املعتقد مثال
اخمللوقات الخرى من حيوان ونبات وجامد ،ويذهب بعض ّ
اال حدّ رفض التداوي ابملضادات احليوية لهنا شلك من أشاكل العنف ضد جراثمي
البكترياي.
يف املقابل ال جيادل معظم مؤيدي الالعنف الاسرتاتيجي يف رشعية العنف وقانونيته،
خاصة كوس يةل للتغيري الس ياس والاجامتعي ،مع اعتقادمه بأ ّن
لكهنم ال يؤمنون بفاعليته ّ
العنف قد يكون مرشوعا يف حاالت وأوضاع مع ّينة (ادلفاع عن النفس ،مقاومة
الاحتالل ،ادلفاع عن الغري ،اخل.).
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 .4السلم

ك خالف يؤدّي اىل العنف كام أنه ليس ّ
اخلالف والعنف ليسا مرتادفني ،فليس ّ
ك
عنف سببه اخلالف .والسمل ليس غياب اخلالف امنا غياب العنف .ذلكل فا ّن عبارة
"الوقاية من اخلالف" اليت تس تعملها بعض اجلهات العامةل يف جمال بناء السمل ليست
دقيقة ل ّن اخلالف ظاهرة اجامتعية ال سبيل اىل منعها ،فالحرى اس تعامل عبارة "الوقاية
من العنف" اذلي قد يؤول اليه اخلالف اذا مل ُحيسن ترش يده.
ّميزي فقهاء اخلالف والسمل نوعني من السمل )1( :السمل السالب وهو انعدام العنف
املبارش ،و( )2السمل املوجب وهو انعدام العنف الهيلكي والثقايف ،ويؤدي مجموعهام اىل
السمل احلقيقي.
ويقرتح يوهان غالتونغ 16صيغة لتحقيق السمل من أربعة عناِص ّ
يعّب عهنا ابملعادةل التية:
السمل =

مسبّبات السمل
مسبّبات العنف

=

العداةل × الانسجام
الصدمة × اخلالف

يض ّم بسط الكرس عنرصين مس ّببني للسالم ( )paxogensجيب تعزيزهام وهام "العداةل"
و"الانسجام" ،بيامن يض ّم مقام الكرس عنرصين مس ّببني للعنف ( )bellogensوهام
"الصدمة" من عنف املايض اليت مل تعاجل عّب معلية مصاحلة و"اخلالف" احلارض اذلي
مل ُحي ّل بطرق سلمية .ويقرتح غالتونغ االجراءات التية لتحقيق السمل:
( )1املصاحلة ملعاجلة صدمات املايض :حترير املايض ،الاعرتاف ابلرضار املرتكبة والندم
علهيا والتطلّع اىل مس تقبل مشرتك؛
( )2ح ّل خالفات احلارض :التوفيق بني الهداف املتضاربة/املتناقضة وتليني املواقف
والسلوكيات؛
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( )3بناء العداةل يف املس تقبل :التعاون من أجل املنفعة املتساوية املتبادةل؛
( )4بناء الانسجام يف املس تقبل :الصدى العاطفي .الشعور ابلفرح لفرح الغري وابلىس
ملعاانهتم.
 .5خالصة

من الرضوري يف جمال ترش يد اخلالف والوقاية من العنف وبناء السمل الزتام التعريف
املضبوط للمصطلحات والاس تعامل ادلقيق لها ،الالئق ابلس ياق ،وتفادي اخللط بني
املفاهمي أو الاس تعامل املهبم لها .وينطبق ذكل عىل مفاهمي اخلالف والعنف والسمل،
فنظرية ترش يد اخلالف مبنية أساسا عىل كون اخلالف ليس نقيضا للسمل وال مرادفا
للعنف ،ذلكل ّ
تعني عدم اخللط بني اخلالف والعنف .كام جيب احلذر من اس تعامل
مرادفات ملفهوم اخلالف قد حتمل يف ط ّياهتا مضموان عنفيا مثل لفظي الرصاع والزناع.
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

مبا أ ّن "درمه وقاية خري من قنطار عالج" ،كام يقول املثل ،فا ّن الاستامثر يف الوقاية من
العنف من َصمي ترش يد اخلالف اذلي يبدأ ابلوقاية من أن يؤول اخلالف اىل العنف
والعمل عىل فضه بطرق سلمية .أ ّما يف حاةل وقوع العنف فيصبح الهدف هو العالج من
العنف اذلي يُعتّب مرضا اجامتعيا ،واس تعادة حاةل السمل ،أي الصحة والعافية الاجامتعية.
وكام هو احلال يف معلية التطبيب فا ّن مرحةل العالج من العنف تس بقها مرحلتا التشخيص
والاسترشاف.

تصور ما قد يفيض اليه العنف من تداعيات
الاسترشاف يف هذا الس ياق هو حماوةل ّ
التوصل اىل ح ّل توافقي للخالف عن
اذا فشلت أطراف اخلالف وأطراف الوساطة يف ّ
طريق احلوار .وتنبيه الطراف اىل هذه التداعيات اليت قد تكون وخمية عىل امجليع ،من
شأنه أن حيفّز هذه الطراف عىل القبول مببدأ احلوار والتفاوض ،ويكون بذكل
الاسترشاف مدخال اىل العالج.
أ ّما التشخيص فالقصد منه يف هذا الس ياق هو حتليل اخلالف حتليال دقيقا ميكّن من
تطوره ،وبنيته وديناميكيته ،وحتديد أطرافه والعالقات بيهنم وأهداف
فهم س ياقه واترخيه و ّ
ّ
ك طرف ومسأةل اخلالف ،وتعيني العوامل والنظاميات اليت تسبّب اخلالف أو تفامقه
أو ُتففه .وتمكن أمهية التحليل يف كون جناح التد ّخل يف أ ّي خالف مرهون جبودة حتليل
هذا اخلالف .وليس حتليل اخلالف رضورة عرضية بل هو هجد جيب جتديده ابنتظام
للتكيّف مع احلقائق ّ
املتغرية يف اخلالف ولتبييهنا.
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يعرض هذا الفصل بشلك موجز عددا من املفاهمي والدوات اليت ّت تطويرها من طرف
اخلّباء لتحليل اخلالف .وجتدر االشارة يف هذا املقام اىل العمل امل ّمتزي لصاميون فيرش
وزمالئه ،1وصاميون مايسن وصندرا ريتشارد ،2وأيز ماري فادلالن وزمالهئا ،3اذلين
قاموا بتصنيف العديد من أدوات حتليل اخلالفأ.
 .2أطوار الخالف

تطوره بعدّة مراحل تُسمى أطوار اخلالف ( )stages of conflictت ّمتزي
ّمير اخلالف يف ّ
ابنعدام العنف أو وجوده ،وبدرجات خمتلفة من شدّة العنف .ومن املهّم أن يعمل القامئ
عىل حتليل اخلالف عىل حتديد املرحةل اليت ّمير هبا اخلالف ليك يمتكّن من اختيار نوع
التدخّل املناسب لها .كام يبيّنه الشلك اليت ،يبدأ المر بوجود مسأةل خالفية بني
الطراف (تناقض أو تضارب ،حقيقي أو ّ
متومه ،بني أهدافهم) ومه ليسوا عىل وعي
غري امل ّمترس
درك مظاهره ُ
ابملسأةل .ت َُّعرف هذه احلاةل ابخلالف الباطن أو الاكمن اذلي ال يُ ِ
يف قضااي اخلالف .لكن حّت وان كن اخلالف غري مريئ من طرف العوا ّم فا ّن اخلو ّاص
قادرون عىل توقّعه ل ّن دلُّيم الدوات اليت متكّهنم من مالحظة مسبّباته .وبذكل تكون
هذه املرحةل مواتية للوقاية من العنف واملبادرة اىل معاجلة أس باب اخلالف وجذوره
العميقة .واحدى الوسائل للوقاية من العنف يه ألية االنذار املبكّر والاس تجابة الرسيعة
سنتطرق لها يف الفصل اخلامس.
اليت ّ

أ من هذه الدوات نذكر )1( :أطوار اخلالف )2( ،اخلط الزمن للخالف )3( ،خريطة اخلالف )4( ،مثلّث
التناقض-االجتاه السلويك-السلوك )5( ،بصةل املواقف-املصاحل-احلاجيات )6( ،جشرة اخلالف )7( ،حقل القوى،
( )8الركئز )9( ،الهرم )10( ،جعةل اخلالف )11( ،منوذج التصعيد لغالسل )12( ،منوذج التحليل املنظوري
للخالف )13( ،خريطة الاحتياجات واخملاوف )14( ،منوذج االدوار متعددة االس باب )15( ،بساط الفرز.
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حني تش تدّ التناقضات وتتعاظم املظامل ويس تفحل االحباط تصبح الطراف عىل وعي
ابلتناقض ،ويطرأ ر
حدث يكون مبثابة الرشارة اليت تُّبز اخلالف ليصبح ظاهرا للعيان أو
مفتوحا .فتأيت مرحةل الاس تقطاب اليت ت ّمتزي بظهور وتنايم العنف اللفظي من انتقاد وذ ّم
وقدح وجترحي وش ُت وتشويه وقذف وتشهري وخطاب كراهية وتراشق اعاليم .تقوم مرحةل
الاس تقطاب بهتيئة الجواء والنفس ملرحةل التصعيد حيث تزداد شدّة العنف اذلي
ينتقل اىل عنف جسدي من قتل وجرح وتدمري ،اىل أن يصل اىل ذروة الشدّة فتُس ّمى
تقرص أو تطول ،فاذا طالت نسمي ذكل احنباسا .خالل
هذه املرحةل ابلزمة اليت قد ُ
املراحل املمتدّة من نشأة اخلالف اىل الزمة تكون الولوية ملعاجلة اخلالف واحل ّد من
العنف ووقف مظاهرهّ .مث تبدأ مرحةل الانفراج اليت متتدّ اىل غاية اخلروج من اخلالف،
ويُتّ يف هذه املرحةل بناء السمل من معاجلة أس باب اخلالف ومصاحلة ،أي معاجلة لاثره
النفس ية والاجامتعية.
يقدّم الشلك اليت تصنيفا للخالفات ويعرض أربع حاالت حسب توافق أو عدم توافق
أهداف وسلوك الطراف )1( :توافق أهداف الطراف وتوافق سلوكهم يشري اىل انعدام
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اخلالف؛ ( )2توافق أهداف الطراف وعدم توافق سلوكهم يد ّل عىل وجود خالف
سطحي؛ ( )3عدم توافق أهداف الطراف وتوافق سلوكهم يشري اىل حاةل خالف كمن؛
( )4عدم توافق أهداف الطراف وعدم توافق سلوكهم يد ّل عىل وجود خالف مفتوح.

ز
الزمن للخالف
 .3الخط
ي

خطّ اخلالف الزمن ( )conflict timelineهو التسلسل الزمن للحداث والوقائع
الرئيس ية املرتبطة ابخلالف .واملقصود ابلحداث الرئيس ية املنعطفات الكّبى والوقائع
الفارقة اليت تركت أثرا دلى الطرف وحدّدت صريورة اخلالف.

وعىل من يقوم بتحليل اخلالف بتحديد أ ّمه الحداث ابلنس بة للكّ طرف فللكّ طرف
ّ
خطه الزمن املرتبط برسديته وروايته اخلاصة للحداث ،فتفسري الحداث – كام هو
احلال ابلنس بة للنصوص واخلطاابت والصور – ّمير عّب املرحش املعريف للشخص اذلي
تطوره ابلس ياقات الاجامتعية واليديولوجية
يقوم بعملية التفسري .ويتأثّر هذا املرحش أثناء ّ
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اليت يمنو فهيا صاحبه.
ومكثال عىل تباين تفاسري الحداث ،نرسد هذه الواقعة اليت ّتبني الصورة واملعلومات
الساس ية أدانه س ياقها ونعرض تعليقني خبصوصها من طرف حصف َي ْني فرنس َي ْني من
خلفيتني اجامتعيتني خمتلفتني ،بل متخالفتني :مكس مي ليبانت ()Maxime Lépante
ومحمد مّبوك (.)Mohamed Mabrouk
— صالة امجلعة
— أمام قاعة صالة
— شارع  Poissonniersيف ابريس
—  23أكتوبر 2009
ألف) تعليق مكس مي ليبانت :املسلمون ينتظرون بداية الصالة يف أرض ّ
حمتةل ،جالسني
احلي
فوق جساداهتم عىل الرصيفُ .
غري املسلمني ّت طردمه من الطريق املصادرة .يف هذا ّ
الباريس ،املسلمون مه من يضعون القوانني ،وليس السلطات الفرنس ية.
يح ابربيس ( )Barbèsتنتظر بداية صالة
ابء) تعليق محمد مّبوك :اجلالية االسالمية يف ّ
امجلعة .املأرب اذلي يفتقد اىل التدفئة املالمئة املُس تعمل كقاعة للصالة أصغر من الالزم.
ابن السلطات الفرنس ية ُتلّت عهنا،
احلي من ابريس تشعر ّ
اجلالية االسالمية يف هذا ّ
ورفضت أن متنحها دار عبادة الئقة.
نرى كيف أثّرت الس ياقات الاجامتعية واملنطلقات اليديولوجية للصحف َيني عىل وصفهام
لنفس احلدث وهو جت ّمع ملصلّني يف قارعة الطريق.
التعرف عىل رسدايهتمّ ،مث تعريض ّ
اذن فاالصغاء اىل الطرافّ ،
ك
ك عىل حدة ،و ّ
طرف لرسدية الطرف الخر بشلك مبارش ،من أ ّمه اخلطوات يف مسار ترش يد اخلالف،
ل ّن ذكل يسامه يف التقريب بني الرسدايت – وان كن الهدف ليس الوصول اىل رسدية
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واحدة مشرتكة – وذكل من شأنه هتيئة ظروف احلوار بني الطراف.
 .4أطراف الخالف

من الساس يف معلية حتليل اخلالف القيام بتحديد أطراف اخلالف ( conflict
 )partiesمبا يف ذكل الطراف الرئيس ية الظاهرة ومعلنة الهداف واليت صوهتا عال يف
املطالبة هبا ،وأيضا الطراف الثانوية اليت قد تكون غري ظاهرة للوهةل الوىل وصوهتا
خافت أو ال صوت لها ،لكهنا معنية مبأل اخلالف .وأمهية البحث عن هذه الطراف
الثانوية تمكن يف أهنا تكون دامعة للح ّل اذا ّت اعتبارها وادماهجا يف العملية أو مفسدة
للح ّل اذا ّت اقصاؤها مهنا .وتشمل معل ّية حتديد الطراف أيضا البحث عن الفاعلني اذلين
مبقدورمه التدخّل يف اخلالف للقيام بدور الوساطة بني الطراف املتخالفة وتيسري احلوار
بيهنا ،أي الطراف الـ ُمصلحة ،وقد تكون هذه الطراف خارجية (أطراف اثلثة) ،كام
ميكن أن تكون عىل صةل بأحد أطراف اخلالف (وساطة داخلية) ،رشيطة أن تلزتم
لتجرد وعدم الاحنياز ،وا ْن كنت غري حمايدةأ.
اب ّ

ساس بني احلياد وعدم الاحنياز ،فاحلياد هو الوقوف عىل نفس املسافة الفكرية والعاطفية من ّ
ك
أ مثّة ر
فرق أ ر
الطراف وذكل أ رمر ش به مس تحيل يف الواقع ل ّن االنسان الوس يط اذلي يُصغي للطراف ال ب ّد أن يبدي ميال
فكراي أو عاطفيا لحدمه بعد الاطالع عىل رسدايهتم .أ ّما عدم الاحنياز فهو معامةل ّ
ك الطراف ابلعدل واملساواة
دون أ ّي امتياز لحدمه ،همام كن ميهل الفكري أو العاطفي .مثّة من الباحثني من قام بتفكيك مفهوم احلياد يف معةل
الوساطة ،أنظر مثال:
Sara Cobb and Janet Rifkin. Practice and Paradox: Deconstructing Neutrality in
Mediation. Law & Social Inquiry. Volume16, Issue 1. January 1991. Pages 35-62.
وأيضا:
Mayer, Bernard S. Beyond Neutrality: Confronting the Crisis in Conflict
Resolution. Jossey-Bass (2007).
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 .5مسألة الخالف

مسأةل أو قضية اخلالف ( )conflict issueيه املسأةل اليت يدور حولها اخلالف،
وعادة ما تتعلّق بـ )1( :توزيع املوارد أو ( )2تقامس السلطة والنفوذ أو ( )3الاعرتاف
مبحدّدات ال ُهوية.
مسأةل توزيع املوارد من أكرث املسائل ش يوعا فكثري من اخلالفات يف العامل مردّها اىل ندرة
املوارد اليت ال تكفي لتلبية حاجيات اجملموعات البرشية أو اىل التوزيع غري العادل للموارد
داخل اجملمتعات .ومكثال عىل ذكل جتدر االشارة اىل اخلالفات العديدة يف املناطق القاحةل
بني الرعاة واملزارعني اليت تدور حول مسأةل املاء أو اللك ،واليت تؤول يف كثري من
الحيان اىل العنف .كام يؤدي انعدام التوزيع العادل للرثوة اىل قالقل يف عدد كبري من
ادلول اليت تفتقر اىل احلومكة الرش يدة .نو رع أخر من اخلالفات اليت تدخل يف هذه الصنف
يتعلّق بتوزيع الرتكة بني الورثة اذلي يكون يف بعض احلاالت سببا يف نشوب خالفات
يف وسط الرسة الواحدة.
أ ّما مسأةل تقامس السلطة والنفوذ فتتسبّب يف ُكّ هائل من اخلالفات الس ياس ية يف ادلول
اليت ال تتّبع نظما تسمح مجليع مواطنهيا بـمامرسة حقوقهم الس ياس ية ،وينطبق ذكل عىل
معظم ادلول العربية.
يضطر من ُحيرم منه اىل الاحتجاج
الاعرتاف مبحدّدات ال ُهوية ٌّ
حق ينبغي ضامنه ليك ال ّ
اذلي قد يأخذ أحياان أشاكال عنيفة ،كام عرفته وتعرفه انتفاضات العديد من القليات
العرقية واللغوية وادلينية اليت ال يُعرتف خبصوصياهتا داخل ادلول املركزية.
قد تكون مسأةل اخلالف مرتبطة ا ّما بـاملصاحل أو بـالقمي .فلو أخذان مثال مسأةل اخلالف
حول تنظمي انتخاابت ترشيعية يف بدل ما ،قد جند أ ّن أطرافا قد تُعارض تنظمي هذه
الانتخاابت انطالقا من منطق املصلحة لكون اخلريطة الانتخابية أو القانون الانتخايب ال
يضمن انتخاابت نزُّية .وقد تُعارضها أطر راف من منطق ال ِق َمي ،حيث ترى فهيا خروجا
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عن مقتضيات الرشيعة اليت يف نظرمه ال تقبل مسنّنا للقوانني سوى هللا س بحانه وتعاىل.
 .6أهداف األطراف

بعد حتديد أطراف اخلالف واملسأةل اخلالفية تأيت اخلطوة التالية اليت تريم اىل معرفة
ك طرف .وي ُّت ذكل ابالصغاء اىل ّ
وفهم أهداف (ّ )goals
ك طرف عىل حدة .وعىل
الـ ُمصلح عدم الاكتفاء ابالس امتع اىل مواقف الطراف بل جتاوزها اىل املصاحل اليت تمكن
فرق بني املواقف ( )positionsواملصاحل ()interests
وراء مواقفهم املُعلنة ،فمثّة ر
واحلاجيات ( )needsكام يبيّنه الشلك اليت .مواقف الطراف يه ما تُعلنه من مطالب
و"تقول أهنّ ا تريده" ،واملصاحل يه "ما تريده حقا وفعال" ،أ ّما احلاجيات فهيي "ما جيب
التعرف عىل مواقف الطراف (قرشة البصةل اخلارجية أو
أن حتصل عليه" .وفامي يسهل ّ
قـ ّمة جبل اجلليد) ،فا ّن الوصول اىل مصاحلهم يتطلّب هجدا معتّبا من طرف املصلح
لهنا ليست ظاهرة للعيان بل غائرة جيب الغوص للوصول الهيا ابالصغاء والاس تفسار
والنظر العميق والمت ّعن يف ما يُدل به ّ
ك طرف ،وهذه من مزيات الـ ُمصلح احلاذق.

تعمتد نظرية مدرسة هارفارد ( )Harvard Schoolللتفاوض املبن عىل املصاحل عىل
التوصل اىل اتفاق بني الطراف اذا بقي التبادل عىل
فرضية مفادها أن ّه ش به مس تحيل ّ
ومتطرفا اىل أقىص احلدود عن
مس توى املواقف لهنا عادة ما تكون تعبريا متش نّجا ّ
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املصاحل احلقيقية .بيامن يسهل التفاوض اذا نزلنا اىل مس توى املصاحل ،وبدرجة أكّب عىل
مس توى احلاجيات .أو بعبارة أخرى ،كام يبيّنه الشلك اليت ،ال توجد مساحة تقاطع بني
تتوسع
الطراف عىل مس توى املواقف ،بيامن مثّة مساحة تقاطع عىل مس توى املصاحل و ّ
هذه املساحة اذا نزلنا اىل مس توى احلاجيات ،ذكل لكون البرش أكرث اشرتأك يف املصاحل
خيص احلاجيات فهيي احل ّد الدَن من متطلّبات احلياة
واحلاجيات .هناك مالحظة يف ما ّ
الكرمية من مأك ومرشب وملبس ومسكن ومركب وكرامة وحرية ،اخل ،.وابلتال ينبغي
أن تكون حم ّل توافق بني امجليع ،وال يُمكن يف حال من الحوال التفاوض بشأهنا.

من المثةل اليت تُرضب يف برامج التدريب لتقريب فكرة تباين املواقف واملصاحل للذهان:
مثال الشجرة أو الّبتقاةل الافرتايض ومثال املفاوضات املرصية االرسائيلية الواقعي بشأن
سيناء بوساطة أمريكية.

ألف) اخلالف بشأن الشجرة أو الّبتقاةل :اختلف جاران بشأن جشرة تقع بني مزنلهيام.
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طرف ر
الكهام يقول الشجرة ل ،اتبعة ملزنل .اس متع ر
اثلث تدخّل الصالح ذات البني اىل
موقف ّ
ك طرف" :الشجرة ل" ،فمل جيد سبيال للتوفيق بني املوقفنيّ .قرر حيهنا معرفة
ما يقف وراء املوقفني من مصاحل للطرفني ،فاكتشف أ ّن اجلار ال ّول حيتاج اىل اس تعامل
املرىب اذلي حي ّبه.
ظ ّل الشجرة للقيلوةل ،بيامن حيتاج اجلار الثاين اىل غةل الشجرة لتحضري ّ
فل ّما تبيّنت املصاحل َسهُل عىل امل ُـصلح معهل فأقنع الطرفني بأن تكون الشجرة ملاك مشرتك
يس تعمل الطرف الول ظلّها للقيلوةل ويس تغ ّل الطرف الثاين مثارها .اخلالف بشأن
الّبتقال صيغة مشاهبة ملا س بق ،حيث ُتالف أ َخوان حول برتقاةل أراد ّ
ك واحد احلصول
حيرض
علهيا و ّتبني أ ّن مثّة مصلحتني خمتلفتني وراء نفس املوقف للخوين :فالخ يريد أن ّ
عصريا من الّبتقاةل ،والخت حتتاج اىل قرشهتا لتحضري كعكة.
ابء) اخلالف بشأن سيناء :املفاوضات املرصية-االرسائيلية حول قضية سيناء – اليت
احتل ّهتا ارسائيل يف عام  – 1967أرشفت علهيا االدارة المريكية برئاسة جميي كرتر
وأفضت اىل التوقيع عىل اتفاقيات كمب ديفيد يف  17سبمتّب  1978من طرف الرئيس
املرصي أنور السادات ورئيس الوزراء االرسائييل مناحمي بيغن ،اليت أدّت اىل معاهدة
تطور املفاوضات أ ّن الوس يط
السالم بني مرص وارسائيل .يرشح بعض اذلين راقبوا ّ
متسك الطرفني بش به جزيرة سيناء (املواقف) فوجد أن
المرييك اس تفرس عن سبب ّ
الطرف املرصي يركز عىل كوهنا أراض مرصية جيب أن ُتضع لس يادة ادلوةل ،وأ ّن الطرف
االرسائييل يركّز عىل الهتديدات المنية اليت قد تأيت من سيناء .فرأى اذن أ ّن مصلحة
الطرف املرصي يه "الس يادة" ومصلحة الطرف االرسائييل يه "المن" ومتكّن من
اقناع الطرفني بأن تكون سيناء أرضا مرصية مزنوعة السالح ،وهذا ما ّت االتفاق عليه.
من الدوات اليت تُس تعمل يف حتليل اخلالف ما يُس ّمى "بصةل املواقف-املصاحل-
احلاجيات" ( onionأ ،)PINاليت هتدف اىل فهم مصاحل وحاجيات الطراف اخملتفية
أ تشري اللفظة الوائلية  PINاىل .positions-interests-needs
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وراء مواقفهم ،حيث ُيرمس شلك البصةل ذات الثالث طبقات (املواقف يف السطح
واملصاحل يف الوسط واحلاجيات يف القلب) ّمث يوضع يف ّ
ك طبقة المور املتعلّقة هبا
ابلنس بة لطرف من الطراف.
 .7خريطة الخالف

خريطة اخلالف ( )conflict mapعبارة عن تقنية برصية البراز أطراف اخلالف وجحم
ّ
ك طرف والعالقات بيهنا ،بطريقة بس يطة ومنظمة وشامةل .ومتكّن اخلريطة من رؤية
كمةل وواحضة للوضع وتعيني عالقات القوى وتشخيص احللفاء احلقيقيني أو احملمتلني
وكشف فرص التد ّخل يف اخلالف .وتُس تعمل عدّة رموز ِاصطالحية العداد اخلريطة كام
يبيّنه الشلك اليت:

وقوته .ويشري
ترمز ادلوائر اىل أطراف اخلالف ويد ّل قطر ادلائرة عىل وزن الطرف ّ
اخلط الواحد اىل عالقة قريبة بني طرفني ،أ ّما اخلط املزدوج فريمز اىل حتالف بني طرفني.
ويشري اخلط ّ
املتقطع اىل عالقة غري رمسية أو متناوبة واخلط املصحوب ابشارة القطع اىل
عالقة منقطعة بني طرفني .ويرمز اخلط املنكرس اىل عالقة متوتّرة بني طرفني .كام
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تُس تعمل رموزر أخرى يف اخلريطة مثل السهم اذلي يشري اىل اجتاه تأثري طرف عىل
طرف اثن ،واملربّع اذلي يوضع عىل اخلط املنكرس وتُكتب يف ط ّياته مسأةل اخلالف بني
الطرفني ،وربع ادلائرة اذلي يشري اىل الطراف اخلارجية املؤثّرة عىل صريورة اخلالف
بشلك غري مبارش .ويف الشلك اليت مثال خلريطة خالف ُت ّييل.

ميكن وصف معلية ترش يد اخلالف بأهنا تبدأ ابعداد خريطة اخلالف أ ْي حتديد املسأةل
اخلالفية وأطراف اخلالف وأهداف ك طرفّ ،مث النظر يف مرشوعية الهداف
وتقديرها واستبعاد الهداف غري املرشوعة واعتبار أهداف الطراف املرشوعة
واملتضاربة ّمث العمل عىل مدّ اجلسور بيهنا واس تحداث واقع ميكّن من استيعاهبا مجيعا.
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 .8شجرة الخالف

جشرة اخلالف ( )conflict treeتقنية برصية تس تعمل صورة الشجرة لتحديد أ ّمه
املسائل املتعلقة ابخلالف والعوامل ادليناميكية والبنيوية اليت تؤثّر فيه ،وي ُّت وضع
( )1مسأةل اخلالف (املشلك الرئيس) عىل جذع الشجرة ،و( )2أس باب اخلالف عىل
جذور الشجرة ،و( )3أاثر أو تداعيات اخلالف عىل أغصان الشجرة.

ّ
.9
السلوك-السلوك
االتجاه
التناقض
ث
مثل
ي

مكوانت ويه ( )1التناقض ()contradiction
اخلالف عبارة عن تفاعل بني ثالث ّ
أو البنية أو الس ياق أو املسأةل :املؤسسات والليات والظروف اليت تؤثّر عىل توزيع
وتلبية احلاجات الاساس ية للحياة ،و( )2الاجتاه السلويك أو املوقف ( )attitudeأي
حيرك االنسان ويكيّف رؤيته
امليل ادلاخيل يف االدراك والفكر والعاطفة واالرادة اذلي ّ
تصوره خلصمه ،و( )3السلوك ( )behaviourأي الفعال وردود الفعال
لنفسه و ّ
والنشطة والعمليات ازاء اخلصم.
ميث ّل مثلّث 4التناقض–الاجتاه السلويك–السلوك ،أو مثلّث "ت–ا–س" احدى
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الدوات املس تعمةل يف حتليل اخلالفات واليت هتدف اىل تعيني "ت.ا.س" للطراف
الساس ية يف اخلالف ،وحتليل كيف تأثر "ت.ا.س" عىل بعضها البعض ،وربط
"ت.ا.س" حلاجيات ك طرف يف اخلالف ،وكشف فرص التدخل يف اخلالف.

و ّ
املكوانت الثالثة "ت.ا.س" يف مثال واقعي.
يبني الشلك اليت كيفية تفاعل هذه ّ

 .10حقل القوى

حقل القوى ( )force fieldأداة لتحليل القوى املوجبة والسالبة اليت تؤثّر عىل اخلالف،
تُس تعمل بشأن هدف حمدّد (معل ،تغيري ،اخل) .وهتدف هذه الداة اىل حتديد القوى
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ادلامعة أو املعرقةل خلطة معل أو تغيري منشود ،وتقيمي جحم ك قوة والقدرة عىل التأثري
علهيا ،وحتديد طريقة زايدة التأثري عىل القوى املوجبة وخفض القوى السالبة.

 .11الركائز

الركئز ( )pillarsعبارة عن توضيح بياين للعناِص اليت تُبقي عىل الوضع يف حاةل عدم
اس تقرار ،وهتدف هذه الداة اىل فهم كيفية دمع الهيأك ،وحتديد العوامل اليت تُبقي عىل
حاةل غري مرغوب فهيا ،واجياد الطرق الضعاف أو ازاةل هذه العوامل أو لتحويلها اىل
قوى اجيابية.

80

حتليل اخلالف
 .12الهرم

الهرم ( )pyramidعبارة عن توضيح بياين يظهر مس توايت املعنيني ابلمر يف اخلالف،
فالسمل املس تدمي ي ُّت بتقوية كفة رشاحئ اجملمتع .هتدف هذه الداة اىل حتديد أمه الفاعلني
يف ّ
ك مس توى وحتديد عىل أ ّي مس توى نتدخّل ،وتقيمي فائدة ادراج املس توايت الخرى
يف املسعى ،وتعيني أحسن املقارابت يف ّ
ك مس توى ،ودراسة كيفية ربط العالقة بني
املس توايت اخملتلفة ،وحتديد احللفاء املمكنني يف ّ
ك مس توى.

 .13بساط الفرز

يُس تعمل بساط الفرز )sorting mat( 5عادة لفهم اخلالفات الصغرية بني طرفني
مقسم
(زوجني أو صديقني أو جارين ،اخل .).وهو بساط مربّع مساحته حوال  1مّ ،2
اىل أربعة أرابع ،يتعلّق الربع الول مبا هو اجيايب يف املس تقبل (احلمل) ،ويتعلّق الربع الثاين
مبا هو سليب يف املايض (اجلروح ،الاكبوس) ،ويتعلّق الربع الثالث مبا هو اجيايب يف املايض
(احلنني ،اخلري يف ثنااي الرش  ،)the good in the badويتعلّق الربع الرابع مبا هو
سليب يف املس تقبل (الواقعية ،الرش يف ثنااي اخلري .)the bad in the good
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يطلب الوس يط الطرفني الوقوف فوق البساط والطواف بني اخلاانت الربعة عدّة ّمرات،
ويقوم الك الطرفني ك ّمرة ابالفصاح ّمعا تويح َل اخلانة اليت يتواجد علهيا خبصوص
العالقة اليت كنت تربطه ابلطرف الثاين وي ُّت ذكل حبضور هذا الخري .ف ّمير يف رسديّته
من التعبري عن تطلّعاته املس تقبلية اىل اس تعادة ذكرايت املايض اللمية ،ومهنا اىل ذكرايت
حين الهيا ،ويف الخري يسترشف المور اليت خيىش وقوعها يف
املايض املرشقة اليت ّ
املس تقبل.
مطورو هذه الداة ،6فا ّن بساط الفرز يسمح للك طرف ابلغور يف أعامق
كام يوحضه ّ
أحاسيسه وأفاكره واس تحضار جتاربه املاضية واسترشاف تطلعاته املس تقبلية مع الطرف
جو هادئ
الخر .وهذه العملية متكّن ك الطرف من معرفة ما يريده الطرف الخر يف ّ
يسوده الاحرتام املتبادل .كام تفتح هذه الداة للطرفني جماال للنظر يف المور االجيابية يف
العالقة اليت تربطهام عوض الرتكزي عىل السلبيات حرصا .ويساعد بساط الفرز الطراف
تصور مس تقبل مشرتك حيقّقان فيه كفة أهدافهام املرشوعة.
عىل ّ
 .14خالصة

مرحةل "التشخيص" خطورة حيوية يف مسار ترش يد اخلالف تس بق مرحةل "العالج"،
فالتشخيص اجل ّيد للخالف يضمن جناح معلية فضه سلميا .وتُس تعمل العديد من الدوات
تطوره ،وبنيته وديناميكيته ،وحتديد أطرافه
لتحليل اخلالف وفهم س ياقه واترخيه و ّ
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والعالقات بيهنم وأهداف ّ
ك طرف ومسأةل اخلالف ،وتعيني العوامل والنظاميات اليت
تسبّب اخلالف أو تفامقه أو ُتففه .ومن هذه الدوات اليت ّت تطويرها نذكر "أطوار
اخلالف" و"اخلط الزمن للخالف" ،و"أطراف اخلالف" ،و"مسأةل اخلالف"،
و"أهداف الطراف" ،و"خريطة اخلالف" ،و"جشرة اخلالف" ،و"مثلّث التناقض-
الاجتاه السلويك-السلوك" ،و"حقل القوى" ،و"الركئز" ،و"الهرم" ،و"بساط الفرز".
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ّ
 .1مقدمة

بدأ اس تعامل أليات االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يف جماالت خمتلفة للتعامل مع
الكوارث الطبيعية من براكني وزالزل وفيضاانت وأعاصري وتسوانميات وجفاف ،ومع
احلوادث الصناعية والكوارث الصحية من أوبئة وجواحئ برشية أو حيوانيةّ ،مث انتقل
اس تعاملها اىل جماالت الوقاية من الزمات االنسانية من جماعات وجهرة ونزوحّ ،مث اىل
الوقاية من اخلالفات العنيفة والانهتأكت اجلس مية حلقوق االنسان ،خاصة اجملازر واالابدة
امجلاعية .والغاية من هذه الليات يه الرصد واالنذار للوقاية من تدهور الوضع والتدخّل
الفوري ملعاجلة الوضع الاكريث .ويف ما ييل من هذا الفصل بعض اخلصائص العامة لليات
االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يف س ياق اخلالف ،علما أ ّن ّ
ك ألية انذار مبكر
َصمت َل ،وال جيدي اس تنساخ ألية ُ ّ
خاصة ابلس ياق اذلي ّ
َصمت يف
واس تجابة رسيعة ّ
س ياق ّ
معني لتطبيقها يف س ياق خمتلف.
ز
 .2اإلنذار المبكر واالستجابة الرسيعة يف سياق الخالف
 .1.2هدف اآللية

يف جمال اخلالف ،ألية االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة هتدف أساسا اىل ( )1جتنّب
اندالع العنف وحتاش يه ومعاجلة أس باب اخلالف العميقة واستباق الاس تقطاب والتصعيد
عندما يكون اخلالف يف حاةل مكون (جانب الوقاية) ،و ( )2احلدّ من تفامق شدّة العنف
حني يكون اخلالف مفتوحا (جانب الاس تجابة) .وميكن أن تُس تعمل اللية اذا ّت تصمميها
بطريقة جامعة وتشاركية للمبارشة يف ترش يد اخلالف كطار للحوار وللمامرسة املشرتكة
بني أطراف اخلالف ولتعزيز الامتسك اجملمتعي وبناء القدرات.
 .2.2مراحل العملية

املرحةل الوىل يف معل ألية االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يه تشخيص اخلالف
وذكل بتجميع الُكّ الاكيف من املعلومات من امليدان وحتليلها لفهم س ياق وأطراف ومسأةل
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اخلالف ،وي ُّت حتديد مؤرشات الحامتل نشوب العنف وألية ملراقبة هذه املؤرشاتّ ،مث
تلهيا مرحةل الاسترشاف ووضع السيناريوهات اخملتلفة اليت ميكن أن يؤول الهيا اخلالف.
كثرير من املراكز اليت تتناول اخلالف عن بعد يتوقّف معلها عند هاتني املرحلتني .غري أ ّن
مراكز أخرى تتجاوز ذكل اىل مرحةل اعداد خطط معل للتجاوب مع خمتلف الاحامتالت،
ّمث اىل مرحةل االنذار املو ّجه للطراف ،مبا يف ذكل مقرتيف العنف وحضاايه ،ودعوة
أحصاب النفوذ عىل املس توى احملىل وادلول للتدخل ،بل تسامه بعض املراكز حّت يف
مرحةل اعداد الاس تجابة املالمئة للوضع والتدخّل من أجل احلدّ من العنف وترش يد
اخلالفّ .مث تيل مرحةل املتابعة والتقيمي.
 .3.2رشوط النجاح

من رشوط جناح ألية االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة واس تدامهتا الطابع اجلامع
التشاريك أثناء التحليل والتخطيط واالجناز ،مفن الرضوري أن تُرشك اللية ك أحصاب
املصلحة من هجات رمسية س ياس ية وادارية وأمنية وقيادات دينية وأعيان ومثلني عن
أحصاب العامل وعن اجملمتع املدين والعنرص النسوي والش باب .وجيب احلرص عىل ارشاك
ّ
ك التيارات املتواجدة يف اجملمتع مبا يف ذكل املتشدّ دة ،وتكون لللية بذكل متثيلية واسعة
ودمع من اجملمتع احمليل (روابط أفقية) ،ومن السلطات احمللية والوطنية وادلولية (روابط
معودية) ،ويوفّر ذكل لللية قدرا كفيا من الرشعية لتقوم مبهمهتا بفاعلية وعىل أحسن
َصمت يف اطار ض ّيق هيأ ر
وجه .أ ّما اذا ُ ّ
ك وخططر للرصد والتدخّل ال حتظى بدمع واسع
فا ّن مصريها ال حماةل الفشل.
من رشوط النجاح أيضا امللكية احمللية لللية ،كون الفاعلني احملل ّيني أقدر من غريمه عىل
التحوالت ادلقيقة اليت تطرأ عىل اجملمتع عىل املس توى ّ
احمليل وعىل التقاط االشارات
فهم ّ
تطور اخلالف اىل عنف.
اخلفيفة اليت قد تس بق ّ
ومن رشوط النجاح مرونة اللية يف التأقمل مع ّ
التغريات اليت قد تطرأ عىل الس ياق ،وال
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مكوانت اللية.
ي ُّت ذكل ا ّال اذا توفّرت الثقة وسادت روح التعاون بني ّ
وال ب ّد من الشفافية حول الغرض من ألية االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة وطريقة
معلها حّت ال حتوم شكوك حولها داخل اجملمتع احمليل ،واهتامات بأ ّن لها أجندات خمفية،
كلجندة اخملابراتية.
ومن الرضوري أن ينتبه القامئون عىل اللية يف كفة اخلطوات ل ْن ال يُلحق معل اللية
ابلرضر وال يفامق التوتّرات القامئة عوض ُتفيفها .وهذا الزتام مبدأ أساس يف كفة مقارابت
ترش يد اخلالف أال وهو "مبدأ تفادي الرضر" :أ ّي التدخّل فقط اذا كن ذكل جيلب
قمية مضافة ويمكّل هجود الفاعلني الخرين بطريقة بناءة .ومن أشاكل الرضر االحباط
وخيبة المل اليت قد تصيب الفاعلني اذا كنت االشاكالت املطروحة تفوق قدرهتم عىل
الاس تجابة .كام يس تلزم "مبدأ تفادي الرضر" االدارة املسؤوةل للمعلومات اجمل ّمعة اليت
حساسة ،واذا ما ُأخرجت من س ياقها أو وقعت يف أايد غري أمينة ،قد
قد تكون ّ
تُس تخدم لتأجيج التوتّرات ومفامقة اخلالفات.
 .4.2هيكلة اآللية

حتتاج ألية االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يف هيلكهتا اىل هجة داعية ،واىل
احملرك للعملية ،واىل مراقبني
مسه ّ
ّل/ميرس للمداوالت ،واىل مجموعة مركزية تكون يه ّ
متخصصني واىل
ومقيّمني يف امليدان ،واىل سكراترية للمتابعة واىل استشاريني تقنيني ّ
دامعني ماليني .وينبغي أن ي ُّت معل اللية بشلك تعاوين بني ّ
مكوانهتا يف مجيع املراحل،
ك ّ
من معليات التحليل والاسترشاف ووضع اخلطط ،اليت جيب ُحت ّني جامعيا ابس مترار،
اىل معليات االنذار والاس تجابة واملتابعة والتقيمي.
ر
المؤشات
 .5.2تحديد

حتديد مؤرشات تد ّل عىل وشك نشوب العنف والتصعيد خطوة حيوية يف االنذار املبكر
والاس تجابة الرسيعة .واس تعامل مؤرشات غري مالمئة للس ياق هتدّد معل اللية ابلفشل.
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ومن الفضل وضع املؤرشات بطريقة تشاركية ،تشمل أوسع نطاق مكن من أحصاب
املصاحل احملليني .ومن الرضوري حتيني املؤرشات ابس مترار ،ل ّن املؤرشات غري احملدّثة
ال تفيد يف معلية الرصد.
يقسم بعض اخلّباء مؤرشات اندالع العنف اىل ثالثة أقسام )1( :الس باب النظامية
ّ
(الساس ية ،الهيلكية ،العميقة)؛ ( )2الس باب ادلانية (احليثيات اخلاصة ابلس ياق)؛
( )3احملفّزات الفورية (ك ما ميكن ان يتسبّب يف اشعال فتيل العنف) .وي ُّت تقس مي
املؤرشات أيضا اىل مك ّية (عدد حوادث العنف أو الضحااي مثال) ونوعية ّ
(كتدين التفاعل
1
بني اجملموعات البرشية).
انقش العديد من الباحثني قضية حتديد املؤرشات ،2و ّ
يبني املثال اليت مجموعة من
املؤرشات ذات الصةل ابخلالفات داخل ادلول اليت حتمكها أنظمة تسلّطية.
املؤرشات العسكرية :اشرتاء أسلحة القمع وتكنولوجية التحُك الس ياس؛ وجود فيالق
خمتصة يف القمع؛ عسكرة اجملمتع املدين والس ياس؛ أنشطة عسكرية؛ ترصحيات تناشد
ابحلل العسكري-المن.
مؤرشات العنف :انهتأكت حقوق االنسان؛ عنف ادلوةل واملعارضة؛ ارتفاع نس بة اجلرمية؛
ارتفاع نس بة الانتحار؛ تداول السلحة.
املؤرشات الس ياس ية :فقدان الرشعية؛ ضعف مؤسسات ادلوةل؛ عدم الاس تقرار؛ تفامق
حزبية النخب احلامكة وتقس مي املعارضة الس ياس ية؛ دمع شعيب لل ّمترد.
املؤرشات الاقتصادية :نس بة البطاةل مرتفعة أو يف ارتفاع؛ معوم الفقر؛ انتشار الفساد؛
اهنيار الاقتصاد.
املؤرشات الاجامتعية :نزوح داخيل خضم؛ ازدايد الهجرة اىل اخلارج (خاصة النخبة)؛
تفيش اليأس يف رشاحئ اجامتعية واسعة؛ اس تقطاب الوحدات الاجامتعية (العائةل،
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احلزب ،امجلعية ،اخل).
املؤرشات االيديولوجية :وجود أقليات ايديولوجية أو س ياس ية تنرش الحقاد؛ توظيف
االعالم لدلعاية احلربية؛ ارتفاع الغلو ادلين؛ اس تغالل احلُك للخالفات الاجامتعية و/أو
العرقية و/أو ادلينية.
 .6.2أنواع االستجابة

القوة (الاعامتد عىل القرسية أو الهتديد
ُتتلف مقارابت الاس تجابة مفهنا ما يستند اىل ّ
ابس تعاملها) ومهنا ما يستند اىل احلقوق (الاعامتد عىل قوانني ادلوةل أو ما يعادلها من
أعراف وقواعد "تقليدية" أو حملية) ومهنا ما يستند اىل املصاحل (الكشف عن مصاحل
أطراف اخلالف اخملتلفة والعمل عىل حتقيقها عىل النحو الفضل عن طريق احلوار).
 .3أجيال آليات اإلنذار المبكر واالستجابة الرسيعة

تطور أليات االنذار املبكر
يقس ّم الباحثون من أمثال مقر روبسينغ 3وستيفن ليتشّ 4
والاس تجابة الرسيعة اىل عدّة أجيال لتصل اىل ما يه عليه اليوم.
اجليل ال ّولّ :ت تطوير اجليل ال ّول من ِقبل املنظامت غري احلكومية ادلولية وهيئة المم
املتحدة ووكالهتا .يف هذا الصنف من الليات ،ي ُّت اللجوء اىل مراقبني ينشطون بعيدا
عن بؤر اخلالف .وت ُّت احاةل املعلومات املتوفّرة خلّباء يتول ّون حتليلها .وي ُّت الاعامتد عىل
معطيات عامة (الصحف والتقارير املتاحة للعموم) بدل التحاليل المك ّية واملعرفة ادلقيقة
والعميقة للس ياق احمليلُ .حتال التقارير اىل اجملموعة ادلولية متهيدا لتد ّخل دبلوماس أو
س ياس أو عسكري عىل مس توي املسار الول (.)track 1
اجليل الثاين :اجليل الثاين نسخة اقلميية من اجليل ال ّول ،حيث جيمع مراقبون حملّيون أو
خارجيون بياانت من امليدان ،مغل ّبني العناِص المكّية (املبنية عىل الرقام)ُ .وحتال تكل
البياانت اىل مراكز اقلميية ف ُيحلّلها اخلّباء (حمليون او خارجيون) ّمث يُعدّون تقاريرمه عىل
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أساسها لصاحل هيئات دولية أو اقلميية أو وطنية .ومثل ما هو عليه احلال يف اجليل
الول ،تركّز الاس تجابة هنا عىل التدخل ادلبلوماس أو الس ياس أو العسكري عىل
مس توى املسار الول ( ،)track 1مع تدخّل بني احلني والخر للطراف الفاعةل عىل
مس توى املسار الثاين (.)track 2
الهوة بني االنذار والاس تجابة من
اجليل الثالث :هتدف أنظمة اجليل الثالث اىل س ّد ّ
خالل توحيد وظائف املراقبني واحمللّلني واملس تجيبني ،واىل جتهزي الطراف الفاعةل احمللّية
لوظيفيت املراقبة والاس تجابة ،رمغ أن التحليل حيدث غالبا يف مكتب مركزي مبساعدة
خّباء حملّيني و/أو خارجيني .قد ت ُّت الاس تجابة عّب هيأك حملّية ،تُصقل فهيا قدرات
الاس تجابة ،أو من خالل أليات ادلوةل أو اجملمتع املدين.
اجليل الرابع :من أمه خصائص اجليل الرابع اس تخدام تقنيات التعهيد امجلاعي أو ما يُسمى
حبشد املصادر مجلع املعلومات ( )crowd-sourcingوبرامج النشاء خرائط لتحديد
مواقع احلشود املس هتدفة ومجلع املعلومات من أي خشص ومن ك خشص ميكنه أن يكون
مصدرا للمعلومات ( )crowd-mappingبدال من تدريب مراقبني حملّيني .كام قد ُجتمع
املعلومات من خالل نظام حاسويب مركزي يضع املعلومات يف متناول امجليع ،فتَوف هر تكل
الترصف بطرق من شأهنا منع العنف أو احل ّد
املعلومات للعموم يُمكّن الفراد من رسعة ّ
منه.
 .4آليات اإلنذار المبكر واالستجابة الرسيعة القائمة عىل المجتمع
ّ
المحىل
ي

املقارابت القامئة عىل اجملمتع ّ
احمليل متج ّذرة فيه وذكل مفتاح اس تدامهتا .وت ّمتزي عن غريها
بكوهنا حترص عىل أن يكون اجملمتع ّ
احمليل املاكن ال ّول اذلي تُس تخدم فيه املعلومات
اجمل ّمعة .وال تُرفع تقار رير ابملعلومات اىل أطراف اثلثة ا ّال بعد أن يتلقّاها اجملمتع ّ
احمليل ُوحيلّلها.
وي ُّت اختيار املراقبني اذلين يقومون برصد املؤرشات عىل أساس اس تبيان يُعبّأ دوراي،
بشلك يضمن التعددية (اجلنس ،الانامتء اجلغرايف ،الفئة الاجامتعية ،اخل ،).كام تُس تعمل
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أنسب اللغات لتدوين املعلومات اجمل ّمعة .وي ُّت التحقّق من حصّة املعلومات اجمل ّمعة مبقارنة
عدة مصادر ،واالتصال ابلفئات املعنية من اجملمتع ّ
احمليلّ .مث ي ُّت حتليل املعلومات احملقّقة
بغرض حتديد الوضاع اليت حتتاج اىل اس تجابة ،ومراجعة املؤرشات وتعديلها ،وتوفري
املعلومات الهامة مجليع رشاحئ اجملمتع ّ
احمليل .ويبقى الاختبار احلقيقي لنظام االنذار املبكّر
والاس تجابة الرسيعة هو قدرته عىل توليد اس تجابة ف ّعاةل عندما ُحتدَّد املشأك وتُطلق
االنذارات .وتعمل الاس تجابة اجملمتعية عىل المتكني من خالل منح اجملمتعات احمللّية دورا
يتحول الرتكزي عىل الفرص املتاحة للمجمتع ّ
احمليل ،ابالستناد اىل
يف ادارة أمهنم اخلاص .و ّ
التوافق ،والبناء عىل القدرات احمللية املتوفّرة ،والتد ّخالت اليت تقودها الطراف ادلاخلية.
وذكل ال حيول دون احلشد والتنس يق مع الخرين ،فقد تتجاوز بعض الوضاع أو املشأك
داخل اجملمتع ّ
احمليل قدرة ذكل اجملمتع عىل التعامل معها مبفرده ،بسبب الافتقار اىل الدوات
الالزمة ،فيلجأ اىل بناء عالقات مع أطراف فاعةل خارجية.
 .5خالصة

تُس تعمل أليات االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يف جماالت خمتلفة ،مهنا جمال اخلالف
والسمل ،لتجنّب اندالع العنف وحتاش يه ومعاجلة أس باب اخلالف العميقة واستباق
الاس تقطاب والتصعيد عندما يكون اخلالف يف حاةل مكون ،واحلدّ من تفامق شدّة العنف
حني يكون اخلالف مفتوحا .وتعمتد اللية عىل تشخيص اخلالف وحتليهل بناء عىل
معلومات موثوقة وحتديد مؤرشات الحامتل نشوب العنف وألية ملراقبة هذه املؤرشات
ووضع السيناريوهات اخملتلفة اليت ميكن أن يؤول الهيا اخلالف واعداد خطط معل
للتجاوب مع خمتلف الاحامتالت .ولنجاح اللية وضامن اس تدامهتا جيب احلرص عىل
الطابع اجلامع التشاريك أثناء التحليل والتخطيط واالجناز .وقد ّمرت أليات االنذار املبكر
والاس تجابة الرسيعة بعدّة أجيال وطرأت علهيا حتسينات مجّة جعلهتا أكرث فعالية
واس تدامة وقراب من اجملمتع احمليل.

92

الفصل السادس
مقاربات ترشيد الخالف

احملتوايت
 .1مقدّمة 94 ........................................................................................
 .2أشاكل التجاوب مع اخلالف94 .............................................................
 .3مواقف الطراف من اخلالف95 ...........................................................
 .4أليات ترش يد اخلالف 98 ....................................................................
 .5خالصة 101 ....................................................................................

مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

بعد حتليل اخلالف وتشخيصه واسترشاف مأالته تأيت مرحةل التدخّل لرتش يده ،ويتناول
حتوَل اىل
هذا الفصل خمتلف املقارابت لرتش يد اخلالف ابلطرق السلمية واحليلوةل دون ّ
خالف عنيف .وقد صنّف اخلّباء من أكدمييني وموظفني أميني العديد من أشاكل
التجاوب مع اخلالف سي ُّت ذكرها وتعريفها بداية .ومبا أ ّن ترش يد اخلالف مرتبطر مبواقف
الطراف من اخلالف وميلهم اىل مقاربة دون الخرى فست ُّت مناقشة خمتلف املواقف
املمكنة بعد ذكل .ويف الخري س ُتعرض خمتلف الليات السلمية اليت قد تُس تعمل لرتش يد
اخلالف.
 .2أشكال التجاوب مع الخالف

تُس تعمل العديد من العبارات من طرف الباحثني يف جمال اخلالف للمتيزي بني أشاكل
التجاوب مع اخلالف )1( :الوقاية من اخلالف العنيف ( violent conflict
 )preventionوهتدف اىل تفادي نشوب خالف عنيف؛ ( )2تسوية اخلالف
التوصل اىل اتفاق؛
( )conflict settlementوهتدف اىل اهناء السلوك العنيف عّب ّ
( )3ادارة اخلالف ( )conflict managementوهتدف اىل احلد من العنف وتفاديه
يف املس تقبل برتقية تغيريات سلوكية اجيابية دلى الطراف؛ و ّفض اخلالف ( conflict
 )resolutionوهو التعامل مع أس باب اخلالف والسعي اىل بناء عالقات جديدة ومتينة
بني الطراف؛ وترش يد اخلالف أو حتويهل ( )conflict transformationوهو التعامل
مع مصادر اخلالف الاجامتعية والس ياس ية الوسع والسعي اىل حتويل الطاقة السلبية
للعنف اىل تغيري س ياس واجامتعي اجيايب.1
ويس تعمل نظام المم املتحدة عبارات ماثةل من منطلق السالم )1( :صنع السالم
( )peace-makingاذلي ُّيدف اىل معاجلة خالف عنيف قامئ ،وينطوي عادة عىل
معل دبلوماس من أجل الوصول بأطراف اخلالف اىل اتفاق عن طريق املفاوضات؛
( )2انفاذ السالم ( )peace-enforcementاذلي ينطوي عىل تطبيق طائفة من
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التدابري القرسية ،مبا يف ذكل اس تعامل القوة العسكرية ويتطلب االذن الرصحي من جملس
المن؛ ( )3حفظ السالم ( )peace-keepingاذلي ُّيدف اىل منع عودة العنف بعد
تسوية اخلالف؛ ( )4بناء السالم ( )peace-buildingاذلي ُّيدف اىل احلد من خطر
الانزالق اىل خالف عنيف أو العودة اليه ،وذكل عن طريق تعزيز القدرات عىل مجيع
املس توايت الدارة اخلالف ،وارساء الساس لسالم وتمنية مس تدميني.
 .3مواقف األطراف من الخالف

ّ
يوحض الشلك اليت مخسة سيناريوهات ملواقف الطراف من اخلالف بناء عىل تركزيمه
ا ّما عىل الهدف (احملور العمودي/سلوك جازم) أو عىل العالقة مع الطرف الخر (احملور
الفقي/سلوك تعاوين) .وميكن أن يكون الرتكزي منعدما ( ،)0أو جزئيا (½) أو لكّيا
(.)1

 -1سيناريو "راحب/خارس" أو "منترص/مهنزم" ()win/lose
يغرت الطرف القوى بقوته ويرى أنه قادر عىل معاجلة المر بطريقته
يف هذا السيناريو ّ
متسك ابلهدف عىل احلفاظ عىل
دون احلاجة اىل الطرف الضعف .وهو بذكل يفضّ ل ال ّ
العالقةّ .
يتحُك يف هذا املوقف منطق التنافس ،والرغبة يف التحُك والس يطرة واالكراه،
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وامليل اىل اس تعامل القوة واملواهجة والعنف.
 -2سيناريو "خارس/راحب" أو "مهنزم/منترص" ()lose/win
هذا السيناريو يقابل ال ّول فهو صورة املرأة َل .حيث يوافق الطرف الضعف عىل ّ
ك
ما يقوَل الطرف القوى ،ويكون ذكل يف الغالب نتيجة الضعف الشديد وعدم التاكفؤ،
فيكون املوقف حيهنا تكتياك يف انتظار توفّر القوة الالزمة للمغالبة .لكن قد يكون هذا
املوقف انبعا من منطق املوافقة والهتدئة والتسوية ،حيث يرى الطرف اذلي يتبنّاه أ ّن
تحق التوتّر ،فيفضّ ل بذكل احلفاظ عىل العالقة مع الطرف الخر
مسأةل اخلالف ال تس ّ
عىل حساب الهدف.
 -3سيناريو "خارس/خارس" أو "مهنزم/مهنزم" ()lose/lose
قد يصل اخلالف العنيف ابلطرفني اىل االهناك واالحباط املشرتك فيفضّ الن الانسحاب
الهترب منه واالبقاء عىل الوضع الراهن .كام قد يكون
وجتاهل اخلالف بيهنام وجتنّبه و ّ
تحق
املوقف من ابب املواربة ،أو عن قناعة مشرتكة بأ ّن املسأةل اخلالفية بيهنام ال تس ّ
يضطر الطرفان اىل مثل هذا املوقف
اجملازفة بقطع أو افساد العالقة اليت تربطهام .وقد ّ
حتت الضغط والهتديد اخلاريج.
 -4سيناريو "رارس/رارس" أو "منزتم/منزتم" ()wose/wose
هذا السيناريو هو ما يُطلق عليه امس "احل ّل الوسط" ،وهو ح ّل توافقي يقبل مبوجبه ّ
ك
طرف ابلتنازل عن يشء من مطالبه اذا قام الطرف الثاين ابملثل .ويلجأ الطرفان اىل هذا
السيناريو عندما تتاكفأ قوى الطرفني ويقتنع الكهام بأ ْن ال أفق للنرص ،وقد ي ُّت ذكل حتت
ضغط خاريج .و ّ
يودل هذا السيناريو دلى الطرفني قدرا من الارتياح وعدم الرضا املتبادل
يف أن واحد (االحساس بنصف انتصار ونصف اهنزام ،أي حاةل "انزتام  .)"wose -وقد
يكون انهتاج هذا املوقف تكتيكيا لرحب الوقت واس تعادة القوة الالزمة لتحقيق اجلزء
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املتنازل عنه من الهداف.
 -5سيناريو "راحب/راحب" أو "منترص/منترص" ()win/win
هذا هو السيناريو املثال اذلي حيفظ مصاحل الطرفني وحيافظ عىل العالقة بيهنام يف نفس
التوصل اىل احل ّل ي ُّت ابلتعاون واحلوار
الوقت ،حيث يصل الطرفان اىل قناعة بأن ّ
والبحث معا عن طريقة لتجاوز اخلالف ،واس تحداث واقع جديد يس توعب اهداف الك
حيس فيه ّ
ك طرف بأن ّه منترص .ويتطلّب هذا السيناريو قفزة فكرية
الطرفني املرشوعةّ ،
وقدرة عىل التخ ّيل واالبداع ،واىل نظرة متجدّ دة ابس مترار.
يُس ّمى اخلطّ املائل اذلي ّمير ابلسيناريوهات  5-4-3مسار السمل.
يعرض اجلدول اليت من تصممي يوهان غالتونغ 2هذه السيناريوهات.
العملية
النتيجة
املقاربة
الرمق املوقع
 0 ، 1 1ا ّما الطرف ال ّول أو الطرف الثاين انتصار/اهنزام عراك
 1 ، 0 2ا ّما الطرف ال ّول أو الطرف الثاين اهنزام/انتصار عراك
 0 ، 0 3ال الطرف ال ّول وال الطرف الثاين انسحاب تأجيل
ح ّل وسط تفاوض
 ½ ، ½ 4نصف للطرف ال ّول ونصف
للطرف الثاين
حوار
جتاوز
 1 ، 1 5الطرف ال ّول والطرف الثاين
كام يعرض الشلك اليت السيناريوهات امخلسة بطريقة ماثةل ،تض ّم ( )1التنافس :ارضاء
املصاحل اذلاتية ولو عىل حساب مصاحل الطرف الخر؛ ( )2القبول :احلرص عىل
الاس تجابة ملطالب الطرف الخر ولو عىل حساب املصاحل اذلاتية؛ ( )3التجنّب:
الالزتام بعدم اُتاذ أي اجراء بشأن اخلالف أو البقاء خارج س ياق اخلالف؛ ( )4التنازل:
ّ
ُتيل ك طرف عن يشء ما للوصول اىل ح ّل؛ ( )5التعاون :الوصول اىل ح ّل مقبول
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من طرف مجيع الطراف من خالل احلوار البنّاء.

 .4آليات ترشيد الخالف

ميكن التعامل مع اخلالف عن طريق العنف أو ترش يده بطرق سلمية .وحماوةل ترش يد
اخلالف قد ت ُّت ابس تعامل احدى الليات الامثنية املبيّنة يف اجلدول اليت ،مهنا ما يه
أحادية الطرف أي مببادرة أحد الطراف دون ارشاك الطرف الخر ،ومهنا ما يه ثنائية
ومتعدّدة الطراف أي يشرتك فهيا الطرفان أو تشرتك فهيا الطراف ان كنوا أكرث من
اثنني ،ومهنا ما تتطلّب تدخّل طرف اثلث.
طرف اثلث
ثنايئ  /متعدّد الطراف
أحادي الطرف
 )1الر ّد أو التنازل احلسن  )2احلوار واملامرسة املشرتكة  )4الوساطة
 )5التحكمي
 )8ادلفع احلسن وجلب ادلمع  )3التفاوض
 )6املقاضاة
 )7التدخّل احلسن
مقتبس من معل كريس توفر مور 3مع اضافة املقارابت  7 ،1و 8

98

مقارابت ترش يد اخلالف
 )1الر ّد أو التنازل احلسن
اللية الوىل يه "الر ّد أو التنازل احلسن" ( )good concessionأي مبادرة أحد
الطراف اىل ر ّد احلقوق اىل الطرف الخر ،بعد مراجعة النفس والانتباه للخطأ والتوبة،
أو اىل التنازل عن بعض احلقوق يف سبيل حتقيق السمل واحلفاظ عىل العالقة المثينة مع
الطرف الخر .وينبغي أن يكون هذا املوقف انبعا من قناعة معيقة بأ ّن السمل يس تحق
التضحية ببعض احلقوق وليس شالك من أشاكل جتنّب اخلالف بسبب نقص القوة
الالزمة الس تعادة احلقوق ،ل ّن ذكل من شأنه أن ّ
يودل الشعور بعدم الارتياح واملرارة
والكراهية وروح الانتقام .هذا السيناريو مكن ولكنه اندر.
 )2احلوار واملامرسة املشرتكة
اللية الثانية يه "احلوار واملامرسة املشرتكة" ( )dialogue and diapraxisويه
التبادل بني الطراف ابلقول املشرتك أو ابلفعل املشرتك بغية التعارف وكرس الصور
المنطية عن الطرف الخر وأنسنته واالصغاء اليه وبناء الفهم املشرتك وتعزيز الثقة املتبادةل.
وال هتدف هذه اللية ابلرضورة اىل الوصول اىل اتفاق واخلروج بقرارات واجراءات قابةل
للتنفيذ .املامرسة املشرتكة أكّب قدرة عىل بناء الثقة من احلوار (التحادث) وكام يقول ابن
اجلوزي يف صيد اخلاطر "ادلليل ابلفعل أرشد من ادلليل ابلقول".
 )3التفاوض
اللية الثالثة يه "التفاوض" ( )negotiationويه احملاداثت بني الطراف ،مبحض
التوصل اىل اتفاق والتوقيع عليه وتنفيذه ،وتكل الغاية يه وجه
ارادهتم وعن قناعة ،بغية ّ
الفرق بني التفاوض واحلوار.
 )4الوساطة
اللية الرابعة يه "الوساطة" ( ،)mediationفعندما يصعب عىل الطراف الاخنراط
99

مدخل اىل ترش يد اخلالف
يف احلوار أو التفاوض مببادرة مهنم ،يصبح تد ّخل طرف اثلث ملساعدهتم عىل ذكل أمرا
رضوراي .ويُسمى هذا الطرف الثالث وس يطا .فالوساطة اذن عبارة عن دمع للتفاوض،
يقوم به طرف اثلث مبوافقة أطراف اخلالف .وقد يكون ادلمع هميالك يتدخّل فيه الطرف
الثالث يف العملية واحملتوى ،كام قد يكون ادلمع غري هميلك يقترص فيه دور الطرف الثالث
عىل املساعدة اللوجستية (تسهيل أو تيسري – .)facilitation
 )5التحكمي
اللية اخلامسة يه "التحكمي" ( ،)arbitrationيس متع احلَ َُك املتّفق عليه من ِقبل
الطراف اىل ّ
ك الطراف ّمث ّيقرر .هذه اللية تأيت بنتيجة فقط اذا ات ّفق أطراف اخلالف
عىل الامتثال لقرار احل ََُك ،لنه ال ميكل ألية لتنفيذ قراره.
 )6املقاضاة
اللية السادسة يه "املقاضاة" ( ،)law enforcementينظر القايض يف القضية ّمث
يُصدر حمكا و ي ُّت تنفيذ احلُك من ِقبل سلطة/ألية انفاذ القانون.
 )7التدخّل احلسن
اللية السابعة يه "التدخّل احلسن" الصالح ذات البني (،)good intervention
عند تعنّت أحد الطرفني ورفضه الاخنراط يف ّ
ك الليات السابقة نظرا النعدام الامتثل،
يتد ّخل ر
طرف اثلث ذو سلطة اعتبارية أو ّقوة مادية من أجل اقناعه بقبول ادلخول يف
﴿وان
حماداثت أو بغية اعادة توازن القوى بني الطرفني .وذكل ما تشري اليه الية الكرميةَ :
امها عَ َىل ْ ُالخْرى فَقَاتِلُوا ال َّ ِيتِ
َطائِ َفتَ ِان ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ا ْقتَتَلُوا فَأَ ْص ِل ُحوا بَيْهنَ ُ َما ۖ فَان بَغ َْت ا ْحدَ ُ َ
َٰ
ِ
يء ا َ ٰىل َأ ْم ِر اللَّـ ِه ۚ فَان فَ َاء ْت فَأَ ْص ِل ِ ُحوا بَيْهنَ ُ َما ِابلْ َعدْ لِ َو َأ ْق ِس ُطوا ۖ ا َّن الل َّـ َه ُ ِحي هب
تَب ِغي َح َّّت تَ ِف
ِ
ْْ ْ ِ ِ ٰ ِ َ 4
ِ
ال ُمقسط َني﴾ .
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 )8ادلفع احلسن وجلب ادلمع
اللية الثامنة يه "ادلفع احلسن وجلب ادلمع" الس تعادة توازن القوى ( non-violent
 ،)resistance/ advocacyيف حاةل عدم الامتثل احلا ّد للقوة بني الطرفني وغياب تد ّخل
طرف اثلث َل القدرة عىل التأثري ،هتدف املقاومة الالعنفية اىل اعادة توازن القوى
ابس تخدام املوارد ادلاخلية ،وهتدف املناِصة اىل تعبئة ادلمع اخلاريج لقضية الطرف
الضعف.
 .5خالصة

مثّة العديد من أشاكل التجاوب مع اخلالف يُطلق علهيا اخلّباء عبارات "الوقاية من
اخلالف العنيف" و"تسوية اخلالف" و"ادارة اخلالف" و" ّفض اخلالف" و"ترش يد
اخلالف" ،ولهذه العبارات مقابالت يف نظام المم املتحدة ويه "صنع السالم" و"انفاذ
السالم" و"حفظ السالم" و"بناء السالم" .وللك شلك من الشاكل هدف حمدّد يف
التعامل مع مسببات اخلالف وجذوره وأعراضه وتداعياته .كام أ ّن ديناميكية اخلالف
تطور مساره مرتبط مبواقف الطراف من اخلالف وميلهم اىل مقاربة دون الخرى
و ّ
ومدى تركزيمه عىل الهدف اذلي يريدون حتقيقه أو عىل العالقة مع الطرف الخر،
وترتاوح هذه املواقف بني التنافس ،والقبول ،والتجنّب ،والتنازل ،والتعاون ،وال ّ
شك
لفض اخلالف يضمن املصاحل املرشوعة للطراف
أن املوقف الخري هو أفضل سبيل ّ
وحيافظ عىل العالقة بيهنم ويسمح بتجاوز اخلالف عن طريق احلوار اذلي يفيض اىل
حاةل "راحب/راحب" أو "منترص/منترص" .ومثّة أليات للتعامل مع اخلالف وترش يده بطرق
سلمية مهنا ما هو أحادي الطرف (الر ّد أو التنازل احلسن؛ ادلفع احلسن وجلب ادلمع)،
ومهنا ما هو ثنايئ الطرف أو متعدّد الطراف (احلوار واملامرسة املشرتكة؛ التفاوض)،
ومهنا ما يتطلّب تدخّل طرف اثلث (الوساطة؛ التحكمي؛ املقاضاة؛ التدخّل احلسن).
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

فالصيب يبدأ جتاربه يف التفاوض
يتدرب علهيا االنسان منذ نعومة أظافره.
التفاوض همارة ّ
ّ
مع أقرانه خبصوص تقامس اللعاب ،ومع وادليه لـ ّما يرغب يف احلصول عىل يشء ما.
ويس ّمتر يف حشذ همارات التفاوض مع مرور الوقف يف الس ياقات العائلية وادلراس ية
واملهنية .وذكل ما جيعل دليه حدّا أدَن من القدرة عىل التعامل مع اخلالف عند وقوعه.
غري أنه يف كثري من الحيان يعجز أطراف اخلالف عىل اجللوس عىل مائدة التفاوض
مثال النقطاع التواصل املبارش بيهنم ،فيحتاجون اىل طرف اثلث يقوم مقام الوس يط
ُتص العديد
اذلي يسهّل معلية التفاوض بيهنم .حظيت معليات التفاوض والوساطة اليت ّ
من اجملاالت اخلاصة والعامة (العائلية ،التجارية ،الس ياس ية ،اخل ).ابلعناية من طرف
طوروا اطارا نظراي بناء عىل التجارب املرتامكة ،وحدّدوا مبادئ
العديد من الباحثني اذلي ّ
ورشوطا لنجاح التفاوض والوساطة وهذا هو موضوع هذا الفصل.
 .2التفاوض

ّت يف الفصل السابق التعريف الاصطاليح للتفاوض عىل أنه حماداثت بني أطراف
التوصل اىل اتفاق والتوقيع عليه وتنفيذه ،وأنه
اخلالف ،مبحض ارادهتم وعن قناعة ،بغية ّ
خيتلف عن احلوار كون هذا الخري ُّيدف اىل التعارف وبناء الفهم املشرتك وتعزيز الثقة
املتبادةل ،وليس ابلرضورة اىل الوصول اىل اتفاق واخلروج بقرارات واجراءات قابةل
للتنفيذ .كام ي ّمتزي التفاوض كلية من أليات فض اخلالف عن ألييت الوساطة والتحكمي يف
عدم اللجوء اىل طرف اثلث يشارك يف احملاداثت ،واذا ُوجد مسهّل للتفاوض بني أطراف
اخلالف فا ّن دوره يقترص عىل توفري الاستشارة التقنية وادلمع اللوجس يت لعملية
التفاوض .وهناك العديد من التعريفات ملفهوم التفاوض نذكر مهنا عىل سبيل املثال
التعريف اذلي قدّمه روجر فيرش وزمالؤه يف كتاهبم الشهري "الوصول اىل نعم :التفاوض
للوصول اىل اتفاق دون استسالم" 1واذلي يعتّب التفاوض وس يةل أساس ية للحصول عىل
للتوصل اىل اتفاق عندما يكون دلى
ما يريده طرف من طرف أخر ،وتبادل مص ّمم ّ
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الطرفني مصاحل بعضها مشرتك وبعضها متضارب.
 .1.2رشوط نجاح التفاوض

مثّة عدة رشوط رضورية لنجاح أ ّي تفاوض بني أطراف اخلالف تشمل أوال :سلوك
التفاوض أي اس تعداد الطراف ونظرهتا ومقارابهتا للتفاوض ،اثنيا :مضمون التفاوض أي
املواقف واملصاحل والهداف املطروحة للتفاوض ،اثلثا :معلية التفاوض ،أي كيفية
التفاوض و َمن يشارك فيه وبرعاية َمن .وفامي ييل مخسة رشوط ينبغي أن تتوفّر لنجاح
التفاوض ويه التاكفؤ واملرشوعية والمتثيلية والرشعية واملرجعية.
( )1التاكفؤ :أ ّمه رشط لنجاح التفاوض هو توفّر النية احلس نة واالرادة القوية واجلاهزية
الفعلية دلى مجيع الطراف .وال يتحقّق ذكل اال اذا شعر امجليع برتابط مصاحلهم ببعضها
بكون بعض املصاحل اذلاتية تُصان بشلك ال يُت اال بواسطة التفاوض ،وأنه ليس
البعض و ِ
مثّة بديل أحسن من اتفاق ي ُّت عّب التفاوض ( Best Alternative to a Negotiated
 )Agreement - BATNAمع الانتباه اىل احامتل وجود بديل أسوأ من اتفاق ي ُّت عّب
التفاوض ( Worst Alternative to a Negotiated Agreement -
.)WATNA
( )2املرشوعية :ال بد من النظر يف مرشوعية الهداف واملصاحل وقابليهتا للتفاوض .مفن
القضااي ما ميكن طرحه للتفاوض ومهنا ما هو غري قابل للتفاوض أصال ،مثل احلاجيات
الساس ية للفرد واجملموعة ومهنا املأمن واملأك واملرشب وامللبس وامللجأ ،اخل .وأيضا احلق
يف احلرية ويف احرتام الهوية.
( )3المتثيلية :متثيلية الطراف (وليس دامئا طرفني فقط كام قد ّ
يتومه البعض) أمر حيوي
يف أ ّي خالف ،فغياب أحد الطراف الساس ية أو الثانوية ،املعنية مبخرجات التفاوض،
تتوصل اليه الطراف احلارضة يف
ميكن أن ينعكس سلبا عىل أ ّي اتفاق ميكن أن ّ
التفاوض.
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مفوضا
( )4الرشعية :من الرضوري توفّر الرشعية دلى املفاوض اذلي جيب أن يكون ّ
يعزز موقفه جتاه الطراف
من أحصاب احلق ،ميتكل سلطة رشعية للتفاوض وهذا ّ
تتوصل اليه الطراف صعب التنفيذ من
الخرى .كام أ ّن انعدام الرشعية جيعل أي اتفاق ّ
طرف اجلهة اليت ميث ّلها املفاوض.
( )5املرجعية :املرجعية يه مجموعة النصوص واملؤسسات املتفّق علهيا سلفا واليت يلجأ
الهيا املفاوض لتحديد موقفه جتاه ما يطرأ من أحداث ومواقف يف مسار التفاوض ،ويه
البوصةل اليت حتمي املفاوض من الضياع يف متاهات التفاوض واحلياد عن االطار العام
املفوضة.
اذلي حدّدته َل اجلهة ّ
 .2.2مقاربة مدرسة هارفارد للتفاوض

قد تسقط أطراف اخلالف يف خف التفاوض املستند عىل املواقف وهو ما يُس ّمى ابلتفاوض
متسك ابملوقف ال يتيح فضاء للتوفيق بني
الصفري ،فكام ّت تناوَل يف فصل سابق ،ال ّ
أهداف الطراف وال يُفيض ا ّال اىل حاةل راحب–خارس (مهنزم–منترص) .مفا يرحبه طرف
خيرسه الطرف الخر وهذه معادةل صفرية .وهذا النوع من التفاوض يعمتد أساسا عىل
منطق الهتديد واملساومة واليصلح للتفاوض ا ّال حول مسأةل وحيدة و ّملرة واحدة ويفيض
اىل تدمري العالقة بني الطراف.
أ ّما التفاوض املرتكز عىل املصاحل وهو ما يُس ّمى ابلتفاوض التاكميل اذلي يُعرف أيضا
مبقاربة هارفارد ،فهو أقدر عىل احملافظة عىل العالقة بني الطراف دون التضحية مبصاحل
التوصل اىل حاةل راحب–راحب (منترص–منترص) .وتفرتض
أ ّي طرف .وابماكن هذه املقاربة ّ
هذه املقاربة ابنه ميكن ح ّل اخلالف عندما تتجاوز الطراف مس توى املواقف (ما يقول
ك طرف انه يريده) وتركّز عىل املصاحل (ملاذا يريد ّ
ّ
ك طرف ما يقول انه يريده)،
وعندما يعملون عىل تطوير معايري مقبوةل من طرف امجليع للتعامل مع اخلالف.
وحتدّد مدرسة هارفارد أربعة مبادئ للتفاوض 2ويه:
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( )1فصل الشخص عن املشلك :لتفادي أن تؤثّر طبيعة العالقة بني الطراف عىل
خمرجات معلية التفاوض .ميكن مثال أن يكون للطرف (أ) عالقة جيّدة ابلطرف (ب)
فيدفعه ذكل اىل اتباع سيناريو "خارس/راحب" أو "مهنزم/منترص" حفاظا عىل العالقة مع
الطرف الخر عىل حساب هدفه .وقد يكون للطرف (أ) عالقة سي ّئة ابلطرف (ب)
فيدفعه ذكل اىل انهتاج سيناريو "راحب/خارس" أو "منترص/مهنزم" وامليل اىل اس تعامل
القوة واملواهجة .فصل الشخص عن املشلك معناه أن ّه ّ
يتعني عىل الطرف املفاوض أن
يكون صارما يف التفاوض حول هدفه املرشوع بدون اس تعداء الطرف الخر واعتباره
رشياك يف معلية التفاوض وليس عدوا .ومن فائدة الطرف (أ) أن يصغي اىل الطرف
(ب) وحياول معرفة مصاحله وأحاسيسه وصوره اذلهنية.
( )2الرتكزي عىل املصاحل وليس عىل املواقف :املوقف هو ما يقول الطرف أنه يريده ،أي
يرصح به .أ ّما املصلحة فهيي ادلافع اىل الترصحي ،أي تمكن يف االجابة عىل السؤال:
ما ّ
ملاذا يريد الطرف ما يقول انه يريده؟ وقد ُتتفي وراء املوقف الواحد عدة مصاحل ،كام
أ ّن مثّة أكرث من موقف ميكن أن يع ّّب به عن املصلحة الواحدة .والرتكزي عىل املصاحل
عوض املواقف يسهّل معلية التفاوض بشلك ملحوظ.
( )3االتفاق عىل معايري موضوعية :هذا املبدأ حيول دون الهروةل اىل التفاوض حول ح ّل
واحد ،قد يص ّعب معلية التفاوض وحيدّ من نوعية اخملرجات اليت قد تكون يف أحسن
الحوال سيناريو "رارس/رارس" أو "منزتم/منزتم" أي ما يُطلق عليه امس "احل ّل الوسط".
مفن الرضوري عدم سدّ أفق احللول والاكتفاء حب ّل واحد بل بلورة معايري موضوعية
ومقاييس مس ّ
تقةل عن الهواء والرغبات حتدّد رشوط قبول أ ّي ح ّل تفاويض.
( )4بلورة خيارات متعدّدة :عدم تقدمي خيار واحد للتفاوض .حتديد املعايري املوضوعية
يفتح اجملال للعديد من احللول اليت تقرتهحا الطراف واليت ميكن مناقش هتا والتأكّد من
تلبيهتا لرشوط القبول ،ومن السهل العثور يف مجموعة احللول املقرتحة خيارا تقبهل مجيع
الطراف وحيقّق سيناريو راحب–راحب (منترص–منترص).
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 .3الوساطة

قد ال تمتكّن أطراف اخلالف من الاخنراط يف معلية تفاوض لوحدمه فيحتاجون اىل
مساعدة خارجية ويلجأون اىل هجة راعية للتفاوض يه الوس يط ،وتُس ّمى العملية حينئذ
وساطة .فاذن الوساطة ليست سوى تفاوض بني أطراف اخلالف اليت تبقى يه املسؤوةل
عن احملتوى مبساعدة طرف اثلث يأخذ عىل عاتقه السهر عىل حسن سري العملية بتوفري
الرشوط الرضورية والجواء املواتية وحتفزي الطراف للتقدّم يف املسار.
 .1.3رشوط نجاح الوساطة

مثّة العديد من املواصفات اليت جيب أن يتحىل هبا الوس يط ليكون لعملية الوساطة حظ
يف النجاح مهنا:
( )1االرادة :توفّر ارادة االصالح دلى الوس يط ،القامئة عىل النية الصحيحة والعزمية
الصادقة ،أ رمر رضوري ورشط أساس لنجاح معلية الوساطة ،مصداقا لقوَل تعاىل:
﴿وا ْن ِخ ْف ُ ُْت ِشقَ َاق ب َ ْيهنِ ِ َما فَابْ َعثُوا َح َمكا ِ ّم ْن َأه ِ ِْهل َو َح َمكا ِ ّم ْن َأ ْه ِلهَا ان ُي ِريدَ ا ا ْص َالحا يُ َو ِفّ ِق
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
3
اللَّـ ُه بَيْهنَ ُ َما ۗ ا َّن اللَّـ َه َك َن عَلميا َخبِريا﴾ فالتوفيق يف امله ّمة مرهون ابرادة االصالح .ومن
ِ
الصعب عىل الوس يط النجاح يف هممته اذا اعتّبها واجبا همنيا فقط يقوم به يف اطار
وظيفته دون الاخنراط يف معلية الوساطة بوجدانه .ولع ّل فشل ُكّ هائل من الوساطات
عىل كفة املس توايت مردّه أهنّ ا أولكت اىل بريوقراطيني.
التجرد :أي غياب أ ّي مصلحة ذاتية ،مادية أو معنوية ،مبارشة أو غري مبارشة،
( ّ )2
للوس يط قد تنبثق عن التفاوض ،فيكون بذكل ّمهه الوحيد هو فض اخلالف واحالل
السمل.
( )3املصداقية :مصداقية الوس يط أمر أساس حيدّد مقبوليته دلى الطراف وابلتال
نتيجة املفاوضات .وتُبىن املصداقية مع الوقت خالل مرحةل احملاداثت المتهيدية للبدء يف
معلية الوساطة.
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( )4املعرفة :ال بد للوس يط من المتكّن من همارات التفاوض والوساطة وعىل وجه
اخلصوص أليات تصممي مسار الوساطة اذلي حيدّد بدرجة كبرية نتيجة العملية ،كام ال ب ّد
للوس يط من االملام بس ياق اخلالف ومعرفة خبريطته (أطرافه ومسائهل وأهداف ّ
ك
طرف ،وديناميكية اخلالف ،اخل).
( )5التواضع :غرور الوس يط بقدرته عىل ّفض اخلالف من املوبقات اليت تؤدي يف كثري
من الحيان اىل فشل معلية الوساطة.
( )6عدم ّ
التحزي :عدم احنياز الوس يط اىل طرف من أطراف اخلالف أمر أساس .وعدم
ّ
التحزي ال يعن احلياد أي الوقوف عىل مسافة واحدة فكراي وعاطفيا من كفة الطراف
فذكل يشء ش به مس تحيل ،أمنا يعن معامةل ّ
ك الطراف بعدل ومساواة.
( )7القدرة :ال بدّ للوس يط من القدرة – أو ادلمع من طرف هجة لها القدرة – عىل التأثري
عىل مسار الوساطة ،قبل انطالق الوساطة يف حاةل اخلالفات غري املامتثةل القناع الطرف
املتعنّت ابجللوس عىل مائدة التفاوض ،وأثناء التفاوض حلث الطراف وتشجيعهم عىل
التوصل اىل اتفاق من أجل
بذل اجلهد لتجاوز العقبات اليت قد تواجه العملية ،وبعد ّ
اقناع الطراف برضورة احرتام الزتاماهتم.
( )8الرتيّث :معلية الوساطة قد تطول وحيتاج الوس يط فهيا ان ن َفس طويل والقدرة عىل
الصّب لتجاوز العقبات اليت قد تطرأ أثناء املسار.
( )9املرونة :من أ ّمه ما ّميزي الوس يط الناحج قدرته عىل التأقمل مع ّ
املتغريات واعادة النظر
تطور ديناميكية اخلالف ومواقف الطراف.
يف املقاربة وجتريب طرق بديةل حسب ّ
( )10االبداع :القدرة عىل االبداع دلى املتفاوضني ودلى الوس يط رضورية القرتاح حلول
مبتكرة لتجاوز اخلالف وترش يده وُت ّيل واقع جديد تشعر فيه مجيع الطراف أهنا مضنت
مصاحلها املرشوعة.
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( )11الوفاء ابلوعود :عىل الوس يط أن ال يعد الطراف بيشء ا ّال اذا كن متيقّنا من
قدرته عىل حتقيقه ،فعجزه عن الوفاء بوعوده يرضب مصداقيته ومقبوليته دلى أطراف
اخلالف.
التجرد
بناء عىل ما س بق مفن بني اخلطااي املميتة 4للوساطة )1( :فتور االرادة و ( )2عدم ّ
و ( )3انعدام املصداقية و ( )4اجلهل و ( )5الغرور و (ّ )6
التحزي و ( )7العجز
و ( )8العجةل و ( )9عدم املرونة و ( )10عدم القدرة عىل االبداع و( )11الوعود الاكذبة.
 .2.3أشكال الوساطة وخصائص الوسيط

عكف الباحثون 5يف جمال الوساطة عىل دراسة التجارب السابقة واس تخراج خصائص
الوس يط واس تنباط أشاكل الوساطة ،واقرتحوا عددا من العوامل اليت ميكن اعتبارها
لتصنيف معلية الوساطة.
— الوساطة بتفويض  /بال تفويض :ميكن للوس يط (فردا كن أم منظمة) أن يكون
مفوضا من هجة حكومية أو اقلميية أو دولية ،كام قد يكون غري معمتد ال ميكل
معمتدا ،أي ّ
أ ّي تفويض ويف لكتا احلالتني حيتاج الوس يط اىل قدر كف من املقبولية دلى أطراف
اخلالف ال ميكنه بدوهنا القيام مبه ّمته.
— الوساطة الرمسية  /غري الرمسية :ميكن للوس يط أن يكون رمسيا أو غري رمسي ،وعادة
ما يبدأ مسار الوساطة مبرحةل غري رمسية الس تكشاف اماكنية الوساطة والتواصل
بأطراف اخلالف وبناء الثقة دلُّيم وسّب أراهئم خبصوص اس تعدادمه لعملية وساطة ،وقد
تنهتيي املرحةل غري الرمسية ابطالق مسار رمسي للوساطة قامئ عىل قواعد واجراءات متّفق
علهيا .وميكن حّت يف حاةل بداية مسار رمسي للوساطة اطالق أو االبقاء عىل مسار غري
رمسي مواز وممكّل .وقد جتري معليات الوساطة املتوازية عىل مس توايت خمتلفة :املسار
 1واملسار  2مثال.
متس املسار
— الوساطة عىل املسار  / 1املسار  / 2املسار  :3ميكن للوساطة أن ّ
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الول ( )Track 1وتُرشك القيادات العليا لطراف اخلالف أي مثلني عن احلكومة
متس املسار الثاين
وقيادة القوات املسلحة والفاعلني الس ياس يني وادلينيني البارزين .وقد ّ
( )Track 2وتُرشك القيادات املتوسطة لطراف اخلالف من خنب ومؤثرين يف صناعة
القرار (مثلو اجملمتع املدين والكدمييون واملثقفون والزعامء ادلينيون وقادة العامل ،اخل.).
متس املسار الثالث ( )Track 3وتُرشك اجلهات الفاعةل عىل مس توى القاعدة.
كام قد ّ
والمثل أن متزج معلية الوساطة خمتلف املسارات املتاكمةل.
— الوساطة الفردية  /امجلاعية :قد تكون اجلهة الراعية للتفاوض عبارة عن وس يط
تقسم
مبفرده أو فريق وساطة ،حسب جحم وتعقيد اخلالف القامئ .ففي بعض اخلالفات ّ
املسائل حم ّل التفاوض عىل عدة وسطاء يقوم ابلتنس يق بيهنم كبري الوسطاء املرشف عىل
معلية الوساطة بر ّمهتا .من مزااي الوساطة امجلاعية أهنا متكّن من تصممي معلية وساطة
مشرتكة ومتوازنة.
— الوساطة ادلاخلية  /اخلارجية :قد يكون الوس يط داخليا أو خارجيا ،حسب املسافة
اجلغرافية أو الس ياس ية أو اليديولوجية أو الثقافية اليت تفصهل عن اخلالف وأطرافه.
يكون الوس يط اخلاريج أق ّل تأثّرا ابخلالف وتبعاته ومبخرجات معلية الوساطة من
الوس يط ادلاخيل .يف بعض احلاالت يفضّ ل أطراف اخلالف اللجوء اىل وس يط داخيل
لقربه (اجلغرايف أو الثقايف) مهنم ومعرفته الواسعة ابلس ياق ،ويف حاالت أخرى يفضلون
جمردة من أ ّي اعتبارات قد تؤدّي
وس يطا خارجيا بعيدا عن اخلالف وينظر اليه بعني ّ
اىل احنيازه .من البدُّييي أ ّن الوس يط ادلاخيل جيب عليه أن ّ
يتحىل بعدم ّ
التحزي ومعامةل
ّ
ك الطراف معامةل عادةل ،حّت وان كن غري حمايد ،أي َل ميل فكري أو عاطفي حنو
أحد الطراف .كام ينبغي عىل الوس يط اخلاريج أن يس تعني خبّباء داخليني حميطني
ابلس ياق.
احملرك للعملية
— الوس يط املنخرط  /النايئ :الوس يط املنخرط يف العملية هو الوس يط ّ
اذلي يقوم بلكّ ما بوسعه من أجل التقدّم يف مسار الوساطة ويبادر اىل اقرتاح أفاكر
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عىل الطراف من أجل جتاوز العقبات اليت قد تعرتض العملية .أما الوس يط النايئ فهو
أق ّل مبادرة ويضع نفسه يف خدمة الطراف ويس تجيب لطلهبم عندما يكونون حباجة اىل
استشارة ،لكنه ال يقوم بدور حموري يف معلية الوساطة.
— الوساطة اليت تر ّكز عىل حتويل العالقات  /توفيق املصاحل :قد يكون تركزي الوس يط
يف مسار الوساطة عىل ترممي العالقات بني الطراف ،وقد يكون تركزيه عىل التوفيق
بني مصاحلهم املتضاربة .وكام مت ّت االشارة اليه يف فصل سابق فا ّن السيناريو املثال
"راحب/راحب" أو "منترص/منترص" هو اذلي يف نفس الوقت حيفظ مصاحل الطراف
وحيافظ عىل العالقة بيهنم.
— الوساطة اخلالصة (ترش يد اخلالف)  /املصحوبة بعضالت أو بش ياكت (املساومة
عىل أساس القوة) :6الوس يط اذلي يتبىن هنج ترش يد اخلالف يعمل عىل تشجيع الطراف
عىل النظر يف احتياجاهتم ومصاحلهم احلقيقية واس تكشاف الس بل اليت ميكن من خاللها
تلبية هذه املصاحل .وخيتار الوس يط يف حاةل الوساطة اخلالصة مقاربة جامعة يش ّجع
الطراف عىل اللقاء والتبادل حول مسأةل اخلالف والعمل معا عىل اجياد حلول مقبوةل
دلى امجليع .تس ّمى أيضا هذه املقاربة ابلوساطة احملايدة منخفضة القوة ،أو بأسلوب
للتوصل اىل اتفاق بني الطراف
الوساطة التيسريي اذلي وان كن يأخذ وقتا طويال نسبيا ّ
فهو يعمل عىل خفض التوتر بيهنم عىل املدى الطويل ويؤدي اىل سمل مس تدمي .عادة ما
يُس تعمل هذا الشلك من الوساطة يف املسار .2
أ ّما الوس يط اذلي يتبىن هنج املساومة عىل أساس القوة فيقوم بوضع صفقة بني الطراف
ويس تخدم الضغط (العضالت) واالغراء (الش ياكت) للحصول عىل قبولها ،وعادة ما يلجأ
الوس يط يف هذه احلاةل اىل ادلبلوماس ية املكوكية حيث يتنقّل بني الطراف حماوال سد
الفجوة بني مواقف الطراف .تس ّمى أيضا هذه املقاربة ابلوساطة مرتفعة القوة ،أو بأسلوب
يرسع يف التوصل اىل اتفاق بني الطراف غري أنه ال يفيض حمتا
الوساطة التوجهييي اذلي ّ
اىل سمل مس تدمي .عادة ما يُس تعمل هذا الشلك من الوساطة يف املسار .1
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مثّة العديد من المثةل عن الوساطة املصحوبة بعضالت لع ّل أوحضها الوساطات اليت
جرت يف س ياق تفتّت فدرالية يوغسالفيا السابقة .الوساطة الوىل يه املتعلقّة ابحلرب
يف البوس نة والهرسك ،واليت قام هبا الوس يط المرييك ريدشارد هولّبوك ( Richard
 ،)Holbrookeحتت ارشاف وزير اخلارجية المرييك وارن كريس توفر ( Warren
 ،)Christopherوجبانبه ادلبلوماس السويدي كرل بيدلت ( )Carl Bildtمث ّال
للطرف الورويب .كن هولّبوك معروفا بطبعه الغليظ يف تس يري الوساطات وابس تعامل
منطق العصا واجلزرة .أفضت معلية الوساطة اىل التوقيع يف هناية  1995عىل اتفاقية
االطار العام للسالم يف البوس نة والهرسك املعروفة ابمس اتفاقية "دايتون" للسالم .مل
يكن مثال الرئيس البوس ن عيل عزت بيجوفيتش ( )Alija Izetbegovićراغبا يف
التوقيع عىل االتفاقية لكنه يف الهناية وقّع علهيا مرمغا حتت ضغط القوة العسكرية للحلف
الطلس والقوة ادلبلوماس ية للوالايت املتحدة الامريكية .حفسب ما أدىل 7به الوس يط
الورويب الوزير ال ّول ووزير اخلارجية السويدي السابق بيدلت ،ساعد تدخّل احللف
الطلس عىل جلب الوفد البوس ن اىل طاوةل املفاوضات لهنم كنوا الكرث ترددا يف
التفاوض حيث كنوا يف حاةل اسرتجاع القوة وأرادوا اذا اس تغالل مزيان القوة اجلديد من
أجل املطالبة ابس تعادة بعض ما
فقدوه .وذلكل ُيروى عن عيل
عزت بيجوفيتش قوَل "لقد وقّ ُ
عت
عىل اتفاقية دايتون وقليب يزنف
دما" ،لوعيه بأنه وقّع مرمغا وهو يف
حاةل ضعف.
معلية الوساطة الثانية يه اليت قام هبا معا الوس يطان الفنلندي ماريت أهتيساري
( )Martti Ahtisaariوالروس فيكتور تشرينومريدين ( Viktor
 )Chernomyrdinلفض اخلالف عىل كوسوفو ،حيث قاما بزايرة لبلغراد بتارخي
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 2يونيو  ،1999والتقيا ابلرئيس الرصيب سلوبودان ميلوش يفيتش ( Slobodan
 ،)Miloševićوكن المرياكن قد متكّنوا من احلصول عىل دمع الرئيس الروس بوريس
يلتسني ( )Boris Yeltsinاذلي مل ميانع من تدخّل احللف الطلس يف معاجلة أزمة
كوسوفو .وحسب التقارير االعالمية اليت
كشفت عن تفاصيل 8اللقاء فقد ّت تلكيف
أهتيساري ابيصال رساةل احللف الطلس اىل
ميلوش يفيتش واقناعه ابلتوقيع عىل اخلطة ادلولية
للسالم يف كوسوفو .أجاب ميلوش يفيتش
أهتيساري" :وماذا حيصل لو مل أوقّع؟" فاكن ر ّد
حتصل الحقا عىل جائزة نوبل للسالم لعام  ،2008أن قام حبركة يد
أهتيساري ،اذلي ّ
عىل الطاوةل وأبعد املزهرية اليت كنت يف الوسط وقال" :س تصبح بلغراد مثل هذه
الطاوةل .سنبدأ عىل الفور يف القصف البساطي ( )carpet bombingلبلغراد" ،أعاد
حركة مسح الطاوةل بيده وقال "هذا ما س نفعهل ببلغراد" .مرت حلظة َصت مث أضاف:
"س يكون هناك نصف مليون قتيل يف غضون أس بوع" .تأكّد ميلوش يفيتش من َصت
الوس يط الروس تشرينومريدين أن احلكومة الروس ية لن تفعل شيئا لردع احللف
الطلس فوافق مرمغا عىل التوقيع عىل اخلطة ادلولية للسالم يف كوسوفو.
ضامن الس مترارية واس تدامة
ال شك أ ّن الوصول اىل اتفاق بني الطراف بناء عىل قناعة ر
االتفاق .فاالقناع يؤدي عّب معلية فكرية اىل ّ
تغري يف الاجتاه السلويك واملوقف مّا يؤدي
بدوره اىل ّ
تغري راخس يف السلوك .أما االتفاق الناجت عن الضغط واالغراء فال يؤدي يف
أحسن الحوال سوى اىل ش به سمل مفروض رسيع الزوال ،ل ّن الاجتاه السلويك
واملوقف للطراف اليت تنخرط فيه قد يكوانن من منطلق تكتييك ظريف للحصول عىل
مغامن عىل مس توى مزيان القوى عىل الرض أو ماكسب س ياس ية أو مالية.
— الوساطة املتوازنة :اذا كنت أطراف اخلالف من خلفيات خمتلفة (عائلية ،عشائرية،
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أيديولوجية ،س ياس ية ،ثقافية اخل) مفن الرضوري الخذ ابالعتبار نظرهتم اىل الوس يط
وتقيميهم ملدى قربه من خمتلف الطراف ،وقد حيدث أن ال يثق أحد الطراف يف
الوس يط العتباره أقرب اىل الطرف املقابل .فاحدى الطرق لتجاوز هذه العقبة تمتث ّل يف
مكون من وسطاء ينمتون اىل اخللفيات اخملتلفة للطراف.
أن يقوم برعاية التفاوض فريق ّ
فتطمئ الطراف وُتتفي الريبة وتسكن النفوس .وهذا ما تفيد به الية الكرمية يف التعامل
9
﴿وا ْن ِخ ْف ُ ُْت ِشقَ َاق ب َ ْيهنِ ِ َما فَابْ َعثُوا َح َمكا ِ ّم ْن َأه ِ ِْهل َو َح َمكا ِ ّم ْن َأ ْه ِلهَا﴾
مع اخلالفات الزوجيةَ :
حيس ّ
ك طرف أ ِن َل متثيل يف فريق الوساطة.
حبيث ّ
من أمثةل الوساطة املتوازنة ثقافيا 10ما قام به معهد قرطبة للسالم جبنيف يف بداية 2006
عقب أزمة الرسوم املسيئة للرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل.
الس ياق :نرشت يومية Jyllands-Posten
ادلامناركية يف  30سبمتّب  2005رسوما
كرياكتورية مسيئة للرسول صىل هللا عليه
ّ
وسمل ،حتت عنوان "وجه محمّد" .جرت
مظاهرات ملا يقارب مخسة أالف مسمل يف
ادلامنارك .قامت العديد من اجلرائد أعادت
نرش الصور ،مّا أدّى اىل انتشار الغضب
الشعيب يف العامل االساليم .رفض الوزير
ال ّول ادلامناريك أندرس فوغ رامسوسن
( )Anders Fogh Rasmussenاس تقبال
السفراء العرب مّا أدّى اىل تأ ّزم الوضع.
وقعت اثر ذكل مظاهرات ُتلّلهتا أعامل عنف يف عدد من العواص االسالمية ،كام
ُأطلقت محةل مقاطعة للبضائع ادلامناركية يف العامل العريب.
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املسار :قام معهد قرطبة للسالم جبنيف
يف  13فّباير  2006بوساطة بني وفد
حكويم دامناريك ووفد من العامل
االساليم .كن الوفد احلكويم ادلامناريك
مض سفريا
ملكّفا من وزارة اخلارجية و ّ
متخصصا يف ادلراسات
وأسقفا وأكدمييا ّ
االسالمية .وكن وفد العامل االساليم
مفوضا من عد ّة منظامت أهلية ،أمهّها
ّ
الاحتاد العاملي لعلامء املسلمني واللجنة العاملية لنرصة خات النبياء وامحلةل العاملية ملناهضة
العدوان .أدار الوساطة فريق يض ّم وس يطا مسلما (مدير املعهد) ووس يطة نرصانية
(برملانية من جنيف مستشارة للمعهد)ّ .اُتذ الوفد ادلامناريك مستشارا عربيا مسلما
(طارق رمضان) وا ُّتذ الوفد االساليم مستشارا نروجييا (يوهان غالتونغ) .ساعد تصممي
الوساطة هبذا الشلك عىل ضامن تبادل سهل وِصحي وو ّدي ،حيث ّعّب ّ
ك طرف عن
امليرسان املتشاركن مفيدان يف
أحاسيسه وأهدافه وخماوفه بأرحيية مطمئنا للعملية .كن ّ
بناء الثقة وسامه املستشاران يف مساعدة الطراف عىل فهم وهجة نظر الطرف الخر
واقناعه.
— أشاكل أخرى من الوساطة :هناك أشاكل أخرى للوساطة مثل التسهيل أو التيسري
امليرس أحياان توفري الوسائل املادية واللوجستية الرضورية لعملية
حيث قد ال يتعدّى دور ّ
التفاوض دون التدخّل يف املضمون وال يف تصممي املسار .ومثّة املساعي امحليدة أين تبادر
خشصية أو مجموعة من الشخصيات العامة اليت لها وزن اعتباري وحتظى ابحرتام امجليع
اىل لقاءات مكّوكية بني الطراف من أجل التوفيق بيهنم .وهناك ديوان املظامل اذلي قد
يتكفّل بدور الوس يط.
— فضاءات الوساطة :اىل جانب أشاكل الوساطة املذكورة مثّة فضاءات خمتلفة اذا ّت
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تصمميها جيدا و ّت ضامن الطابع اجلامع ملمثلني عن ك الطراف ،ميكن أن تصبح فضاءات
وساطة مفيدة يف ترش يد اخلالف .مثل ذكل جلسات التحليل املشرتك اليت ميكن أن
تقوم هبا مجموعة خمتلطة من فاعلني ينمتون اىل كفة أطراف اخلالف ،اليت غالبا ما تسامه
يف التقريب بني رسدايت الطراف وروايهتم للخالف .ومثّة دورات التدريب عىل حل
اخلالفات اذا كنت جامعة فاهنا متدّ املشاركني من خمتلف الطراف ابلدوات اليت متكّهنم
التوصل اىل معرفة مشرتكة .كام ميكن اعتبار أليات االنذار املبكّر والاس تجابة الرسيعة
من ّ
فضاء للوساطة اذا ّت تصمميها بشلك جامع.
 .3.3زضورة تحليل الخالف قبل تصميم عملية الوساطة

اخملصص لدوات حتليل اخلالف ،فا ّن جناح أ ّي مقاربة
كام أرشان اليه يف الفصل الرابع ّ
لرتش يد خالف ما يعمتد عىل مدى قوة حتليل هذا اخلالف ،وينطبق المر عىل مقاربة
الوساطة .فال ميكن للوس يط ،أو فريق الوساطة ،أن ينجح يف معلية الوساطة ا ّال اذا
قام بتصممي العملية بناء عىل حتليل متني .ومن التقنيات اليت يس تعملها الوسطاء عند
تناوهلم خلالف ّ
معني مثّة ما يُس ّمى بـ"اطار أ-م-س-ع" ( )ACCP Fremaworkاذلي
ُّيدف اىل مجع أكّب قدر من املعلومات عن اخلالف ،ابس تعامل الدوات املعروضة يف
الفصل الرابع ،ووضعها يف أربع سلل:
 )1الطراف ( ،)Actorsومه أحصاب املصلحة ،أ ْي ّ
ك من هو معن ابخلالف يؤثّر
فيه أو يتأثّر به ،وهذا يساعد عىل حتديد من يشارك يف معلية الوساطة؛
 )2احملتوى ( ،)Contentأ ْي مسأةل اخلالف أو موضوعه أو القضااي اليت ُتتلف بشأهنا
الطراف؛
 )3الس ياق ( ،)Contextأ ْي الظروف اليت حتيط ابخلالف والعوامل اليت تؤثّر يف
معلية الوساطة بشلك مبارش أو غري مبارش ،واليت قد ُترج عن جمال ّ
حتُك الوس يط؛
 )4العملية ( ،)Processأ ْي ك املبادرات همام كن نوعها (تفاوض ،وساطة ،تدخّل،
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اخل ).السابقة أو اجلارية اليت حاولت أو حتاول ّفض اخلالف.
 .4.3مراحل الوساطة

ّمير مسار الوساطة بعدّة حمطات تبدأ
مبرحةل "قبل قبل املفاوضات" أين يعمل
الوس يط عىل اس تكشاف قابلية أطراف
اخلالف للتفاوض عّب حماداثت ثنائية مع
ّ
ك طرف عىل حدةّ .مث تأيت مرحةل "قبل
املفاوضات" أو "احملاداثت عن احملاداثت"
)Julian Hottinger (2011
ويه املرحةل اليت تتّفق فهيا الطراف عىل
التعرض لها أثناء معلية التفاوض .وتلهيا مرحةل
أجندة املفواضات أي قامئة املسائل اليت ي ُّت ّ
"املفاوضات" والوصول اىل اتفاقّ ،مث مرحةل تطبيق االتفاق.
هناك العديد من الامنذج اليت تسعى اىل تبيني مراحل الوساطة ،مهنا منوذج املراحل
امخلسة ويه )1( :احملاداثت المتهيدية )2( ،حتديد القضااي واملسائل اخلالفية،
( )3اس تكشاف القضااي )4( ،بلورة اخليارات )5( ،االتفاق.
 .1احملاداثت المتهيدية أو افتتاح املسار :يف هذه املرحةل يبارش الوس يط يف بناء عالقة
مع أطراف اخلالف ويرشح هلم العملية املزمع اطالقها و ّ
يبني هلم الغاية مهنا .كام ي ُّت االتفاق
معهم عىل القواعد اليت ينبغي اتباعها يف مسار التفاوض .ويقوم يف هذه املرحةل ّ
ك طرف
بتوضيح توقعاته واس تعداده ،وي ُّت االتفاق بني الطراف عىل هدف حمدّد من الوساطة.
يتحصل الوس يط يف هذه املرحةل عىل موافقة الطراف عىل الوساطة.
و ّ
التعرف عىل وهجات النظر :يقوم يف هذه املرحةل
 .2الاس امتع اىل خمتلف الرسدايت و ّ
ّ
ك طرف برواية رسديته بشلك فردي أو جامعي بدون أن يقاطعه الطرف الخر ،وعىل
الوس يط االصغاء اىل الرسدايت ابهامتم وتلخيصها .اذا كنت يف الرسدايت لهجة عدوانية
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أو متش نجة قد يكون من املناسب أن يقوم الوس يط ابعادة صياغهتا بلغة مالمئة .يُفيض
النقاش يف هذه املرحةل اىل فهم مشرتك للخالف.
 .3اس تكشاف املسائل اخلالفية :الهدف من هذه املرحةل الهامة يف مسار الوساطة هو
الانتقال من مواقف الطراف املُعلن عهنا أثناء عرض الرسدايت ،اىل مصاحلهم اليت تمكن
وراء املواقف .ويقوم الوس يط يف هذه املرحةل بتشجيع التعارف والتفامه املتبادل بني
الطراف ،ويساعد عىل اس تكشاف املسائل اخلالفية ابس تعامل تقنيات الس ئةل اخملتلفة
التوصل اىل اتفاق بشأن
(املفتوحة ،املغلقة ،الاختيارية ،االحيائية ،الافرتاضية) وينبغي ّ
ماهية القضااي اخملتلف علهيا.
 .4بلورة خيارات للحل :ي ُّت يف هذه املرحةل عصف ذهن من أجل بلورة العديد من
اخليارات قبل اُتاذ قرار ،دون احلُك عىل أ ّي مهنا أو انتقادها .ويقوم الوس يط جبمع
املقرتحات من الطراف ،ويتجنّب تقدمي حلول جاهزة.
 .5االتفاق :ي ُّت يف هذه املرحةل التوافق عىل اخليارات املقبوةل من مجيع الطراف ،واالتفاق
عىل صيغة لالتفاق وتقرير ألية التنفيذ واملتابعة واضفاء الطابع الرمسي عىل االتفاق.
ّمتر معلية الوساطة عادة هبذه املراحل امخلسة ،وقد ّ
تتعرث أحياان وتتباطؤ يف مرحةل من
املراحل وهذا ال يعن أ ّن العملية ال تتقدّم ،ذلكل جيب جتنّب فرض اطار زمن حم ّدد.
يف بعض احلاالت قد تنهتيي العملية قبل حتقيق أهدافها من تلقاء نفسها او بقرار من
متسك مببدأ "عدم االرضار" ،فعندما يكون خطر وقوع
الطراف أو الوس يط .وجيب ال ّ
الرضر أكرث من النفع ،جيب اهناء العملية.
 .4فضاء الوساطة اآلمن
 .1.4التعريف

كن الرتكزي يف ما س بق من هذا الفصل عىل معليات التفاوض الوساطة يف اخلالفات
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القامئة عىل أساس املصلحة .أما يف ما ييل فس يكون الرتكزي عىل اخلالفات القامئة عىل
تباين الرؤى الكونية (اختالف املرجعيات اليديولوجية ،تنافر الصول الفكرية والعقدية).
احملمي
ومن الليات اليت تُس تعمل يف هذه احلاةل ما يُس ّمى بفضاء الوساطة المن أو ّ
( .11)Safe Mediation Spaceوتكون هذه اللية ف ّعاةل رشيطة أن حتدّد الطراف
بغض النظر
متباينة الرؤى غاية مشرتكة وتكون عىل اس تعداد للتعاون من أجل حتقيقها ّ
عن مرجعية ّ
ك طرف.
يُ َّعرف جون-نيكوال بيرت فضاء الوساطة المن بأنه "معلية يلتقي ويتواجه فهيا خطاابن
(أو رسديتان) ،أو أكرث ،للبحث عن تنس يق العمل يف مسار ترش يد اخلالف العنيف،
سواء كنت هذه العملية مدعومة من طرف اثلث أم ال" .12فالغاية من فضاء الوساطة
المن يه توفري "فضاء اجامتعي أمن ميكن للطراف أن جتمتع فيه ملناقشة وتطوير مشاريع
مشرتكة معلية ملعاجلة جوانب اخلالف ،ويه مقاربة مالمئة للخالفات بني أطراف ذات
رؤى كونية متباينة" .13ومن الرضوري أن يشعر ّ
ك طرف يف اطار هذا الفضاء ابلمن
يطمئ عىل وجه اخلصوص بأ ّن
والمان ،ليس فقط خبصوص سالمته اجلسدية ،وامنا أن ّ
معرضة للهتديد أو التحدّي.
رؤيته الكونية (معتقده) ليست ّ
من الرضوري الرتكزي عىل املامرسة املشرتكة وتطوير وتنفيذ معل مشرتك ،وينبغي أن ي ُّت
اجناز العمل املشرتك ولو جزئيا مبارشة بعد بدء معلية التفاعل ،ل ّن ذكل من شأنه بناء
تطور الرسدايت واخلطاابت عن طريق الرتكزي عىل العمل املشرتك اذلي يسامه
التفامه،أ و ّ
يف ح ّل املشأك .وكام يبيّنه الشلك اليت ،يعمل فضاء الوساطة المن عىل تسهيل معلية
أ "املامرسة لها جانبان هم ّمان يف العملية )1 :بني الرؤى الكونية ،ميكن أن يكون االتصال صعبا ل ّن ّ
ك طرف ال
يفهم املعىن – أي النتيجة العملية – ملا يقوَل الخر .وال ب ّد من املرور ابملامرسة (من خالل أمثةل معلية) لفهم
املعىن .عىل سبيل املثال ،اذا حتدّثت مجموعة عن العداةل ،فقد تتوافق مع معلية وحقيقة ال تفهمها مجموعة أخرى.
يعزز
ذلكل جيب التبيني العميل للمعىن؛  )2عندما يكون هناك ابلفعل توتّر وانعدام ثقة ،فا ّن احلديث وحده ال ّ
الثقة( ".جون-نيكوال بيرت .حمادثة خاصة 23 .ديسمّب .)2020
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بناء الثقة تدرجييا بني أطراف اخلالف.

املرة الوىل اليت تـجتـمع فهيا .ويه
يبدأ املسار بلقاء مبارش بني أطراف غالبا ما تكون ّ
يف معظم الحيان ال تعرف بعضها البعض ا ّال عن طريق أطراف اثلثة ،وعّب وسائل
االعالم عىل وجه اخلصوص ،وتأيت الطراف وقد ّ
صورا منطية عن
شلكت مع الوقت َ
بعظها البعض عادة ما تكون مش ِيطنة للخر .فيكتشف ّ
ك طرف أدمية الخر أثناء
اللقاءات الوىل .وبعد التبادل ي ُّت التعارف والتواصل اذلي يؤدي اىل قبول الخر.
التعارف وقبول الخر يؤداين اىل الاس تعداد النفس لالصغاء ،وهنا تبدأ معلية احلوار
احلقيقي وليس املناظرة ،والفرق شاسع بيهنام ففي املناظرة عادة ما يكتفي الطرف ابالس امتع
اىل امجلل الوىل من حديث الطرف الخر وال يُصغي اليه ابهامتم بل يقيض الوقت يف
يتفوق عليه ويس ّجل أهداف عىل حسابه .أما احلوار فهو
التفكري يف الر ّد املفحم حّت ّ
مبن أساسا عىل حسن االصغاء للخر وطلب التوضيح من أجل فهم وهجة نظره
ّ
والتعامل معها ابليت يه أحسن .بعد احلوار عّب احلديث املشرتك ( )dialogueاذلي
ميهّد الطريق لبناء الثقة بني الطراف ،يأيت احلوار عّب املامرسة املشرتكة ()diapraxis
ليعزز الثقة وجيعلها أكرث صالبة واس تدامة ،فكام يقول ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر
ّ
"ادلليل ابلفعل أرشد من ادلليل ابلقول".
 .2.4التصميم

مثّة بعض التوجهيات اليت ينبغي الانتباه الهيا واتباعها عند تصممي وانشاء فضاء الوساطة
المن نذكر مهنا اليت:14
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 .1صياغة رؤية مشرتكة :ينبغي أن تبدأ العملية بتحديد رؤية مشرتكة مقبوةل دلى مجيع
الطراف ،فهيي ادلافع لدلخول يف العملية .وغالبا ما تكون الرؤية املشرتكة واسعة املعامل
مثل ارادة التعايش السلمي عىل املدى الطويل دلى الطراف ونبذ العنف يف معاجلة
اخلالفات.
 .2حتديد خطوط السالمة :جيب التوافق عىل ما ال ينبغي فعهل أو التسامح معه داخل
فضاء الوساطة المن .وهذا من شأنه أن يضمن شعور مجيع الطراف ابلمان عند
ُتص هذه اخلطوط مسائل اخلالف نفسها أو مواقف الطراف املعيّنة.
املشاركة ،وال ّ
وتنطبق خطوط السالمة عىل مجيع الطراف ،مبا فهيا الطرف الثالث.
 .3جتنّب فرض رؤية كونية :ا ّن تصورات الطراف للعداةل االجرائية والفعالية حمكومة
وحمدّدة بنظرهتم الكونية .وذلكل فا ّن ادماج – قدر االماكن – أفضليات وأولوايت
الطراف االجرائية بطريقة متوازنة مع حترير الساليب االجرائية واملعايري من التحزيات
املّبرة ميكن أن يساعد عىل حتريك العملية
ادلينية والثقافية واليديولوجية اخلارجية غري ّ
اىل المام بشلك أكرث سالسة.
 .4الرتكزي عىل اجلوانب العملية :بدال من النظر يف املبادئ العامة وال ِق َمي والنظرايت
والفاكر ،اليت من احملمتل أن يقع خالف يف تأويلها ،جيب الرتكزي عىل كيفية رشح الطراف
ملواقفها ابالشارة اىل مسائل معلية حّت ميكن فهم النتاجئ العملية لراهئم ،والعمل عىل
تطوير وتنفيذ أنشطة معلية مشرتكة ملعاجلة اخلالف (املامرسة املشرتكة .)diapraxis -
 .5احلُك عىل الفعال وليس عىل القوال :جيب عىل املقاربة أن تتفادى احلُك عىل القوال،
وتقترص عىل احلُك عىل الفعال ،مثل مارسة العنف.
 .6االدماج والتشارك :جيب أن يكون الفضاء جامعا وأن تؤخذ تطلعات ّ
ك رشاحئ اجملمتع
ابالعتبار (النساء والرجال ،الش باب واملس نّني) ،وينبغي التعامل مع امجليع وليس فقط
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مع "املعتدلني" وادماج ك املنفتحني عىل احلوار مبا يف ذكل الرادياكلينيأ .يف الواقع ،كام
يالحظ جون-نيكوال بيرت" ،نظرا لن ما نبحث عنه هو التعايش السلمي بني الفاعلني
واجملموعات واجملمتعات اليت ترجع اىل رؤى كونية خمتلفة ،مفن امله ّم أن تشمل العملية
املمثلني املعرتف هبم من ِقبل جممتعاهتم مكرتمجني أوفياء لرؤيهتم الكونية ،وكوصياء علهيا
ومروجني لها .ا ّن حضورمه أكرث أمهية من حضور "املعتدلني" ،اذلين مه معوما جيدون
15
أرضية للتفامه مع الطراف الخرى قبل تفعيل اجلوانب القل مشاركة من القناعات".
من البدُّييي أن يُعقد فضاء الوساطة المن بعيدا عن االعالم ومبعزل عىل وسائل التواصل
الاجامتعي ،مع احرتام قاعدة تشااتم هاوس اليت تقول" :حيامن يعقد اجامتع أو جزء منه
يف اطار قاعدة تشااتم هاوس ،فان املشاركني يكونوا أحرارا يف اس تخدام املعلومات اليت
حيصلون علهيا ،لكن ال جيب كشف هوية أو انامتء املتحدثني أو أ ّي خشص أخر من
16
املشاركني".
 .3.4أمثلة عملية

تُس تعمل مهنجية فضاء الوساطة المن للتجسري بني الطراف اليت ُتتلف يف النظرة
الكونية أو املرجعية ادلينية وتُط ّبق يف خمتلف اجملاالت مثل الس ياسة (الشخصيات
التطرف ،فبيامن يسعى الرادياكليون الس ياس يون اىل العمق يف التغيري الس ياس
أ جيب المتيزي بني الرادياكلية و ّ
املتطرفون مبدأ الوسطية وحييدون عن
والرادياكليون ادلينيون اىل ال ّ
متسك ابلصل يف املعتقد واملامرسة ،ينهتك ّ
التطرف :أمهية املصطلح" ،عباس عروة .معهد
القمي واملبادئ امل ّتفق علهيا يف اجملمتع .أنظر يف هذا الشأن "معاجلة ّ
قرطبة للسالم جبنيف ،أكتوبر  .)https://bit.ly/3pZvsyV( 2019أنظر أيضا املقال " Monsieur le
président, ne passez pas de Ricoeur à Sarkozy! Jean Baubérot. Le Nouvel Obs. 28
بـ"مؤرخ
) ،"novembre 2020. (https://bit.ly/3hP2bnEأين ّميزي الاكتب جون بوبريو ،امللقّب
ّ
الالئكية" يف فرنسا ،بني "املس توى العقدي" و"املس توى املدين" ويالحظ أ ّن التنظاميت الس ياس ية أو ادلينية
ابلتطور التارخيي للكنيسة الاكثوليكية واحلزب
ميكن أن تُظهر تشدّدا عقائداي وتساحما مدنيا يف أن واحد ،مستشهدا ّ
الش يوعي يف فرنسا.
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والحزاب الس ياس ية) والعمل املواطن (منظامت اجملمتع املدين) والعمل اخلريي (املنظامت
اخلريية  /االنسانية) وحقوق االنسان (منظامت حامية وتعزيز حقوق االنسان) واالعالم
(الصحافيون والقنوات االعالمية) والعمل النسوي (مجموعات حتسني وضع املرأة).
وقد أدار معهد قرطبة للسالم جبنيف يف الس نوات الخرية ،بدمع من وزارة اخلارجية
السويرسية ،العديد من فضاءات الوساطة المنة عىل املس توى الوطن أو االقلميي،
تطرقت مثال اىل اليت :التجاذابت اليديولوجية يف شامل أفريقيا ("منتدى قرطبة الن"،
ّ
ألية انذار مبكّر واس تجابة رسيعة يف مرص ترشك مسلمني وأقباط ،مواكبة املشاركة
الس ياس ية اجلامعة اليت تشمل تيارات أيديولوجية خمتلفة مبا يف ذكل التيار السلفي)،
التوتّرات العرقية يف موريتانيا بني البيضان والسودان (العمل االعاليم املشرتك لتعزيز
الامتسك اجملمتعي) ،الاحتقاانت الطائفية بني الس نّة والش يعة يف لبنان (العمل االنساين
املشرتك الغاثة الالجئني السوريني) ويف العراق (العمل احلقويق املشرتك حول قضية
الاختفاء القرسي).
التوتّرات العرقية يف موريتانيا
من بني خطوط التوتّر يف موريتانيا
املكوانت العرقية
التجاذابت بني ّ
للمجمتع املوريتاين ،واخلالفات حول
قضااي الهوية وتقامس السلطة
والتعامل مع ارث املايض وغياب مقارابت توافقية لتجاوز اشاكلية العبودية وعدم فاعلية
الطر الس ياس ية والقانونية املوجودة للتصدي للعنرصية والعصبيات الصاعدة ونواقص
املشاركة الس ياس ية للجميع .وخالل لقاءات "منتدى الساحل" اذلي أداره معهد قرطبة
للسالم جبنيف ،أاثر املشاركون املوريتانيون قضااي التعايش بني فئات جممتعهم وأوصوا
ابنشاء اطار جيمع كفة مكوانت الطيف الاجامتعي والثقايف والس ياس املوريتاين سبيال
اىل خلق أجواء تسمح ابلتبادل والنقاش الهادئ حول املشالكت والعوائق اليت تعكّر
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التنوع واملواطنة" املوريتاين حول خشصيات
التعايش املشرتك .وبناء عليه ،تأ ّسس "فضاء ّ
وازنة من ك االثنيات واملرجعيات يف جماالت الس ياسة (نواب يف امجلعية الوطنية وقادة
رأي) واالعالم (حصفيون ومدونون) ،واجملمتع املدين واملنتدايت ادلينية والثقافة (أساتذة
جامعات وفنانون) واحلقوق (حمامون وانشطون يف مجعيات حقوق االنسان) .وعقد
التنوع واملواطنة" عدّة لقاءات وجرى االتفاق عىل أمهية املامرسة املشرتكة والبدء
"فضاء ّ
ابلعمل عىل اجملال االعاليم حيث يقوم االعالميون من خمتلف الانامتءات معا ابنتاج موا ّد
اعالمية تساعد عىل تعزيز الامتسك اجملمتعي .وقام معهد قرطبة للسالم جبنيف بتنظمي
دورة تدريبية يف جمال "ترش يد اخلالف" و"اعالم السالم" يف فّباير  2017لتأطري
رجال االعالم يف التغطية املعتدةل للقضااي املتعلقة ابلعيش املشرتك وتشجيع احلوارات
البينية ،وورشة تدريبية حول التغطية املوضوعية لالنتخاابت العامة لس نة .2019
املغ ّيبون يف العراق
اخملصص ملنطقة غرب أس يا اذلي بدأ
يف اطار الّبانمج ّ
يف  ،2015أطلق معهد قرطبة للسالم جبنيف فضاء
وساطة أمن يضم فاعلني عراقيني من خمتلف اخللفيات
ومن ش يعة وس نّة عىل وجه اخلصوص .كنت الفكرة
الولية يه العمل مع الزعامء ادلينيني والقبليني للحدّ من
التوترات الطائفية .وبعد املناقشة والبعثات
الاس تكشافيةّ ،ت اقرتاح مرشوع يف مدينة سامراء ،املدينة ذات الغلبية السنية اليت
حتتوي عىل مراقد ش يعية هم ّمةّ .ت تفجري املراقد عايم  2006و  ،2007ما أشعل فتيل
احلرب الهلية .كام عرفت سامراء توتّرا كبريا بعد حقبة داعش ،مع وجود تو ّجس يف
كون الساكن الس نة دمعوا داعش .ومن بني العديد من التوترات ،مسأةل "املغ ّيبني" أي
اخملتفني بعد توقيفهم من طرف هجات أمنية رمسية أو غري رمسية .بدأ املرشوع بعد موافقة
ك من جلنة املصاحلة الوطنية واملرجعية الش يعية ،وتعاون السلطات احمللية (رئيس بدلية
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سامراء ،اخل) والقبائل .وأفضت الاجامتعات مع اجلهات الفاعةل احمللية اىل قرار معاجلة
مصدر رئيس للتوترات احمللية متعلّق ّ
مبلف "املغ ّيبني" .و ّت تشكيل مجموعة حملية (تض ّم
توسع املرشوع
حمامني وزعامء قبائل وقوات احلشد الشعيب) لتقوم بتجميع قوامئ املغ ّيبني .و ّ
الحقا ليشمل مناطق أخرى يف العراق ويأخذ طابعا وطنيا.
العمل االنساين يف لبنان
اخملصص ملنطقة
دامئا يف اطار الّبانمج ّ
غرب أس يا اذلي انطلق يف ،2015
ّنظم معهد قرطبة للسالم جبنيف فضاء
وساطة أمن يضم فاعلني لبنانيني من
خمتلف اخللفيات ،و ّت يف اطاره
مناقشة التوترات الطائفية اليت عرفت تصعيدا اثر اندالع احلرب يف سوراي .وبعد العديد
من اللقاءات املنتظمة اليت سامهت يف تقريب وهجات النظر ،عكف املشاركون عىل
حتديد جمال للمامرسة املشرتكة .و ّت اختيار موضوعني ال ّول هو معاجلة املعتقلني يف لبنان
يف اطار احملاُك العسكرية والثاين معاجلة أزمة الالجئني السوريني االنسانية .يف الخري ّت
االتفاق عىل التعاون االنساين كسبيل لتخفيف الاحتقان الطائفي .ويف شهر أغسطس
 ،2017التقت ست منظامت انسانية خمتلفة املشارب (سنية وش يعية وعلامنية) ووقّعت
عىل مذكرة تفامه الطالق "ملتقى امجلعيات االنسانية" اذلي أصبح جيمتع ك شهر لتبادل
وهجات النظر بشأن تنفيذ أنشطة ملموسة اس تفاد مهنا الالجئون السوريون والتج ّمعات
اللبنانية املضيفة هلم ،ما يس تدعي عىل وجه اخلصوص مارسة االجامع عىل العديد من
النقاط مثل اللوجيستيات ،وتصممي املرشوع ،وحتديد املس تفيدين ،اخل .قام املنتدى بني
عايم  2017و  2019بتنفيذ مثاين مبادرات مشرتكة ،مبا يف ذكل :توزيع املالبس والوقود
لالجئني ،تنظمي ورش للش باب لتشجيع التعاون بني الش باب من خلفيات خمتلفة ،تنظمي
منتدايت حوار الداين والثقافات ،لتعزيز التعايش.
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مذكرة تفامه
هذه املذكرة ت تنظميها بني امجلعيات والشخصيات املوقعة علهيا ك مهنم يف حدود واليته
وصالحياته من أجل تنس يق التعاون يف جمال العمل االنساين يف لبنان.
متهيد )1( :نظرا للزمة االنسانية اليت مير هبا لبنان واس تضافته لعدد كبري من الالجئني
واحلاجة امللحة لتقدمي املساعدات االنسانية فضال عن احتياجات اجملمتع اللبناين املضيف.
( )2وملا كن العمل االنساين حيتاج اىل أوسع حاةل من التنس يق والتعاون بني املؤسسات
والشخصيات الفاعةل يف هذا اجملال )3( .وحيث أن أطراف هذه املذكرة هممتون ابلعمل
اخلريي وتنفيذ املشاريع اخلريية املشرتكة والنشاطات الثقافية واحلوارية املشرتكة )4( .ومبا
أن التعاون يف جمال العمل اخلريي واحلواري مطلوب لتحقيق الفائدة القصوى اليت تعم
املشاركني واملس تفيدين عىل حد سواء .فقد اتفق أطراف املذكرة عىل ماييل:
املقدمة :أهداف امللتقى :مببادرة من مؤسسة قرطبة جبنيف [الامس السابق ملعهد قرطبة
للسالم جبنيف] تالقت مجموعة من امجلعيات االنسانية واحلوارية عىل الرؤية التية :اجياد
فضاء حواري وانساين يف عامل يعيش فيه املسلمون بعيدا عن اخلالف بطريقة ال عنيفة
وترقية احلوار ومتكني الناس للوقاية من العنف وترش يد اجملمتعات حنو حياة حوارية
وانسانية أفضل.
املادة الوىل :تعتّب املقدمة أعاله واملرفقات واملالحق جزءا ال يتجزأ من هذه املذكرة.
املادة الثانية )1( :يعمل أطراف املذكرة عىل تنس يق مشاريع ونشاطات مشرتكة لتنفيذها
خدمة لالجئني والنازحني والفئات املهمشة وللمجمتع املضيف يف لبنان )2( .وتكون هذه
املذكرة مرفقة مع ك مرشوع سيُت تنفيذه بني الطراف بيامن تكون هناك اتفاقية خاصة
ومفصةل للك مرشوع مشرتك.
املادة الثالثة :ان هجود أطراف هذه املذكرة موهجة بشلك أساس دلمع الساكن اذلين
يعانون من أوضاع انسانية صعبة يف لبنان سواء كنوا لبنانيني أو من جنس يات أخرى،
بغض النظر عن انامتهئم الس ياس أو ادلين أو املذهيب أو العريق وبلك مساواة وحيادية.
ّ
املادة الرابعة :يتعهد أطراف هذه املذكرة بأن تامتىش هجودمه مع أولوايت التمنية الوطنية
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واملعايري ادلولية االنسانية للعمل االنساين وال تتعارض مع القوانني املتبعة.
املادة اخلامسة )1( :اتفق الطراف عىل أن يكون النشاط املنظم من خالل هذه املذكرة
حتت امس (ملتقى امجلعيات االنسانية) وابلتنس يق مع مؤسسات خريية ومؤسسة قرطبة
جبنيف يه املنسقة لهذا املرشوع )2( .وتبقى للك من الطراف اس تقالليهتا الاكمةل
وخشصيهتا الاعتبارية املس تقةل.
املادة السادسة )1( :ال ترتب هذه االتفاقية أي الزتامات مالية عىل أي من الطراف.
( )2ويتوجب علهيم ىأن يوقعوا اتفاقيات ملحقة يف ك مرشوع يرد متويل َل لصاحل امللتقى
وميكن لي من أطراف املذكرة أن يقوم بدعوة أي من الطراف للمشاركة يف نشاطاته
املادة السابعة )1( :حيدد أطراف املذكرة طرق تنفيذ املشاريع املشرتكة مبا يضمن أقىص
درجة من التاكمل بيهنم عىل أن تكون أليات التنفيذ اما تنفيذ مشرتك أو تنفيذ مبارشمن
خالل أحد الطراف أو تنفيذ من خالل طرف اثلث )2( .ويُت االتفاق عىل أاليات
التنفيذ مبوجب اتفاقية حمددة اجملال أو املرشوع.
املادة الثامنة )1( :يعمتد هذا االتفاق عىل روح احملبة والتعاون والثقة املتبادةل بني الطراف
والزتام الشفافية يف التعامل )2( .وان أي خالف أو نزاع حول تفسري أو تنفيذ املذكرة
يُت حهل ابحلوار بني أطراف املذكرة ويف حال تعذر ذكل يُت اللجوء اىل التحكمي.
املادة التاسعة )1( :يُت قبول انضامم مجعيات ومؤسسات أخرى اىل هذا امللتقى من خالل
موافقة مجيع أطراف املذكرة املؤسسون خالل الس نة الوىل من رسايهنا )2( .ومن خالل
موافقة ثليث أطراف املذكرة خالل الس نة الثانية )3( .يُت متثيل ك مجعية بصوت واحد
فقط يف املواضيع اليت حتتاج اىل تصويت )4( .يُت جتديد هذه املذكرة بشلك س نوي
تلقائيا ويُت انهتاء العمل هبا بتوافق ارادة مجيع الطراف عىل ذكل )5( .ويف حال رغبة
أحد الطراف اخلروج من االتفاقية جيب تقدمي بالغ خطي لبقية الطراف قبل شهر من
ذكل عىل القل )6( .وميكن لهذه االتفاقية أن تعدل يف أي وقت من خالل اتفاق خطي
بني مجيع الطراف )7( .يُت تقيمي نتاجئ اجلهود املبنية يف هذه االتفاقية عىل أساس اجامتع
نصف س نوي اعتبارا من اترخي رساين االتفاقية )8( .وعىل هذا توافق أطراف االتفاقية
بعد أن اطلعوا عىل كمل مضمون املذكرة ومه خمولون بمتثيل مؤسساهتم ووقعوا علهيا.
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ت توقيع هذه االتفاقية بتارخي  17أب 2017
امجلعيات املوقّعة )1( :اجملمع الثقايف اجلعفري للبحوث ادلراسات االسالمية وتعارف
الداين؛ ( )2مجعية سوا للتمنية؛ ( )3ائتالف امجلعيات اخلريية يف لبنان؛ ( )4مؤسسة
اخلدمات الاجامتعية للمرجع الس يد محمد حسني فضل هللا؛ ( )5مجعية االرشاد
واالصالح اخلريية االسالمية؛ ( )6احتاد امجلعيات االغاثية التمنوية.

أوضاع املرأة يف املغرب
ّنظم معهد قرطبة للسالم
جبنيف فضاء وساطة أمنة يف
املغرب 17،من  2015اىل
 ،2017مع مجموعة من اجلهات
الناشطة من أجل حتسني أوضاع املرأة يف البالد تنمتي اىل مرجعيات خمتلفة عَلامنية
(يسارية) واسالمية (اخوانية وسلفية) .ورمغ أ ّن هذه اجلهات كنت تعمل لنفس الهدف
وهو حتسني أوضاع املرأة يف املغرب ا ّال أهنا كنت يف ِصاع أيديولويج مس ّمتر يمتظهر
يف املناظرات احلادّة واملظاهرات واملظاهرات املضادة والرتاشق االعاليم اىل درجة
مكوانته.
أصبحت فهيا قضااي املرأة مصدرا للتوتّر والاحتقان يف اجملمتع والتجاذب بني ّ
ّ
اجلو املشحوع أيديولوجيا عائقا للعمل لصاحل الفئات النسوية اليت تعاين من
وشلك ذكل ّ
خاصة يف البوادي والرايف .فاكن الهدف من مسار
نقص يف املرافق الصحية والتعلميية ّ
الوساطة هو ااتحة الفرصة للجهات العامةل يف جمال متكني املرأة ،ابختالف مشارهبا،
للتعارف وبناء الثقة والتعاون والعمل يدا يف اليد يف مشاريع ومبادرات معلية من أجل
حتقيق هدفها املشرتك .بدأ القامئون عىل املرشوع بزايرات ميدانية التقوا فهيا وتشاوروا
مع العديد من الفاعلني يف اجملال احلقويق والاجامتعي وادلين والرتبوي من خمتلف
ّ
التوهجات .وأقنعوا مجموعة مهنم ابالخنراط يف مسار الوساطة بصفة خشصية وليس مجعوية
حّت يمتكّنوا من احلوار بأرحيية .وأسفرت النقاشات اليت دارت خالل اللقاءات بني
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املشاركني واليت بدأت عىل قدر كبري من احلدة اىل ّ
تغري واحض يف مواقف الطراف من
بعضهم البعض ،وبناء الثقة اىل درجة أهنم ابرشوا يف بعض العامل املشرتكة هبدف حتسني
أوضاع املرأة املغربية.
العمل املشرتك يف العامل العريب
معل معهد قرطبة للسالم جبنيف
عىل مجع أكرث من أربعني مشارك من
اخلّباء والقادة الس ياس يني من
التيارات االسالمية وال َعلامنية يف
أربع ورشات ،18عىل امتداد عام كمل من فيفري  2016اىل مارس  ،2017من أجل
التفكري يف دور ادلين يف الشأن العام فضال عن اس تكشاف اماكنيات التخفيف من
التجاذابت اليديولوجية احلادة والتعاون لتحقيق التعايش السلمي .وقد أفضت النقاشات
مذكرة حتت عنوان "حنو فضاء للتواصل
اليت جرت يف اطار الورشات اىل التوقيع عىل ّ
والعمل املشرتك" هذا ّنصها:19
ا ّن الاس تقطاب احلاد يف س ياقات الانتقال الس ياس الهشة غالبا ما يؤدي اىل حاةل
الفوىض ،مّا ميهّد الطريق لعودة أنظمة الاستبداد أو لالحرتاب ادلاخيل .التقى أكرث من
أربعني مشارك من اخلّباء والفاعليني الس ياس يني من شامل أفريقيا ،وغرب أس يا ،ومنطقة
الساحل ،ينمتون اىل التيارين ال َعلامين واالساليم ،وانقشوا قضااي متعلقة ببناء الثقة وارساء
اطار للتعاون بني فاعليني ذوي منطلقات فكرية ورؤى كونية خمتلفة.
و ّت الرتكزي عىل أمهية انتاج ثقافة س ياس ية جديدة مشرتكة تستند اىل ِقمي احلرية والعدل
والكرامة والتنوع والقبول ابلخر وعدم االقصاء واملواطنة ونبذ العنف ،من خالل بناء
حتالفات عابرة لليديولوجيات تسهم يف اجناح الانتقال الس ياس السلمي يف املنطقة.
اتفق املشاركون عىل أن التخفيف من الاس تقطاب بني االسالميني وال َعلامنيني ينبغي أن
يتجاوز اجلدل الفلسفي وير ّكز عىل رضورة العمل املشرتك لفائدة الصاحل العام ومن أجل
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تقوية اجملمتع وبناء ادلوةل ،ويتوافق هذا االطار مع "فضاء مشرتك" ال يقتيض تنازل أ ّي
طرف عن مرجعيته الفكرية أو خيانته لقضيته .فهذا االطار للعمل املشرتك واجلهد امجلاعي
خلدمة اجملمتع ميكن تأصيهل انطالقا من املرجعيات ادلينية واليديولوجية مجليع الطراف.
ميكن مجلاعات ذات قواعد خمتلفة يف اطار أنظمهتا القميية ورؤاها الكونية أن ُتتار
الاخنراط يف معل مشرتك مع جامعات أخرى خمتلفة ،وللك مهنا أس باهبا اخلاصة .وهبذه
الكيفية ،ميكن خملتلف امجلاعات أن تعيش معا يف فضاء مشرتك ،وجتد ك واحدة التّبير
واحلافز للقيام بذكل من منظور نظام قواعدها ومبادهئا التوجهيية اخلاصة هبا .ويطلق
الفيلسوف المرييك جون رولز عىل معلية الاخنراط املشرتك من خمتلف امجلاعات للتفاعل
مضن نفس الفضاء مصطلح "التوافقات املتداخةل".
ويفسح االسالم جماال واسعا الماكنيات العمل املشرتك من أجل مصلحة اجملمتع .فالقواعد
ادلينية يف جمال س ياسة أمور املدينة  /ادلوةل ّ
تشلك اطارا يوفّر التوجيه ويسمح ابالبداع.
ا ّن "حصيفة املدينة" دليل معيل ،من منظور اساليم ،عن اماكنية التعايش والتفاعل
االجيايب يف جممتع متعدّد الانامتءات القبلية وادلينية .وقد جنحت هذه الصحيفة ،اليت ُ ّمسيت
ابلوثيقة ادلس تورية الوىل يف اترخي البرشية ،يف القيام بذكل ابدخال مفهوم جديد لالنامتء
مكون من ثالث طبقات خمتلفة :القبيةل املعرتف هبا كواقع اجامتعي ،والانامتء
الاجامتعي ّ
الاجامتعي لدلين اذلي ينطوي عىل منظومة من ال ِقمي املشرتكة ،والانامتء اىل املدينة.
املعرف هبذه الطريقة ،ال يُنظر اليه من طرف
ان "فضاء التواصل والعمل املشرتك"ّ ،
املشاركني كشأن متّصل ابلرضورات الظرفية واملصاحل احلزبية الضيقة واملناورات
الس ياس ية ،بل كلية مس تدمية تبدأ يف مرحةل الانتقال الس ياس وتس ّمتر طيةل مرحةل
ينصب جمهود العمل املشرتك
تشييد دوةل القانون واحلُك الراشد .أوىص املشاركون بأن ّ
عىل الرهاانت الكّبى اليت تواهجها شعوب املنطقة فامي خيص املشاركة املواطنية
والاخنراط اجملمتعي للش باب ،والتعلمي ،وكذا بناء ثقافات س ياس ية جديدة.
املشاركون :أبو يعرب املرزويق (تونس) ،أمحد أرمحوش (املغرب) ،امحيدة النيفر
(تونس) ،اسالم الغمري (مرص) ،أمال قرايم (تونس) ،أمال موىس بلحاج (تونس)،
أمية الصديق (تونس) ،جاهد طوز (تركيا) ،جعفر الشايب (السعودية) ،حامد ادريس
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(املغرب) ،حسام حافظ (سوراي) ،حكمي صاحب (اجلزائر) ،خدجية راييض (املغرب)،
ربيع حداد (لبنان) ،رضا جوادي (تونس) ،رايض الشعييب (تونس) ،زايد خياطة
(سوراي) ،سايم الساعدي (ليبيا) ،سعد ادلين العامثين (املغرب) ،سعد وفايئ (سوراي)،
مسية بنخدلون (املغرب) ،س يلفان أوديي (سويرسا) ،صالح ادلين اجلوريش (تونس)،
طارق الزمر (مرص) ،عبد الرؤوف العيادي (تونس) ،عبد العيل حايم ادلين (املغرب)،
عبد الفتاح محمد (قطر) ،عبد الفتاح مورو (تونس) ،عطية عدالن (مرص) ،جماهد
خملاليت (سوراي) ،محمد المحري (قطر) ،محمد محداوي (املغرب) ،محمد خوجة (تونس)،
محمد زاهد جول (تركيا) ،محمد عب الوهاب رفيقي (املغرب) ،مرس يل حشوارة (سوراي)،
مرمي بن سامل (تونس) ،معاذ اخلطيب (سوراي) ،املعطي منجب (املغرب) ،معن كوسا
(سوراي) ،موىس ابه (مال) ،نبيةل منيب (املغرب) ،نور ادلين اخلاديم (تونس) ،هشام
برغش (مرص) ،يوسف الشويري (لبنان).

وفهم املشاركون هذا الالزتام املشرتك ابعتباره اخلطوة الوىل من العملية اليت جيب أن
تس متر من خالل النشطة امللموسة واملشرتكة ( ،)diapraxisما يعن العمل عىل
املس توى احمليل (الوطن مقابل االقلميي).
وبناء عليه ،حدّد املشاركون عددا من املواضيع اليت ميكن أن تُدرج يف اطار املامرسة
املشرتكة مهنا ظاهرة العنف الس ياس يف تونس ،والتجسري بني التعلمي ادلين والتعلمي
الرمسي ،وتعزيز املشاركة الس ياس ية والاخنراط املدين للش باب التونس ،وتدبري التعددية
والتخفيف من العنف يف الوساط اجلامعية املغربية ،اخل.
 .5خالصة

من أ ّمه أليات ترش يد اخلالف احلوار اذلي ُّيدف اىل الوصول اىل اتفاق بني أطراف
اخلالف حيقّق هلم مجيعا حدا أدَن من الهداف املرشوعة (احل ّل الوسط) أو ميكّهنم من
الوصول اىل السيناريو املثال "راحب-راحب" " /منترص-منترص" .يُس ّمى هذا النوع من احلوار
اذلي حيد ّد هدفا منذ انطالق املسار "التفاوض" اذا ابدرت اليه الطراف ويُس ّمى
"الوساطة" اذا تدخّل ر
طرف اثلث لتسهيهل .وقد تأخذ الوساطة أشاكال خمتلفة حسب
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الس ياق وطبيعة الطراف وموازين القوة بيهنم وطبيعة الوس يط واملهنجية املتّبعة .وحدّد
أهل الاختصاص رشوطا لنجاح التفاوض كلتاكفؤ واملرشوعية والمتثيلية والرشعية
واملرجعية .ومن أ ّمه مدارس التفاوض املبن عىل املصاحل مدرسة هارفارد اليت حتدّد أربعة
مبادئ للتفاوض ويه فصل الشخص عن املشلك ،والرتكزي عىل املصاحل وليس عىل
املواقف ،واالتفاق عىل معايري موضوعية ،وبلورة خيارات متعدّدة .كام هناك العديد من
التجرد
املواصفات اليت جيب أن يتحىل هبا الوس يط لضامن جناح العملية كالرادة و ّ
واملصداقية واملعرفة والتواضع وعدم ّ
التحزي والقدرة والرتيّث واملرونة واالبداع والوفاء
ابلوعود .ونظرا لكون أمهية املسار متاثل أمهية احملتوى ،جيب التصممي واالعداد اجل ّيد
لعملية الوساطة واحرتام عدم جتاوز أ ّي مرحةل من مراحلها من حماداثت متهيدية أو اس امتع
تعرف عىل وهجات النظر واس تكشاف املسائل اخلالفية وبلورة
اىل خمتلف الرسدايت و ّ
خيارات للحل .أ ّما خبصوص اخلالفات القامئة عىل تباين الرؤى الكونية فا ّن من أ ّمه
الليات اليت تُس تعمل لرتش يدها "فضاء الوساطة المن" حيث حتدّد الطراف غاية
بغض النظر عن مرجعية ّ
ك طرف ،وي ُّت الرتكزي يف
مشرتكة وتتعاون من أجل حتقيقهاّ ،
فضاء الوساطة المن عىل املامرسة املشرتكة لبناء الثقة .وينبغي اتباع عدّة توجهيات عند
تصممي الفضاء كصياغة رؤية مشرتكة ،وحتديد خطوط السالمة ،وجتنّب فرض رؤية
كونية مع ّينة ،والرتكزي عىل اجلوانب العملية ،واحلُك عىل الفعال وليس عىل القوال،
واالدماج والتشارك.
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

وحساسة من مراحل ترش يد اخلالف وبناء السمل وضامن
معلية املصاحلة مرحةل ها ّمة ّ
طورها فقهاء اخلالف
عدم تكرار جتربة العنف داخل اجملمتع .ومثّة عدة نظرايت للمصاحلة ّ
والسمل ،فقد أحصت مجموعة من الباحثني اثنيت عرشة مقاربة للمصاحلة يف كتاب مشرتك
بعنوان "املصاحلة :تصفية املايض وبناء املس تقبل".1
ُّيدف هذا الفصل اىل تبيني ماكنة معلية املصاحلة وتوقيهتا يف مسار ترش يد اخلالف واىل
يتعرض ملتطلّبات تصممي معلية
عرض خصائص املصاحلة ودعامئها وألياهتا وأدواهتا ،كام ّ
املصاحلة.
ز
 .2توقيت المصالحة يف مسار ترشيد الخالف

ّمتر معلية ترش يد اخلالف بثالث مراحل )1( :التو ّصل اىل الصلح (تُسمى هذه املرحةل
أيضا تسوية اخلالف) ،أ ْي اىل اهناء السلوك العنيف (عىل سبيل املثال وقف اطالق
النار)؛ ( )2واالصالح ا ْي فض اخلالف مبعاجلة أس بابه اجلذرية؛ و ( )3املصاحلة ،أ ْي
معاجلة الاثر النفس ية والاجامتعية للخالف والتطلّع اىل مس تقبل مشرتك.

من البدُّييي أنه يف حاةل خالف عنيف مفتوح تكون تسوية اخلالف أمرا ملحا
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ومس تعجال ،لوضع حدّ للعنف املبارش (اهناء الاقتتال مثال) .لكن اذا اقترص المر عىل
هذه اخلطوة الوىل ،فس يؤدي ذكل اىل "سالم سليب" 2فقط ال تُضمن اس متراريته .بل
ا ّن اس تئناف العنف املبارش يف وقت الحق أ رمر ش به أكيد اذا مل تُـتبع مرحةل "تسوية
اخلالف" مبرحةل "ح ّل اخلالف"ّ ،مث مرحةل "املصاحلة" ،مّا ميكّن من حتقيق "السالم
االجيايب" املس تدمي .كام ال يس تقمي المر اذا ّت املرور من مرحةل "تسوية اخلالف" اىل
مرحةل "املصاحلة" والقفز عىل مرحةل "ح ّل اخلالف" ومعاجلة جذوره ومسبباته .وقد
أثبتت التجارب يف دول خمتلفة أن المتلّص من معلية "ح ّل اخلالف" واخفاء املسائل
اخلالفية "حتت البساط" والرشوع يف معلية "مصاحلة صورية" ال جيدي ،بل يسامه يف
اطاةل معر اخلالف العنيف.
غالبا ما ت ُّت "تسوية اخلالف" بني قادة أطراف اخلالف ويُعقد الصلح بيهنم ،ف ُي ّتفق مثال
عىل أهناء اطالق النار عىل مس توى القيادات املدنية واملسلّحة .بيامن مرحةل "ح ّل
اخلالف" تتطلّب مشاركة قادة أطراف اخلالف ورشاحئ حمدودة من اجملمتع ،ويه بذكل
حتتاج اىل وقت أطول من مرحةل "تسوية اخلالف" .أ ّما مرحةل "املصاحلة" فهيي تتطلّب
مشاركة مجيع أطراف اخلالف ورشاحئ واسعة من اجملمتع ويه معلية بطيئة وطويةل قد
تس تغرق س نوات أو حّت عقودا لهنا تس توجب حتويل احلوافز والهداف والاعتقادات
والاجتاهات والعواطف والسلوكت دلى الغلبيات املرتبطة جبميع الطراف ،وتغيري
املوافف ازاء اخلالف واذلات والطرف الخر.
 .3خصائص وركائز المصالحة

قد تقترص معلية املصاحلة عىل معاجلة الاثر النفس ية والاجامتعية للخالف عّب أليات
حمدّدة لكهنّ ا ال تقوم برتممي العالقة بني أطراف اخلالف فتتعايش سلميا ابملوازاة بدون
تفاعل بيهنا ،فتُس ّمى حينئذ "مصاحلة سلبية" .أما اذا جتاوزت العملية معاجلة الاثر اىل
ترممي العالقات حبيث تتفاعل الطراف وتتطلّع اىل مس تقبل مشرتك ،فتُس ّمى حينئذ
"مصاحلة اجيابية".
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قد تركز معلية املصاحلة عىل واحد من اجلوانب الثالث )1( :اجلانب الفكري الثقايف،
( )2اجلانب النفس ادلين (الرويح) ،و( )3اجلانب االجرايئ .ويه يف هناية المر
تقارب لرسدايت الطراف واجامع فكري بيهنم يف رؤية وتقيمي املايض هبدف جتاوزه
والنظر اىل املس تقبل.
تقوم املصاحلة عىل أربع ركئز ويه الكشف عن احلقيقة واحلفاظ عىل اذلاكرة وحتقيق
العداةل ومارسة العفو.

أظهرت التجارب ادلولية السابقة أ ّن القفز عىل احدى هذه الركئز وجتاوزها ي ّقوض معلية
يتكرر العنف .وتُصنّف الركئز الربعة
املصاحلة برمهتا ،حبيث يكون من املرحج بشدة أن ّ
يف زوجني اثنني" :احلقيقة/اذلاكرة" و "العداةل/العفو" ،فاذلاكرة جيب أن تُبىن عىل احلقيقة،
جمرد عداةل جزائية انتقامية عوض أن
وينبغي أن ُحتُك العداةل ابلعفو واال فاهنا ّ
تتحول اىل ّ
تكون عداةل ترمميية.
ألف) احلقيقة
من امله ّم أن يعرف اجملمتع اذلي ّمير مبرحةل انتقالية ومعلية مصاحلة ما حدث ابلضبط ومن
فعل ماذا يف الفرتة املظلمة من اترخيه البعيد أو القريب ،فللحقيقة مفعو رل خمفّف وتسامه
يف التئام اجلروح .واذا كنت احلقيقة حقا للفرد ،وال س امي الضحية وعائلته ،واجملمتع كلكّ ،
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اجب عىل ّ
ك فرد من أفراد اجملمتع.
فهيي أيضا و ر
ويف اجملمتع املسمل ،من املنتظر أن يسامه امجليع يف كشف احلقيقة واكتشافها .فاخفاؤها
ون﴾ِ ﴿ ،3ل َم
﴿و َال تَلْب ُِسوا الْ َح َّق ِابلْ َبا ِطلِ َوتَ ْكتُ ُموا الْ َح َّق َو َأ ُ ْنُت تَ ْعلَ ُم َ
يُعتّب من كبائر اذلنوبَ .
ون﴾ .4كام يرى أهل العمل أن الساكت
ون الْ َح َّق َو َأ ُ ْنُت تَ ْعلَ ُم َ
ون الْ َح َّق ِابلْ َبا ِطلِ َوتَ ْك ُت ُم َ
تَلْب ُِس َ
عن احلق ش يطان أخرس واملتلكّم ابلباطل ش يطان انطق.
ابء) اذلاكرة
للك جممتع احلق وعليه واجب احلفاظ عىل ذاكرته امجلاعية .فاحلفاظ عىل اذلاكرة الس تدعاء
أحداث العنف يف اترخي اجملمتع مفيد لتجنّب تكرار الحداث العنيفة ،وعىل حدّ قول
ينسون
الفيلسوف اس باين الصل خوريخ سانتاايان (" :)George Santayanaاذلين َ
ماضهيم حمكو رم علهيم بتكراره".
تّبز أمهيّة اذلاكرة يف االسالم لكوهنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التذكّر اليت يؤ ّكد القرأن
﴿و َذ ِكّ ْر فَا َّن ا ِّذل ْك َر ٰى تَن َف ُع الْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾﴿ ،5فَ َذ ِكّ ْر ان ن َّ َف َع ِت
الكرمي عىل فضائلها الرتبويةَ .
ِ
ِ
ِّاذل ْك َر ٰى﴾ .6يُنظر اىل التذكّر يف القرأن عىل أنه عالمة من عالمات اذلكء﴿ :ان َّ َما يَتَ َذكَّ ُر
ِ
ُأولُو ْ َاللْ َب ِاب﴾ .7ا ّن من واجب املسلمني ّ
التعمل من اترخيهم ومن اترخي غريمه ،وحيتوي
القرأن عىل العديد من قصص الشعوب القدمية ،ليك يتأ ّمل املسلمون يف مصريمه وجتارهبم
ويس تخلصون مهنا ادلروس وال ِعّب﴿ :لَقَدْ َك َن ِيف قَ َص ِصه ِْم ِع ْ َّب رة ِ ّ ُل ِول ْ َاللْ َب ِاب﴾ .8ويؤ ّكد
القرأن الكرمي عىل أ ّن هذه القصص الرثية ابدلروس مبنية عىل احلقائق وليس عىل تزييف
التارخيْ َ :
﴿حن ُن ن َ ُق هص عَلَ ْي َك ن َ َبأَ ُمه ِابلْ َح ّ ِق﴾.9
جمي) العداةل
ا ّن العداةل ر
حق للكّ من الضحية واجملمتع ،متنع
ساس ل ّي معلية مصاحلة ،فهيي ّ
رشط أ ر
االفالت من العقاب اذلي يؤ ّدي اىل تكرار العنف .ومثّة متيزي بني احلقوق "الفردية" أو
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"اخلاصة" و احلقوق "امجلاعية" أو "العامة" ،ويف حني ميكن لدلوةل أن تتد ّخل يف حاةل
"احلقوق امجلاعية" ومتنح العفو ملن أساءوا الهيا (بتشاور مس بق مع املواطنني من خالل
الاس تفتاء عىل سبيل املثال) ،ال ميكن لدلوةل أن تتد ّخل يف حاةل "احلقوق الفردية"،
تعرض النهتاك حقوقه اخلاصة (أو ذووه) هو الطرف الوحيد اذلي ميكنه
فالشخص اذلي ّ
منح العفو ملرتكب اجلرمية.
يف اجملمتعات اليت ّمتر بعملية مصاحلة (اجملمتعات الانتقالية ،أنظر الفصل التاسع عن "معلية
الانتقال ادلميقراطي") ،ينبغي للعداةل أن تكون رمزية وتعويضية وتصاحلية أكرث مهنا جزائية
تتحول اىل عداةل انتقامية يف غياب املعايري الخالقية الصارمة ،مّا يتناىف
(عقابية) ،وقد ّ
﴿اي َأُّيه َا َّ ِاذل َين أ َمنُوا ُكونُوا قَ َّوا ِم َني ِابلْ ِق ْسطِ ُشهَدَ َاء ِ َّ َِّلل َولَ ْو عَ َ ٰىل
مع التعالمي االسالميةَ :
اَّلل َأ ْو َ ٰىل هبِ ِ َما ۖ فَ َال تَت َّ ِب ُعوا الْه ََو ٰى َأن
َأن ُف ِس ُ ُْك َأ ِو الْ َو ِ َادل ْي ِن َو ْ َال ْق َرب َِني ۚ ان يَ ُك ْن غَنِ ًّيا َأ ْو فَ ِقريا فَ َّ ُ
ِ
﴿اي َأُّيه َا َّ ِاذل َين أ َمنُوا
تَ ْع ِدلُوا ۚ َوان تَلْ ُووا َأ ْو تُ ْع ِرضُ وا فَا َّن َّ َ
اَّلل َك َن ِب َما تَ ْع َملُ َ
ون َخبِريا﴾َ ،10
ِ
ُكونُوا قَ َّوا ِ ِم َني ِ َّ َِّلل ُشهَدَ َاء ِابلْ ِق ْسطِ ۖ َو َال َ ْجي ِر َمن َّ ُ ُْك َش نَأ ُن قَ ْوم عَ َ ٰىل َأ َّال تَ ْع ِدلُوا ۚ اعْ ِدلُوا ه َُو َأ ْق َر ُب
﴿وان َطائِ َفتَ ِان ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ا ْقتَتَلُوا
اَّلل ۚ ا َّن َّ َ
لِلتَّ ْق َو ٰى ۖ َوات َّ ُقوا َّ َ
اَّلل َخبِرير ِب َما تَ ْع َملُ َ
ون﴾َ ،11
ِ
ِ
يء ا َ ٰىل َأ ْم ِر َّ ِ
اَّلل ۚ
فَأَ ْص ِل ُحوا بَيْهنَ ُ َما ۖ فَان بَغ َْت ا ْحدَ ُ َ
امها عَ َىل ْ ُالخ َْر ٰى فَقَاتِلُوا ال َّ ِيت تَ ْب ِغي َح َّ ّٰت تَ ِف َِ
ِ
ِ
اَّلل ُ ِحي هب الْ ُم ْق ِس ِط َني﴾.12
فَان فَ َاء ْت فَأَ ْص ِل ُحوا بَيْهنَ ُ َما ِابلْ َعدْ لِ َو َأ ْق ِس ُطوا ۖ ا َّن َّ َ
ِ
ِ
ان العداةل الرتمميية تعطي الضحااي احساسا ابالنصاف من خالل الاعرتاف – شفهيا أو
تعرضهم للرضر .كام جيب أن يكون
من خالل أفعال رمزية – بوقوع ظمل يف حقّهم و ّ
الرتكزي عىل اسرتداد اخلسائر والتعويضات وجّب الرضر .ومن الواحض أ ّن هذا الهنج
يتطل ّب املشاركة الطوعية للضحية واجلاين واجملمتع حنو هدف مشرتك أال وهو اعادة
العالقات ّ
احملطمة وتضميد اجلراح ومنع تكرار العنف.
دال) العفو
العفو أداة أساس ية يف أ ّي معلية مصاحلة ،لنه ميكّن من اس تعادة الصةل املقطوعة بني
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الضحية واجلاين واجملمتع بشلك عام ،وميكن أن تؤدي اىل نوع من التحويل الخاليق
وحترير ّ
ك من اجلاين والضحية.
والغفران قمية أساس ية يف مجيع الثقافات والتقاليد ادلينية .ففي االسالم مثال ،ترتبط
التواب،
العديد من أسامء هللا احلس ىن وصفاته العىل ابملغفرة :الرمحن ،الرحمي ،الغفارّ ،
العفو ،الغفور.
ّ
ومبا أنه ابلنس بة للمسلمني صفات هللا تعاىل يه مراجع مطلقة وحدود ارشادية لسعهيم
حنو الكامل ،فهم يعتّبون الغفران البرشي وس يةل للتعبري عن مغفرة هللا والاقرتاب منه.
عالوة عىل ذكل ،فان العفو هو معل من معل النبياء اذلين مه قدوة يتبعها املؤمنون.
تعرض َل من قومه ،خاطب الس يد املس يح عليه السالم هللا
فبعد الاضطهاد اذلي ّ
ون" ،13وهذه يه نفس اللكامت اليت
ون َما َذا ي َ ْف َعلُ َ
قائال" :ا ْغ ِف ْر لَ ُه ْمَ ،لهنَّ ُ ْم َال ي َ ْعلَ ُم َ
اس تخدهما النيب محمد صىل هللا عليه ّ
وسمل يف مدينة الطائف اليت قصدها للبحث عن
مأوى ،ا ّال أنه اس تقبِل ابزدراء وعو ِمل بعنف ُفر ِمي ابحلجارة وأد ِمي وهجه وقدماه و ُك ِرست
بعض أس نانه ،لكنّه مع ذكل رفع يديه اىل السامء وهو ميسح ادلم عن وهجه الكرمي ،وقال:
"اللهم اغفر لقويم فاهنم ال يعلمون".
والايت القرأنية اليت ّ
﴿و َسا ِر ُعوا ا َ ٰىل َم ْغ ِف َرة
حتث عىل العفو كثرية﴿ :فَا ْع ُفوا َو ْاص َف ُحوا﴾،14
َ
ِ
الرسا ِء
الس َم َاو ُات َو ْ َال ْر ُض ُأ ِعد َّْت لِلْ ُمتَّ ِق َني * َّ ِاذل َين يُن ِف ُق َ
ون ِيف َّ َّ
ِ ّمن َّ ِربّ ُ ُْك َو َجنَّة َع ْرضُ هَا َّ
﴿ولْ َي ْع ُفوا
الرضا ِء َوالْ َاك ِظ ِم َني الْغَ ْيظَ َوالْ َعا ِف َني َع ِن النَّ ِاس ۗ َو َّ ُ
َو َّ َّ
اَّلل ُ ِحي هب الْ ُم ْح ِس نِ َني﴾َ ،15
﴿وان تَ ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا
اَّلل لَ ُ ُْك ۗ َو َّ ُ
ون َأن ي َ ْغ ِف َر َّ ُ
َولْ َي ْص َف ُحوا ۗ َأ َال ُ ِحتبه َ
اَّلل غَ ُف رور َّر ِح رمي﴾َ ،16
اَّلل
اَّلل غَ ُف رور َّر ِح رمي﴾﴿ ،17ان تُ ْبدُ وا خ َْريا َأ ْو ُ ُْت ُفو ُه َأ ْو تَ ْع ُفوا ِ َعن ُسوء فَا َّن َّ َ
َوتَ ْغ ِف ُروا فَا َّن َّ َ
ِ
ِ
َك َن َع ُف ًّوا ِقَ ِديرا﴾.18
خيار جيب أن ي ُّت طوعا وبلكّ حرية .وال ميكن المر به مبرسوم
لكن العفو يف االسالم ر
أو احلصول عليه حتت الضغط أو الهتديد .حفق الضحية يف معاقبة اجلاين مضمون ،حّت
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﴿و َج َزا ُء َس ِي ّئَة
وان ّت حث ّه عىل تبن هنج ترمميي أكرث منه جزائيا .يقول هللا ّعز وج ّلَ :
َس ِي ّئَ رة ِ ّمثْلُ َها ۖ فَ َم ْن َع َفا َو َأ ْصلَ َح فَأَ ْج ُر ُه عَ َىل َّ ِ
اَّلل ۚ ان َّ ُه َال ُ ِحي هب َّ
الظا ِل ِم َني﴾.19
ِ
مصحوب بدعوة للعفو اذلي
كام يشري القرأن اىل أ ّن قانون الثأر اذلي نصت علهيا التوراة
ر
﴿و َك َتبْنَا عَلَهيْ ِ ْم ِفهيَا َأ َّن النَّ ْف َس ِابلنَّ ْف ِس َوالْ َع ْ َني ِابلْ َع ْ ِني َو ْ َال َنف ِاب ْ َل ِنف
يُعتّب مبزنةل الصدقةَ :
وح ِق َص راص ۚ فَ َمن ت ََصد ََّق ِب ِه فَه َُو َكفَّ َار رة َّ َُل ۚ َو َمن ل َّ ْم
الس َّن ِاب ِ ّلس ِّن َوالْ ُج ُر َ
َو ْ ُال ُذ َن ِاب ْ ُل ُذ ِن َو ِ ّ
اَّلل فَأُولَ َٰـئِ َك ُ ُمه َّ
اَّلل ا َّال ِابلْ َح ّ ِق ۗ
ون﴾،20
﴿و َال تَ ْقتُلُوا النَّ ْف َس ال َّ ِيت َح َّر َم َّ ُ
َ ْحي ُُك ِب َما َأ َنز َل َّ ُ
الظا ِل ُم َ
َ
ِ
21
ُرسف ِ ّيف الْقَتْلِ ۖ ان َّ ُه َك َن َم ُنصورا﴾
َو َمن قُ ِت َل َم ْظلُوما فَقَدْ َج َعلْنَا ِل َو ِل ِ ّي ِه ُسلْ َطاان فَ َال ي ْ ِ
ِ
ابلعقاب أو الصفحّ ،
وحتث
لول الضحية هو قرار املطالبة
والسلطان اذلي جعهل هللا ّ
الية عىل عدم املبالغة يف املطالبة ابالنتقام وعىل انهتاج العفو .ابالضافة اىل ذكل ،ي ّ
تعني
عىل اجلاين اذلي حصل عىل العفو أن يبادر بلفتة جلّب الرضر جتاه الضحية أو عائلته،
﴿اي َأُّيه َا َّ ِاذل َين أ َمنُوا ُكتِ َب عَلَ ْي ُ ُُك الْ ِق َص ُاص ِيف
عىل النحو اذلي أوصت به الية القرأنيةَ :
يش رء فَاتِ ّ َبا رع
الْقَ ْت َىل ۖ الْ ُح هر ِابلْ ُح ّ ِر َوالْ َع ْبدُ ِابلْ َع ْب ِد َو ْ ُال َ ٰنَث ِاب ْ ُل َ ٰنَث ۚ فَ َم ْن ُع ِف َي َ َُل ِم ْن َأ ِخي ِه َ ْ
ِابلْ َم ْع ُر ِ
وف َو َأدَا رء الَ ْي ِه ِاب ْح َسان ۗ َذَٰ ِ َكل َ ُْت ِف ريف ِ ّمن َّ ِربّ ُ ُْك َو َر ْ َمح رة ۗ فَ َم ِن ا ْعتَدَ ٰى ب َ ْعدَ َذَٰ ِ َكل فَ َ ُهل
َ َ ِ ِ ِ 22
اب أل رمي﴾ .
عَذ ر
مثّة رشوط مس بقة للعفو ،فيجب عىل الضحية أوال معرفة احلقيقة وفهم ما حدث وملاذا.
كام جيب أن يُظهر اجلاين اشارات تد ّل عىل اس تعداده لتلقي العفو ،والاعرتاف خبطئه
والندم عليهأ.
 .4آليات وأدوات المصالحة

ابالماكن الاطالع عىل التقرير 23اذلي أعدّه لوي جوانيه ( )Louis Joinetللجنة حقوق

أ اس تخدمت جلنة احلقيقة واملصاحلة ( )TRCيف جنوب أفريقيا مبدأ  C3مقابل  ،Aأي الاعرتاف
( ،)Confessionوالندم ( ،)Contritionوالتعويض ( )Compensationمقابل العفو (.)Amnesty
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االنسان التابعة للمم املتحدة (جملس حقوق االنسان حاليا) س نة  ،1996اذلي يناقش
ابلتفصيل الليات اليت ينبغي اتباعها الجناح معلية املصاحلة ،والتقرير 24اذلي نرشه مركز
دراسات المن بزورخي س نة  2009خبصوص التعامل مع ارث املايض.
ألف) احلق الفردي وامجلاعي يف معرفة احلقيقة
ي ُّت اس تخدام عدد من الليات والدوات محلاية حق/واجب احلقيقة مثل:
— الاعرتاف الرمسي والعلن ورمبا الاعتذار ،فاالقرار ابملسؤولية يطفئ نوعا ما الحقاد
وخيفف من حدة العواطف العدوانية؛
— جلان احلقيقة وبعثات تقيص احلقائق .تقوم جلان احلقيقة ابلتحقيق يف أمناط اجلرامئ
اليت اقرتفت خالل مرحةل اخلالف العنيف ،ويف سلوك املؤسسات ،ويف أس باب وأاثر
اجلرامئ واملظامل .وحتاول االجابة عىل أس ئةل من قبيل :ما يه احلقوق اليت انهتكت؟ من
طرف من؟ كيف؟ مّت؟ أين؟ ملاذا؟ وتُعتّب جلان احلقيقة منابر وأرضيات للضحااي تُسمع
فهيا مصائهبم وشاكوامه ،ويُعرتف بأالهمم ،وذكل خيفّف من أرضارمه النفس ية .كام أ ّن جلان
احلقيقة أدوات العادة بناء السس الخالقية جملمتعات ما بعد اخلالف العنيف .خفالل
احلرب وأثناء القمع ،تهنار القمي الخالقية واملدنية ،ويتفىش القتل والظمل والفساد ،وينترش
الشعور مبشاركة ك اجملمتع يف اجلرامئ ويف هذا الاهنيار الخاليق الواسع .ويفيض كشف
احلقائق اىل حتديد املسؤولياتّ ،
وفك املسؤوليات الفردية من املسؤوليات امجلاعية،
وذكل من شأنه أن يسامه يف اعادة البناء الخاليق للمجمتع .اذن جلان احلقيقة يه حلظات
تأسيس ية للنظام اجلديد اذلي يتبع اخلالف العنيف؛
— الوصول اىل الرش يف ،والاطالع عىل جسالت المن والعسكر واخملابرات؛
— احلفاظ عىل الدةل وحاميهتا من االتالف لتظل يف متناول السلطة القضائية؛
التعرف عىل مصري
— النرثوبولوجيا اجلنائية و ّ
الطب الرشعي لتحديد هوية اجلثامني و ّ
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املفقودين.
ابء) احلق يف احلفاظ عىل اذلاكرة امجلاعية
ميكن اس تخدام عدد من الليات والدوات محلاية حق/واجب اذلاكرة :مجع الشهادات
وتدويهنا ،التوثيق والرشفة واحلفاظ عىل املستندات املتعلقة ابالنهتأكت اجلس مية حلقوق
املتخصصة ،الرضحة واملقامات التذكرية كشواهد عىل اجلّبوت
االنسان ،املتاحف ّ
والقمع والعنف ،وعىل البطوالت وسري الشهداء ،الاحتفاالت الوطنية واحمللية ،اس تخدام
الدب وتوظيف الفن ،اعداد املناجه املدرس ية املالمئة ،اخل.
جمي) احلق يف العداةل
من أجل حامية احلق يف العداةل ،جيب حتديد املسؤوليات يف اجلرامئ املرتكبة ويف انهتأكت
حقوق االنسان وحتديد ُهوية اجلناة ،وجيب حمامكة املسؤولني عن اجلرامئ اليت تُعتّب
جس مية يف القانون ادلول حلقوق االنسان وال جيوز فهيا العفو ،يف حني جيب استبعاد
الخرين (بشلك دامئ أو مؤقت) من مناصب املسؤولية .كام جيب صياغة س ياسة وطنية
للعفو يف ما خيص احلق العام بناء عىل حوار وطن جامع ،و ّ
احلث عىل العفو يف ما خيص
احلق اخلاص وما جيوز فيه العفو.
دال) احلق يف التعويض املعنوي واملادي
جيب جّب الرضر الفردي وامجلاعي عّب عدد من الليات:
— اعادة الاعتبار للضحااي ليس تعيدوا مناصهبم املهنية ومراكزمه الس ياس ية ومواقعهم
الاجامتعية السابقة؛
— تعويض الضحااي عن الرضر البدين أو العقيل ،مبا يف ذكل التعويض عن الفرص
الضائعة ،وعن الرضار املادية ،وما جنم من أذى عن محالت التشهري؛
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— تعويض الضحااي عن تاكليف املساعدة القانونية واعادة التأهيل ،أي ك ما يدخل
مضن تاكليف الرعاية الطبية ،مبا يف ذكل العالج النفس والطب النفساين؛
هاء) احلق يف تأمني عدم تكرار الانهتأكت
ي ُّت ذكل بتطهري مؤسسات ادلوةل اببعاد املتورطني يف الانهتأكت اجلس مية حلقوق االنسان
من مراكز املسؤولية ،وابعادة تنظمي القوات املسلحة لتخضع لرقابة مثيل الشعب،
وابصالح مؤسسات ادلوةل وفقا لقواعد احلُك الرش يد وس يادة القانون.
 .5تصميم عملية المصالحة

ال بد ل ّي مرشوع مصاحلة أن يكون )1( :وطنيا :أي أن ّ
يتحُك أهل البدل يف ّ
ك مراحهل
مع الاس تعانة ابخلّبات الجنبية والاس تفادة من التجارب ادلولية ،بتكييفها مع الس ياق
الس ياس والاقتصادي والاجامتعي والثقايف ّ
احمليل؛ ( )2مؤسساتيا :أي أن يعمتد عىل
معل مؤسسايت غري مرجتل؛ ( )3جامعا :أي شامال ال يُقيص رشحية أو فئة من اجملمتع
معنية مبسأةل املصاحلة؛ ( )4متاكمال :أي أن يُقارب مسأةل املصاحلة من كفة جوانهبا.
يليب مرشوع املصاحلة مواصفات املقبولية والمتثيلية والرشعية والتقنية والفعالية.
وجيب أن ّ
وميكن اعامتد المنوذج اليت لتأسيس هيئة وطنية للمصاحلة:
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يضمن جملس احلكامء مقبولية الهيئة الوطنية للمصاحلة ،وتضمن جلنة املعنيني المتثيلية
للهيئة ،ويضمن اجمللس واللجنة معا رشعية الهيئة الوطنية للمصاحلة .ويضمن لها فريق
اخلّباء التقنية ،وأمانة التنس يق الفعالية.
ألف) جملس احلكامء
يتكون جملس احلكامء من أعيان مشهود هلم ابالس تقامة والزناهة ،حيظون ابالحرتام حمليا
ّ
ووطنا ،و ّ
يتشلك أساسا من مث ّلني عن كفة املناطق والقبائل واالثنيات .ميكن للمجلس
أن يض ّم عددا حمدودا من الشخصيات الاعتبارية الجنبية املقبوةل حمليا ،بصفة خفرية أو
مكراقبني.
يقوم جملس احلكامء ابليت )1( :اعامتد س ياس يات وخطط معل الهيئة؛ ( )2تلقّي أراء
ومقرتحات جلنة املعنيني وفريق اخلّباء؛ ( )3االرشاف عىل أليات احلقيقة والعداةل واذلاكرة
والعفو.
ابء) جلنة املعنيني
تتكون جلنة املعنيني من مثلني عن كفة رشاحئ وفئات اجملمتع املعنية بعملية املصاحلة ومهنا:
ّ
( )1الضحااي وأهال الضحااي؛ ( )2اجلرىح وأهالهيم؛ ( )3ادلوائر احلكومية (العدل،
ادلفاع ،ادلاخلية ،الشهداء ،املالية)؛ ( )4الحزاب الس ياس ية؛ ( )5رجال ادلين؛
( )6منظامت اجملمتع املدين (احلقوقية واخلريية والنسوية والش بابية).
تقوم جلنة املعنيني ابليت )1( :طرح انشغاالت وتطلّعات كفة رشاحئ وفئات اجملمتع؛
( )2ابداء الرأي يف س ياس يات وخطط معل الهيئة؛ ( )3املسامهة يف دمع تطبيق قرارات
الهيئة.
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جمي) فريق اخلّباء
يتكون فريق اخلّباء من أخصائيني يف دراسات السمل وحتويل اخلالف ويف عمل الاجامتع
ّ
وعمل النفس ويف الس ياسة والتارخي .وي ّ
تشلك من خّباء حمليني ومتعاونني أجانب ثقات.
يقوم فريق اخلّباء ابليت )1( :جرد ك ما تطرحه تركة املايض من اشاكالت؛ ( )2اقرتاح
االصالحات الواجب اُتاذها.
دال) أمانة التنس يق
تتكون أمانة التنس يق من موظفني اداريني وتقوم ابليت )1( :دور مهزة وصل بني جملس
ّ
احلكامء وجلنة املعنيني وفريق اخلّباء؛ ( )2التواصل بني الهيئة والسلطات احمللية والوطنية
املدنية والعسكرية؛ ( )3تقدمي ادلمع اللوجس يت جمللس احلكامء وجلنة املعنيني وفريق
اخلّباء؛ ( )4تنظمي اللقاءات ودورات التوعية والتدريب.
 .6خالصة

التوصل اىل
وحساسة من مراحل ترش يد اخلالف – تيل مرحةل ّ
املصاحلة مرحةل ها ّمة ّ
صلح ومرحةل االصالح/فض اخلالف – هدفها معاجلة الاثر النفس ية والاجامتعية
للخالف والتطلّع اىل مس تقبل مشرتك.
تقوم املصاحلة عىل أربع ركئز ويه الكشف عن احلقيقة واحلفاظ عىل اذلاكرة وحتقيق
العداةل ومارسة العفو .والجناح معلية املصاحلة جيب اس تعامل الليات والدوات اليت
تضمن احلق الفردي وامجلاعي يف معرفة احلقيقة ،واحلق يف احلفاظ عىل اذلاكرة امجلاعية،
واحلق يف العداةل الرتمميية ،واحلق يف التعويض املعنوي واملادي ،واحلق يف تأمني عدم
تكرار الانهتأكت .ال بد ل ّي مرشوع مصاحلة ،ليك يكون َل حظّ من النجاح ،أن يكون
وطنيا ،مؤسساتيا ،جامعا ومتاكمال.
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ّ
 .1مقدمة

تؤدّي أنظمة الاستبداد والفساد اىل انعدام الاس تقرار داخل اجملمتعات واىل احتقان عادة
ما يؤول اىل العنف .وقد تنهتج هذه اجملمتعات طرقا خمتلفة للتغيري الس ياس والانتقال
من وطأة هذه النظمة اىل سعة دوةل القانون واحلُك الراشد ،مهنا الناجع ومهنا ما دون
ذكل.
يعرض هذا الفصل خصائص النظمة التسلطية الفاسدة وتداعياهتا عىل اجملمتع ،وأشاكل
الانتقال الس ياس وحتدّايته العويصة ،كام يؤ ّكد عىل رضورة هنج احلوار الوطن اجلامع
أثناء املرحةل الانتقالية و ّ
يبني رشوط جناحه.
 .2أنظمة االستبداد والفساد

تعيش العديد من الشعوب حتت نري أنظمة تفتقد اىل الرشعية وتت ّسم ابلتسلّط والقمع
والفساد .وبدال من القيام مبهمهتا الساس ية املمتثةل يف ضامن الاحتياجات الساس ية
ملواطنهيا خاصة الغذاء والسمل والمن ،فا ّن مهّها الوحيد هو الس يطرة عىل السلطة
الس ياس ية ،واحتاكر ثروة المة ،مس تعمةل لتكل الغاية ،كام هو ّ
مبني يف الرمس البياين
اليت ،القوات املسلحة ورجال ادلين واملال العام القامة ادلكتاتورية ونرش الفساد.
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االجتماع
 .3ثنائية الحڤرة/الحرڤة :عرضان لنفس المرض
ي

ينجم عن ّ
قدر عال من العنف الهيلكي أو
حتُك النظمة التسلطية الفاسدة يف اجملمتعات ر
البنيوي ،أي ّ
ك ما بشأنه أن حيول دون تلبية الاحتياجات الاساس ية حلياة الفرد
وامجلاعة ،ويُطلق عىل هذا النوع من العنف يف ادلول املغاربية لفظ "احلڤرة" اذلي يشري
اىل االحساس ابلظمل والشعور ابالهانة يف أن واحد .وتمتث ّل مظاهر احلڤرة يف عدم ضامن
الاحتياجات الساس ية ،وانهتاك حقوق االنسان ،والظمل الاجامتعي والاحندار
الاقتصادي وتدهور اخلدمات العامة وانعدام احلياة الكرمية ،وعدم الاعتبار ،والرثاء
الفاحش احمليط والغىن الرسيع ،والبطاةل ،وانتشار الفقر املصطنع ،وانعدام املشاركة
الس ياس ية ،والزتوير الانتخايب ،والقهر والقمع ،والفساد وهشاشة ادلوةل أو فشلها وفقدان
الرشعية ،اخل .مّا يؤدّي اىل االحباط والقنوط ،وانعدام المل واحلُمل ،وانسداد الفق
دلى املواطنني ،ومنه اىل انعدام التضامن ،وانتشار الاننية ،والعزةل ،والفساد القرسي
يف اجملمتع.
وملواهجة هذه احلڤرة فا ّن ردّة فعل اجملمتعات ،خاصة رشحية الش باب ،تكون يف غالب
الحيان اما سالبة أو موجبة عنيفة .وللتعبري عن ردّة الفعل هذه يُس تعمل لفظ احلرڤة،
يفر من شامل أفريقيا
وقد صيغت هذه اللكمة لول مرة من ِقبل الش باب املغاريب اذلي ّ
للبحث عن حياة أفضل يف أورواب ،عابرا البحر البيض املتوسط يف قوارب هشة.
وعندما تصل ّ
القةل مهنم اذلين ال ميوتون غرقا ،اىل الضفة الوروبية ،يقومون عىل الفور
التعرف عىل جنس ياهتم من طرف السلطات الوروبية
حبرق أوراق هويهتم ،لتجنّب ّ
وترحيلهم اىل بدلاهنم الصلية.
غري أن مصطلح احلرڤة ميكن اس تعامَل لتوصيف فئة واسعة من ردود الفعل السالبة أو
املوجبة العنيفة عىل العنف الهيلكي (احلڤرة) .فاحلرڤة تفيد القطيعة واتالف العالقات
واحراق الروابط .وميكن أن تشري احلرڤة اىل واحد من املواقف والسلوكت التية:
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— مغادرة الفضاء الس ياس والاجامتعي :الانسحاب اعزتال الشأن العام
— مغادرة الفضاء املدين :املقاومة املسلحة
— مغادرة الوطن :الهجرة بأنواعها وخاصة نزيف الدمغة والجيئ القوارب
— مغادرة احلياة :الانتحار بأنواعه وخاصة احراق النفس (املعىن احلريف لـ"احلرڤة")

يوحض الرمس البياين اليت العالقة بني احلڤرة واحلرڤة َاذل ْين ميثالن عرضني لنفس املرض
الاجامتعي ،يغ ّذاين بعضهام البعض.
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ال يوجد جممتع مثال (طوبوي) يف الواقع ،فلك اجملمتعات ،حّت اليت يسود فهيا القانون
واحلُك الرش يد ،تعيش مع وجود درجة مع ّينة متبقّية من ثنائية احلڤرة/احلرڤة .وعندما
تتفامق احلڤرة يصّب علهيا اجملمتع اىل ما ميكن تسميته بـ"عتبة حت ّمل" احلڤرة والتسامح معها،
كام يبيّنه الشلك اليت.

وبعد جتاوز هذه العتبة يلجأ بعض أعضاء اجملمتع اىل ردود فعل سالبة أو موجبة عنيفة كام
س بقت االشارة اليه .ويزتايد انتشار وشدّ ة هذا النوع من ردود الفعل اىل أن يصل اجملمتع
اىل درجة عالية من االرهاق (هضبة التش بّع ابحلرڤة) .مث تأيت حلظة مناس بة حيدث فهيا
انعطاف للمنحىن .وينطلق شلك أخر من أشاكل ر ّدة الفعل عىل العنف الهيلكي :العمل
الالعنفي اذلي يعيد اجملمتع اىل حالته الطبيعية (أنظر الفصل احلادي عرش عن "الالعنف
يف العامل العريب واالساليم") .ويكون مس توى احلڤرة املرتبط مبس توى اش تعال
الانتفاضة/الثورة وتوقيت انطالق التغيري الالعنفي حمدّدا ابلس ياق وال ميكن التنبؤ به.
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السياس
 .4االنتقال
ي

تحول أو العبور الس ياس أو ادلميقراطي هو معلية املرور من نظام
مسار الانتقال أو ال ّ
الاستبداد والفساد اىل دوةل القانون واحلُك الراشد.

أثناء املرحةل الانتقالية يكون احلديث عن اجملمتع الانتقال والتحدايت الانتقالية والعداةل
ُتصص يف العلوم الس ياس ية يُس ّمى عمل الانتقال
الانتقالية ،ومثّة حّت جمال ّ
(.)Transitology
وت ُّعرف العداةل الانتقالية بأهنا مجموعة الساليب اليت ميكن لدلول اس تخداهما ملعاجلة
انهتأكت جس مية حلقوق االنسان ،وتش متل عىل توهجات قضائية وغري قضائية .فهيي مجموعة
حتول س ياس
من الس ياسات واالجراءات واملؤسسات اليت ميكن أن تُ ّ
سن يف مرحةل ّ
من فرتة عنف ومقع اىل فرتة اس تقرار س ياس.
 .1.4أشكال االنتقال

ميكن اس تعامل مقياسني اثنني لتقيمي النظام الس ياس اذلي يسود جممتع ما :توفّر احلريّة
املوزعة ابلقسط عىل امجليع ،أو عدم توفّر احلرية والرثوة .وميكن بناء
للجميع وتوفّر الرثوة ّ
عليه اعتبار أربع حاالت كام يبيّنه الشلك اليت )1( :عدم توفّر ال احلرية وال الرثوة؛
( )2توفّر احلرية وعدم توفّر الرثوة؛ ( )3توفّر الرثوة وعدم توفّر احلرية؛ ( )4توفّر ّ
ك
من الرثوة واحلرية .فيكون الهدف من الانتقال هو الاجتاه من احلاةل الوىل اىل احلاةل
صعب ،بل قد يكون مس تحيال .ذلكل
الرابعة .والانتقال مبارشة من ( )1اىل ( )4أمر ر
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فا ّن معليات الانتقال ّمتر عادة مبرحلتني :ا ّما ألف) مرحةل ضامن الرثوة (التمنية) تلهيا مرحةل
ضامن احلرية (ادلميقراطية) ،وجناح هذا السيناريو مرشوط بتوفّر دكتاتورية مس تنرية
تدير معلية التمنية؛ أو ابء) مرحةل ضامن احلرية (ادلميقراطية) تلهيا مرحةل ضامن الرثوة
(التمنية) ،وجناح هذا السيناريو مرشوط بتوفّر حُك راشد يرافق ادلميقراطية.
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ّ
يبني اجلدوالن التيان بعض سيناريوهات الانتقال من ادلكتاتورية اىل ادلميقراطية.
القوة النسبية للنخب وامجلاهري
اسرتاتيجية الانتقال
القوة
التوافق



لكمة النخب يه العليا لكمة امجلاهري يه العليا
(من فوق اىل أسفل) (من حتت اىل أعىل)
اكراه
ات ّفاق

ثورة
اصالح

Terry Lynn Karl. Dilemmas of Democratization in Latin America.
Comparative Politics Vol. 23, No. 1, pp. 1-21 (1990).

الطريقة

عنف



اجلهة الفاعةل
السلطة
السلطة  +املعارضة
املعارضة
املعارضة  +طرف خاريج
طرف خاريج
السلطة  +املعارضة  +طرف خاريج

العنف



انقالب عسكري
حتالف ثنايئ
مقاومة مسلحة
حتالف ثنايئ
تدخل عسكري
حتالف ثاليث

تسلمي
تفاوض
مقاومة مدنية
ثورة لونية
اقناع انمع
وساطة

نالحظ أ ّن أفضل السيناريوهات هو "التسلمي" ،مثل ما حدث يف اس بانيا يف الفرتة
( ،)1977-1975بيامن أسوأ السيناريوهات هو "التدخل العسكري" اخلاريج ،مثل ما
حدث يف العراق (.)2003
 .2.4تحديات المرحلة االنتقالية

يعمل الاستبداد عىل كبت احلرايت وهضم احلقوق ،فتكون التناقضات خفيّة واخلالفات
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كمنة .وعندما حي ّل مناخ احلرايت ،يتخلّص اجملمتع من اخلوف ويبادر أحصاب املصاحل
(التحول ،العبور) ادلميقراطي
واحلقوق واحلاجيات اىل املطالبة هبا .تُعدّ اذا مرحةل الانتقال ّ
فرتة حرجة حمفوفة ابخملاطر ،تكون فهيا ادلوةل يف وضع ّ
هش ،هم ّددة ابلعديد من اخلالفات
اليت قد تؤول اىل العنف .وغالبا ما تسامه أطراف داخلية وخارجية يف تأجيج اخلالفات
وادلفع هبا اىل العنف من أجل افشال الانتقال ادلميقراطي.
ومن حتدايت املرحةل الانتقالية أ ّن القامئني علهيا مطالبون ابلتعامل مع املايض واحلارض
واملس تقبل يف أن واحد .ي ُّت التعامل مع احلارض بضامن احلاجيات الساس ية للمواطنني
وذكل عّب انتاج وحامية الرثوة وتوزيعها توزيعا عادال ،وحامية وترقية مكوانت ال ُهوية
للفراد واجملموعات .وي ُّت التعامل مع املايض (البعيد والقريب) ابطالق مصاحلة حقيقية.
أما التعامل مع املس تقبل في ُّت عّب بناء املؤسسات وتعزيزها.

ز
الوطن
 .3.4الحوار
ي
ز
الوطن
 .1.3.4تعريف الحوار
ي

احلوار الوطن هو اطار تفاويض رمسي جامع واسع وتشاريك يُس تعمل حل ّل أزمة س ياس ية
والتحضري لدلخول يف مرحةل انتقالية ،وهو طريقة العادة تعريف العالقة بني ادلوةل
والفاعلني الس ياس يني واجملمتع كلكّ عّب التفاوض للوصول اىل عقد اجامتعي جديد .ومن
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مزااي احلوار الوطن أنه يعمل عىل حتويل املظامل واملطالب من الشوارع والساحات
العمومية اىل مسار رمسي ،وهو بذكل يقي من خماطر العنف ،اذ يفتح جماال ملعاجلة القضااي
ذات الاهامتم الوطن اليت برزت خالل الانتفاضات الس ياس ية السلمية أو العنيفة.
جرت يف العامل العريب منذ  2011عدة حوارات وطنية مهنا ما لكّل ابلنجاح ومهنا ما كن
مصريه الفشل.1
ز
الوطن
 .2.3.4إطالق الحوار
ي

تفيد التجارب التارخيية للحوار الوطن بأنه خالل الانتفاضات الكّبى اليت هتدف اىل
التغيري الس ياس والاجامتعي ،تّبز قوى دامعة للتغيري (مدنية وعسكرية) وقوى مقاومة
للتغيري (مدنية وعسكرية) .وعادة ما ترى النخب احلامكة (جز رء مهنا مقاوم للتغيري) احلوار
الوطن كداة الس تعادة الرشعية و ّ
التحُك يف مسار التفاوض وخمرجاته .بيامن تعتّب القوى
اليت تسعى اىل التغيري احلوار الوطن فرصة العادة النظر يف مس تقبل ادلوةل .وقد
اس تفادت احلوارات الوطنية اليت أفضت اىل مرحةل انتقالية مس تدمية من )1( :توافق
بني النخب؛ و ( )2مساندة امجلاهري؛ و ( )3ادلمع ادلول.
وال بدّ الطالق احلوار الوطن من اجراءات مس بقة لبناء الثقة مثل اس تقاللية القضاء،
وحرية الصحافة واالعالم ،وفتح جمال العمل الس ياس وامجلعوي ،و ّ
الكف عن املضايقات
واملتابعات ،واطالق رساح املعتقلني الس ياس يني وجسناء الرأي.
ز
الوطن
 .3.3.4هيكلة الحوار
ي

يتكون من جلسات
احلوار الوطن معلية ينبغي أن تكون ذات هيلكة واحضة .وهو عادة ّ
عامة ومجموعات معل تش تغل ابملوازاة عىل ملفّات حمدّدة .كام ينبغي أن خيضع احلوار
الوطن لقواعد واجراءات حمدّدة ملساره ولعملية اُتاذ القرار .ا ّن اجراءات اعداد واجناز
احلوار الوطن وتنفيذ خمرجاته وخاصة طرق اختيار املشاركني وقواعد اُتاذ القرار ،حتدّد
مدى مقبولية العملية واعتبارها متثيلية ورشعية.
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ا ّن الطابع اجلامع للحوار الوطن واخنراط كفة رشاحئ اجملمتع فيه يضمن تبن خمرجاته
واس تدامة تنفيذها ،وذلكل جيب أن يشارك فعليا يف احلوار الوطن النخب احلامكة
(املدنية والعسكرية) والنخب املعارضة (الس ياس ية واملسلّحة) ،ومنظامت اجملمتع املدين،
ورجال ادلين والعيان ،والنساء والش باب ،وقطاع العامل.
جيب أن تكون خمرجات احلوار الوطن نتاجئ املداوالت وليست معطيات مس بقة.
تصب خمرجاهتا اليت ّ
تعّب عن مطالب الشعب
ترافق احلوار مشاورات واسعة يف اجملمتع ّ
اىل معلية احلوار الرمسية :نقاشات الش باب ،الاحتادات املهنية ،ورشات معل ،جلان،
اخل.
ز
الوطن
 .4.3.4عوامل نجاح أو فشل الحوار
ي

يف دراسة حديثة ( )2017لتجارب عاملية مشلت  17حوارا وطنيا يف  12دوةل جرت
توصل
بني  1990و  ،2014هتدف اىل حتديد عوامل جناح أو فشل احلوارات الوطنيةّ ،
الباحثون 2اىل حتديد  14عامال 6 :متعلقة ابلس ياق الس ياس و  6متعلقة بتصممي مسار
احلوار الوطن.
ألف) الس ياق الس ياس
 -1رفض أو دمع النخب الوطنية ملبادرة احلوار الوطن :احلوارات الوطنية الق ّل جناحا
يه اليت اس تعملهتا النخب الوطنية كداة لكسب الرشعية الس ياس ية.
 -2ادلمع الشعيب للحوار :ادلمع حيوي يف ّ
ك مراحل احلوار من االعداد تنفيذ اخملرجات.
وقد يضعف ادلمع يف حاالت اخنفاض الرشعية أو التذ ّمر من عدم احراز تقدّم.
 -3دمع أو مقاومة الطراف االقلميية وادلولية :العديد من الطراف االقلميية وادلولية
تتدخّل يف معلية احلوار الوطن مبارشة أو ابلوكةل.
 -4توفّر ثقافة احلوار واخلّبة يف ادارته :جتارب احلوار السابقة عىل املس توى الوطن
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وتوفّر اخلّبة التقنية يف الوساطة والتيسري.
 -5جتارب وخّبات مفاوضات سابقة :القدرة عىل الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة
من جتارب احلوار الوطن يف س ياقات أخرى خاصة القريبة.
 -6العنف :عامل أساس حيدّد القدرة عىل الوصول اىل توافق وتنفيذ خمرجات احلوار.
ابء) تصممي املسار
 -1المتثيل وعدد وطريقة اختيار املشاركني :من أق ّل من  100مشارك اىل ما يقارب
.3000
 -2اجراءات اُتاذ القرارات :حتدّد رشعية اخملرجات (توافق أو أغلبية).
التجرد وعدم ّ
 -3اختيار ّ
التحزي واالرادة
املسري
ّ
ين/امليرسين للحوار :الرشعية واملصداقية و ّ
واملهارات واالحاطة ابلس ياق والتواضع والصّب واملرونة واالبداع والصدق.
 -4مدة احلوار :من مدة أس بوع اىل أكرث من س نة.
 -5الهيأك ادلامعة للطراف املشاركة :الطراف املشاركة قد ال حتيط بتفاصيل ّ
ك
القضااي املطروحة للنقاش وحتتاج دلمع واستشارة من ذوي الاختصاص .أمهية مرافقة
احلوار مبشاورات واسعة.
 -6بناء التحالفات بني الطراف املشاركة :يسامه يف تسهيل معلية التفاوض.
 .5خالصة

متث ّل أنظمة الاستبداد والفساد خطرا عىل اجملمتعات لهنا حتول دون أمهنا وهتدّد اس تقرارها
وتُعرقل ازدهارها ،وتدفع ابملواطنني اىل انهتاج العنف كوس يةل للتغيري الس ياس او اىل
الانزواء والابتعاد السليب عن الشأن العام .وللتخلّص من هذه النظمة تنهتج اجملمتعات
طرقا خمتلفة للتغيري أحس هنا وأقلّها لكفة هو الهنج الالعنفي التشاريك اذلي ال يتطلّب
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التدخّل اخلاريجّ .متر اجملمتعات اليت تسعى اىل التغيري الس ياس القامة دوةل القانون
واحلُك الراشد مبرحةل انتقال مليئة ابلتحدايت ّ
يتعني خاللها عىل النظام اجلديد التعامل مع
تركة املايض ومتطلّبات احلارض وتطلّعات املس تقبل .ويُعتّب احلوار الوطن اجلامع أ ّمه ألية
للتعامل مع هذه التحدايت.
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التجاذب اليديولويج والامتسك اجملمتعي
ّ
 .1مقدمة

التنوع الفكري
من الطبيعي أن تض ّم اجملمتعات البرشية تيارات أيديولوجية خمتلفة تعكس ّ
داخلها اذلي يضمنه احلق يف حرية املعتقد .وعندما تتفاعل التيارات اليديولوجية املتباينة
بشلك حصّي ،وتتعاون خلدمة الصاحل العام ،فاهنا بذكل ّ
تشلك ثراء فكراي وتسامه يف
تقدّم اجملمتع و ّمنو ادلوةل .أ ّما اذا أصبح الاختالف اليديولويج سببا يف التجاذب بني
أجزاء من اجملمتع ويف الاس تقطاب احلا ّد اذلي يؤدي اىل ّاُتاذ الخر خصما ،بل عدوا،
عوض اعتباره رشياك ،فا ّن ذكل ّ
للتطور.
يشلك هتديدا للامتسك اجملمتعي وعائقا ّ
تسعى يف كثري من الحيان النظمة التسلطية اىل تغذية ّ
ك أنواع الاس تقطاب
والاحتقان هبدف متزيق وتفتيت اجملمتع ليسهل ّ
مكوانت
التحُك فيه .فتعمل عىل عزل ّ
اجملمتع العرقية واللغوية وادلينية والفكرية ووضع ّ
مكون مهنا يف "علبة" حممكة االغالق،
ك ّ
فينقطع التواصل بيهنا ويس تحيل التعارف واحلوار ،فتنعدم رشوط بناء الثقة املتبادةل،
وي ّ
ُشلك ّ
املكون الخر تسامه يف
مكون يف ذهنه امجلعي صورة منطية سلبية عن ّ
ك ّ
تكرس هيا وسائل ادلعاية الرمسية .و ّ
يتقدل النظام التسلّطي حبُك الواقع هممة "الوساطة" بني
مكوانت اجملمتع وحتكمي اخلالفات اليت تنشب بيهنا وادارة العنف اذلي ينجم عن ذكل،
ّ
وذكل من شأنه أن يضعف ّ
ك الطراف ،فيحافظ النظام عىل ّقوته النسبية ،وعىل
س يطرته املطلقة عىل اجملمتع.
متث ّل التجاذابت اليديولوجية حتداي صعبا أثناء الانتقال ادلميقراطي حتدّد كيفية التعامل
التحول من حاةل ادلكتاتورية اىل الانفتاح
معه جناح أو فشل معلية الانتقال .فعادة عند ّ
مكوانت اجملمتع يف تنظمي نفسها يف مجعيات وأحزاب وهترول اىل التنافس
الس ياس تُرسع ّ
الس ياس ويه التزال مك ّبةل يف "علب مغلقة" ،ال يربطها يشء سوى الريبة واخملاوف
وانعدام الثقة املتبادةل املوروثة عن املايض الس ياس التسلّطي ،فينقلب التنافس اىل
ُتاص حا ّد جيهض معلية الانتقال ويفتح اجملال لعودة النظام التسلّطي من جديد وبوجه
أبشعّ ،
متسرتا وراء ذريعة أن اجملمتع ليس جاهزا للحرية الس ياس ية وأنه (النظام) السدّ
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املنيع ضدّ حاةل الفوىض.
حياول هذا الفصل بداية تبيني الثر السليب للتجاذابت اليديولوجية احلادّة عىل الانتقال
ادلميقراطي مستشهدا بتجارب من شامل أفريقيا (اجلزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس).
تعرض للمشهد الس ياس يف شامل أفريقيا وللتجاذابت اليديولوجية داخهل ،ويشدّد
ّمث ي ّ
عىل احلاجة اىل عدم اعتبار التيارات اليديولوجية يف هذه املنطقة كتال متجانسة ،بل
النظر الهيا كطياف واسعة تضم هجات فاعةل ذات مواقف وسلوكيات س ياس ية متنوعة.
ويقدّم أيضا مناذج ميكن الاسرتشاد هبا من أجل التعامل مع الاختالف وتعزيز الامتسك
يف جممتع تعدّ دي ،مستـ َمدّة من التقاليد الغربية واالسالمية.
اط
 .2التجاذب
ي
األيديولوج واالنتقال الديمقر ي

أثناء مراحل الانتقال من احلرب اىل السمل أو من نظام تسلطي اىل دوةل القانون ،وحني
يكون البدل يف وضع ّ
التنوع
هش ،من أكّب التحدايت اليت يوهجها اجملمتع هو حسن تدبري ّ
التنوع جتاذاب واس تقطااب ّميزق اجملمتع ويفتتّه.
اليديولويج واحليلوةل دون أن يصبح ذكل ّ
وقد ب ّينت التجارب ،خاصة يف شامل أفريقيا ،أ ّن سوء ادارة العالقة بني التيارات
اليديولوجية اخملتلفة من شأنه أن يزج ابلبدل يف أتون حرب أهلية أو ميكّن النظام
التسلطي من الاس مترار أو العودة من جديد اىل سدّة احلُك .ولع ّل أ َبني المثةل عن ذكل
هو ما وقع يف اجلزائر يف هناية مثانينيات وبداية تسعينيات القرن املايض ،وما جرى يف
مرص بني  2011و ،2013وما عرفته ليبيا منذ ثورة فّباير  2011وعرفه املغرب يف
 ،2012-2011وما حدث يف تونس قبل وأثناء وبعد ثورة ديسمّب .2010
 .1.2الجزائر

عرفت اجلزائر ربيعها الس ياس ال ّول يف هناية الامثنينيات من القرن املايض .فاالنتفاضة
اليت عرفهتا البالد وبلغت أوهجا يف أكتوبر  ،1988واليت ُووهجت يف البداية بقمع شديد
ذهب حضيته املئات من الش باب اجلزائري ،أرمغت النظام عىل الانفتاح الس ياس.
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ف ُعدّل ادلس تور مبا يناسب املرحةل اجلديدة ،و ُك ّرست احلرايت و ُأنشئت الحزاب
وأ ّسست الصحف وعرفت البالد جوا من احليوية والانبعاث وعاد المل اىل نفوس
املواطنني يف اماكنية ّ
حتمكهم يف مصريمه ،وتف ّجرت الطاقات فأصبح امجليع يرى خروج
اجلزائر من دائرة التخلّف مسأةل وقت قصري.
مل ي ُّت التصممي ملرحةل انتقالية بشلك متقن فسارعت القوى الس ياس ية ذات التوهجات
اليديولوجية اخملتلفة اىل التنافس الس ياس البحت دور التفكري معا يف التواصل
والتعارف وبناء الثقة وتصممي االطار القميي اذلي جيري فيه هذا التنافس ،فتفامق التجاذب
اليديولويج خاصة بني التيارين االساليم وال َعلامين (الالئيك) ،اذلي كن قامئا قبل
الانفتاح الس ياس واستمثر فيه النظام يف الس بعينيات والامثنينيات لرضب الطراف بعضها
التفرغ الحتاكر السلطة والرثوة .وسامه يف اس تفحال التجاذب االساليم-العلامين
ببعض و ّ
املتطرفون املغالون ّ
املتنطعون من الك الطرفني خبطاابهتم احلادّة جتاه الخر اليت وصلت
ّ
يف بعض الحيان اىل حدّ التكفري ادلين أو اليديولويج واىل درجة الش يطنة والتخوين
واالقصاء من دائرة الوطنية .ابالضافة اىل الاس تقطاب اليديولويج برز جتاذب حا ّد بني
قوى س ياس ية تنمتي اىل نفس املرجعية داخل التيار االساليم وداخل التيار ال َعلامين
وتنافس عىل متثيل الت ّيارات الفكرية يف اجملمتعّ .
دى اىل انعدام الثقة املتبادل
ك ذكل أ ّ
واىل اخملاوف املتبادةل .ومل تُطلق حيهنا أ ّي مبادرة جادّة من أجل تبديد اخملاوف واعادة
بناء الثقة.
ن ُّظمت أ ّول انتخاابت حملّية تعدّدية يف  12جوان ّ ،1990مث تلهتا انتخاابت ترشيعية جرى
حرة ونزُّية
دورها ال ّول يف  26ديسمّب  .1991مل تقبل القيادة العسكرية ابنتخاابت ّ
فقررت ايقاف العملية الانتخابية واملسار ادلميقراطي بر ّمته،
نتاجئها خارجة عن س يطرته ّ
فاجنر جز رء من التيار العلامين ملساندة الانقالب
وقامت ابنقالب عىل الرشعية الشعبيةّ .
مّبرا ذكل ابخملاوف اليت يشعر هبا جتاه الطرف االساليم .كام
العسكري ،بل طالب بهّ ،
اخنرط جز رء من التيار االساليم يف العملية الانقالبية – ناكية مبنافس هيم االسالميني
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اذلين فازوا يف الانتخاابت – وأضفوا رشعية عىل الهيأك الانقالبية بقبوهلم الانضامم اىل
برملان وحكومة ع ّيهنام العسكرُ ،مثنني عىل "ادلاببة اليت محت ادلميقراطية".
مسح الاس تقطاب اليديولويج والتجاذب الس ياس اذلي واكب املرحةل الانتقالية يف
الفرتة  1991-1989للنظام العسكري من اعادة المتوقع والعودة اىل ّ
التحُك يف الشأن
الس ياس بشلك أكرث جفاجة من قبل .وتال الانقالب عرشية محراء من العنف والعنف
املضاد ،وحرب قذرة راح حضيهتا ما يقارب ربع مليون جزائري وجزائرية.
منذ منتصف تسعينيات القرن املايض ّت اطالق العديد من املبادرات للتجسري بني
التيارات اجلزائرية ال َعلامنية واالسالمية 1.وبفضل هذه املبادرات وادلروس املس تفادة من
الربيع اجلزائري الول ،عندما انتفض اجلزائريون يف  22فّباير  2019وأطلقوا احلراك
اذلي ال يزال مس مترا ،تبنّوا مبدأين أساس يني وهام الهنج الالعنفي والوحدة يف اطار
ويت
التنوع ،وهذا ما حاول النظام منذ بداية احلراك ،وحياول اىل الن ،رضبه بلكّ ما أ ِ َ
من وسائل.
 .2.2مص

شهدت مرص بني  2011و 2013سيناريو س ياس مشابه ملا حدث يف اجلزائر قبل
عقدين من الزمن .وقد س بقت ثورة  25يناير  2011مبادرات هتدف اىل جتاوز التجاذب
اليديولويج لع ّل من أمهّها مبادرة احلركة املرصية من أجل التغيري "كفاية" اليت ظهرت
يف مرص صيف  2004كحركة معارضة ملبدأ المتديد حلس ن مبارك لعهدة خامسة أنذاك
وأيضا ملبدأ توريث احلُك البنه جامل مبارك ،فرفعت شعار "ال للمتديد ال للتوريث".
ونشأت "كفاية" عىل شلك جت ّمع لـ  300من املثقفني من أساتذة جامعات وحمامني ورموز
س ياس ية وفكرية وثقافية ونقابية وجممتعية عىل اختالف اجتاهاهتا اليديولوجيةأ هدفهم
أ اس تطاعت حركة كفاية اس تقطاب العديد من الشخصيات من أبرزها عزيز صديق وطارق البرشي وعبد
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املشرتك هو "مواهجة اخملاطر والتحدايت الهائةل اليت حتيط بأمتنا" والتصدّي لـ"الاستبداد
الشامل يف حياتنا اذلي أصاب جممتعنا [واذلي] يس تلزم اجراء اصالح شامل س ياس
2
ودس توري يضعه أبناء هذا الوطن وليس مفروضا علهيم حتت أي مسمى".
غري أ ّن مثل هذه املبادرات مل تمت ّكن من التخفيف من التوترات القامئة عىل الاختالفات
اليديولوجية واليت تفامقت يوما بعد يوم عقب سقوط نظام مبارك ،خاصة بعد انتخاب
محمّد مرس رئيسا للجمهورية .وجتدر االشارة اىل أ ّن مرس وجامعة االخوان املسلمني،
اذلين مل يكونوا يرغبون يف البداية يف خوض الانتخاابت الرئاس ية وكنوا يفضّ لون تكريس
أنفسهم لتعزيز االصالح ،مل يمتكنّوا من احلفاظ عىل احلوار مع قوى الثورة الخرى ،مّا
وعزز صفوف الثورة املضادة ،وسهّل همّمة العسكر اذلين
أضعف املعسكر الثوريّ ،
متسك ابلسلطة وحتالفوا مع بعض النظمة العربية اليت كنت ُتىش ادلميقراطية
أرادوا ال ّ
الوليدة يف مرص ،وتلقّوا مساعدة مبارشة أو اتفاق مضن من عدة قوى أجنبية.
بعثت ثورة  25يناير روحا جديدة يف املشهد الس ياس املرصي ومتكّنت امجلاهري املعتصمة
مبيدان التحرير من جتاوز الاختالفات ادلينية واليديولوجية وتو ّحدت يف كتةل ثورية
صلبة ملواهجة نظام مبارك ،لكن ملّا سقط النظام فشلت النخب الس ياس ية يف احملافظة
عىل وحدة الصف ابلعمل املشرتك عىل وضع قواعد توافقية لتجاوز املرحةل الانتقالية
بسالم .وأدّى الاس تقطاب الشديد اذلي عرفته مرص يف عهد محمّد مرس واذلي أذكت
انره قوى النظام القدمي املمتركزة يف اجليش والمن واالدارة واالعالم والقضاء اىل عودة
احلُك العسكري بشلك استبدادي أبشع مّا كن عليه نظام حس ن مبارك .ومثلام وقع يف
اجلزائر يف بداية  ،1992ساند جز رء كبري من التيار ال َعلامين املرصي – بشقّيه اللّبال
واليساري – الانقالب العسكري ،واخنرط جز رء من التيار االساليم (حزب النور) يف
العملية الانقالبية ناكية مبنافس هيم االسالميني مثل االخوان املسلمني وأحزاب ذات
الوهاب املسريي وجورج احساق وأمني اسكندر وأبو العال مايض وأمحد هباء ادلين شعبان وكامل خليل وعبد
احللمي قنديل وعبد العزيز خميون ويوسف شاهني.
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مرجعية سلفية كحزب الوطن وحزب العداةل والتمنية.
 .3.2ليبيا

فتحت ثورة فّباير  2011يف ليبيا اباب واسعا للمل يف مس تقبل زاهر لليبيني بعد أكرث
من أربعة عقود من حُك تسلّطي يفتقد اىل رشوط الرشد .لكن يف وقت مبكّر بعد
سقوط نظام مع ّمر القذايف خاب أمل الليبيني يف خنهبم الس ياس ية والعسكرية يف القدرة
عىل تس يري املرحةل الانتقالية بسبب اخلالفات الس ياس ية والتوترات القبلية واملناطقية
والتجاذابت اليديولوجية اليت مل يكونوا أهال لتجاوزها والتو ّحد من أجل حتقيق العبور
ادلميقراطي السلس .وأدى ذكل العجز دلى النخب اىل كوارث ال يزال يعاين مهنا الشعب
اللييب اىل يومنا هذا من احرتاب وتوفري املناخ لعودة النظام القدمي وفتح اجملال للتدخالت
االقلميية وادلولية يف الشأن اللييب .وال ّ
شك أ ّن عدم قدرة النخب الليبية عىل جتاوز
جراء نظام حُك
اخلالفات البينية يعود اىل انعدام فضاءات التواصل بيهنا لعقود طويةل من ّ
قامع للحرايت الساس ية.
 .4.2المغرب

متنوعة،
ان اجملمتع املغريب ،مثل ك اجملمتعات يف شامل أفريقيا ،تعّبه تيارات أيديولوجية ّ
اسالمية وعلامنية ،معتدةل ورادياكلية ،تنخرط أحياان يف صدامات من خالل أحزاهبا
تتحول هذه الاشتبأكت أحياان اىل عنف،
الس ياس ية ومنظامت اجملمتع املدين التابعة لها .و ّ
كام حيدث عىل سبيل املثال يف حرم بعض اجلامعات املغربية 3.ويعمل بعض الفاعلني يف
اجملمتع املدين ،مثل املؤرخ واملدافع عن حقوق االنسان د .املعطي منجب ،منذ س نوات
يعرضهم اىل مضايقات من ِقبل
عىل بناء جسور بني التيارات االسالمية والعلامنية ،ما ّ
4
السلطات.
من بني جتارب التبادل بني مثيل خمتلف التيارات اليديولوجية املغربية ،جتدر االشارة
اىل سلسةل احلوارات 5اليت نظمها "جملس املواطنني" بني مارس  2007ويونيو 2008
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(الفرع املغريب جمللس املواطنني ابلرشق الوسط) وحرضها  600مشارك ،واخنرطت
فهيا قوى س ياس ية خمتلفة مثل حركة العدل واالحسان االسالمية وحزب الهنج
ادلميقراطي ذي التو ّجه املاركس.
مل يكن انطالق "الربيع العريب" يف أواخر  - 2010أوائل  2011يرتك اجملمتع املغريب غري
مبال .حيث دعت مجموعة من الش باب املغريب الناشط عىل ش باكت التواصل الاجامتعي
اىل مظاهرة يوم  20فّباير  2011للمطالبة ابصالحات دس تورية ،فاكنت والدة "حركة
 20فّباير" اليت دمعهتا حوال عرشين هيئة من منظامت حقوقية مثل امجلعية املغربية
حلقوق االنسان ونقاابت عاملية وقوى س ياس ية من خمتلف التيارات اليديولوجية :اليسار
(احلزب الاشرتايك املو ّحد وحزب الطليعة ادلميقراطي الاشرتايك) ،اليسار الرادياكل
(حزب الهنج ادلمقراطي) ،التيار االساليم (حركة العدل واالحسان) ،التيار املاركس
(حركة اىل المام) .وعارضت "حركة  20فّباير" أحزاب س ياس ية أخرى من خلفيات
أيديولوجية خمتلفة كام كن احلال مع حزب العداةل والتمنية املنمتي حلركة االخوان املسلمني.
وردّت السلطة املغربية ابجراءات اس تجابت جزئيا ملطالب احلركة ،من خالل تنظمي
انتخاابت ترشيعية مبكرة وتعديل دس توري وتلكيف حزب العداةل والتمنية بتشكيل
حكومة .أدّت هذه االجراءات وكذا التناقضات اليت ظهرت مع مرور الزمن بني خمتلف
مكوانت "حركة  20فّباير" اىل اضعاف هذه الخرية وحّت زوالها.
ّ
 .5.2تونس

اس تفادت النخب التونس ية االسالمية وال َعلامنية من التجارب اجلزائرية واملرصية والليبية
فسعت بعد سقوط نظام بن عيل اىل التواصل واحلوار وبناء الثقة والتخفيف من التجاذب
اليديولويج من أجل اجياد صيغ للتعاون الجناح الانتقال ادلميقراطي اذلي اليزال مس مترا
بعد عقد من الزمن رمغ الانتاكسة اليت عرفها بقرار الرئيس قيس سعيّد يف  25يوليو
 .2021ومل يكن المر سهال بسبب الوضع الاقتصادي ّ
الهش وتدخّالت القوى االقلميية
وادلولية يف املسار الانتقال وضغوطاهتا ادلبلوماس ية واملالية .ويعزو العديد من املراقبني
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للمشهد التونس جناح احلوار بني التيارات اليديولوجية التونس ية املتباينة ،وحّت جناح
معل الرتوياك ّ
املشلكة من أحزاب التكتل واملؤمتر من أجل امجلهورية وحركة الهنضة ،اىل
املشاورات المتهيدية اليت بدأت بني ال َعلامنيني واالسالميني يف  2005يف تونس ويف
اخلارج وأفضت اىل تأسيس "هيئة  18أكتوبر" من أجل احلقوق واحلرايت.
تأسست الهيئة يف س ياق س ياس متوتّر كن جيري فيه التحضري لتنظمي الشوط الثاين
ُعي
للقمة العاملية حول جممتع املعلومات يف تونس يف الفرتة  18-16نومفّب  ،2005اليت د َ
الهيا رئيس وزراء ارسائيل أنذاك ،أرييل شارون ،مّا أدّى اىل ارضاب عن الطعام من
طرف مجموعة من املعتقلني الس ياس يني ،واحتجاجات ّ
طالبية ّمعا اع ُتّب اضفاء للرشعية
من طرف المم املتحدة عىل نظام بوليس ينهتك حقوق االنسان الساس ية.
ّ
تشلكت "هيئة  18أكتوبر" من العديد من القوى الس ياس ية والتنظاميت احلقوقية من
بيهنا التكتل من أجل العمل واحلرايت ،وحركة الهنضة ،واحلزب ادلميقراطي التقدّ يم،
وحزب العامل الش يوعي التونس ،واملؤمتر من أجل امجلهورية ،والوحدويون الناِصيون،
وحركة ادلميقراطيني الاشرتاكيني ،واللجنة ادلولية دلمع املساجني الس ياس يني ،وامجلعية
التونس ية ملناهضة التعذيب ،واجمللس الوطن للحرايت يف تونس ،اخل .كام ّ
مضت الهيئة
أعضاء بصفة خشصية.
املتنوع اذلي عُوجلت فيه العديد من القضااي
كنت "هيئة  18أكتوبر" مبثابة االطار اجلامع ّ
اجلوهرية يف اخلالفات االسالمية-ال َعلامنية كعالقة ادلين بتس يري ادلوةل ،ووضع املرأة يف
اجملمتع ،اخل .وصدر عن الهيئة عدد من الواثئق اليت حدّدت اطار التعاون بني الطراف
ذات املرجعيات اخملتلفة ُووضعت أرضية للعمل الس ياس املشرتك وتوفري رشوط التّغيري
6
ادلميقراطي يف تونس.
ز
السياس يف شمال أفريقيا
 .3المشهد
ي

يضم املشهد الس ياس يف شامل أفريقيا معظم التيارات الفكرية وادلينية واليديولوجية من
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اسالميني بش ّت مدارسهم ،وعَلامنيني مبختلف أصنافهم ،ووطنيني ،وقوميني عروبيني،
وقوميني أمازيغيني ،ويساريني ،ولّباليني ،اخل .ومن املط ّبات املهنجية والخطاء الس ياس ية
الشائعة اعتبار هذه التيارات اليديولوجية كتال متجانسة تُعارض بعضها البعض .فهذه
املقاربة الالمتيزيية للتيارات اليديولوجية تسامه يف تكريس املواقف املتش نّجة للتنظاميت
الس ياس ية املتو ّجسة من بعضها البعض ،وكثريا ما تُس تعمل اختصارات سهةل من قبيل
"االساليم يف جوهره ظاليم وال َعلامين يف جوهره حدايث" ،أو "ال َعلامين معاد لدلين
متطرف عنيف".
واالساليم معاد لدلميقراطية" ،أو "ال َعلامين معتدل مسامل واالساليم ّ
ذكل ما تش ّجعه وتغ ّذيه بعض النظمة التسلطية وتس ّ
تغهل س ياس يا لمتزيق اجملمتع وتفتيته
واحاكم قبضهتا عليه .ومن الرضوري ،يف هذا الس ياق كام يف غريه ،لفتح اماكنيات احلوار
يتحركون يف اطارها.
والتوافق ،جيب عدم اخزتال الشخاص يف التيارات اليت ّ
ومن أجل تبيني أ ّن التيارات اليديولوجية ليست كتال متجانسة ،كام قد ّ
يتومه البعض،
امنا متث ّل أطيافا عريضة ،من املفيد وضع مقاييس متكّن من المتيزي بني الفاعلني الس ياس يني
يف اجملمتع وفقا ملوقفهم وسلوكهم الس ياس.
ز
للتميي
السياس :أربعة مقاييس
 .1.3الموقف والسلوك
ي

ليس الانامتء اليديولويج يف حدّ ذاته ،وال اخلطاب اليديولويج اذلي ّ
يعّب عنهأ ،انّام
التفسري العميل لليديولوجيا وترمجهتا امللموسة اىل معل س ياس عىل الرض هو اذلي
أ عادة ما اس تخدمت حركت اسالمية شعارات "دوةل االسالمية!" و "ال ميثاق ،ال دس تور ،قال هللا ،قال
الرسول!" مّا أخاف املعسكر ال َعلامين اذلي خيش قيام دوةل ثيوقراطية .لكن مع حلول "الربيع العريب" ،كنت
الرتمجة العملية لهذه الشعارات اليديولوجية براغامتية وليست عقائدية .وشهد املشهد الس ياس العريب ظهور
العديد من التشكيالت الس ياس ية حّت من املدرسة السلفية ،اليت تُعتّب الكرث رادياكلية داخل الت ّيار االساليم.
اختارت هذه التشكيالت الس ياس ية املشاركة الس ياس ية مع تشكيالت من التيارات اليديولوجية الخرى ،مّا
أدى اىل ازاةل الغموض عن اجلدل حول الانقسامات اليديولوجية وأظهر أنه يف س ياق احلرية تزدهر التعدّدية
وتتشّ لك حتالفات عابرة للخطوط اليديولوجية خلدمة الصاحل العام.
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َل تبعات عىل الامتسك اجملمتعي وتأثري اجيايب أو سليب عىل احرتام احلرايت الساس ية
التنوع والتفاعل االجيايب بني خمتلف مكوانت اجملمتع .ا ّن الرتكزي عىل الفعل الس ياس
و ّ
وليس عىل املرجعية اليديولوجية جيعل من املمكن جتاوز الانقسامات اليديولوجية
حر وتشييد دوةل القانون.
و ّ
تصور حتالفات عابرة لليديولوجيا للتعاون عىل بناء جممتع ّ
توجد اختالفات جوهرية يف املواقف والسلوكيات الس ياس ية بني الكياانت ذات اخللفية
ترصفها جتاه العسكرة؛ (ب) مقاربهتا لعالقة احلُك
اليديولوجية الواحدة يف( :أ) طريقة ّ
ابدلين؛ (ج) جحم التغيري الاجامتعي والس ياس اذلي ترغب فيه؛ (د) موقفها من العنف.
وبناء عىل هذه املقاييس الربعة ميكن تصنيف الفئات التية:
ّ
التصف تجاه العسكرة
أ)

• مقاومة العسكرة :أ ْي السعي اىل ارساء دوةل قانون تقوم فهيا القوات املسلحة مبها ّمها
ادلس تورية حتت رقابة السلطات املدنية املنتخبة ،وال تتدخّل يف الشأن الس ياس
والاقتصادي.
• التكيّف مع العسكرة :أ ْي قبول ّ
حتُك القوات املسلّحة من جيش وخمابرات ورشطة
س ياس ية يف احلياة العامة (الس ياس ية ،والاجامتعية ،والاقتصادية ،والثقافية ،وادلينية،
اخل).
ب) مقاربة العالقة ز
بي الحكم والدين

املؤصةل يف املرجعية ادلينية أو اليديولوجية :أ ْي نظام س ياس قامئ عىل
• ادلميقراطية ّ
وسن القوانني اليت حتمكهم واليت تامتىش مع معتقدمه
حق املواطنني يف اختيار مثلهيم ّ
ادلين أو اليديولويج ،مع احرتام تعددية اجملمتع ومبدأ احرتام الخر والعيش املشرتك.
وكام يالحظ جون-نيكوال بيرت ،يف مثل هذا النظام "ال يتعني عىل احلكومة فرض دين
أو أيديولوجية .بل جيب أن يكون الاجتاه اذلي يتبعه اجملمتع نتيجة خيار تشاوري بني
مدعو اىل الالزتام هبذا اخليار عىل أساس دينه وقميه يف اطار الاحرتام.
املواطنني ،واللكّ ّ
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وال تتخذ احلكومة الناجتة عن اتفاق حول قواعد اللعبة موقفا مؤيدا أو معارضا للقرارات
7
العملية للمواطنني اذلين ميكن أن تكون دلُّيم دوافع دينية".
• الالهوتية (الثيوقراطية) أو الالئقراطية ) (laicracyاملؤصةل يف املرجعية ادلينية أو
وسن القوانني
اليديولوجية :أ ْي نظام س ياس ال يعرتف حبق املواطنني يف اختيار مثلهيم ّ
بسن القوانني وفرضها بدون تشاور
اليت حتمكهم ،فتقوم الفئة اليت تس تحوذ عىل السلطة ّ
ومبامرسة احلُك مدّعية متثيل املرجعية ادلينية أو اليديولوجية" .اهنا سلطوية مرشعنة
(ش به)دينيا حيث تتد ّخل احلكومة يف مسأةل الرشعية اليديولوجية ،بل وتتخذ موقفا
8
وتفرض خطااب".
والسياس المطلوب
االجتماع
ج) حجم التغيي
ي
ي

• التغيري الفعيل :أ ْي الاخنراط يف تغيري اجامتعي وس ياس حقيقي ،اما تدرجيي من خالل
معارضة النظام التسلّطي من ادلاخل ،أو جذري من خالل مقاومة النظام التسلّطي من
اخلارج.
• التغيري الشلكي :أ ْي دمع تغيري لواهجة النظام من طرف حُك تسلّطي ،دون املساس
بطبيعة النظام اجلوهرية ،مع احلفاظ عىل الوضاع كام يه لالبقاء عىل املناصب
والامتيازات.
د) الموقف من العنف

• الالعنف :أ ْي اس تخدام الالعنف الاسرتاتيجي بشلك حرصي الحداث التغيري
الاجامتعي والس ياس.
• العنف :أ ْي الاخنراط يف أعامل عنف أو دمعها وتّبيرها الحداث التغيري الاجامتعي
والس ياس ،أو لالبقاء عىل الوضع الراهن عنوة.
ّ
تشلك املقاييس الربعة ،والفئات الامثنية ( )2 + 2 + 2 + 2املنبثقة عهنا واليت ّت عرضها،
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أداة متكّن من المتيزي بني الفراد والتنظاميت داخل التيارات اليديولوجية اخملتلفة ،وجتنّب
مجعهم معا يف كتةل واحدة .وتفتح هذه املقاييس جماال يتّسع لس تة عرش مجموعة أو احامتل
نظري ( ،)2 × 2 × 2 × 2امتدادا من اجملموعة ( 1املقاومة ،ادلميقراطية ،التغيري الفعيل،
الالعنف) اىل اجملموعة ( 16التكيّف ،الثيوقراطية /الالئقراطية ،التغيري الشلكي،
العنف) ،كام يبي ّنه اجلدول أدانه.
ز
ر
التمييية األربعة
الن تتيحها المقاييس
االحتماالت النظرية ي

الترصف
اجملموعة
ّ
جتاه
العسكرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املقاومة
املقاومة
املقاومة
املقاومة
املقاومة
املقاومة
املقاومة
املقاومة
التكيّف
التكيّف
التكيّف

مقاربة العالقة بني
احلُك وادلين

جحم التغيري
الاجامتعي
والس ياس املطلوب

املوقف
من
العنف

ادلميقراطية
ادلميقراطية
ادلميقراطية
ادلميقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
ادلميقراطية
ادلميقراطية
ادلميقراطية

التغيري الفعيل
التغيري الفعيل
التغيري الشلكي
التغيري الشلكي
التغيري الفعيل
التغيري الفعيل
التغيري الشلكي
التغيري الشلكي
التغيري الفعيل
التغيري الفعيل
التغيري الشلكي

الالعنف
العنف
الالعنف
العنف
الالعنف
العنف
الالعنف
العنف
الالعنف
العنف
الالعنف
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12
13
14
15
16

التكيّف
التكيّف
التكيّف
التكيّف
التكيّف

ادلميقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية
الثيوقراطية/الالئقراطية

التغيري الشلكي
التغيري الفعيل
التغيري الفعيل
التغيري الشلكي
التغيري الشلكي

العنف
الالعنف
العنف
الالعنف
العنف

 .2.3تطبيق المقاييس عىل الحالة الجزائرية

لو اعتّبان يف الس ياق اجلزائري ،عىل سبيل املثال ،التيار االساليم والتيار ال َعلامين فقط،
من أجل التبس يط:
( )1لوجدان يف لكهيام من يقاوم عسكرة ادلوةل ويناضل من أجل متديهناأ وهو حال املعارضة
احلقيقية ،وأيضا من يتكيّف معها وهو حال القوى املوالية للنظام واملعارضة املزيّفة.
منط ادلوةل

مدنية
اسالمية

متدين اساليم

عسكراتية
عسكرة اسالمية

املرجعية
عَلامنية

متدين عَلامين

عسكرة عَلامنية

( )2ولوجدان من ال َعلامنيني ومن االسالميني من ينادي بدميقراطية حقيقية ،وأيضا من
يحرم الانتخاب وال يعرتف حبق مث ّيل الشعب يف
االسالميني من يطالب بثيوقراطية ف ّ

أ القصد من متدين ادلوةل هو العملية اليت تؤدي اىل وضع تكون فيه مؤسسات ادلوةل حتت حُك سلطة مدنية
متسك بصالحياهتا ادلس تورية ال
منتخبة ،وال تتدخّل القوات املسلحة يف الشؤون الس ياس ية والاقتصادية ،وت ّ
تتجاوزها ،وتعمل حتت ّ
حتُك دميقراطي ف ّعال.
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سن القوانني وان كنت تتوافق مع تعالمي ادلين ،وال يقبل أصال بفكرة ادلس تور ،ومهنم
ّ
حّت من يطالب بعدم اخلروج عن حاُك متغلّب غاصب للسلطة ،بصفته ظ ّل هللا يف
الرض .ومن ال َعلامنيني أيضا من يطالب بالئقراطية ( ،)laicracyأ ْي نوع من
"الثيوقراطية الالئكية" ،ويسعى لتطبيق عقيدة عَلامنية ولو بدون موافقة الشعب وفرضها
ابلقوة.
نظام احلُك

دميقراطي
املرجعية

اسالمية

دميقراطية اسالمية

عَلامنية

دميقراطية عَلامنية

تسلّطي
ثيوقراطية
الئقراطية

ميث ّل الصنفان الخريان أقلية داخل التيارين االساليم وال َعلامين يف اجلزائر ،ال ّول
(االساليم) متأثّر بفكر غريب عن اجلزائر مس تورد أساسا من اخلارج نظرا لس ياسة
منهتجة منعت بروز مؤسسات وطنية النتاج العمل ادلين ،مّا أدّى اىل انعدام مرجعية
دينية وطنية قوية وذات مصداقية.
أ ّما الصنف الثاين (ال َعلامين) فهو متأثّر ابملقاربة الفرنس ية لل َعلامنية اليت احنرفت عن غايهتا
وحتولت اىل "عَلامنوية لتصبح مبثابة دين ادلوةل" ،كام أشار اليه جاك بيدي
الصلية ّ
( )Jacques Bidetيف مقاَل "االسالموية وال َعلامنوية" 9.واعتاد أتباع هذا "ادلين
اجلديد" يف فرنسا بشلك مزتايد للتعبري عن معتقدمه عىل توس يع شعار امجلهورية الفرنس ية
يف مداخالهتم العامة ليشمل عقيدة ذات أربع ركئز" :حرية ،مساواة ،أخوة ،الئكية".
يف الواقع ،ليس المنوذج الفرنس لل َعلامنية ( )laïcitéهو الوحيد يف العامل فال َعلامنية
( )secularityعَلامنيات 10و ّ
ك منوذج مرتبط ابلس ياق التارخيي اذلي نشأ فيه .ففي
تعسف ادلوةل ،بيامن يف
الوالايت املتّحدة المريكية هتدف ال َعلامنية اىل حامية ادلين من ّ
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تعسف الكنيسة وضامن حياد
فرنسا كن هدف الالئكية يف الصل حامية ادلوةل من ّ
أهجزة ادلوةل جتاه خمتلف املعتقدات املتواجدة يف اجملمتع .ويف مجيع الحوال فا ّن مفهوم
ترصف اجملمتع أو الفرد.
العلامنية ّ
خيص موقف ادلوةل من املواطنني ومارسة أهجزهتا وليس ّ
وال ّ
شك أن تواجد هذه القلّيات الفكرية االقصائية وسط التيارين االساليم وال َعلامين
يف اجلزائر مردّه رشخ ثقايف تسبّب فيه  132عاما من الاس تعامر الفرنس اذلي أحدث
التطور الفكري الطبيعي .كام سامه يف
قطيعة ثقافية مع املايض ومنع اجملمتع اجلزائري من ّ
تعزيز الرشخ وتعميقه نظام احلُك التسلّطي بعد الاس تقالل اذلي كـ ّمم الفواه وكـبّل
العقول وأعاق تداول الفاكر داخل اجملمتع بشلك سلمي وأدّى اىل تصحري الساحة الفكرية
يف البالد.
( )3ولوجدان من ال َعلامنيني ومن االسالميني من يطالب بتغيري س ياس فعيل وحقيقي
يؤسس جلزائر جديدة تسودها دوةل القانون ،ولوجدان أيضا من ال َعلامنيني ومن االسالميني
ّ
من يسعى اىل االبقاء عىل الوضع الراهن للحفاظ عىل الامتيازات واملصاحل املادية واملعنوية
غري املرشوعة ،وان ذكر التغيري فهو تغيري سطحي لدليكور الس ياس اذلي يس تعمهل
النظام العسكري ،اذلي يس تحوذ عىل السلطة الفعلية ،كواهجة مدنية.
منط التغيري

فعيل
اسالمية
املرجعية

عَلامنية

تغيري فعيل اساليم
تغيري فعيل عَلامين

شلكي

تغيري شلكي اساليم
تغيري شلكي عَلامين

( )4ولوجدان من ال َعلامنيني ومن االسالميني من ينبذ العنف بلكّ أشاكَل كهنج للتغيري
الس ياس ويلزتم مبامرسة الالعنف ،ولوجدان أيضا من ال َعلامنيني ومن االسالميني من ال
جيد حرجا يف اس تعامل العنف أو تّبيره ورشعنته أكن عنف جامعات أو عنف دوةل.
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املرجعية

اسالمية

ال عنفي
ال عنف اساليم

عَلامنية

ال عنف عَلامين

هنج التغيري

عنفي
عنف اساليم
عنف عَلامين

ّ
يتبني مّا س بق أن ّه ابالماكن أن جيد اسالميون وعَلامنيون أنفسهم يف نفس اجملموعة احملدّدة
ابملقاييس املذكورة أنفا ،مثل مجموعة (مقاومة ،دميقراطية ،تغيري فعيل ،العنف) أو مجموعة
(تكيّف ،ثيوقراطية/الئقراطية ،تغيري شلكي) .وبناء عليه ،اذا ّت الرتكزي عىل الفعل
الس ياس فان ّه ابالماكن جتاوز املرجعيات والعمل املشرتك من أجل حتقيق الهداف
املشرتكة وفق املناجه امل ّتفق علهيا ،وذكل ال يعن الب ّتة خيانة املعتقد أو املرجعية فباالماكن
التأصيل لنفس الفعل الس ياس من منطلقات فكرية متباينة.
ز
 .4تعزيز التماسك يف المجتمعات التعددية
المجتمع
 .1.4التماسك
ي

ال يوجد جممتع متجانس لكيا (عرقيا ولغواي وفكراي ودينيا) خاصة يف عرص التواصل وتن ّقل
متنوعة .وال
الفراد والفاكر ،جف ّل ادلول تضم أعراقا عديدة ولغات خمتلفة ومعتقدات ّ
ينعم اجملمتع ابلمن والاس تقرار والازدهار ا ّال اذا متكّن من تعزيز متاسكه و ّ
التحُك يف
مكوانته اليت اذا احتدّت ومل جتد من يعمل عىل حسن تدبريها ألت حمتا
التجاذابت بني ّ
اىل متزقه وتفتته وانداثره.
وترتفع شدّة الرشخ اجملمتعي أو
تنخفض حسب ترتيب خمتلف
خطوط الانقسام داخل اجملمتع
وعالقهتا ببعضها البعض:
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التجاذابت اليديولوجية أو الس ياس ية ،والاس تقطاابت اللغوية أو اجلهوية ،والاحتقاانت
ادلينية أو الطائفية ،والتوترات العرقية أو القبلية .فاذا كنت الانقسامات مصطفة ،أ ْي
الرشوخ متطابقة ،ص ُعب التعامل معها ،واذا كنت غري مصطفة سهُل ذكل .و ّ
يوحض
الوضع السويرسي حاةل عدم اصطفاف الانقسامات اللغوية وادلينية ،كام هو ّ
مبني يف
اخلريطتني التيتني اللتني تعرضان التوزيع اجلغرايف للغات والداين يف سويرسا.
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تصور ومهي ال حقيقة لها يف واقع اجملمتع ،وي ُّت
جمرد ّ
غالبا ما تكون الانقسامات املصطفة ّ
التصور عن قصد من ِق َبل بعض الفاعلني ،من ادلاخل أو من اخلارج،
أحياان تعزيز هذا ّ
التصور من
واس تغالَل لغراض س ياس يةأ .ذلكل مفن الرضوري تفكيك هذا النوع من ّ
خالل كشف الرتكيبة املعقّدة للمجمتع اليت تسامه يف تعزيز متاسكه.
ا ّن خري وس يةل لتعزيز الامتسك اجملمتعي هو تشييد ادلوةل عىل أساس املواطنة اليت تتجاوز
خمتلف الانامتءات وتضمن نفس احلقوق والواجبات للجميع ومتكّهنم من املشاركة يف ادارة
مكوانت
الشأن العام دون اقصاء أو متيزي .وال يثبت الامتسك اجملمتعي ا ّال اذا شعرت كفّة ّ
اجملمتع أهنّ ا تتقامس السلطة (الصلبة والنامعة) باكفة أنواعها الس ياس ية والعسكرية
والاقتصادية والثقافية ،فالتضارب الطبقيب ( )Rank discordanceيؤدّي اىل عدم
مكون
الاس تقرار ،والتباين الاكمل ( ،)Full asymmetryأي الوضع اذلي ميتكل فيه ّ
واحد يف اجملمتع ك أشاكل القوة ،يؤدي اىل اس تقرار غري مس تدمي ،والتوزيع العادل
( )Even distributionيؤدّي اىل اس تقرار مس تدمي .وال ي ُّت التوزيع العادل للسلطة
ا َال يف حاةل )1 :تاكفؤ الفرص ( ،)Equal opportunitiesو )2دوةل القانون ( Rule
 ،)of lawو )3احلُك الراشد (.)Good governance
يف ما ييل ثالثة مناذج ميكن الاسرتشاد هبا لتجاوز التجاذابت اليديولوجية وتعزيز
أ يف اجلزائر ،عىل سبيل املثال ،مثّة حماوالت لعزو جانب من جوانب الزمة اليت ّمتر هبا البالد اىل تطابق َّ
خط ْي
انقسام ،أحدهام عريق-لغوي "عريب-قباييل" والخر أيديولويج "اساليم-عَلامين" .ولو كن المر كذكل ،لاكن
الوضع أكرث خطورة عىل متاسك اجملمتع اجلزائري .الواقع أ ّن الوضع اجلزائري أكرث تركيبا وتعقيدا لنه يف ِالك التيارين
االساليم والعلامين يض ّم "عراب" و"قبايل".
املكون الخر
ب التضارب الطبقي هو حاةل حيتكر فهيا أحد مكوانت اجملمتع أشاكال مع ّينة من السلطة بيامن حيتكر ّ
أشاكال أخرى ،عىل سبيل املثال اجملمتع اذلي متتكل فيه الغلبية العددية السلطة الس ياس ية والعسكرية ومتكل
القلية العددية القوة الاقتصادية والثقافية .أنظرJohan Galtung. Violence, Peace, and Peace :
.Research. Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167-191
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مكوانت اجملمتع.
الامتسك اجملمتعي والتفاعل االجيايب بني ّ
" .2.4التوافقات المتداخلة" لجون رولز

يف حتليهل املع ّمق لكيفية خروج أورواب من حروهبا ادلينية بني الاكثوليك والّبوتس تانت
وكيفية وصولها للتعايش السلميّ ،مزي الفيلسوف المرييك جون رولز (John Rawls
–  )2002-1921بني مس تويني من احلقائق 11:مس توى القواعد املل ِزمة (عامل ال ِقمي واللغة)
ومس توى تطبيق هذه القواعد (عامل التجريب واملامرسة) .وبني املس تويني يوجد جمال
واسع من االماكنيات.
وحسب رولز ميكن مجلاعات ذات قواعد خمتلفة يف اطار أنظمهتا القميية ورؤاها الكونية
أن ُتتار الاخنراط يف معل مشرتك وللكّ مهنا أس باهبا اخلاصة .وهبذه الكيفية ،ميكن
خملتلف امجلاعات أن تعيش معا يف فضاء مشرتك ،وجتد ك واحدة التّبير واحلافز للقيام
بذكل من منظور نظام قواعدها ومبادهئا التوجهيية اخلاصة هبا .ويطلق جون رولز عىل
معلية الاخنراط املشرتك من خمتلف امجلاعات للتفاعل مضن نفس الفضاء مصطلح
12
"التوافقات املتداخةل" (.)Overlapping consensus
وذلكل فا ّن هذا المنوذج جيعل من املمكن جتاوز الاختالفات اليديولوجية بني مكوانت
تصور تعاون يف عامل املامرسة املواطنية دون احداث تغيري يف عامل ال ِق َمي .وجيد ّ
ك
اجملمتع و ّ
مكون مشارك يف املامرسة املواطنية تأصيل وتّبير هذه املامرسة يف اطار قميه اخلاصة به
ّ
اخملصص لـ
اليت يظ ّل وفيا لها (انظر تعريف فضاء الوساطة احملمي يف الفصل السابع ّ
"معليات التفاوض والوساطة").
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شالكن بيانيان للتوافقات املتداخةل

" .3.4األصل والطريق والغاية" عند ابن ّ
قيم الجوزية

مثّة من اخلالفات ما هو مرتبط ابملصاحل ومهنا ما هو متعلّق ابملبادئ وال ِق َمي يُطلق عليه
تطرق ابن ّقمي
مصطلح اخلالف املبن عىل تباين الرؤى الكونية أو املرجعيات .وقد ّ
اجلوزية ( )1350-1292يف "الصواعق املرسةل" اىل ظاهرة ا ِخلالف ّ
ومزي بني "الصل"
و"الطريق املسلوكة" و"الغاية املطلوبة".

املقصود هنا بـ"الصل" هو املصدر املرجعي اذلي خيضع للتفسري حسب الس ياق.
و ّ
يشلك التفسري الس يايق للمصدر الرؤية الكونية وحيدّد "الطريق املسلوكة" للوصول اىل
"الغاية املطلوبة".
القمي أنه "اذا كن الصل واحدا والغاية املطلوبة واحدة والطريق املسلوكة
ويعتّب ابن ّ
يرض" (الصواعق املرسةل).
واحدة مل يكد يقع اختالف وان وقع كن اختالفا ال ّ
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دلينا اذن ثالثة أمور ميكن أن تكون ا ّما متوافقة أو متباينة ،وينتج عن ذكل مثانية
احامتالت نظرية أو سيناريوهات ،كام يظهر يف الشلك اليت ،ابتداء من حاةل التجانس
أين يكون الصل والطريق والغاية يف توافق بني الطراف ،وانهتاء اىل حاةل التنافر أين
يكون ثالثهتم يف تباين بني الطراف.

ومكثالني عن هذه الاحامتالت ميكن اعتبار السيناريو ( )2وتطبيقه عىل اخلالفات بني
بعض احلركت االسالمية اليت لها نفس الصل واملرجعية وتشرتك يف نفس الغاية ،لكهنّ ا
ُتتلف يف املهنج فتقع بيهنا خالفات .وميكن تطبيق السيناريو ( )5عىل حركت ذات
مرجعيات متباينة (عَلامنية واسالمية مثال) ت ّتفق عىل غاية مشرتكة (خدمة الصاحل العام
مثال) وتتعاون عىل حتقيقها.
ا ّن هذا المتيزي بني الصل والطريق والغاية مفي رد جدا يف تعزيز متاسك اجملمتع التعددي،
لنه يشري اىل أن مجموعتني من اجملمتع هلام مراجعيتان خمتلفتان ،ميكهنام االتفاق عىل هدف
مشرتك والعمل معا من أجل حتقيقه.
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ز
 .4.4مستويات االنتماء يف صحيفة المدينة

صيغت الصحيفة (اليت تس ّمى أيضا الوثيقة ،الكتاب ،امليثاق ،ادلس تور) يف الس نة الوىل
للهجرة وظل ّت سارية اىل هناية اخلالفة الراشدة (أي حوال  40س نة) .ويه مك ّونة من
حوال  50مادة أو بندا (من  47اىل  57حسب الاجهتادات يف تصفيف الفقرات –
أنظر امللحق).
﴿وا ْذ قَالَت َّطا ِئ َف رة ِ ّمهنْ ُ ْم َاي َأ ْه َل ي َ ْ ِرث َب َال ُمقَا َم لَ ُ ُْك
كنت املدينة قبل الهجرة تُس ّمى يرثب َ
فَ ْارجِ ُعوا﴾ ،13وكنت تض ّم من  10اىل  ِ 15ألف نسمة ،أي العتبة املعتّبة اليوم لتصنيف
موزعة عىل ما يقارب  22قبيةل (نصفها عرب ونصفها ُّيود) ،وكنت تقع بيهنا
املدينةّ ،
نزاعات مهنا املسلحة متواصةل بني خمتلف القبائل (الوس واخلزرج) ،وكن من املعتاد
أن تطلب أطراف اخلالف ادلمع من خارج املدينة .أ ّما بعد جهرة أوائل املسلمني الهيا فقد
ّ
تغري امسها اىل املدينةَ ﴿ ،ما َك َن ِ َلهْلِ الْ َم ِدي َن ِة َو َم ْن َح ْولَهُم ِ ّم َن ْ َالع َْر ِاب َأن ي َ َت َخل َّ ُفوا َعن
َّر ُسولِ اللَّـ ِه﴾ 14وظلت الهجرة واجبة عىل املسلمني حّت فتح مكة س نة  8هـ فـ« ال جهر َة
الفتح » ،حبيث وفد الهيا عدد كبري من النازحني من اجلزيرة العربية ،فاكن عدد ساكن
بعدَ ِ
املدينة عند وفاة النيب صىل هللا عليه ّ
وسمل حوال  30ألف نسمة (تضاعفت ساكنهتا 3
مرات خالل عقد من الزمن).
نُرشت العديد من ادلراسات 15حول حصيفة املدينة تتناول الوثيقة من عدة زوااي :حقوق
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االنسان ،الفقه ادلس توري ،تعايش الداين ،ترش يد اخلالفات ،ترقية التعايش والتفاعل
االجيايب داخل البدل الواحد.
الصحيفة كـ ُمخرج لعملية ترش يد اخلالفات :من الس باب اليت سامهت يف جناح معلية
اصالح ذات البني أنه كثريا ما كن العرب يس تعينون بوسطاء خارجيني ،وكنت للرسول
عليه الصالة والسالم شهرة كوس يط أمني (وكن ذكل لقبه) يف مكة (وساطة اخلالف
حول اعادة احلجر السود اىل ماكنه) .وأ ّن خطوط التوتّر كنت ذات طابع قبيل ،فسامه
ادخال البعد ادلين يف التخفيف مهنا (الانقسامات املصطفة) .وقد متكّن الرسول صىل
هللا عليه ّ
وسمل يف الشهر الوىل من جهرته من حتديد أطراف اخلالف (ويه اخلطوة
الوىل يف معلية حتليل اخلالف) ،وكن الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل خالل صياغة
الصحيفة يستشري ش يوخ القبائل ويصغي الحتياجات وأهداف ومصاحل ّ
ك قبيةل .كام
متكّن الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل من وضع أهداف مشرتكة بني امجليع ،ومتكّن الرسول
صىل هللا عليه ّ
وسمل من جتزئة املسائل حم ّل اخلالف مّا يسهّل معاجلهتا (ويه تقنية
حديثة يف التعامل مع اخلالف).
الصحيفة مكيثاق للتعايش والتفاعل االجيايب داخل البدل الواحد :ا ّن حصيفة املدينة من أ ّمه
املنورة.
الامنذج للتعايش والتفاعل االجيايب داخل البدل الواحد اذلي ّ
جتسد يف املدينة ّ
و ّ
يتبني من حتليل هذه الصحيفة أهنّ ا حتدّد ثالثة مس توايت لالنامتء تتداخل وتمكّل بعضها
البعض :الانامتء اىل القبيةل ،والانامتء اىل جامعة املؤمنني اذلي حيدّ من الشوفينية القبلية،
التعصب ادلين.
والانامتء اىل املدينة اذلي خيفّف من ّ
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كن الغرض من الصحيفة هو تنظمي الرتابط بني اجملمتع القبيل واجملمتع ادلين واجملمتع املدين،
لضامن حقوق املواطن يف املدينة (املدين) وحتديد واجباته ،وضامن التفاعل االجيايب
واملنسجم بني ساكنة املدينة اليت كنت يف الس نة الوىل للهجرة تض ّم بضع مئات من
املؤمنني (املهاجرون والنصار) ،ومخسة اىل س بعة أالف ُّيودي ،وأربعة اىل س بعة أالف
مؤسسة عىل مفهوم امل ُـم َـادَنة
من العرب املرشكني .فاكنت المة املدينية تتسع للجميعَّ ،
يه الاشرتاك يف املدينة ( َمدَ َن الشخص أ ْي أىت املدينة ،و َماد ََن أ ْي اشرتك يف املدينة)،
ويقابلها ابللغات الخرى  Bürgerschaft, Citizenship, Citoyennetéاملش تقّة
من  Burg, Cityواليت يُ ّعّب عهنا يف املصطلح احلديث ابملواطنة ،فتارخييا املدينة يه
نواة ادلوةل وأصل الوطن ،وذلكل جند يف اللغة الملانية مثال  Stadtيه املدينة ،وStaat
يه ادلوةل .ومثّة من يعتّب وثيقة املدينة أ ّول دس تور يف اترخي البرشية – س تة قرون قبل
املاڤنا كرات يف  – 1215أ ّسس للمدينة-المة خالل الفرتة  ،661-622ألف س نة قبل
مفهوم ادلوةل-المة احلديث (اتفاقيات وس تفاليا .)1648
 .5خالصة

الاختالف اليديولويج ظاهرة طبيعية يف ّ
ك اجملمتعات ،لكن التجاذب اليديولويج
مرض ابلامتسك اجملمتعي وعائقر
احلادّ ،أي عدم القدرة عىل ادارة اخلالف الفكري وتدبريه ٌّ
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لبناء دوةل القانون ،وحتدّ كبري لالنتقال ادلميقراطيأ قد جيهضه قبل اس توائه ،ويسامه يف
عودة النظام التسلّطي من جديد .ذلكل فا ّن من واجب قوى اجملمتع ،والنخب الفكرية
والس ياس ية عىل وجه اخلصوص ،العمل عىل التخفيف من التوتّرات اليديولوجية
والتجسري بني التيارات اخملتلفة.
ال متنع املرجعيات الفكرية املتباينة من اجياد فضاء للعمل املشرتك لتحقيق أهداف أساس ية
مثل العيش املشرتك السلمي متّفق علهيا مس بقا والتوافق عىل أرضية من ال ِق َمي العملية
واملبادئ اليت حتظى ابالجامع ويلزتم هبا مجيع الرشكء ،فيقوم ّ
ك طرف ابلتأصيل للرضية
للتوصل
وللتعاون انطالقا من مرجعيته .ويُعتّب "فضاء الوساطة المن" من أفضل الليات ّ
اىل بناء الثقة عّب الرتكزي عىل اجلوانب العملية يف التعاون.
من أجل ترس يخ متاسك اجملمتعات وبناء دول القانون جيب تشجيع تأسيس أكّب عدد من
فضاءات احلوار والعمل املشرتك يف مجيع القطاعات وعىل مجيع مس توايت اجملمتع .هذه
ُتص حتديدا القوى الس ياس ية والنقاابت والطالب واجلهات
الفضاءات اليت ينبغي أن ّ
الفاعةل يف اجملمتع املدين والنساء والش باب ،ليست فقط ماكان للتعارف والاعرتاف املتبادل
وقَبول الغري ،انّام متث ّل أيضا خمابر الس تكشاف س بل التعاون يف مشاريع ملموسةٌّ ،
ك
يف جمال اختصاصه ،خلدمة اجملمتع وطنيا وحمليا.
كام جيب عىل التيارات اليديولوجية املتواجدة يف اجملمتع أن تش ّجع احلوارات ادلاخلية اليت
ال تشمل املعتدلني حفسب ،بل أيضا الطراف الرادياكلية من أجل اقناعها بأمهية
الاخنراط يف معلية التجسري اليديولويج .ا ّن اخنراط الرادياكليني رضوري للحؤول دون
أ "’ادلميقراطية‘ ألية تتغذى من معليات التشاور واحلوار واُتاذ القرار اليت يقبلها امجليع ،ومينع الاس تقطاب
اليديولويج هذه الليات .هذا ما تفهمه بعض النظمة التسلّطية :الستبعاد مشاركة املواطنني يف احلُك ،فاهنا متنع
الليات اليت تسمح هبذه املشاركة من خالل تأجيج الاس تقطاب( ".جون-نيكوال بيرت .اتصال خاص 23 .ديسمّب
.)2020
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مشوشني عىل املبادرات ،مبحض ارادهتم أو حتت تأثري معاريض التغيري.
يتحولوا اىل ّ
أن ّ
ملحق :حصيفة املدينة

16

بسم هللا الرمحن الرحمي
 -1هـذا كتاب من محمد النيب (رسول هللا) بني املؤمنني واملسلمني من قريش و(أهل)
يرثب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم.
 -2أهنم أمة واحدة من دون الناس.
 -3املهاجرون من قريش عىل ربعهتم يتعاقلون بيهنم ،ومه يفدون عانهيم ابملعروف والقسط
بني املؤمنني.
 -4وبنو عوف عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
 -5وبنو ساعدة عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة مهنم تفدي عانهيا
ابملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -6وبنو احلارث (من اخلزرج) عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي
عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -7وبنو جشم عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
 -8وبنو النجار عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
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 -9وبنو معرو بن عوف عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي عانهيا
ابملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -10وبنو النبيت عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
 -11وبنو الوس عىل ربعهتم يتعاقلون معاقلهم الوىل ،وك طائفة تفدي عانهيا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
 -12وأن املؤمنني ال يرتكون مفرحا بيهنم أن يعطوه ابملعروف يف فداء أو عقل.
 .13وأن ال خيالف مؤمن موىل مؤمن دونه.
 -14وأن املؤمنني املتقني أيدُّيم عـىل ك من بغى مهنم ،أو ابتغى دس يعة ظمل ،أو امثا،
أو عدواان أو فسادا بني املؤمنني ،وأن أيدُّيم عليه ،مجيعا ولو كن ودل أحدمه.
 -15وال يقتل مؤمن مؤمنا يف كفر ،وال ينرص كفرا عىل مؤمن.
 -16وأن ذمة هللا واحدة ،جيري علهيم أدانمه ،وأن املؤمنني بعضهم موال بعض دون
الناس.
 -17وأنه من تبعنا من ُّيود فان َل النرص والسوة غري مظلومني وال متناِص علهيم.
 -18وأن سمل املؤمنني واحدة ،ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل هللا ،اال
عىل سواء وعدل بيهنم.
 -19وأن ك غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.
 -20وأن املؤمنني يبئي بعضهم عن بعض مبا انل دماءمه يف سبيل هللا.
 -21وأن املؤمنني املتقني عىل أحسن هـدي وأقومه.
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 -22وأنه ال جيري مرشك ماال لقريش وال نفسا ،وال حيول دونه عىل مؤمن.
 -23وأنه من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فانه قود به ،اال أن يرىض ول املقتول (ابلعقل)
وأن املؤمنني عليه كفة وال حيل هلم اال قيام عليه.
 -24وأنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هـذه الصحيفة ،وأمن ابهلل واليوم الخر أن ينرص
حمـداث أو يؤويـه ،وأن من نرصه ،أو أواه فان عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة ،وال
يؤخذ منه ِصف وال عدل.
 -25وأنُك همام اخـتلفُت فيه من شـيء ،فان مرده اىل هللا واىل محمد.
 -26وأن الهيود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.
 -27وأن ُّيود بن عوف أمة مع املؤمنني ،للهيود ديهنم وللمسلمني ديهنم ،موالهيم وأنفسهم
اال من ظمل وأمث ،فانه ال يوتغ اال نفسه وأهل بيته.
 -28وأن لهيود بن النجار مثل ما لهيود بن عوف.
 -29وأن لهيود بن احلارث مثل ما لهيود بن عوف.
 -30وأن لهيود بن ساعدة مثل ما لهيود بن عوف.
 -31وأن لهيود بن جشم مثل ما لهيود بن عوف.
 -32وأن لهيود بن الوس مثل ما لهيود بن عوف.
 -33وأن لهيود بن ثعلبة مثل ما لهيود بن عوف ،اال من ظمل وأمث ،فانه ال يوتغ اال نفسه
وأهل بيته.
 -34وأن جفنة بطن من ثعلبة كنفسهم.
 -35وأن لبن الشطـيبة مثل ما لهيود بن عوف ،وأن الّب دون االمث.
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 -36وأن موال ثعلبة كنفسهم.
 -37وأن بطانة ُّيود كنفسهم.
 -38وأنه ال خيرج مهنم أحد اال ابذن محمد.
 -39وأنه ال ينحجز عىل ثأر جرح ،وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته اال من ظمل وأن
هللا عىل أبر هـذا.
 -40وأن عىل الهيود نفقهتم ،وعىل املسلمني نفقهتم ،وأن بيهنم النرص عىل من حارب أهل
هـذه الصحيفة ،وأن بيهنم النصح والنصيحة والّب دون االمث.
 -41وأنه ال يأمث امرؤ حبليفه وأن النرص للمظلوم.
 -42وأن الهيود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.
 -43وأن يرثب حرام جوفها لهل هـذه الصحيفة.
 -44وأن اجلار كلنفس غري مضار وال أمث.
 -45وأنه ال جتار حرمة اال ابذن أهلها.
 -46وأنه ما كن بني أهل هـذه الصحيفة من حدث أو اش تجار خيـاف فساده فان مرده
اىل هللا واىل محمد رسول هللا ،وأن هللا عىل أتقى ما يف هـذه الصحيفة وأبره.
 -47وأنه ال جتار قريش وال من نرصها.
 -48وأن بيهنم النرص عىل من دمه يرثب.
 -49وأهنم اذا دعوا اىل صلح يصاحلونه ويلبسونه فاهنم يصاحلونه ويلبسونه ،وأهنم اذ دعوا
اىل مثل ذكل ،فان هلم عىل املؤمنني اال من حارب يف ادلين.
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 -50عىل ك أانس حصهتم من جانهبم اذلي قبلهم.
 -51وأن ُّيود الوس موالهيم وأنفسهم عىل مثل ما لهل هـذه الصحيفة مع الّب احملض
من أهل هـذه الصحيفة ،وأن الّب دون االمث ال يكسب كسب اال عىل نفسه ،وأن هللا
عىل أصدق ما يف هـذه الصحيفة وأبره.
 -52وأنه ال حيول هـذا الكتاب دون ظامل أو أمث ،وأنه من خرج أمن ومن قعد أمن
ابملدينة ،اال من ظمل وأمث ،وأن هللا جار ملن بر واتقى ،ومحمد رسول هللا.
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
"ال حيتاج املسلمون اىل غاندي أو اىل الغربيني ليعلّمومه الالعنف
املتج ّذر أصال يف االسالم" 1الّبوفيسور يوهان غالتونغ ،مؤسس
دراسات السمل.
ّ
 .1مقدمة

بعد انطالقة الانتفاضات الشعبية الالعنفية يف العامل العريب عام  2011ارتفعت بعض
بتعرض العامل العريب اىل موجة جديدة من
الصوات ،مهنا التابع لنظمة تسلّطية ،تندّد ّ
امللونة" اليت ،حسب زمعهم ،تُديرها يف اخلفاءاالدارة المريكية ،وتدمعها بعض
"الثورات ّ
املراكز الجنبية – غالبا ما تُذكر منظمة "أوتبور" الرصبية مكثال عىل ذكل – ويعمل عىل
تنفيذها يف ادلول العربية ا ّما خونة مأجورون من طرف "االمّبايلية المريكية" ،أو
مواطنون س ّذج ،غري ّ
مطلعني عىل اخلطط التأمرية العاملية اليت ُحتاك يف الظالم ،وميكن
الرش اليت هتدف اىل تفكيك دولنا وتدمري
التالعب بعقوهلم بسهوةل من طرف قوى ّ
جممتعاتنا.
ا ّن مثل هذا التفسري ،اذلي ينسب أ ّي مبادرة شعبية للتغيري الس ياس والاجامتعي يف
العامل العريب واالساليم اىل عامل خاريج ،يُنكر النضج الس ياس ملواطن هذه املنطقة
تحرر من النظمة التسلّطية ويتجاهل االرادة الراخسة يف
ويسلهبم الرغبة املرشوعة يف ال ّ
الطبيعة البرشية للعيش حبرية وكرامة .عالوة عىل ذكل ،فهذا النوع من التأويل اذلي
ينسب اىل القوى الغربية كمل الس يطرة عىل أ ّي موقف أو سلوك ،ال س امي الهنج الالعنفي
يف التغيري ،اذلي تبنّته الشعوب العربية واالسالمية يف انتفاضاهتا املرشوعة ،يدمع
الطروحات اليت تقوم بنرشها العديد من ادلوائر الفكرية والس ياس ية الغربية واليت تنسب
اىل املسلمني الطبع اجلوهري العنيف.
ال يوجد دين أو ثقافة أو عرق أو قومية مساملة أو عنيفة يف جوهرها .وقد ارتبطت يف
السابق مثال املس يحية واالسالم يف اخلطاب العام ابلعنف والبوذية ابلسالم .لكن
الحداث ادلموية يف رسيالناك والتبت وميامنار واضطهاد القليات ادلينية ،خاصة
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املسلمني ،من طرف البوذيني ،أظهرت تكل الحداث أ ّن البوذية ليست أق ّل وال أكرث
عنفا من ادلايانت الخرى .جفميع الداين تدعو اىل السالم وتسمح ،يف نفس الوقت،
ابس تخدام العنف عندما يكون َل ما ّيّبره وبضوابط صارمة .لكن أتباع الداين،
واجملمتعات املرتبطة هبا ،مه برش ،أ ْي كياانت معقّدة تتداخل فهيا الزنعة اىل العنف والتطل ّع
اىل السالم.
حصيح أ ّن الالعنف الاسرتاتيجي ّت التنظري َل يف العقود امخلسة املاضية من ِقبل غربيني،
خصص ّ
جمدلات لهذا
خاصة من طرف العامل الس ياس المرييك جني املر شارب اذلي ّ
املوضوع .2لكن أفاكر شارب مل تأت من فراغ ،بل تغ ّذت من اس تكشاف جتارب
النضاالت الالعنفية اليت عرفهتا البرشية عىل ّمر القرون ،مبا يف ذكل يف العامل العريب
االساليم.
ا ّن الغرض من هذه الفصل هو تبيني أ ّن الهنج الالعنفي للتغيري الس ياس والاجامتعي
اذلي هو ليس حكرا عىل أمة أو داينة بل يتقامسها مجيع أفراد الرسة البرشية ،متج ّذر
خاص يف التقاليد االسالمية ومارسه املسلمون يف املايض.
بشلك ّ
ّ
ز
 .2تجذر الالعنف يف اإلسالم

حاول العديد من املفكرين املسلمني تسليط الضوء عىل التأصيل االساليم ملفهوم
الالعنف ،ا ّما من خالل حتديد املبادئ االسالمية ادلاعية اىل الالعنف ،أو من خالل
عرض أمثةل معلية عن مواقف وسلوكيات مناذج العنفية من التارخي االساليم.
 .1.2الدفع الحسن

يس تحرض القرأن الكرمي اجلدلية بني ارادة التعدّي عىل حقوق الغري وارادة املقاومة لهذا
التعدّي ويعتّبها مواهجة أبدية بني اخلري والرش .واملصطلح املس تعمل للتعبري عن ارادة
التعدّي عىل احلقوق هو الزنع أو الزناع اذلي يشري اىل الرغبة يف انزتاع حقوق الخرين
والاخنراط يف خالف ذي هدف غري مرشوع .أما املصطلح املس تعمل للتعبري عن
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مقاومة التعدّي عىل احلقوق فهو ادلفع أو ادلفاع اذلي يشري اىل صدّ العدوان وحامية
احلقوق اذلاتية وحقوق الغري .وذكل سلوك دفاعي مرشوع.
وكام مت ّت االشارة اليه يف فصل سابق ،فالزناع مذمو رم يف االسالم ِطبقا للية الكرمية:
﴿ َو َأ ِطي ُعوا اللَّـ َه َو َر ُس َ ُ
وَل َو َال تَ َن َاز ُعوا فَ َت ْفشَ لُوا َوت َْذه ََب ِر ُحي ُ ُْك َو ْاص ِ ُّبوا ا َّن اللَّـ َه َم َع
ِ
الصا ِب ِر َين﴾ 3بيامن ادلفاع محمو رد كام تشري اليه اليتانَ ﴿ :ولَ ْوال َدفْ ُع َّ ِ
اَّلل النَّ َاس ب َ ْعضَ ُه ْم ِب َب ْعض
َّ
4
لَ َف َسدَ ِت ا َل ْر ُض﴾ َ ﴿ ،ولَ ْوال َدفْ ُع َّ ِ
اَّلل النَّ َاس ب َ ْعضَ ه ُْم ِب َب ْعض لَ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َو ِب َي رعَ ،و َصلَ َو ر
ات
امس َّ ِ
اَّلل َكثِريا﴾ ،5مع التأكيد عىل االحسان يف ادلفع﴿ :ا ْدفَ ْع ِابل َّ ِيت
َو َم َساجِ دُ يُ ْذ َك ُر ِفهيَا ْ ُ
الس ِي ّئَ ُة ا ْدفَ ْع ِابل َّ ِيت ِ
يه َأ ْح َس ُن فَا َذا
الس ِي ّئَ َة﴾َ ﴿ ،6وال ت َ ْس تَ ِوي الْ َح َس نَ ُة َوال َّ
يه َأ ْح َس ُن َّ
َ
َِ
ِ
َّ ِاذلي بَيْنَ َك َوبَيْنَ ُه عَدَ َاو رة َ َكن َّ ُه َو ِ ٌّل َ ِمح رمي﴾ ،7وتشري هناية الية الخرية اىل فضيةل "ادلفع
احلسن" ،مبا يف ذكل الشلك الالعنفي ،وقدرته التحويلية للخصم.
حيرم االسالم بشدة كفة أشاكل الظمل ،ال س امي العدوان والبغي والطغيان ،ويدعو اىل
ّ
مقاومة هذه الشاكل من الظمل ابليت يه أحسن .ويف الس ياق احلال للعامل العريب
واالساليم ،تعيش غالبية اجملمتعات حتت مقع أنظمة غري رشعية وتسلطية وفاسدة ،أقامهتا
وتدمعها قوى أجنبية .وعندما تنتفض الشعوب العربية واالسالمية من أجل تغيري
أوضاعهم ابس تخدام أساليب العنفية ،فاهنم ال يقومون سوى مبامرسة ادلفع احلسن متاش يا
مع تعالمي ديهنم.
 .2.2عملية تغيي الذات وتحويل الغي

يُعتّب املفكّران اجلزائراين ماكل بن نيب ومحمود بوزوزو من بني الشخصيات اليت كن لها
تأثرير يف احلركة الوطنية ،فقد ساهام لعدة عقود يف ايقاظ وتوعية اجلزائريني القابعني حتت
وطأة الاحتالل الفرنس .ويشرتك الكهام يف املعرفة العميقة والواسعة ابلثقافتني االسالمية
والوروبية ،وكن الكهام هم رُت ابلتغيري الاجامتعي.
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ماكل بن نيب من مواليد  1يناير  1905بقس نطينة ،تويف يف 31
أكتوبر  1973ابجلزائر العاَصة .هو اذلي اقرتح مفهوم "القابلية
لالس تعامر" ،ما يعن أنه عندما يكون مثّة اس تعامر ،فهناك ابلرضورة
اس تعداد يف اجملمتع لقبول املس تع ِمر ،واخلطوة الوىل يف معلية اهناء
تعرض ابلتفصيل
الاس تعامر يه ادراك هذا الوضع وحماوةل تغيريه .كام ّ
للية القرأنية الكرمية﴿ :ا َّن اللَّـ َه َال يُغ ِ ّ َُري َما ِبقَ ْوم َح َّ ّٰت يُغ ِ ّ َُريوا َما ِبأَن ُف ِس ِه ْم﴾ .8كن ماكل بن
ِ
احملول
نيب اذلي تلقّى تكوينا يف الهندسة الكهرابئية دامئا يقارن دور املسمل بدور ّ
الاجامتعي ،9وكن يُ ّلح عىل احلاجة اىل الرتكزي عىل الواجبات أكرث من احلقوق ،فاحلقوق
يف نظره يه النتيجة املنطقية واحلمتية للواجبات .كام كن معجبا بعمل غاندي اذلي التقى
به خالل زايرة املهامتا اىل ابريس عام  ،1932وكنت تربطه عالقة بأيب الالكم أزاد،10
عامل ادلين املسمل واملناضل ،صديق غاندي ،وكن قد س بق هذا الخري كرئيس للمؤمتر
الوطن الهندي ،وأ ّول وزير للرتبية يف الهند املس تقةل .ويف عام  ،1953أ ْي قبل عام من
اندالع حرب الاس تقالل اجلزائرية (فاحت نومفّب  ،)1954أصدر بن نيب ثالث افتتاحيات
عن الالعنف والتجربة الهندية" :اجال رل لرسول الالعنف"" ،11رومان روالند ورساةل
الهند"" ،12عاملية الالعنف" .13ويف عام  1972كتب تصديرا ملسامهة من تأليف جودت
سعيد ،أحد أ ّمه منظري الالعنف يف العامل العريب ،بعنوان "حّت ّ
يغريوا ما بأنفسهم".
محمود بوزوزو ،من مواليد  22فّباير  1918ببجايةّ ،
تويف يف
مدرسا ومديرا يف أوائل
 27سبمتّب  2007بـجنيف .كن ّ
امخلس ينيات جملةل املنار ،ورئيسا ومرشدا عاما للكشافة
االسالمية اجلزائرية ( .)1954-1947فكّر ابسهاب يف مسأةل
التحويل ،أي كيفية كسب قلب اخلصم ،يف وقت كن فيه
الاجتاه العا ّم يف اجلزائر حنو املقاومة املسل ّحةُ .
اضطهد محمود بوزوزو من ِقبل الرشطة
تدربوا يف اطار
الفرنس ية اليت اعتّبته قائدا روحيا للثورة ،مفعظم اذلين أطلقوها قضوا ّ
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الكشافة االسالمية اجلزائرية .غادر محمود بوزوزو اجلزائر عام  1955وانضم اىل حركة
"اعادة التسل ّح الخاليق" ( )Réarmement moralيف مدينة كو السويرسية ،املعروفة
الن ابمس "مبادرات التغيري" ( ،)Initiatives de changementوكن لهذه التجربة
ابلغ الثر يف نفسه .ففي عام  ،1958كتب ما ييل" :ميكننا أن نناضل من أجل احلق
بدون حقد .ويف حالتناُ ،
فهمت أ ّن عالج احلقد هو ح ّل نصف املشلكة .أ ّما النصف
الخر ،اذلي َل صةل بأصل احلقد ،فيمكن يف روح الهمينة اليت ال تق ّل قابلية للعالج .وبعد
أن رأ ُ
يت أن غربيا متحررا من روح الهمينة وأفريقيا متحررا من احلقد ميكن أن يصال اىل
ُ
اكتشفت أ ّن نضال أحدهام من أجل الخر أكرث فائدة لالنسانية من نضال
الوحدة،
أحدهام ضد الخر ،وأ ّن حتويل العداء اىل أصدقاء هو أمسى معل أخاليق يف العالقات
االنسانية 14".ابلنس بة حملمود بوزوزو ،تمكن هم ّمة النبياء ومن يقتدي هبم يف حتويل
اخلصم وليس هزميته ،يف كسب القلوب وليس الاس تعبادأ .أ ّما يف ما يتعل ّق بنضاَل من
أجل حترير اجلزائر ،فيتساءل محمود بوزوزو" :كيف ميكننا أن حنقق حرية حقيقية
للجزائر؟ ا ّن عبيد روح الهمينة والاس تغالل والاس تعالء ال ميكن أن مينحوها اايها .كام
أ ّن عبيد الطموحات واخملاوف والضغائن ال يس تطيعون منحها اايها .فقط الحرار حقا،
ذوو القلوب النقية والايدي الطاهرة ،ميكهنم جلب هذه احلرية احلقيقية اىل بالدمه واىل
15
العامل .من أجل هذه احلرية ُ
قررت النضال".
عىل الرمغ من الزتاهمم ابلالعنف ،دمع ماكل بن نيب ومحمود بوزوزو الكفاح املسلح خالل
حرب الاس تقالل اجلزائرية ،لهنم أدركوا أنه الوس يةل الوحيدة اليت بقيت للشعب
اجلزائري للتخل ّص من الاس تعامر الفرنس بعد عقود من النضال الس ياس اذلي مل يأت
بنتيجة .يف الواقع ،بعد عدوان القوات الفرنس ية واحتالل اجلزائر وأكرث من نصف قرن

أ تأ ّسف محمود بوزوزو ،عىل سبيل املثال ،لكون الشعب اجلزائري مل يس تطع حتويل الفرنس يني اذلين احتلوا
اجلزائر ملدة  132س نة ،كام فعل مسلمو بالد ما بني الهنرين مع املغول( .حمادثة خشصية.)2005 ،
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من محالت "الهتدئة" ادلموية ،أظهر الاس تعامر الفرنس وهجه البشع لنصف قرن أخر
من خالل مقعه للشعب اجلزائري اضافة اىل الاضطهاد الثقايف وادلين .لقد اعتّبت
ابريس اجلزائر جزءا ال يتجزأ من فرنسا ومل يكن الفرنس يون مس تعدين ملغادرة هذا البدل.
ويف اشارة اىل غاندي ن ّبه ماكل بن نيب يف احدى حمارضاته اىل الفرق بني الاس تعامر
الّبيطاين والفرنس ،وقال ا ّن غاندي مل يكن ليُس تق َبل يف ابريس كام ّت اس تقباَل يف
لندن .16أ ّما محمود بوزوزو ّ
فعّب عن أسفه لكون الاس تعامر الفرنس مل يتجاوب مع النضال
السلمي ،الس ياس والنقايب ،للحركة الوطنية اجلزائرية وكتب يف الفاحت من فّباير 1952
قُبيل اندالع ثورة التحرير اجلزائرية" :والاس تعامر ال يذعن اال عند مقابةل السالح
17
ابلسالح ،والعنف ابلعنف ،والقوة ابلقوة ،وال يفهم غري لغة القوة واجلّبوت".
ز
واللي
 .3.2مفهوم الرفق

ودل املفكر االساليم محمد الشريازي يف النجف الرشف (العراق)
عام  1928وتويف يف قـ ّم (ايران) يف  17ديسمّب .2001
واس تخدم الشريازي مفهوم الرفق لالشارة اىل الالعنف .ووفقا
ل ّمه القواميس العربية ،الرفق يف اللغة هو نقيض العنف وضدّ ه:
"الرفق هو
"الرفْ ُق ِضدّ الع ْن ِف" (لسان العرب البن منظور)ِ ّ ،
ِّ
الل ه ْط ُف وهو ِض هد ال ُع ْن ِف" (اتج العروس ملرتىض الزبيدي) ،وابلتال ميكن اس تخدام لفظ
الرفق بدال من صيغة الالعنف السالبة (املرفقة بال) .ومثّة العديد من الحاديث الرشيفة
اليت ّ
حتث عىل الرفق" :ان هللا حيب الرفق يف المر لكه"18؛ "ان هللا رفيق حيب الرفق
ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف"19؛ "من يُـحرم الرفق يُـحرم اخلري"20؛ "ا َّن
الرفق ال يكون يف يشء اال زانه ،وال يُزنع من يشء ا َّال شانه"" ،21اللهم من ُو ّل من أمر
أميت شيئا فشق علهيم فاشقق عليه ومن ُو ّل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به".22
كام أ ّن مفهوم اللني َل نفس معىن الرفق تقريبا وميكن اس تخدامه أيضا مكاكئف لالعنف.
خيّبان القرأن الكرمي كيف أمر هللا موىس وأخاه هارون ابذلهاب اىل فرعون وخماطبته:
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ىش﴾ .23كام لفت القرأن
﴿ا ْذ َه َبا ِا َ ٰىل ِف ْر َع ْو َن ِان َّ ُه َطغ َٰى ،فَ ُق َوال َ َُل قَ ْوال ل َّ ِيّنا ل َّ َع َّ ُهل يَتَ َذكَّ ُر َأ ْو َ ْخي َ ٰ
الكرمي انتباه النيب اىل حقيقة أ ّن جناحه يف مجع أحصابه من حوَل كن بسبب مهنجه ا ّللني:
نت فَ ًّظا غَ ِليظَ الْقَلْ ِب َالن َفضه وا ِم ْن َح ْو ِ َكل﴾.24
نت لَه ُْم ۖ َولَ ْو ُك َ
﴿فَ ِب َما َر ْمحَة ِ ّم َن اللَّـ ِه ِل َ
 .4.2مذهب ابن آدم ّ
األول

جودت سعيد هو أ ّول مفكّر مسمل حاول تطوير نظرية اسالمية
عن الالعنف عىل أساس قصة ابن أدم قابيل وهابيل .ودل
جودت سعيد عام  1931يف برئ جعم ،ويه قرية يف مرتفعات
اجلوالن يف سوراي .اتبع دراس ته الثانوية يف الزهر (القاهرة)
وُترج من لكية اللغة العربية .تأثّر جودت سعيد بفكر ماكل بن
ّ
نيب اذلي قابهل خالل اقامته يف مرص ،وال س امي بنظريته يف التغيري الاجامتعي .يروي
﴿واتْ ُل عَلَهيْ ِ ْم ن َ َبأَ ابْ َ ْن أ َد َم ِابلْ َح ّ ِق ا ْذ قَ َّر َاب
القرأن الكرمي قصة ابن أدم عىل النحو اليتَ :
ِ
قُ ْر َابان فَتُ ُق ِ ّب َل ِم ْن َأ َح ِد ِ َمها َولَ ْم يُتَقَبَّ ْل ِم َن ْال َخ ِر قَا َل َ َل ْقتُلَنَّ َك ۖ قَا َل ان َّ َما يَتَقَبَّ ُل اللَّـ ُه ِم َن
طت ا َ َّل يَدَ كَ ِل َت ْقتُلَ ِن َما َأانَ ِب َب ِاسط ي َ ِد َي الَ ْي َك ِ َل ْقتُ َ ِ َ
كل ۖ ا ِ ّين َأخ َُاف اللَّـ َه
الْ ُمتَّ ِق َني ،لَ ِئ ب ََس َ
ِ
ِ
ِ
َر َّب الْ َعالَ ِم َني﴾ .25و ُيروى عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه قال" :كن كخري ابن أدم".26
جودت سعيد ،اذلي كن يرى أ ّن موقف وسلوك الابن الول لدم جيب أن يكون هو
متحرض ،قام بتطوير أطروحته يف العديد من املساهامت ،مثل
املعيار يف أ ّي جممتع ّ
"مذهب ابن أدم ال ّول" (" ،)1964حّت ّ
يغريوا ما بأنفسهم" (" ،)1972كن كبن أدم"
(" ،)1996رايح التغيري" (.)1998
وأظهر جودت سعيد بعد انطالق "الربيع العريب" ثباات يف املوقف ،فقد أدان يف عام
 2012عسكرة الثورة السورية اليت بدأت ابحتجاجات سلمية دلرجة أهنا ُوصفت بـ"ثورة
االنشاد" ،لكون احلشود السورية احت ّجت لعدّة أشهر يف الشوارع والساحات العامة
جراء القمع
منشدين توقهم للحرية .لكن للسفُ ،دفع ابلثورة السورية اىل العسكرة من ّ
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ِصح جودت سعيد علنا أنه "اذا جنحت الثورة
العنيف اذلي قام به النظام السوري .و ّ
السورية ابلسالح ،س نظ ّل حمكومني ابلسالح اذلي ُحنُك به منذ  1400س نة".27
 .5.2مثال عبد الغفار خان

من أحسن المثةل عن التغيري الالعنفي يف التارخي االساليم
احلديث هو مناهضة الاس تعامر الّبيطاين يف الهند بقيادة عبد
الغفار خان ،املسمى "غاندي احلدود" ،فهو من احلدود
الهندية الشاملية الغربية للهند (أصهل ابش توينُ ،ودل يف
هاشتناغار يف  6فّباير  1890وتويف يف بيشاور يف  20يناير
 .)1988أ ّسس عبد الغفار خان يف عرشينيات القرن
العرشين حركة "خوداي خدمتغار" (خدّ ام هللا) الالعنفية املناهضة لالس تعامر الّبيطاين
للهند اليت جتاوز عدد أعضاهئا  100ألف ،ولعبت دورا رئيس يا يف حترير ش به القارة
الهندية .وكام كن عليه حال صديقه همندس غانديّ ،تبىن عبد الغفار خان الالعنف
كوس يةل للنضال ،وقال ملؤي ّديه "سأدلُّك عىل سالح ال تس تطيع الرشطة وال اجليش
مواهجته .انه سالح النيب صىل هللا عليه ّ
وسمل ،لكنُك لس ُت عىل وعي به .هذا السالح
28
هو الصّب والاس تقامة .ال ميكن ل ّي قوة عىل وجه الرض أن تتصدّى َل".
ا ّن قَسم "خدّ ام هللا" ،اذلي يُشرتط أن يؤدّيه أ ّي خشص يرغب يف الانضامم اىل احلركة،
وهو قَسم أمام هللا وليس جتاه رمز أو قائد أو هيئة وي ُّت القَسم واليد موضوعة عىل
املصحف الرشيف ،يعطي فكرة واحضة عن الزتام "خدّ ام هللا" ابلالعنف:
"– أان خدمي هللا ،ول ّن هللا ال حيتاج ل ّي خدمة خفدمة خلقه يه خدمته؛
– أتعهّد خبدمة االنسانية يف سبيل هللا؛
– أتعهّد بنبذ العنف والانتقام؛
– أتعهّد ابلعفو ّمعن يضطهدين أو يعاملن بقسوة؛
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– أتعهّد ابالمتناع عن املشاجرات واخملاصامت وعن زرع العداوة؛
– أتعهّد ابلتعامل مع ك بش توين كخ وصديق؛
– أتعهّد ابلتخيل عن العادات واملامرسات املعادية للمجمتع؛
– أتعهّد أن أعيش حياة بس يطة وأن أمارس الفضيةل وأمتنع عن الرذيةل؛
متسك ابلخالق امحليدة والابتعاد عن الكسل؛
– أتعهّد ابل ّ
– أتعهّد بتخصيص ما ال يقل عن ساعتني يوميا للعمل الاجامتعي؛
– اين أعرض امسي بأمانة وصدق لصبح خادما حقيقيا هلل؛
– سأحضي برثويت وحيايت وراحيت من أجل حرية أميت وشعيب؛
– لن أكون أبدا طرفا يف الفصائل أو الكراهية أو الغرية ضد شعيب؛ وسأقف مع املظلوم
ضد الظامل؛
– لن أنظ ّم ل ّي منظمة منافسة أخرى ،ولن أخنرط يف اجليش؛
– سأطيع بأمانة مجيع الوامر املرشوعة الصادرة عن مجيع قيادايت يف ّ
ك وقت؛
– سأعيش وفق مبادئ الالعنف؛
– سأخدم ّ
ك خملوقات هللا عىل حدّ سواء؛ وس يكون هديف حتقيق حرية بدلي ودين؛
– سأحرص دامئا عىل فعل اخلري؛
– لن أرغب أبدا يف احلصول عىل أ ّي ماكفأة مقابل خدميت؛
29
– س يكون ّ
ك هجد أبذَل ملرضاة هللا ،ال لسمعة أو غنمية".
ز
العرب
 .3الالعنف يف العالم
ي
ز
العرب
 .1.3الالعنف يف المصطلح
ي

مثّة العديد من الص َيغ املس تخدمة يف املصطلح العريب احلديث لتسمية "الالعنف" مركّبة
من صفة وموصوف حتمل يف طياهتا بعدا دينيا أو الدينيا .أ ّما اللفاظ املس تعمةل خبصوص
املوصوف فهيي :املقاومة والنضال واملغالبة واجلهاد والاحتساب .وأ ّما خبصوص الصفة
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فاللفاظ املس تعمةل يه :العنفي وسلمي ومدين ،مّا يؤدي اىل الرتكيبات امخلسة عرش
الواردة يف اجلدول اليت:
العنفي
سلمي
مدين

مقاومة
مقاومة
العنفية
مقاومة
سلمية
مقاومة
مدنية

نضال
نضال
العنفي
نضال
سلمي
نضال
مدين

مغالبة
مغالبة
العنفية
مغالبة
سلمية
مغالبة
مدنية

هجاد
هجاد
العنفي
هجاد
سلمي
هجاد
مدين

احتساب
احتساب
العنفي
احتساب
سلمي
احتساب
مدين

ز
 .2.3الالعنف يف المكتبة العربية

منذ س تينيات القرن املايض ،مثّة اهامتم مزتايد يف العامل العريب ابلالعنف كوس يةل للتغيري
تعرض العديد من
الس ياس والاجامتعي ،خاصة الحياء النظرية االسالمية لالعنف .و ّ
الباحثني واملؤلفني والصحفيني والس ياس يني للموضوع مهنم عىل سبيل املثال :جودت
سعيد ،محمد احلسين الشريازي ،خالص جليب ،خادل القشطين ،بشار محيض ،محمد
همدي مشس ادلين ،حسن الصفار ،محمد حمفوظ ،محمد تقي ابقر ،منصف املرزويق،
طارق البرشى ،محمد أبو المنر ،زينب ليث ،كامل حبيب ،أمحد فتحي ،أسعد االمارة.
ابالضافة اىل ذكل ،حتتوي املكتبة العربية عىل العديد من العامل 30اليت تتناول موضوع
العنف والالعنف بطريقة أصيةل ،ال تقترص عىل ترمجة االنتاج الغريب حول هذا املوضوع.
ز
العرب قبل 2011
 .3.3االنتفاضات الالعنفية يف العالم
ي

يف دراسة للحركت الاجامتعية الالعنفية 31عّب العامل ،صنّف الباحث ستيفن زونس
وزمالؤة العديد من الانتفاضات يف العامل العريب كتجارب العنفية ،مثل انتفاضة 1919
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يف مرص ،واملقاومة يف اجلوالن احملت ّل يف أوائل الامثنينيات ،وانتفاضة  1985يف السودان،
والانتفاضة الفلسطينية الوىل اليت انطلقت يف ديسمّب  ،1987وانتفاضة أكتوبر 1988
يف اجلزائر .جتدر االشارة أيضا اىل أنه يف الس ياق اجلزائري ،كنت مظاهرات ديسمّب
 ،1960اليت مقعهتا قوات الاحتالل الفرنس ية بشدة ،مثاال حيواي عىل فعالية العمل
حتول اترخيية يف النضال من أجل الاس تقالل يف وقت بدأ فيه
الالعنفي .لقد كنت نقطة ّ
العمل العسكري املبارش يظهر حدوده وحني كن من املقرر مناقشة القضية اجلزائرية يف
امجلعية العامة للمم املتحدة.
خالفا دلعاية بعض النخب الس ياس ية واالعالمية يف العامل العريب واالساليم ويف الغرب،
اليت ال تقبل ابلعمل الس ياس ذي املرجعية ادلينية ،فا ّن الحزاب الس ياس ية اليت تُعلن
ابحلق يف املشاركة الس ياس ية يف بناء اجملمتع وتشييد
انامتءها اىل احلركة االسالمية وتُطالب ّ
ادلوةل ،تؤ ّكد يف بياانهتا التأسيس ية رفض العنف كوس يةل للعمل ،و ّ
يوحض ذكل مثاالن هام
"جامعة العدل واالحسان" يف املغرب و"اجلهبة االسالمية لالنقاذ" يف اجلزائر.
جتعل الوثيقة اليت تعرض أهداف ووسائل "جامعة العدل واالحسان" املغربية من
االحسان أحد أ ّمه الهداف بتداعياته العقدية والس ياس ية ،فامجلاعة حترص عىل
"االحسان لتطمئ خطاان اىل هللا وخطواتنا يف مواهجة احلقائق املرعبة يف اجملمتع ،وبوجوده
اخملصص للوسائل ،تشري الوثيقة
لن ندعو أبدا اىل احلل الرصاعي العنيف 32".ويف القسم ّ
اىل رفض العنف" :نتجنّب العنف يف القول والعمل العتقادان أ ّن العنف وادلعوة ال
جيمتعان من هجة ،وليقيننا أ ّن ما انبىن عىل العنف ال ُجيىن منه خري ،وال ميكن أن يدوم،
وخسارته حمقّقة ورحبه بعيد الاحامتل من هجة ،ولننا ُأمران يف زمن الفتنة – وهذا
33
منطلقنا – حبقن ادلماء والعفو عن املسلمني".
ومن خصائص اجلهبة االسالمية لالنقاذ اجلزائرية املهنجية املشار الهيا يف البيان التأسيس
اذلي يعرض مرشوع احلزب واملؤرخ بـ  29رجب  1409املوافق لـ  7مارس ،1989
"الاعتدال والوسطية والعاملية؛ والتاكمل والتوازن بني املطالبة واملغالبة السلمية بال
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يفرس رفض اجلهبة االسالمية لالنقاذ يف مقاومهتا النقالب
تشدّد وال تفريط" .وذكل ما ّ
يناير ّ 1992تبن أ ّي معل مسلّح.
وقد س بق ّتبن الالعنف كسرتاتيجية للتغيري قبل انطالقة "الربيع العريب" يف عدة دول،
ترصح ابعامتد الالعنف كسبيل اىل
وظهرت عدة حركت يف العقد الول من هذا القرن ّ
التغيري الس ياس .ومن بني هذه احلركت" :تيار اجملمتع املدين" (لبنان" ،)2001 ،حركة
كفاية" (مرص" ،)2004 ،هيئة  18أكتوبر" (تونس" ،)2005 ،جت ّمع اعالن دمشق"
(سوراي" ،)2005 ،جامعة العنف" (العراق" ،)2006 ،حركة رشاد" (اجلزائر،
.)2007
جيدر القول بأ ّن اقناع الناس بفعالية الالعنف الاسرتاتيجي يف الس ياق العريب االساليم
تس تغرق الكثري من الوقت واجلهد وتتطلّب كثريا من البيداغوجية .فعىل سبيل املثال،
حركة رشاد اجلزائرية ،اليت تأ ّسست يف أبريل  ،2007وحدّدت هممهتا يف العمل عىل أن
"تكون السلطة الس ياس ية اليت حتُك اجلزائر رشعية ،مدنية ،ذات س يادة ،منصفة،
اجامتعية ،متبرصة ،تقوم عىل الفعالية والشفافية واملساءةل أمام الشعب ،34".معمتدة
"لتحقيق أهدافها ّ
ك الوسائل الالعنفية للنضال الس ياس" ،35ملّا ابرشت معلها منذ
انطالقهتا يف رشح فضائل الالعنف وتبيني مزاايه النسبية مقارنة بطرق التغيري الخرى
(الثورة املسلحة والانقالب والتدخّل الجنيب)ُ ،وصف مؤسسو احلركة من طرف
البعض ابلسذاجة ،وبأهنم يتش هبّ ون بغاندي يف جزائر ال عالقة لها ابلهند .وكنت جحة
املشككني يف جناعة الالعنف يف اجلزائر يه كون املزاج "احلار" المازيغي العريب
للجزائريني ميث ّل عقبة حقيقية أمام العمل الالعنفي .ورشعت رشاد يف هجود توعوية
36
طويةل لتفكيك هذه املسلّامت ،من خالل كتاابت عديدة ،وسلسةل من الفالم الواثئقية
اليت بثهتا احلركة عىل قناة رشاد التلفزيونية ،وكذا عّب التدخّالت املنتظمة لعضاء احلركة
يف وسائل االعالم.
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العرب"
" .4.3الربيع
ي

مثا رل أخر يوحض كيف ميكن لالعنف أن ُحيدث التغيري يف جممتع عريب مسمل هو جتارب
"الربيع العريب" ،يف نسخيت  2011و .2019
ففي أواخر عام  ،2010انطلقت رشارة محمد البوعزيزي اذلي قام ابرضام النار يف نفسه
ّ
لتدشن عهدا جديدا يف املنطقةّ ،متزي ابالنتفاضات السلمية الس تعادة احلرية والكرامة.
وأظهر فاعلو هذه الانتفاضات ،خاصة الش باب ،معليا ،أ ّن الالعنف الاسرتاتيجي ميكن
أن ينجح أيضا يف العامل العريب االساليم .لكن وحش ية النظمة ،و ّ
ترخس "ادلول العميقة"
وقوى الثورة املضادة ،وتد ّخل القوى العاملية واالقلميية ،وقبل ك ذكل عدم كفاءة النخب
الس ياس ية الوطنية اليت تول ّت السلطة بعد الثورات ،حال دون وصول الانتفاضات
السلمية غايهتا يف بعض الس ياقات ،وأ ّدى ا ّما اىل عودة النظام القدمي بصورة أرشس
(مرص) ،أو اىل حاةل من الفوىض (المين وسوراي وليبيا).
جاءت املوجة الثانية من الانتفاضات يف عام  ،2019ال س امي يف اجلزائر ،لتثبت ّمرة
أخرى ،ملن ال زالت تراوده الشكوك ،أ ّن الشعوب العربية االسالمية ،ومهنا الشعب
اجلزائري ،قادرون أيضا عىل التطل ّع اىل الكرامة واخلروج من ّدوامة "احلـُڤرة/احلـَرڤة"،
حرض أهبر العامل بطابعه الالعنفي املس تدمي رمغ ك اس تفزازات
والاخنراط يف حراك مت ّ
النظام العسكري اجلزائري .واس متر احلراك منذ  22فّباير  ،2019حّت مع التعليق
الطوعي للمسريات الس بوعية منذ شهر مارس  2020بسبب جاحئة كوفيد ،19-لنه
حيرتم مخسة مبادئ أساس ية:37
 .1الوحدة يف اطار التنوع :لقد كرس احلراك مجيع احلواجز :اليديولوجية واملناطقية وبني
تنوع
الجيال وبني اجلنسني وبني الصحيح والعليل وبني ادلاخل واخلارج ،اخل .ويف اطار ّ
هادئ ،يعكف اجلزائريون معا عىل وضع حدّ للسلطوية والفساد ،متطلّعني اىل جممتع جامع
ودوةل قانون وحُك راشد تتّسع للجميع ويمتتع فهيا املواطن ابحلرية والكرامة.
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 .2الرؤية املشرتكة :يف بداية احلراك هتف املتظاهرون "ال لوالية خامسة" لبوتفليقة،
لكن بعد بضعة أسابيع ،تقاربت املطالب لتنصهر يف مطلب واحد واحض :أولوية الس ياس
عىل العسكري .فالشعارات الرئيس ية اليت نراها اليوم يه" :مدنية مايش (ليست)
عسكرية"" ،مجهورية مايش كزيران (ليست ثكنة)".
 .3الالعنف :مل تكن الانتفاضة لتس متر لوال الزتاهما ومتسكها ابملهنج الالعنفي .فالنظام
اذلي يُتقن ادارة العنف واس تخدامه لصاحله أخذه احلراك عىل حني ّغرة فهو يتخبّط يف
ميدان ال ُحيسن الس يطرة عليه.
 .4الاس تقاللية :ال يريد اجلزائريون أ ّي تدخّل يف شؤوهنم ،فهم يؤمنون بأهنم وحدمه
اخملولون ابحداث التغيري اذلي يصبون اليه .ودلُّيم رساةل واحدة اىل احلكومات الجنبية:
ّ
انُك بدمعُك لنظام استبدادي وفاسد يف اجلزائر تنهتكون ِق َيمُك وال ُتدمون مصاحل
بدلانُك.
 .5الصّب :راهن النظام عدة مرات عىل تراجع الاحتجاجات عند اقرتاب شهر رمضان،
بقوة،
وعطةل الصيف .لكنه فشل يف رهانه .فقد كن املواطنون حارضين ك أس بوع و ّ
وحر الصيف.
يتح ّملون أمطار وبرد الش تاء والعطش واجلوع خالل شهر رمضان ّ
 .4الخالصة

حاول هذا الفصل أن يُظهر من خالل النصوص االسالمية والمثةل والتجارب من العامل
العريب االساليم أ ّن فكرة الالعنف كوس يةل للتغيري ليست غريبة عن هذه املنطقة من
العامل .ا ّن الالعنف ليس منتجا تس تورده الشعوب العربية واالسالمية بسذاجة ،ويُت
تصديره الهيا من ِقبل اخملابر الغربية اليت تتأمر ضد مصاحلها .انه تقليد راخس يف ثقافهتا،
ّ
حتث عليه التعالمي االسالمية ومت ّت مارس ته طوال التارخي االساليم .وحّت ان كن
الش باب املسمل ،اذلي يعيش اليوم يف عامل معومل ،خاصة منذ انتشار الش باكت
الاجامتعية ،يس تعري مفاهمي ورموزا وشعارات معيّنة من احلركة ادلولية لالعنف ،فذكل
209

مدخل اىل ترش يد اخلالف
ال جيعهل "حصان طروادة" يس ّهل س يطرة االمّبايلية العاملية عىل موارد العامل االساليم.
ا ّن الفاكر يف عامل اليوم تنترش برسعة اشارات المقار الاصطناعية واللياف الضوئية،
وكام أ ّن الش باب يف العامل االساليم ميكن أن يس تلهم مّا ي ُّت يف مناطق أخرى من العامل،
فقد أظهر يف عام  2011أنه ميكنه أيضا الهام ش باب العامل اذلي متاىه مع "الربيع العريب"،
يف أورواب من اجلنوب اىل أوكرانيا ،ويف دول أخرى حول العامل ،38من خالل احتجاجات
أعادت انتاج منوذج "فضاءات احلرية" (ميادين/ساحات التحرير) مثل حركة
"الساخطني" ( )Indignadosيف اس بانيا واليوانن وحركة "احتلّوا" ( )Occupyيف
اململكة املتحدة والوالايت املتحدة المريكية .كام ّ
جتىل هذا التأثري املتبادل يف عام 2020
خالل محةل "حياة السود هم ّمة" ( )Black Lives Matterيف الوالايت املتحدة ،حيث
هتفت احلشود "أزيلومه مجيعا" ،ويه عبارة مس تنسخة حرفيا من شعار "يتنحاو ڤاع"
اجلزائري.
ابالضافة اىل ذكل ،ميكن اس تخالص عدة دروس من "الربيع العريب" ،اذلي أطلق يف
هناية عام  2010وما زال مس مترا ،وعىل وجه اخلصوص )1( :يتطل ّع ّ
ك البرش اىل احلرية
والكرامة واحلياة الكرمية؛ ( )2مجليع الشعوب عتبة لالنتفاض ،أي قدر ّ
معني من الظمل
يدفعهم اىل الانتفاض؛ واملسلمون من عرب وأمازيغ وأكراد وغريمه ،ليسوا اس تثناء؛ ()3
الرشارة اليت تثري الانتفاضة حيدّ دها الس ياق؛ ( )4ال يوجد ديكتاتور ال يقهر .فالطغاة
التنوع؛
ليسوا أقوايء كام يبدون؛ ( )5ان مفتاح الانتصار عىل ادليكتاتورية هو الوحدة يف ّ
( )6القائد الاكريزيم ليس رشطا مس بقا للنرص؛ ( )7ميكن للش باب احداث التغيري؛
( )8املقاومة املدنية الالعنفية ف ّعاةل حّت يف ادلول العربية االسالمية؛ ( )9قد تكون
الش باكت الاجامتعية والقنوات الفضائية عامال مساعدا ،لكن النضال احلقيقي يف الشوارع
مفر مهنا؛ ( )10ليس دلى القوى العاملية أصدقاء
والساحات والتضحيات رضورية ال ّ
دامئني وال ميكهنا التخطيط والتنبؤ بلك يشء.
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ّ
 .1مقدمة

مثلام هو احلال ابلنس بة ملصطلحات "اخلالف" و"العنف" و"السمل" اليت كنت موضوع
"التطرف" و"الرادياكلية" و"االرهاب" اىل دقّة يف
الفصل الثالث ،حتتاج مفاهمي
ّ
التعريف ،ليسهل التعامل معها يف س ياق ترش يد اخلالف ،اذ تؤدّي الضبابية يف التعريف
اىل عدم اماكنية الوصول اىل ادراك جامعي ومعرفة مشرتكة للظواهر اليت تقف وراء هذه
املصطلحات.
املعرفة املشرتكة اليت تنبع عن توافق واسع رضورية لبناء السمل والوقاية من العنف .وذلكل
من واجب امل ُـص ِلح أن يقوم ابلتحقّق عن كيفية فهم مجيع الطراف للمصطلحات املتداوةل
بيهنم ،وأن ال يكتفي بقبول الفهم اذلي قد حياول فرضه الطرف القوي .ومن البدُّييي أن
املتفوق عىل املس توى املعريف أو املادي – حسب صالحيات
حياول الطرق القوى – أي ّ
تعريف املفاهمي وحتديد الاصطالحات اىل جانبه ،وقد ال يكون الطرف الضعف حّت
عىل وعي بذكل .مفثال ،أثناء
ادلورات التدريبية اليت ّ
ينظمها
معهد قرطبة للسالم جبنيف ،عادة
ما ي ُّت عرض الشلك اليت ،فيكون
ر ّد الفعل فوراي :ا ّن اخلريطة مقلوبة!
ّمث يُعرض الشلك اذلي يليه واذلي
ميث ّل خريطة العامل من اعداد
االدريس يف  1154بطلب من
حاُك صقلية روجري  .2فيعي
احلضور بأ ّن اصطالح صياغة
اخلرائط من صالحيات اجلهة
املتفوقة معرفيا.
ّ
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ُّيدف هذا الفصل اىل فهم الفوارق ّ
التطرف والعنف واالرهاب
املمزية بني الرادياكلية و ّ
والروابط اليت جتمع بيهنا ،ليس دلواعي الرصامة الفكرية حفسب ،بل لضامن العمل الف ّعال
املتطرف واالرهاب.
ضدّ العنف ّ
ّ
 .2االستعمال المسيس للمفاهيم

خاصة
شاع اس تعامل مفردة االرهاب عىل املس توى العاملي منذ عقود ،وكنت تُس تعمل ّ
لومس احلركت التح ّررية أو الانفصالية وجترميها ،ا ّال أ ّن انتشارها تسارع منذ تسعينيات
القرن املايض بعد تاكثر حماوالت الانعتاق من النظمة الشمولية والتسلّطية (اجلزائر،
أس يا الوسطى ،أورواب الرشقية ،البلقان ،اخل ،).ليبلغ ذروته بعد جهامت  9/11يف .2001
ورمغ الاس تعامل الراجئ ملصطلح االرهاب ،ا ّال أنه يبقى اىل اليوم يفتقر اىل تعريف قانوين
مقبول عىل نطاق واسع .فأدّت هذه الثغرة املفاهميية اىل تس ييس مصطلح االرهاب من
طرف النظمة التسلّطية خلنق ّ
ك صوت معارض ملامرساهتا.
"التطرف العنيف" يف الس نوات الخرية أدبيات وكالت السمل والمن
كام اجتاح تعبري ّ
يف ش ّت أرجاء العامل ،من مكتب المني العام للمم املتحدة اىل أصغر منظمة جممتع مدين
لتطرف
يف أقايص الرض ،فأصبح املوضوع المه .كام ّ
حتول تعبري "ماكحفة/حماربة ا ّ
التطرف العنيف" اىل الزمة ال غىن عهنا يف معظم برامج بناء
العنيف" أو "الوقاية من ّ
السمل .لكن التنايم الرسيع لالهامتم هبذا املوضوع يطرح اشاكال يمتث ّل يف الافتقار اىل
"التطرف العنيف"أ ،ويف الس ئةل املثارة
تعريف واحض ومقبول عىل نطاق واسع ملفهوم
ّ
أ تالحظ جورجيا هوملر من معهد الوالايت املتحدة للسالم يف أنه "مثلام تتباين التعريفات القانونية والس ياس ية
لالرهاب عّب الوكالت المريكية واملنظامت ادلولية – وتعكس تفويض هذه الكياانت ومداها ودورها يف ماكحفته
"التطرف العنيف" ابختالف الس ياقات.
– خيتلف معىن ّ
Georgia Holmer. Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective.
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حول تّبيراته الـ(جيو)س ياس ية ،اذ يرى بعض املراقبني يف هذا املفهوم صيغة جديدة
"مقبوةل" س ياس يا الطالق موجة اثنية من "احلرب عىل االرهاب" ،بعد أن انقىض أجل
املوجة الوىل اليت أعقبت جهامت 9/11أ ،وفهيم حّت من جيد يف هذه املقاربة عناِص
تذكّر ابسرتاتيجية ماكحفة ال ّمترد الاس تعامرية.1
"التطرف العنيف ،اذلي ميكن أن يفيض اىل
"يُدين" جملس المن يف قراره رمق ّ 22178
يعرف هذين املفهومني .ويبدو أ ّن المم املتحدة تس تعمل تعبريي
االرهاب" ،دون أن ّ
يتكرر أيضا يف
"التطرف العنيف" و"الرادياكلية العنيفة" بطريقة تبادليةب ،وهذا ما ّ
ّ
ادلوائر الكدميية والس ياس ية وادليبلوماس ية واالعالمية .عالوة عىل ذكل ،أعلن المني
التطرف العنيف" أ ّن "خطة العمل هذه
العام للمم املتحدّ ة بوضوح يف "خطة العمل ملنع ّ
التطرف العنيف دون اخلوض يف املسائل املتعلقة ابلتعريف".3
تتبع هنجا معليا ملنع ّ
و’التطرف العنيف‘ هو من
وحسب المني العام للمم املتحدة ،فا ّن "تعريف ’االرهاب‘
ّ
اختصاص ادلول العضاء ،وجيب أن يكون متفقا مع الزتاماهتا مبوجب القانون ادلول،
والس امي القانون ادلول حلقوق االنسان" .4ومتث ّل هذه املسأةل اشاكلية كبرية اذا كنت
هناك نية وارادة العطاء هذا املفهوم معىن قانون ًّيا؛ اذ يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام
اساءة اس تخدام التعريف ،نظرا ل ّن كثريا من النظمة التسلطية يف أحناء العامل تر ّحب
United States Institute for Peace. Special Report 336. Washington DC September
2013.
أ مثّة اجامع واسع عىل كون هذه املقاربة اليت ابتدأت عام  2001غري فعاةل ،وعكس ية النتاجئ ،و ّ
تودل املزيد من
التطرف والعنف .يف البدلان الغربية كثريا ما يُس تعمل خطاب "احلرب عىل االرهاب" عشوائ ًّيا ،يف حني تس تخدمه
ّ
النظمة التسل ّطية سالحا ضد املعارضني الس ياس يني يف العامل االساليم .أما التأثري السليب لترشيعات "احلرب
عىل االرهاب" عىل اجملمتعات املدنية ،الس امي املنظامت االنسانية ذات املرجعية ادلينية ،فهو حقيقي.
التطرف العنيف" و"ماكحفة الرادياكلية العنيفة" اليصال املعىن ذاته يف قرار جملس
ب اس تخدم التعبريان "ماكحفة ّ
المن رمق .)2014( 2178

214

التطرف واالرهاب
ثالثية الرادياكلية و ّ
هبذا الغموض ،متاما كام فعلت مع مفهوم االرهاب ،حيث اس تخدمته عىل حنو فضفاض
وغالبا يف مسعاها لفرض س يطرة كمةل عىل الفضاء الس ياس يف بدلاهنا ،كون القانون
ادلول حلقوق االنسان أخر أولوايهتا.
ّ
.3
التطرف

ي ّ
التطرف عددا من املعاينأ ،وال ميكن اعتباره مفهوما "مس تقال" بل جيب
غطي مفهوم ّ
تعريفه نس بة اىل مرجعية ّت االتفاق علهيا .ا ّن التوزيع الطبيعي يف العلوم الطبيعية
والاجامتعية ،وهو النسب حلساب املتغريات العشوائية للقمية احلقيقية ،يمتث ّل بيان ًّيا
املتوسط (أو املعدل الوسطي للتوزيع) وح ّد أدَن عند
مبنحىن جرس مع حدّ أقىص عند ّ
ذييل املنحىن َ
الَّل ْين يشريان اىل الطرفني العىل (االجيايب) والدَن (السليب) نس بة اىل
َْ
القمية الوسطية (أنظر الشلك اليت).

"التطرف" بأنه تعبري غامض ،ميكن أن يعن )1( :أخذ فكرة
أ ّ
يوصف روجر سكروتن يف معجم الفكر الس ياس ّ
بغض النظر عن التداعيات "املؤسفة" ،والافتقار اىل اماكنية التطبيق العميل،
س ياس ية اىل حدودها [القصوى]ّ ،
واحلجج ،واملشاعر اليت تشري اىل العكس ،بغرض ال يقترص عىل مواهجة املعارضة حفسب بل استئصالها أيضا؛
( )2عدم التسامح مع مجيع الراء املغايرة؛ (ّ )3تبن وسائل لغاايت س ياس ية تتجاهل معايري السلوك املقبوةل،
والس امي تكل اليت تس تخف حبياة الخرين ،وحريهتم ،وحقوقهم االنسانية .أنظر:
Roger Scruton, A Dictionary of political Thought, Pan Reference & The Macmillan
Press. London 1982.
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تمتركز كتةل التوزيع (الغلبية) حول املتوسط ،وميث ّل الك الطرفني خيارين أو بديلني جلزء
صغري من التوزيع (القلية) .وميكن أن ميثل املنحىن اجلرس نطاقا من املواقف مضن
مجموعة مع ّينة .يظهر اجلدول اليت بعض المثةل.
طرف أدَن
تفريط
جنب
خبل
انسحاب (جهرة جامعية)

متوسط
اعتدال
جشاعة
كرم
دور فاعل يف اجملمتع

طرف أعىل
افراط
هتور
ّ
ارساف أو تبذير
انهتاك (ارهابوية)

حتول عن
التطرف مضن أ ّي جممتع أو بدل أو حضارة عىل أن ّه احنراف أو ّ
ميكن النظر اىل ّ
متطرف مرتبط ابلس ياق اذلي يرتخس
املعيار املقبول من ِقبل الغلبية .ذلكل ،فا ّن ما هو ّ
فيه املعيار .مفثال ،حسب بيرت نيومان من املركز ادلول دلراسة الرادياكلية والعنف
التطرف لالشارة اىل اليديولوجيات الس ياس ية اليت تعارض
الس ياس" ،ميكن اس تخدام ّ
القمي واملبادئ اجلوهرية يف جممتع ما .ويف س ياق ادلميقراطيات الليّبالية ،ميكن تطبيق ذكل
التفوق العريق أو ادلين و/أو تُعارض املبادئ اجلوهرية
عىل أ ّي أيديولوجية تؤي ّد ّ
لدلميقراطية وحقوق االنسان الكونية".5
يف س ياقنا هذا ،ي ّتصل املعدّ ل الوسطي املس تخدَ م مكرجعية ابملعايري املوضوعة مضن اطار
القانون الوطن أو ادلول أو العريف أو ادلين .ا ْذ ميث ّل "الطرف العىل" التجاوز والتع ّدي
عىل املعيار (مثال :االرهاب) ،بيامن ميث ّل "الطرف الدَن" الاس تقاةل الاجامتعية واعزتال
"املتوسط" فهو العمل دون تع ّد أو اعزتال.
العمل العام (مثال :الهجرة امجلاعية) .أما
ّ
و ّ
مكونهيا ،وتبقى متظهراهتام مد ّمرة
يشلك الطرفان العىل والدَن ثنائية ال ميكن الفصل بني ّ
للمجمتع.
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ثالثية الرادياكلية و ّ
التطرف الس ياس (أقىص اليسار وأقىص الميني) اىل أراء وسلوكيات أشخاص
يشري ّ
التطرف ادلين هو االفراط والشطط يف
املتطرفة ،بيامن ّ
يفضّ لون التغيريات الس ياس ية ّ
التطرف صفة فرد أو جامعة أو دوةل:
تأويل النصوص ادلينية ومارسة الشعائر .وقد يكون ّ
تطرف دوةل.
تطرف جامعي أو و ّ
تطرف فردي أو ّ
ّ
التطرف بطريقة عنيفة أو العنفية .فعىل سبيل املثال ال يسكل مجيع
ميكن التعبري عن ّ
املتطرفني يف الغرب سبيل العنف اذلي انهتجه الرنوجيي أندريس بهيرنغ بريفيك ،اذلي
ّ
أطلق الرصاص عشوائيا يف جزيرة أوتواي فقتل  77خشصا وجرح  151أخرين يف يوليو
املتطرفني الغربيني ّ
يعّبون عن أراهئم دون اس تخدام العنف .ويف الس ياق
 .2011مفعظم ّ
املتطرف من مجموعتني :تعتّب الوىل اجملمتع كفرا،
االساليم ،يتألف التيار التكفرييأ ّ
وُتتار ابلتال الانسحاب منه والعيش يف أماكن معزوةل (دون اللجوء اىل العنف)؛ بيامن
تنخرط الثانية يف أعامل عنف ضد اجملمتع .وعىل حنو مشابه ،بعض امجلاعات املس يحية
املتطرفة ،يف أفريقيا مثال" ،تعمتد عىل تأويل للكتاب املقدس ،يستشهد غالبا بنصوص
ّ
من العهدين القدمي واجلديد ،لتّبير العنف والقتل" ،6مثل بعض املليش يات املس يحية يف
الرب للمقاومة" يف أوغندا اذلي "أدانت احملمكة
مجهورية أفريقيا الوسطى ،أو مثل "جيش ّ
اجلنائية ادلولية زعامءه بسبب اس تخدام اجلنود الطفال وارتاكب العديد من اجلرامئ ضد
االنسانية ،مبا فهيا املذاحب واخلطف والتشويه والتعذيب والاغتصاب واجبار الطفال
ابلقوة عىل العمل جنودا و ّمحالني ورقيق جنس يني" .7لكن كثريا من امجلاعات املس يحية
متطرفة ال تلجأ اىل العنف.
اليت تتبىن أراء ّ
 .4الراديكالية

تتّصل الرادياكلية بلفظ "رادياكل" ويه لكمة مس متدّ ة من اللفظة الالتينية ()radix
يعرف جون بوتون يف كتابه "دليل الرادياكلية" ،الشخص
وتعن اجلذر أو الصل .و ّ
أ اذلي يكفّر أتباعه اخواهنم يف ادلين اعامتدا عىل تفسري ُمغال للنصوص ادلينية.
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ك من "يعود اىل جذور قضية ما ،فيتف ّحصها بشلك شامل ،مشكاك بلكّ
الرادياكل بأنه ّ
يشء ،وال يرتك جحرا اال ويقل ّبه يف السعي لنيل الاحرتام وحتقيق العداةل".8
وتشري الرادياكلية الس ياس ية اىل أراء وسلوكيات أشخاص يسعون اىل التغيري الس ياس
خشص
يعرف روجر سكروتن "الرادياكل [بأنه] ر
اجلذري .ففي "معجم الفكر الس ياس"ّ ،
يرغب بأخذ أفاكره الس ياس ية اىل جذورها" .9ويتبع الرادياكليون مثاليةأ تغيري الوضع
القامئ ،ال عّب اصالحات صغرية ،بل بتأسيس واقع س ياس جديدب .ذلكل كن
احملرك الرئيس للتغيري الاجامتعي .ويف النتاجئ اخلتامية لـ
الرادياكليون عىل مدى التارخي ّ
التطرف العنيف" ،املنعقد يف جنيف
"اجامتع جلنة اخلّباء حول ماكحفة الرادياكلية ودحر ّ
يوم  23يونيو  ،2016اتفق املشاركون عىل أنه:
ينبغي أال نرى عيبا يف "الرادياكلية" حب ّد ذاهتا .فهيي ّ
تعّب عن ذهنية العودة اىل جذور
قضية ما لفهمها بشلك أفضل واس متداد االلهام الصحيح مهنا [ .]...ميكن للرادياكلية أيضا
أن تشكّك جبدوى نظام حُك متحجر جيب التخلّص منه يف مناطق خمتلفة من العامل .يف
احلقيقة ،حركة التنوير يف القرن الثامن عرش اع ُتّبت حركة رادياكلية يف زمهنا .كذكل
ميكن للحزاب الرادياكلية الوصول اىل السلطة الدخال بعض االصالحات ،ويكون
الوصول اىل احلُك سلميا يف بعض الحيان وغري سلمي يف أحيان أخرى .وتزنع الرادياكلية
لن تكون أكرث عنفا لكام ازداد تشبث السلطات أو الوثوقراطيات الراحةل ابلسلطة.10

وتسعى الرادياكلية ادلينية أيضا اىل العودة اىل اجلذور أو الصل ،أي اىل فهم ادلين
أ كتب فيكتور هوغو ،الروايئ والشاعر الفرنس يف القرن التاسع عرش ،اىل صديقه ألفونس دو المارتني رساةل
قال فهيا :اذا كن الرادياكل يعن املثال ،فأان رادياكل".
ب يعرف ديفيد روبرتسون يف "معجم بنغوين للس ياسة" الرادياكل بأنه "أ ّي خشص يؤي ّد احداث تغيري جوهري
مؤثّر وواسع النطاق يف النظام الس ياس .والرادياكل –حرفيا– هو من يقرتح التص ّدي ملشلكة س ياس ية أو
اجامتعية عّب الغوص معيقا يف نس يجها الاجامتعي-الاقتصادي للوصول اىل السبب الصيل أو اجلذري وتغيري هذا
الضعف الاجامتعي الساس .وبذكل ،ميكن مغايرة التو ّجه الرادياكل مع العالج الس ياس ’ال َع َريض‘ احملض".
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ثالثية الرادياكلية و ّ
ومارس ته بطريقة تلزتم ابملصادر ادلينية كام ّفرسها وعاشها املؤمنون الوائل .ذلكل تمتحور
حول العقيدة القومية ( )orthodoxyواملامرسة السلمية ( .)orthopraxyفعىل سبيل
يعرف الالهويت المرييك تش يد مايرز الرادياكلية املس يحية بأهنا "اعادة التو ّجه
املثالّ ،
حنو احلقائق اجلذرية لل َحوارية املس يحية عّب التأمل والفعل الشخصيني" .11ويرى ديفد
غالس تون ،املدير الكدميي يف معهد ويس تار ،أن "اترخي الرادياكلية املس يحية هو اترخي
الالهوتيني أو احلركت الالهوتية اليت حاولت العودة اىل أصل االجنيل ،عىل الرمغ من
الرتاث املؤسس للكنس ية ،ويف كثري من الحيان ضدّ ه" .12وعىل حنو مشابه ،رمبا ميكن
تعريف الرادياكلية االسالمية بأهنا الرغبة يف اتباع تأويل حصابة الرسول صىل هللا عليه
ّ
وسمل والتابعني الوائل للنصوص التأسيس ية االسالمية (القرأن الكرمي والس نة املطهرة)،
وهذا ابلضبط معىن السلفيةأ.
التطرف والرادياكلية ببعدين خمتلفني .ي ّتصل الول مبدى التجانب (البعد
وابلتال يتعل ّق ّ
عن املعدل املتوسط) ،ويمتحور الخري حول درجة العمق (القرب من اجلذر)؛ حيث
ينشد الرادياكليون ادلينيون العمق التارخيي والاقرتاب من الرساةل الصلية؛ بيامن يسعى
الرادياكليون الس ياس يون اىل العمق يف التغيري.

أ السلفية يه السعي للعودة اىل االسالم الفطري الصيل كام مارسه السلف الصاحل ،وتنقية العقيدة وشعائر
العبادة االسالمية .لالطالع عىل دراسة مفصةل للسلفية ،انظر مقال عباس عروة "املشهد السلفي يف أعقاب
الربيع العريب":
Abbas Aroua, The Salafiscape in the Wake of the ‘Arab Spring’, Cordoba
Foundation of Geneva (2014). Available online at: https://bit.ly/2UKnEUO
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تكرره النخب الس ياس ية
ابلتطرف ،واخللط بني املفهومني اذلي ّ
ا ّن ربط الرادياكلية ّ
والمنية والعسكرية ،اضافة اىل وسائل االعالم ،ليس أمرا جديدا .ا ْذ يؤكد جون بوتون
هذا الالتباس املفهويم يف كتابه "دليل الرادياكلية" ،حني يناقش كيفية مقاربة الرادياكلية
يف القرن العرشين ،أنه "حبلول منتصف القرن تقريبا ،أقنعت املؤسسة [احلامكة] نفسها
التطرف أو الصولية
برتادفية ’الرادياكل‘
و’املتطرف‘ اىل حدّ الاعتقاد بأ ّن أ ّي شلك من ّ
ّ
ميكن تسميته بلكّ أمان ’رادياكل‘" .13أ ّما "قاموس أكسفورد" فيصف الرادياكل بأنه
املتطرف يف احلزب
"مؤي ّد ل ّي تغيري س ياس أو اجامتعي شامل ،وينمتي اىل القسم ّ
الس ياس"؛ بيامن يعتّب "معجم فونتاان للفكر احلديث" الرادياكلية "نزعة لدلفع ابلراء
التطرف" .لكن جون بوتون يرى أ ّن "مثل هذه التعريفات
والفعال الس ياس ية ابجتاه ّ
ُتدم غرض التوكيد عىل الرأي الرمسي اذلي يعتّب الرادياكلية هتديدا".
من اجلدير ابذلكر أ ّن خشصا رادياكليا معروفا يف التارخي احلديث مثل مارتن لوثر كينغ
االبن ،اذلي صنفته املؤسسة احلامكة المريكية متطرفا ،ر ّد بالغيا بقبول هذه الصفة:
مل أقل لقويم "ُتلّصوا من استيائُك" .بل حاولت القول بأ ّن هذا الاستياء الطبيعي
والص ّحي ميكن توجهيه يف قنوات ابداعية من العمل الالعنفي املبارش .والن ت ُس ّمى هذه
متطرفا ،حني و ُ
تطرفا .لكن مع أنن ُ
اصلت
شعرت ابالحباط يف البداية لتصنيفي ّ
املقاربة ّ
ُ
متطرفا من
التفكري ابملسأةل
اكتسبت ابلتدرجي قدرا من الرضا هبذا الومس .أ َما كن يسوع ّ
متطرفا
أجل ّ
متطرفا من أجل العدل؟ [ ]...أما كن بطرس ّ
احلب؟ [ ]...أ َما كن عاموس ّ
متطرفا [ ]...وجون بنيان []...
من أجل االجنيل املس يحي؟ [ ]...أ َما كن مارتن لوثر ّ
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ثالثية الرادياكلية و ّ
متطرفني،
وأبراهام لنكولن [ ]...وتوماس جيفرسون؟ [ ]...ليس السؤال اذا هل نكون ّ
متطرفني يف الكراهية أم يف احلب؟ هل
بل أ ّي نوع من املتطرفني نكون .هل نكون ّ
متطرفني يف ادامة الظمل أم يف توس يع نطاق العدل؟".14
نكون ّ

التطرف والرادياكلية .فالنيب عليه الصالة
يف الس ياق االساليم ،ال ميكن امجلع بني ّ
والسالم وحصابته الوائل ،اذلين يُفرتض أن يقتدي هبم املسلمون الرادياكليون
(السلفيون) و ّ
التطرف يف
يقدلوهنم ،امتثلوا يف الواقع للية القرأنية اليت تهنيى عن الغل ّو و ّ
تأويل النصوص ادلينية ومارسة الشعائر"َ :ال تَ ْغلُوا ِيف ِدينِ ُ ُْك" ،15وعن رسول هللا صىل
هللا عليه ّ
الغلو يف ادلين ،فانّام أهكل َمن كن قبلُك
وسمل أنه قال" :أُّيّ ا الناس ،ا ّايُك و ّ
الغلو يف ادلين" .16ومن الواحض أن المر املدان يف الية الكرمية واحلديث الرشيف هو
ّ
أ
التطرف .مثة أية قرأنية أخرى تقرتح بديال للغلو ،وهو الوسطية:
ّ
الغلو وامليل اىل ّ
توسط ،وتويح
" َو َك َ َٰذ ِ َكل َج َعلْنَ ُ ْاُك ُأ َّمة َو َسطا" .17ويشري هذا املصطلح اىل امليل حنو ال ّ
اىل ما هو معتدل ومتوازن .وقد ّفرس الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل الوسط ابلعدل،18
التطرف اىل مواقف منحازة مدفوعة
فالوسطية تد ّل عىل االنصاف ،يف حني يفيض ّ
الغلو من حقيقة أن بعض املؤمنني الوائل
ابلعواطف والهواء ،ال ابلعقل واملنطق .وينبع ّ
سعوا اىل جتاوز الفروض ادلينية املطلوبة مهنم ،فألزمهتم الوسطية ابالعتدال والتوازن
وعدم االفراط يف أمور ادلين.
ليس من املس تغرب اذن أن تتأ ّسس يف اململكة املتحدة عام  ،2005اثر جهامت 7/7
عىل املدنيني املسافرين عّب نظام النقل العام يف لندن ،منظمة اسالمية غري حكومية
حتمل امس "طريق الوسط الرادياكل" ( ،19)Radical Middle Wayوهو ليس
تناقضا لفظيا بني عباريت الرادياكلية والوسطية حبال من الحوال .وهتدف املنظمة اىل
الغلو اللكمة
أ غال يف المر أ ْي تش ّدد فيه حّت جاوز احل ّد (معجم اللغة العربية املعاِصة) .أقرب ترمجة ملصطلح ّ
الفرنس ية ( ،)surenchereكوهنا تشرتك معه يف معىن جذر واحد يشري اىل ما هو قيـّم ومثني.
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"تروجي فهم معتدل ميث ّل التيار السائد يف االسالم وميكن للش باب الاعامتد عليه" ،اضافة
اىل "منح جامهريها الدوات املالمئة حملاربة االقصاء والعنف ،وتشجيع العمل املدين
االجيايب" ،و"رعاية جممتعات أكرث انفتاحا ومشاركة ومحلة".
ابلنس بة لولئك اذلين يتعاملون مع الس ياق االساليمّ ،
يشلك اس تخدام مفهويم الغلو
املتطرفني ذوي
والوسطية مقاربة أفضل ملنع التطرف .فهااتن املفرداتن أشدّ وقعا عىل ّ
"التطرف" و"الرادياكلية".
اخللفية االسالمية من فكريت ّ
قد تصبح امجلاعات الرادياكلية متطرفة ،لكن الرادياكلية ليست رشطا مس بقا وطريقا
حمتيا ( )passage obligéللتطرف .فامجلاعات االسالمية املسلحة يف اجلزائر ،وتنظمي
التحول من الرادياكلية اىل
القاعدة العاملي ،وتنظمي ادلوةل االسالمية ،أمثةل واحضة عىل ّ
التطرف .ففي بدايهتا ،جتتذب امجلاعة الرادياكلية العنيفة رادياكليني س ياس يني ودينيني
من خمتلف التوهجات :ش باب وطالب عىل وجه اخلصوص ،وأكدمييني ،وفقهاء ،ورجال
ونساء عانوا من الظمل ،أو شهدوا غريمه يعانون منه ،ويريدون مجيعا القتال يف سبيل
العدل .ومبرور الوقت ،ينضم الهيم أخرون :أمناط متنوعة من املتطرفني ،وابحثون عن
املغامرة ،واتئبون وملزتمون جدد ،وبلطجية ولصوص وعصاابت اجرامية ،ومعالء
مؤسسات اس تخبارية وعسكرية ،اخل.
جيب ابلتال الفصل بني التطرف والرادياكلية يف اذلهن ويف اخلطاب ،فاس تعامهلام دون
متيزي خلطر بني ظاهرتني خمتلفتني .كام ينبغي عدم اعتبار ازاةل الرادياكلية مرادفا لفظيا
الزاةل التطرف.
تُظهر المثةل التارخيية واملعاِصة أن الرادياكلية ،سواء س ياس ية أم دينية ،ميكن التعبري
عهنا بطرق عنيفة أو العنفية.
يف الس ياق املس يحي ،ميكن العثور عىل أدبيات واسعة النطاق حول موضوع الرادياكلية
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ثالثية الرادياكلية و ّ
املس يحية (مس يحية رادياكلية ،حوارية رادياكلية)أ .العمل امجلاعي اذلي أعدته كريستيان
تميرمان وأخرون" ،الرادياكلية القامئة عىل االميان :املس يحية واالسالم والهيودية بني
الناشطية البناءة والتعصب املدمر" ،20يقدم أمثةل عىل الرادياكلية املس يحية الالعنفية
(مارتن لوثر كينغ الابن ،تويوهيكو كغاوا ،ليو تولس توي ،جريارد وينس تانيل ،وليام
بليك ،غوس تافو غوترييز) ،وعىل الرادياكلية املس يحية العنيفة (مترد مونسرت ،توماس
مونزتر ،كميلو توريس ريسرتيبو) .وكثري من الشخصيات البارزة اليت حاربت يف سبيل
حقوق الفقراء يف أوراب ،خصوصا الفالحني ،أو اليت تبنت الهوت التحرير يف أمريك
الالتينية ،صنفت يف فئة الرادياكليني املس يحيني العنيفني .بيامن اعتّبت حركت مثل
طائفة االمييش ،أو الرتس اميت السقفية يف ايكون ،العنفية.
فامي يتعلق ابلرتاث االساليم ،كرس عدد من املؤلفني أعامهلم البحثية للرادياكلية االسالمية
(السلفية) ،21وحاول بعضهم وضع تصنيفات لهذا التيار االساليم ،مزيين بني امجلاعات
الالعنفية مثل السلفية العلمية أو السلفية احلركية ،وامجلاعات العنيفة مثل السلفية
اجلهادية.22
ويف الس ياق االساليم ،خيرج الرادياكل اذلي يصبح متطرفا عىل الفور من فئة
الرادياكليني؛ لن مجيع املسلمني ،ومن ابب أوىل أولئك اذلين يزمعون أهنم رادياكليون،
(التطرف) .يف احلقيقة ،يعد الرادياكليون املسلمون حلفاء
ملزمون ابالبتعاد عن الغلو
ّ
هممني يف التصدي للمتطرفني املسلمني؛ ومه يؤدون هذه املهمة للتو عىل أرض الواقع.
فالعلامء والش يوخ الرادياكليون (السلفيون) واجملموعات الرادياكلية العنيفة تقف عىل خط

أ تعرض موسوعة الرتاث العاملي ( )The World Heritage Encyclopaediaمجموعة خمتارة من ثالثني مقاال
حول هذا املوضوع ،بدءا من العامل املبكرة لوليام ويذنغتون ( )William Withingtonالرادياكلية املس يحية
( ،)1836وانهتاء ابالسهام احلديث ملارك فان س تينويك ( )Mark Van Steenwykنزع ملكوت الرب :اعتناق
القوة التخريبية للتوبة ( .)2013انظرgutenberg.us/articles/eng/Radical_Christianity :
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املواهجة الول يف سورية والعراق وأماكن أخرى حملاربة جامعات العنف املتطرف ،ويعانون
من جتاوزات هذه امجلاعات وتعدايهتا .كذكل تومس جامعة "العدل واالحسان" يف املغرب
بأهنا حركة رادياكلية؛ لكهنا تسهم بفاعلية يف وقاية الش باب من امليل حنو التطرف واللجوء
اىل العنف .ذلكل كثريا ما يؤ ّدي وضع الرادياكليني يف معسكر املتطرفني اىل تبديد املوارد.
ّ
 .5العالقة ز
والتطرف والعنف
بي الراديكالية

التطرف .اضافة اىل ذكل ،ليس الرادياكليون
ُتتلف الرادياكلية اختالفا كبريا عن ّ
املتطرفون الس ياس يون أو ادلينيون ابلرضورة عنيفني .فبعض الرادياكليني يؤي ّد
و ّ
متطرف حيرتم القانون .وعىل حنو ماثل،
الالعنف ،ويدعو بعضهم الخر اىل عنف غري ّ
املتطرف بعضَ هم الخر.
املتطرفني يف أعامل العنف ،بيامن جيتذب العنف ّ
ال ينخرط بعض ّ
متطرفني ،والرادياكليون ليسوا ابلرضورة عنفيني،
فالرادياكليون ليسوا ابلرضورة ّ
تطرفون ليسوا ابلرضورة عنفيني.
وامل ّ

التطرف الس ياس
ما س بق ،جند أنفس نا أمام فئات س تة :الرادياكلبة الس ياس يةـ و ّ
التطرف ادلين والعنف ادلين .تشمل هذه الفئات
والعنف الس ياس والرادياكلية ادلينية و ّ
مواقف وسلوكيات ،وتشري اىل أبعاد خمتلفة يف الفكر والفعل :ادلافع ،والبعد عن أصل
االلهام أو مصدره ،ومعق الفعل ،والاحنراف عن املعيار املقبول معوما ،ووسائل الفعل.
التطرف والعنف ،الرادياكلية
لكن ميكن وجود تقاطعات بيهنا :الرادياكلية والعنفّ ،
التطرف ،وبني اجملالني الس ياس وادلين اذا اس متد الفعل الس ياس الهامه دينيا .عالوة
و ّ
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ثالثية الرادياكلية و ّ
التطرف والعنف ،هناكل
عىل ذكل ،يف الفضاء ثاليث البعاد احملدد مبفاهمي الرادياكلية ،و ّ
اثنا عرش احامتال نظرايأ تس تحق التقيص ،كون ّ
ك مصطلح يُس تخدم امسا أو نعتا (حمدَّدا
أو ِّ
حمددا) .وتعمتد الفائدة العملية للك من هذه الاحامتالت النظرية عىل الس ياق.
 .6اإلرهاب

تُس تعمل لكمة "ارهاب" لكفظ مقابل للكمة  terrorismاالجنلزيية واملفردات املشاهبة
لها يف اللغات الخرىب اليت جند لها العديد من حماوالت التعريف عىل املس توى الكدميي
والس ياس .ف ُي ّعرفها قاموس أوكسفورد بـ"الاس تخدام غري القانوين للعنف والتخويف،
خاصة ضد املدنيني ،سعيا لتحقيق أهداف س ياس ية" .23ويُ ّعرفها قاموس مرمي ويبسرت
يعرفها قاموس الروس
بـ"الاس تخدام املهنجي للرعب ،خاصة كوس يةل لالكراه" ،24كام ّ
بـ"مجموعة من أعامل العنف (الهجامت ،أخذ الرهائن ،اخل) اليت ترتكهبا منظمة أو فرد
خللق مناخ من انعدام المن ،من أجل ابزتاز احلكومة ،أو الش باع الكراهية جتاه مجموعة
برشية أو دوةل أو نظام".25
لفظ  terrorismيتعل ّق اذن ابلعدوان والبغي والطغيان والقهر والظمل.
ا ّن ارتاكب معل من هذا القبيل هو احلاق الذى ابلشخاص البرايء وتدمري متلاكهتم
وسلب حقوقهم ،ال س امي حقهم يف السالمة اجلسدية وحّت حقهم يف احلياة ،هبدف ااثرة
اخلوف واحلث عىل السلوك املطلوب اذلي يساعد عىل حتقيق بعض الهداف احملددة
متطرفة؛
طرفة غري عنيفة؛ ( )3رادياكلية عنيفة غري ّ
متطرفة وغري عنيفة؛ ( )2رادياكلية مت ّ
أ ( )1رادياكلية غري ّ
تطرف رادياكل غري عنيف؛ ()7
تطرف غري رادياكل وغري عنيف؛ (ّ )6
ومتطرفة؛ (ّ )5
( )4رادياكلية عنيفة ّ
متطرف وغري رادياكل؛ ( )10عنف
تطرف عنيف ورادياكل؛ ( )9عنف غري ّ
تطرف عنيف غري رادياكل؛ (ّ )8
ّ
متطرف.
ادياكل
ر
عنف
)
12
(
ف؛
متطر
غري
ادياكل
ر
عنف
)
11
(
اكل؛
ادي
ر
غري
ف
متطر
ّ
ّ
ّ
ب تُس تعمل ألفاظ مشاهبة يف معظم اللغات العاملية الرئيس ية terrorisme :ابلفرنس ية و  Terrorismusابلملانية
و  terrorismoابالس بانية وااليطالية و  терроризмابلروس ية.
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مس بقا .ميكن اعتبار مفهوم  terrorismاذن كفعل (عنيف أو ضا ّر أو ميت) ،يرتكبه
فرد أو جامعة أو دوةل بقصد ّ
معني .ويغطي القصد هدفا فوراي (ااثرة اخلوف) وهدفا
متوسطا (ااثرة سلوك) وهدفا هنائيا (مرشوعا أو غري مرشوع).
ّ
ويعدّ العدوان والبغي من املمنوعات يف االسالم كام تشري اليه الايت القرأنية التية:
26
﴿ َوقَاتِلُوا ِيف َسبِيلِ اللَّـ ِه َّ ِاذل َين يُقَاتِلُونَ ُ ُْك َو َال تَ ْعتَدُ وا ۚ ا َّن اللَّـ َه َال ُ ِحي هب الْ ُم ْعتَ ِد َين﴾
ِ
ون ِجت ََارة َعن تَ َراض ِ ّم ُ ْ
نُك ۚ
﴿اي َأُّيه َا َّ ِاذل َين أ َمنُوا َال تَأْ ُ ُلكوا َأ ْم َوالَ ُُك بَيْنَ ُُك ِابلْ َبا ِطلِ ا َّال َأن تَ ُك َ
َ
ِ
َو َال تَ ْقتُلُوا َأن ُف َس ُ ُْك ۚ ا َّن اللَّـ َه َك َن ِب ُ ُْك َر ِحمياَ .و َمن ي َ ْف َع ْل َذَٰ ِ َكل عُدْ َواان َو ُظلْما فَ َس ْو َف ن ُْص ِلي ِه
ِ
27
انَ را ۚ َو َك َن َذَٰ ِ َكل عَ َىل اللَّـ ِه ي َِسريا﴾
﴿وتَ َع َاونُوا عَ َىل الْ ِ ِّّب َوالتَّ ْق َو ٰى ۖ َو َال تَ َع َاونُوا عَ َىل ْاال ْ ِمث َوالْ ُعدْ َو ِان ۚ َوات َّ ُقوا اللَّـ َه ۖ ا َّن اللَّـ َه شَ ِديدُ
َ
ِ
ِ
28
الْ ِعقَ ِاب﴾
رش ُكوا
﴿قُ ْل ان َّ َما َح َّر َم َر ِ ّ َيب الْ َف َوا ِح َش َما َظه ََر ِمهنْ َا َو َما ب َ َط َن َو ْاال ْ َمث َوالْ َبغ َْي ِبغ ْ َِري الْ َح ّ ِق َو َأن تُ ْ ِ
ِ
ِ
29
ون﴾
ِابللَّـ ِه َما لَ ْم يُ َ ِّزن ْل ِب ِه ُسلْ َطاان َو َأن تَ ُقولُوا عَ َىل اللَّـ ِه َما َال تَ ْعلَ ُم َ
﴿ا َّن اللَّـ َه يَأْ ُم ُر ِابلْ َعدْ لِ َو ْاال ْح َس ِان َواي َتا ِء ِذي الْ ُق ْر َ ٰىب َويَهنْ َ ٰيى َع ِن الْ َف ْحشَ ا ِء َوالْ ُمن َك ِر َوالْ َب ْغ ِي
ي ِع ِ ُظ ُ ُْك لَعل َّ ُ ُْك ت ََذكَّرون﴾ِ 30
ِ
ُ َ
َ
َ
متطرف .مفا هو مقابلها العريب؟ هل هو
اذن فلكمة  terrorismتشري اىل عنف ّ
االرهاب؟
لفظ االرهاب يف اللغة العربية مش ّتق من َأ ْره ََب أي َأ َخ َاف (لسان العرب واتج العروس)
بغض النظر عن السلوب املس تعمل
فهو فعل ُّيدف اىل ااثرة اخلوف دلى الخرّ ،
متطرف .وقد يكون َل مدلول سليب
والقصد من ورائه ،وال يشري ابلرضورة اىل عنف ّ
﴿و َأ ِع هدوا لَهُم َّما ْاس تَ َط ْع ُُت ِ ّمن قُ َّوة
أو اجيايب حسب الس ياق .ففي س ياق الية الكرمية َ
ون ِب ِه عَدُ َّو اللَّـ ِه َوعَدُ َّو ُ ُْك َوأ َخ ِر َين ِمن دُوهنِ ِ ْم َال تَ ْعلَ ُموهنَ ُ ُم اللَّـ ُه
َو ِمن ّ ِر َاب ِط الْ َخ ْيلِ تُ ْر ِه ُب َ
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ثالثية الرادياكلية و ّ
ي َ ْعلَ ُمه ُْم﴾ ،31يكون لالرهاب مدلول اجيايب يندرج يف اطار اسرتاتيجية الردعأ .فهو موقف
وسلوك دفاعي ،بعكس العدوان اذلي هو موقف وسلوك جهويم .فاالرهاب يف س ياق
ضارة ،وُّيدف اىل ثن الطرف الخر عن الاخنراط يف معل
الردع ي ُّت بوسائل غري ّ
عدواين.
ّ
يوحض اجلدول اليت أربع حاالت يكون فهيا االرهاب هدفا فوراي.
العدوان

العدوان املضاد

ص ّد العدوان

الردع

النوع

جهويم

انتقايم

دفاعي

دفاعي

الوس يةل

العنف

العنف

العنف

الالعنف

االرهاب

االرهاب

ارغام الخر عىل
وقف العدوان

ثن الخر
عن العدوان

اسرتجاع احلقوق

السمل والمن

االرهاب
الهدف الفوري االرهاب
ّ
حث الخر عىل
اضعاف دفاع
الهدف
الندم عىل العدوان
الخر
املتوسط
ّ
الهدف الهنايئ سلب احلقوق الثأر والانتقام

يف االسالم :احلاةل الوىل (العدوان) جهومية منوعة؛ احلاةل الثانية (العدوان املضاد) انتقامية
مكروهة ل ّن املسمل ُملزم ابلتخل ّص من روح الانتقام ومطالب بتفضيل العفو؛ احلاةل
الثالثة (صدّ العدوان) دفاعية مقبوةل؛ احلاةل الرابعة (الردع) دفاعية رضورية لضامن السمل
وجتنّب احلرب.
من الواحض أن لفظ ارهاب ال ّ
يعّب بدقة عن مفهوم  terrorismومثّة عدّة مقرتحات بديةل
القوى * وت ََصا َد َم
أ ملّا يقول أبو القامس الشايب يف قصيدة "فلسفة الثعبان املق ّدس"" ،ال عَدْ َل ،اال ا ْن ت َعا َدلَ ِت َ
رهاب ابالرهاب" فا ّن املعىن من االرهاب يف هذا الس ياق هو ادلفع اذلي حيقق العدل.
اال ُ
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مبا يف ذكل البغي والعدوان كام مت ّت االشارة اليه أو االرعاب أو التفزيع كام اقرتحه ابراهمي
همنا ،الباحث ابملوسوعة الفقهية بدوةل الكويت ،32أو "االرهابوية" اليت متث ّل عقيدة أو
أيديولوجيا – وهو ما يويح اليه " "ismيف لكمة  – terrorismتؤمن بأن مجيع املشأك
املتطرف.
ميكن حلّها عّب العنف ،مبا يف ذكل العنف ّ
 .7خالصة

املتطرف من خالل مقاربة ترش يد اخلالف
من امله ّم جدا يف جمال الوقاية من ّ
الغلو والعنف ّ
"التطرف" و"الرادياكلية" وفهم الفرق بيهنام وعالقهتام
احلرص عىل ادلقّة يف تعريف مفهويم ّ
متطرف أو عنيف ،وليس ّ
مبفهويم "العنف" و"االرهاب" ،فليس ّ
ك
ك رادياكل ّ
متطرف عنيف أو ارهايب ،فاملفاهمي اخملتلفة حتيل اىل مواقف وسلوكيات متباينة وتشري
ّ
تطرف" و"الرادياكلية" ببعدين
اىل أبعاد خمتلفة يف الفكر والفعل .يتعل ّق مفهوما "ال ّ
خمتلفني ،فبيامن يتّصل الول مبدى جمانبة الوسطية ،يمتحور الثاين حول درجة العمق
والقرب من الصل واجلذور .ان االبقاء عىل الضبابية يف تعريف مثل هذه املصطلحات
كثرية التداول يفتح الباب واسعا لالس تعامل املسيّس لها واالبقاء عىل حاةل من التوتّر
داخل اجملمتع قد تؤدّي اىل ش يوع العنف.
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ّ
 .1مقدمة

التطرف واالرهاب رضوري لتفادي
كام أ ّن التعريف ادلقيق ملصطلحات الرادياكلية و ّ
املتطرف كام جاء يف فصل سابق ،فا ّن المتيزي بني الكياانت ذات املرجعية ادلينية
العنف ّ
التطرف العنيف" عىل
ّ
حيوي ل ّي اسرتاتيجية هتدف اىل الوقاية منه .وتركّز برامج "منع ّ
تطرف املنمتني اىل االسالم بشلك أساس – وان كنت
الصعيد ادلول معليا عىل ّ
التطرف
اخلطاابت املعلنة الرمسية مبا فهيا الدبيات المية تنفي وتنكر ذكل – رمغ أ ّن ّ
املتطرف ظاهراتن عابراتن للداين وللمدارس الفكرية ،وأ ّن توصيف الداين
والعنف ّ
مجةل ابلعنفية أو السلمية ال مغزى َل ،فالداين لكّها ّ
حتث عىل الفضائل وتهنيى عن
برش وكياانت معقّدة الرتكيب يتوقون اىل السمل ويزنعون
الرذائل ،أ ّما أتباع الداين فهم ر
اىل العنف يف أن واحد.
ومن الاختصارات السهةل والشائعة – عن هجل أو بغية الاس تعامل الس ياس لقمع
التطرف واالرهاب وبعضها الخر
املعارضني – ومس بعض التيارات االسالمية ابلعنف و ّ
ابلسلمية والاعتدال .ا ّن هذا املوقف جتاه ادلين وهذه املقاربة غري املامتيزة للتيارات ادلينية
يؤدي يف العديد من الس ياقات اىل س ياسات كرثية تُسبّب توترات غري مرغوب فهيا يف
اجملمتعات االسالمية وغري االسالمية .ويُقدّم هذا الفصل أربعة مقاييس تساعد يف التعامل
التنوع الواسع بداخلها.
مع التيارات ادلينية بطريقة متباينة ،مع مراعاة عدم جتانسها و ّ
ز
الالتمييية للتيارات اإلسالمية
 .2المقاربة

كثريا ما تُعتّب التيارات ادلينية ،خاصة املدارس الفكرية االسالمية ،كتال متجانسة تُعارض
تنوعهم الواسع ،1املنخرط مهنم يف العمل
أحياان بعضها البعض .فأتباع الصوفية ،مع ّ
ابلتصوف.
الاجامتعي والس ياس أو املمتنع ،يعتّبمه البعض بال متيزي مجموعة مساملة ترتبط ّ
وأتباع السلفية ،اليت ظهرت منذ قرون وتتواجد يف مجيع البدلان االسالمية بأشاكل
ش ّت 2متجذرة يف التقاليد احمللية ،يُنس بون من طرف البعض اىل مدرسة واحدة من هذا
ابلتطرف واالرهاب.
التيار نشأت من جند ويه املدرسة الوهابية ،اليت غالبا ما ي ُّت ربطها ّ
230

المتيزي بني الكياانت ذات اخللفية ادلينية
تطورت عىل مدى أكرث من تسعة عقود ،وتنقسم
أ ّما جامعة االخوان املسلمني ،اليت ّ
اليوم اىل مجموعة واسعة من املنظامت الاجامتعية والس ياس ية ،مهنا اليساري والميين ومهنا
ال ُقطري وادلول ،فقد ّت تصنيفها مجةل من ِقبل بعض النظمة التسلطية كجامعة ارهابية.
يف الواقع ،ال تنظر بعض النخب الكدميية والس ياس ية فقط اىل التيارات اخملتلفة للفكر
التطرف ،بل اهنا تفعل اليشء ذاته فامي يتعلق مبامرسة ادلين.
االساليم كشلك من أشاكل ّ
فقبل عامني ،أثناء حمادثة مع واحدة من كبار الباحثني يف مركز أحباث صين ،أخّبتن
ُ
فطلبت مهنا أن ترشح
أنه "يف الس نوات الخرية ،أصبح مسلموان يف الصني متطرفني".
ل كيف ،و كن جواهبا" :اهنم مل يعودوا يتناولون املرشوابت الكحولية كام كنوا يفعلون
من قبل" .ميكن تفسري هذا الرد ،غري املتوقع من خشص متعمل ،ابملسافة الثقافية اليت
تفصل بني قومية الهان واملسلمني ،أو بتأثري عقود من الش يوعية الصلبة اليت خنقت
التعبري ادلين وتس ببت يف انتشار أمية دينية يف الصني.
لكن حّت النخب الس ياس ية الفرنس ية تبنّت مؤخرا نفس اخلطاب .فبعد مقتل أربعة من
مقر حمافظة الرشطة بباريس يف  3مارس عىل يد مياكئيل هاربون،
رجال الرشطة يف ّ
وهو فرنس اعتنق االسالم قبل عقد من الزمن ،طالب الرئيس الفرنس اميانويل ماكرون
ابرساء قواعد "جممتع اليقظة" 3يف فرنسا ،ودعا الشعب الفرنس اىل أن يكون "متيقظا
يف املدرسة ويف ماكن العمل ويف أماكن العبادة وابلقرب من املزنل للكشف عن أدةل
ومفرس الكمه
للتطرف"ّ .مث جاء بعد ذكل وزيره لدلاخلية ّ
صغرية" 4و"عالمات ضعيفة ّ
ابملناس بة ،كريس توف كس تانري ،لرشح "العالمات الضعيفة" اليت ّ
حث الرئيس ماكرون
الفرنس يني عىل حتديدها" :من بني هذه العالمات اليت جيب الانتباه الهيا :املامرسة ادلينية
الصارمة ،اليت تتفامق يف شهر رمضان .هذه عالمة جيب أن تلفت الانتباه للشخص]…[ .
اطالق اللحية [ ]...التقبيل أو العزوف عن ذكل [ ]...هل يق َبل الشخص التعاون مع
امرأة يف فريق معل واحد أم ال؟ هل دليه مارسة منتظمة ومتباهية للصالة؟ هل دليه
زبيبة عىل اجلبني؟ [ ]...هذه يه املؤرشات اليت ينبغي أن تؤدي ابلفعل اىل حتقيق
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شامل 5".عندما يصدر مثل هذا اخلطاب من خنب س ياس ية يف بدل كفرنسا ،جيعهل
اترخيه وجغرافيته قريبا جدا من الفضاء االساليم ،فا ّن ذكل يشري اىل الانتشار الرسيع
لليديولوجية المنوية البحتة ،6واىل حماوةل حتويل اجملمتع الفرنس اىل "رشكة أمنية خاصة
7
خضمة وجت ّمع كبري من اخملّبين".
 .3المقاييس األربعة

تترصف
توجد اختالفات جوهرية بني الكياانت ذات اخللفية ادلينية يف( :أ) الطريقة اليت ّ
هبا جتاه املعايري اليت تقبل هبا الغلبية ،سواء كنت دينية أو دولية ،قانونية أو أخالقية؛
(ب) عالقهتا ابلس ياسة؛ (ج) جحم التغيري الاجامتعي والس ياس اذلي ترغب فيه؛ (د)
موقفها من العنف .وبناء عىل هذه املقاييس الربعة ميكن تصنيف الفئات التية:
 .1.3المعايي

• جتنّب املعايري :الانسحاب من الفضاء الاجامتعي والتنازل عن مسؤولية املواطنة.
• الامتثال للمعايري :الالزتام ابملعايري املتفق علهيا بشلك شائع والعمل يف اطارها مكواطن
نشط.
• جتاوز املعايري :الابتعاد عن املوقف الوسطي وامليل اىل التطرف.
 .2.3السياسة

• الالس ياسة :النأي عن الس ياسة وتكريس احلياة الكتساب العمل ادلين و/أو تزكية
النفس.
• الس ياسة اجلامعة :الاخنراط يف املشاركة الس ياس ية ،ابملعىن الواسع لللكمة ،لبناء اجملمتع
وادلوةل ،بطريقة جامعة ،وتعزيز ادلميقراطية وحقوق وكرامة االنسان.
• الس ياسة االقصائية :دمع النظمة التسلطية وادلعوة القصاء الغري.
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 .3.3التغيي

• االبقاء عىل الوضع الراهن :العمل عىل احلفاظ عىل الوضاع كام يه لالبقاء عىل
املناصب والامتيازات.
• التغيري الفعيل :الاخنراط يف تغيري اجامتعي وس ياس حقيقي ،اما تدرجيي من خالل
معارضة النظام التسلّطي من ادلاخل (االصالح) ،أو جذري من خالل مقاومة النظام
التسلّطي من اخلارج (الرادياكلية).
• التغيري الشلكي :دمع تغيري لواهجة النظام دون املساس بطبيعته الساس ية ،من طرف
حُك تسلّطي.
 .4.3العنف

• الالعنف :اس تخدام الالعنف (الاسرتاتيجي) بشلك حرصي الحداث التغيري
الاجامتعي والس ياس.
يقره القانون ادلول والرشائع ادلينية يف ظروف
• العنف املرشوع :اس تخدام العنف اذلي ّ
مع ّينة وبرشوط حمدّدة.
املتطرف :الاخنراط يف أعامل عنف غري مرشوعة تنهتك القانون االنساين ادلول
• العنف ّ
والرشائع ادلينية للحرب.
 .4ر
عرس حاالت توضيحية

املقاييس الربعة اليت ّت عرضها واليت بناء علهيا ّت تصنيف الفئات االثنيت عرشة املذكورة
أعاله ( ،)3 + 3 + 3 + 3تفتح جماال يتّسع لواحد ومثانني مجموعة أو احامتل نظري (× 3
 ،)3 × 3 × 3امتدادا من اجملموعة ( 1جتنّب املعايري ،الالس ياسة ،الوضع الراهن،
الالعنف) اىل اجملموعة ( 81جتاوز املعايري ،الس ياسة االقصائية ،التغيري الشلكي ،العنف
املتطرف) .ويف ما ييل ،عرشة أمثةل لحزاب وحركت وطرق ومنظامت ّ
توحض اس تخدام
ّ
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املقاييس الربعة للمتيزي بني الهيئات ذات اخللفية االسالمية .ويه تغطي التيارات
االسالمية السنية الرئيس ية الثالثة :ت ّيار االخوان املسلمني ،الت ّيار السلفي والت ّيار
الصويف.
 .1.4اإلخوان المسلمون

• االغاثة االسالمية – عّب العامل :تأسست هذه امجلعية اخلريية يف عام  1984من ِقبل
ادلكتور هاين البنا .وأصبحت بعد  35عاما ،وكةل دولية رائدة يف توفري املساعدات:
اجملموعة ( 31الامتثال للمعايري ،الالس ياسة ،التغيري الفعيل ،الالعنف).
• حركة حامس – فلسطني :تأسست هذه احلركة الس ياس ية يف عام  1987من ِقبل
الش يخ أمحد ايسني ،حملاربة الاحتالل االرسائييل .لها جناح مسلّح ،كتائب القسام:
اجملموعة ( 41الامتثال للمعايري ،الس ياسة اجلامعة ،التغيري الفعيل ،العنف املرشوع).
• حزب محس (حامس سابقا) – اجلزائر :تأ ّسس هذا احلزب الس ياس عام  1990عىل
يد الش يخ حمفوظ حنناح .دمع الانقالب العسكري عام  ،1992و ّبرر القمع اذلي تاله،
وشارك يف "الّبملان" واحلكومة اليت ع ّيهنا العسكر :اجملموعة ( 52الامتثال للمعايري،
الس ياسة االقصائية ،التغيري الشلكي ،الالعنف).
 .2.4السلفية

• حزب البناء والتمنية – مرص :تأ ّسس هذا احلزب الس ياس يف عام  2011من ِقبل
امجلاعة االسالمية املرصية .اخنرط يف املشاركة الس ياس يةّ ،
اصطف اىل ادلميقراطية
المتثيلية والتعاون مع الحزاب ذات اخللفية ادلينية والعلامنية الخرى :اجملموعة 40
(الامتثال للمعايري ،الس ياسة اجلامعة ،التغيري الفعيل ،الالعنف).
• حزب النور – مرصّ :ت تأسيس هذا احلزب الس ياس يف عام  2011من طرف
ادلعوة السلفية املرصية .دمع يف عام  2013الانقالب العسكري اذلي قام به املشري عبد
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الفتاح السيس :اجملموعة ( 46الامتثال للمعايري ،الس ياسة االقصائية ،االبقاء عىل الوضع
الراهن ،الالعنف).
• احلركة املدخلية – ليبيا :تواجدت هذه احلركة يف ليبيا قبل عام  2011ودمعت نظام
القذايفّ ،مث اكتسبت مزيدا من القوة والنفوذ بعد سقوط الخري ويه الن حليف للجيش
الوطن اللييب التابع للمشري خليفة حفرت :اجملموعة ( 57جتاوز املعايري ،الالس ياسة ،االبقاء
املتطرف).
عىل الوضع الراهن ،العنف ّ
• تنظمي ادلوةل االسالمية – العراق والشامّ :ت اطالق هذا التنظمي الس ياس/العسكري
يف عام  2003وشارك يف الانتفاضة ضد الغزو الجنيب للعراق ،وأعلن اخلالفة يف عام
 :2014اجملموعة ( 78جتاوز املعايري ،الس ياسة االقصائية ،التغيري الفعيل ،العنف
املتطرف).
ّ
 .3.4الصوفية

• الطريقة املريدية – غرب أفريقيا :تأسست هذه الطريقة يف عام  1883من ِقبل الش يخ
أمحد مببا مبايك ،اذلي يُطلق عليه لقب "الغاندي الفريقي" ،واذلي قاد مقاومة العنفية
ضد القوات الاس تعامرية الفرنس ية :اجملموعة ( 31الامتثال للمعايري ،الالس ياسة ،التغيري
الفعيل ،الالعنف).
• الطريقة القادرية – اجلزائر :أ ّسس هذه الطريقة الش يخ عبد القادر اجليالين (-1077
 .)1166وقاد المري عبد القادر بن حمي ادلين ،املنمتي لهذه الطريقة ،مقاومة مسلحة
دامت  17عاما ( )1847-1830ضد الاحتالل الفرنس وفقا لمسى أخالقيات احلروب:
اجملموعة ( 41الامتثال للمعايري ،الس ياسة اجلامعة ،التغيري الفعيل ،العنف املرشوع).
• جملس حكامء املسلمني – االمارات العربية املتحدة :تأسست هذه املنظمة يف عام
 2014من ِقبل حكومة االمارات العربية املتحدة ،ويه واحدة من أذرع التصوف
الس ياس اذلي يُس تعمل يف التنافس عىل القيادة ادلينية للعامل االساليم الس ن :اجملموعة
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( 46الامتثال للمعايري ،الس ياسة االقصائية ،االبقاء عىل الوضع الراهن ،الالعنف).
يف الفضاء رابعي البعاد (املعايري ،الس ياسة ،التغيري ،العنف) ،ميكن املالحظة ،مّا
س بق ،أ ّن نفس التيار ادلين يشمل مجموعات خمتلفة متاما .ومن انحية أخرى ،قد تكون
الكياانت اليت تنمتي اىل نفس اجملموعة اتبعة لتيارات دينية خمتلفة .فعىل سبيل املثال،
ينمتي حزب النور يف مرص وجملس حكامء املسلمني يف االمارات العربية املتحدة اىل
التيارين السلفي والصويف عىل التوال يف حني ينمتيان اىل نفس اجملموعة  ،46وابملثل،
َ
تياري االخوان
فا ّن حركة حامس يف فلسطني والطريقة القادرية يف اجلزائر تنتس بان اىل َ
املسلمني والصوفية عىل التوال ،لكهنام تنمتيان اىل نفس اجملموعة  .41وينطبق اليشء
نفسه عىل منظمة االغاثة االسالمية عّب العامل التابعة لت ّيار االخوان املسلمني ،والطريقة
املريدية يف غرب أفريقيا التابعة للت ّيار الصويف ،اللتني تنمتيان اىل نفس اجملموعة .31
ا ّن تصنيف كيان اجامتعي أو س ياس ينمتي اىل تيار دين يف مجموعة مع ّينة يف الفضاء ذي
البعاد الربعة ليس هم ّمة سهةل وال ميكن خالل هذا التصنيف جتنّب درجة من اذلاتية
وعدم املوضوعية ،وال بدّ أن يعمتد التصنيف عىل معرفة معيقة ابلس ياق التارخيي والثقايف
وادلين ،ودراسة شامةل للكيان اجلاري تصنيفه مضن بيئته الاجامتعية والس ياس ية ،وال ّمه
من ذكل ،ينبغي أن ي ُّت التصنيف مبنأى عن أ ّي ّ
حتزي أيديولويج.
 .5خالصة

ّ
تشلك املقاييس الربعة املعروضة يف هذا الفصل وامللخّصة يف اجلدول أدانه أداة تساعد
عىل المتيزي بني احلركت والحزاب واملنظامت الخرى – وميكن تطبيقها أيضا عىل الفراد
– اليت تنمتي اىل تيار دين ّ
معني وجتنّب مجعهم معا يف كتةل واحدة.
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المتيزي بني الكياانت ذات اخللفية ادلينية
الترصف جتاه املعايري
ّ

العالقة ابلس ياسة

جحم التغيري املرغوب فيه

املوقف من العنف

جتنّب املعايري

الالس ياسة

االبقاء عىل الوضع الراهن

الالعنف

الامتثال للمعايري

الس ياسة اجلامعة

التغيري الفعيل

العنف املرشوع

جتاوز املعايري

الس ياسة االقصائية

التغيري الشلكي

املتطرف
العنف ّ

وقد ّت اس تخدام هذه الداة هنا لتصنيف عدد من المثةل من االسالم الس ن ،لكن
ميكن تطبيقها أيضا عىل الكياانت اليت تنمتي اىل االسالم الش يعي أو الهيودية أو املس يحية
أو البوذية أو الهندوس ية أو ال َعلامنية ،اخل .ونأمل أن تكون هذه الداة مفيدة للنخب
الكدميية والس ياس ية املسؤوةل عن دراسة العالقة بني ادلين والس ياسة واخلالف،
املتطرف.
وامللكّفة بوضع اسرتاتيجيات ملنع ومواهجة وتوفري بدائل ّ
للغلو والعنف ّ
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

التطرف اليت غالبا ما تُنسب اىل االسالم،
مثّة اهامتم كبري عىل الصعيد ادلول بظاهرة ّ
رمغ أهنا عابرة للداين واملعتقدات .وقد تبنّت المم املتحدة اسرتاتيجية عاملية ملاكحفة
التطرف العنيف دون اخلوض يف تعريف هذين املصطلحني كام
االرهاب وخطة معل ملنع ّ
أشري اليه يف فصل سابق .وأصدر المني العام للمم املتّحدة يف  2015تقريرا خا ًّصا مبنع
تعرض لثر هذه الفة عىل السالم والمن والتمنية املس تدمية وحقوق
التطرف العنيفّ 1
ّ
التطرف العنيف
االنسان وس يادة القانون والعمل االنساين .كام تناول التقرير س ياق ّ
ودوافعه من ظروف مؤدية اليه وس ياق هيلكي حاضن َل كقةل الفرص الاجامتعية
والاقتصادية ،والهتميش والمتيزي ،وسوء االدارة وانهتأكت حقوق االنسان وس يادة
القانون ،واخلالفات العنيفة طويةل المد واليت مل تُت تسويهتا ،ونرش الفكر املتش ّدد يف
السجون .وذكر التقرير بعض أساليب انتشار الفكر املتشدّ د كخللفيات وادلوافع
ابلتعرض لاليذاء ،وحتوير املعتقدات
الشخصية ،واملظامل امجلاعية والشعور
ّ
واليديولوجيات الس ياس ية والاختالفات العرقية والثقافية واساءة اس تخداهما ،اخل.
التطرف العنيف وخطط
وأوىص تقرير المني العام للمم املتحدة بوضع اطار عاملي ملنع ّ
التطرف العنيف .كام أوىص ابُتاذ مجموعة من االجراءات مثل
معل وطنية واقلميية ملنع ّ
احلوار ومنع نشوب اخلالفات العنيفة ،وتعزيز احلومكة وحقوق االنسان وس يادة القانون،
وارشاك اجملمتعات احمللية ،ومتكني الش باب ،واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،والتعلمي
وتمنية املهارات وتيسري فرص العمل ،اخل .ووضعت منظمة المم املتّحدة دليال مرجعيا
التطرف العنيف .2وقامت العديد من ادلول
لوضع خطط العمل الوطنية واالقلميية ملنع ّ
فعال بتطوير خطط معل وطنية لهذا الغرض ،ا ّال أنه عىل أرض الواقع تتّسم س ياسات
املتطرف ابالعامتد أساسا عىل العقيدة المنية
التطرف والعنف ّ
معظم ادلول يف مواهجة ّ
الرصفة والصلبة ،مع جتاهل معظم التوصيات اليت جاءت يف تقرير المني العام ،وعدم
التطرف من زواايها وأبعادها اخملتلفة
القدرة عىل بسط س ياسات شامةل تعاجل ظاهرة ّ
الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والفكرية وادلينية.
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معل ّية ّ
ُّيدف هذا الفصل اىل رشح معلية التط ّرف وتفصيل خطواهتا اخملتلفة وعرض الس بل
املتطرف .كام يريم اىل مناقشة مقاربتني رئيسني الزاةل
التطرف والعنف ّ
اليت تؤدّي اىل ّ
التطرف تعمتد الوىل عىل اسرتاتيجية اللكّ -أمن وتلزتم الثانية بهنج ترش يد اخلالف.
ّ
ّ
التطرف
 .2عملية
 .1.2لماذا يكرهوننا؟

للتطرف ( .)extremitudeاهنا ادلافع احملفز
الكراهية يف َصمي املوقف امليال ّ
لـ"الانفصال" عن املعيار املقبول وانهتاكه .يف احلقيقة ،كثريا ما ُيربط العنف املتطرف
ابلكراهية ،ومن املفهوم أن نسمع بعد أي جهوم ارهايب يف أوراب وأمريك السؤال :ملاذا
يكرهوننا؟

يرى البعض أنه من غري الالئق حماوةل تقدمي اجابة عن هذا السؤال ،لهنم يعتّبون
التفسري تّبيرا وتسويغا وتغاضيا .يف  26نومفّب  ،2015أعلن رئيس الوزراء الفرنس
مانويل فالس ،يف معرض اجابته عن سؤال طرحه عضو يف جملس الش يوخ حول جهامت
 13نومفّب  ،2015أن "تفسري [هذه الهجامت] هو اىل حد ما تّبير واجياد عذر لها".3
ويعتقد أخرون أن أعامل العنف املتطرف واالرهاب يصعب فهمها اىل حد اللجوء اىل
ش يطنة مرتكبهيا ،ووحشنهتم ،ونزع الصفة االنسانية عهنم .وغالبا ما تقدم اجاابت تعمتد
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"عمل النفس" املبسط لتفسري أعامل العنف املتطرف بعزوها اىل الاضطراب العقيل
ملرتكبهيا ،اذلين يصورون عىل أهنم "خمتلني" أو "جمانني" أو يف "مسعى مريض وراء
الشهرة" .وت َُو َّسع هذه املقاربة أحياان اىل درجة وصف مرتكب أعامل العنف املتطرف بأنه
حيوان ووحش.
مثة اجابة أخرى ثقافوية كثريا ما تقدّ هما النخب الس ياس ية والمنية السائدة واملفكرون
ووسائل االعالم ،وتفرس التطرف والعنف برفض الخر مبا هو عليهُ .ك مرة قرأان أو
مسعنا يف االعالم أن "مرشوع داعش ُّيدف اىل اابدة حضارتنا وحموها" ،وأن "الهجامت
شن عىل قمينا" ،و"تس هتدف أسلوب حياتنا" ،فهم "يكرهوننا بسبب ما حنن عليه"؟
تُ ّ
يف فرنسا عىل سبيل املثال ،تبدى ذكل بطريقة صارخة يف أعقاب جهامت ابريس
( 13نومفّب  .)2015فقد افتتح الرئيس فرانسوا هوالند خطابه أمام الّبملان يف قرص
فرساي بعد ثالثة أايم من الهجامت ( 16نومفّب) ابلقول ان "الفعال اليت ارتكبت []...
تشلك عدواان عىل بدلان ،وعىل قميه ،وش بابه ،وأسلوب حياته .اهنا أعامل جيش هجادي،
جامعة داعش اليت حتاربنا لن فرنسا بدل احلرية ،لننا وطن حقوق االنسان" .4ورشح
مارك تريفيديك ،القايض الفرنس اخملتص مبحاربة االرهاب ،لقراء الصحيفة االلكرتونية
ميدايابرت (" )Mediapartأن االرهابيني يكرهون أسلوب حياتنا ،وتنوعنا ،وعالقتنا
ابلعلامنية" ،5يف حني أضاف املؤرخ الفرنس جان بيري فيليو ،اخملتص بشؤون الرشق
الوسط والس تاذ يف معهد ادلراسات الس ياس ية يف ابريس ،عىل موجات راديو "فرانس
يعرفون أنفسهم يف عالقهتم
انرت"" :جيب وصفهم مرة وللبد كام مه فعال :برابرة ،وغرابء ال ّ
بنا اعامتدا عىل ما نفعل بل عىل ما نكون" .6وشاركه هذا التقيمي رئيس الوزراء الفرنس
مانويل فالس ،اذلي ألقى خطااب أمام امجلعية الوطنية –يف  19ترشين اثين /نومفّب ،2015
أثناء مناقشة ترشيعات حاةل الطوارئ -قال فيه" :مل خيرت االرهابيون أهدافهم عشوائ ًّيا يوم
امجلعة [ 13ترشين اثين /نومفّب  .]2015بل رضبوا جيال شااب مغرما ابحلياة ،يطمح اىل
الانعتاق عّب املعرفة ،والاحساس ابالختالف ،والثقافة ،واملوس يقا ،والاندفاع امحلاس
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معل ّية ّ
حنو الخرين .اايُك واخلطأ :لقد رضب االرهاب فرنسا ال بسبب ما تفعهل – يف العراق أو
سورية أو الساحل الفريقي – بل لهنا فرنسا" .7وبعد جهامت بروكسل االرهابية (22
مارس  ،)2016أعلن الرئيس االيطال سريجيو ماترييال أ ّن "هدف االرهاب الصول
هو ثقافة احلرية وادلميقراطية".8
يتعرض هذا النوع من الاس تجابة للتحدي ،ويرتفع ابطراد مزيد من الصوات تسأل:
"هل حقا يكرهوننا ملا حنن عليه؟" .9فالطبيبة المريكية والناشطة يف جمال السالم واحلفاظ
عىل البيئة ،داليا وصفي ،مثال ،ال تشاطر هذا الرأي .ابلنس بة لها" ،مه ال يكرهوننا
بسبب حرايتنا؛ يكرهوننا لننا ك يوم نرتكب جرامئ ضد االنسانية وندمعها و ّمنولها".10
ان تفسري التطرف والعنف بنظرايت اخزتالية مثل صدام احلضارات ،واملواهجة بني
رؤيتني للعامل ومنظوميت قمي ،واحدة متنورة والخرى ظالمية ،أو حبرب دينية يقودها
متعصبون قروسطيون ضد احلداثة ،جيري رفضه من قبل عدد من الكتاب اذلين ال
يعتّبونه خاطئا حفسب ،بل خطرا أيضا.
يف ادلوائر الكدميية الفرنس ية ،هناكل ثالثة أطر تفسريية متنافسةُ ،تتلف تبعا للتشديد
اذلي يضعه ك مهنا عىل العوامل النفس ية والاجامتعية والثقافية وادلينية والس ياس ية.
فبيامن تالمئ أطروحة جيل كيبل عن "رادياكلية االسالم" 11املقاربة الثقافوية ،يعرض
أوليفييه روا وأالن بريتو أطروحة مضادة عن "أسلمة الرادياكلية ،12مع الرتكزي عىل
"عدمية" جيلية .ويقرتح فرانسوا بورغا 13أطروحة اثلثة بديةل تؤكد عىل العوامل
الس ياس ية ،والس امي العالقات (ما بعد) الكولونيالية والعالقات الراهنة غري الصحية بني
الغرب والعامل االساليم.
ثالب السبل إىل الكراهية والعنف
 .2.2الطريق الرسي ع ي

"اجلهل يؤدي اىل اخلوف ،واخلوف اىل الكراهية ،والكراهية اىل العنف .هذه يه
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املعادةل"أ .وهذه املعادةل ،اليت تُنسب اىل الفيلسوف والطبيب والفقيه القرطيب املوسوعي
تفرس اىل حدّ ما سؤال "ملاذا يكرهوننا؟" لكن ،ابالضافة
ابن رشد (ّ ،)1126-1198
اىل السبيل اذلي وصفه ابن رشد ،هناكل سبيالن أخران يفضيان اىل الكراهية والعنف،
عّب االقصاء واالحباط أو عّب العدوان والانتقام ،كام يظهر يف اخملطط اليت.

يعتّب اجلهل واالقصاء متظهرين للعنف البنيوي ،بيامن يعد العدوان عنفا مبارشا .وال تستبعد
الس بل الثالثة أحدها الخر ،بل ميكن مجعها معا .فالقمع ادلاخيل ،مثال ،جيمع بني العدوان
واالقصاء .والتوترات بني االسالم والغرب تتعلق ابمجلع بني اجلهل والعدوان .ا ّن رابطة
اجلهل-االقصاء-العدوان تشلك طريقا رسيعا ثاليث الس بل اىل الكراهية والعنف .ال يشء
جديد :العنف يودل العنف.
للتطرف والعنف .ففي
مكحركت ّ
ُكتب ُكّ كبري من الدبيات عن وظيفة االقصاء والعدوان ّ
تقرير اجملموعة رفيعة املس توى اليت شلكها المني العام للمم املتحدة من مناطق العامل
كفة ،و ّ
مضت عرشين قيادي ابرز يف ميادين الس ياسة وادلراسات الكدميية واجملمتع املدين
أ لع ّل هذا املس توى من الوعي هو ما قام بدمع العيش املشرتك والتفاعل السلمي بني خمتلف الطوائف وامللل يف
الندلس.
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معل ّية ّ
والمتويل ادلول واالعالم ،هبدف توجيه معل "حتالف احلضارات" يف "تقيمي القوى
املسامهة يف التطرف ،والتوصية بعمل جامعي ملقاومة هذه القوى"ُ ،ذكر أن "الفقر يؤدي
اىل اليأس واالحساس ابلظمل والاغرتاب ما ميكن ،حني جيمتع ذكل مع املظامل الس ياس ية،
التطرف:
أن يشلك حاضنة للتطرف" .14وتطرق التقرير أيضا اىل البعد الس ياس لظاهرة ّ
الرسدايت التارخيية والعالقات الراهنة بني جممتعات البدلان الغربية واالسالمية ،مبا فهيا
قضااي مثل الاس تعامر ،وتقس مي فلسطني عام  ،1947والتدخالت العسكرية يف
أفغانس تان ( ،)1979والعراق ( ،)2003وادراك ازدواجية املعايري الغربية ،اضافة اىل
"المتيزي املس متر ،أو االذالل ،أو الهتميش ،اعامتدا عىل حمددات الهوية االثنية أو ادلينية
أو غريها".
ويعرتف تقرير المني العام للمم املتحدة حول "خطة العمل ملنع التطرف العنيف" كام
التطرف العنيف "ال ينشأ من فراغ .خفطاابت التظمل
أشري اليه يف مقدّمة هذا الفصل بأ ّن ّ
والظمل – سواء كن فعليا أو متصورا – والوعد ابلمتكني والتغيري الاكحس جتد أذاان صاغية
يف الماكن اليت تُنهتك فهيا حقوق االنسان وال ُيكرتث فهيا ابحلُك الرش يد وتُسحق فهيا
التطلعات" .15وعدّ د التقرير الظروف املؤاتية للتطرف العنيف :غياب الفرص الاجامتعية-
الاقتصادية ،والهتميش ،والمتيزي ،وسوء احلُك واالدارة ،وانهتاك حقوق االنسان وحُك
القانون ،والزناعات الطويةل واملعلقة .وحسب المني العام للمم املتحدة:
"جيب أن نعيد حتديد أولوايتنا ،وأن نعزز تطبيقنا للعداةل ،وأن نعيد ابرام امليثاق
الاجامتعي بني احلاُك واحملكوم .وينبغي أن نول الاهامتم للس باب اليت جتعل الفراد
ينجذبون اىل امجلاعات املتطرفة العنيفة .وانن مقتنع بأن انشاء جممتعات منفتحة ومنصفة
وتعددية حتتضن امجليع وتقوم عىل الاحرتام الاكمل حلقوق االنسان وتتيح الفرص
للتطرف العنيف وأجنع اسرتاتيجية
الاقتصادية للجميع ،ميثل أفضل بديل ملموس وجمد ّ
16
تزنع عنه جاذبيته".

تعرض الش يخ حمفوظ ودل الوادل املعروف بـ"أيب حفص املوريتاين" يف "فصل املقال
وقد ّ
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فامي بني الربعة من اتصال" 17اىل العوامل اليت تعاين مهنا اجملمتعات االسالمية وتقف وراء
الكثري من مشالكهتا وخاصة مشلكة جلوء البعض اىل الغلو يف ادلين والتوسل ابلعنف
ضد املسلمني وغري املسلمني عىل حد سواء ،و ّمساها "مربع املعاانة".

( )1الغزاة ،ومه اذلين احتل ّوا الوطان واملقدّ سات ،وهنبوا اخلريات والرثوات ،وأفسدوا
ادلين واملعتقدات؛
( )2اجلفاة ،ومه الفئة املفتونة يف ديهنا ،املمسوخة يف ُهويهتا من اس تنبهتم الغزاة ،ومتكّن
من خالهلم الطغاة؛
( )3الطغاة ،ومه احلاكم اذلين طغوا يف البالد ،وأظهروا فهيا الفساد ،وصادروا حقوق
العباد؛
( )4الغالة ،ومه اذلين أخطؤوا يف فهم ادلين ،فكفّروا املسلمني ،وبدّعوا اخملالفني ،ومحلوا
السالح عىل الّب والفاجر ،واملسمل والاكفر.
اخملصص لـ"معلية الانتقال ادلميقراطي" اىل العالقة بني
ّت الت ّعرض يف الفصل التاسع ّ
العنف الهيلكي وردّة الفعل السالبة أو العنيفة (ثنائية احلڤرة/احلرڤة) .ويعرض اجلدول
اليت هذه العالقة بشلك خمتلف و ّ
التطرف
يبني متظهرات اخلطوات املتنوعة لعملية ّ
الناش ئة عن االقصاء.
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املرحةل

أمثةل عىل المتظهرات

( )1اقصاء

ُلب – حقوق انسان منهتكة – ال حياة
احتياجات أساس ية مل ت َّ
الئقة – هتميش اجامتعي (ال اعتبار اجامتعي) – ثروة سهةل رسيعة
وغري متاكفئة وال متناس بة ودعية تقتنصها القةل – بطاةل – فقر
واسع النطاق من صنع البرش – نبذ اجامتعي – هتميش س ياس
– تزوير انتخايب – اكراه ومقع

(ظمل ،عنف
بنيوي)
( )2احباط

يأس – اغرتاب – احساس ابملهانة – مظامل – تراُك الرغبة ابالنتقام
– احساس ابالس تالب – قنوط – تأك التضامن الاجامتعي –
انسحاب من اجملمتع – احساس ابلوحدة – فساد اجباري

( )3كراهية

غياب التعاطف – غياب تقدير اذلات – غضب

تطرف
(ّ ) 4

طرف أدَن  /استسالم (ال عنفي) :انسحاب من احلياة الاجامتعية
– ادمان خمدرات – جهرة جامعية
طرف أعىل  /تعدي (عنفي) :عنف موجه لَّلات – أشاكل متنوعة
من الانتحار ،مبا فهيا حرق النفس – عنف يس هتدف الخرين مبا
فيه االرهاب

ّ
.3.2
التطرف بالتعاطف

ال حيتاج الفرد ابلرضورة لن يكون حضية عدوان و/أو اقصاء .فقد يكون حساسا يتأثر
ملصاب الخرين ،وهذا جزء من التعاطف االنساين ،والسعي وراء العداةل ،والكرامة،
والاعرتاف ابذلات وابلخرين ،وتقامس املعاانة مع الغري.
وال يأيت جمندو جامعات العنف حرصا من الطبقة الاجامتعية احملرومة .فأسامة بن الدن،
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مثال ،مل يكن من طبقة اجامتعية سعودية دنيا ،بل من عائةل ثريةأ؛ والعديد من املقاتلني
الجانب اذلين انضموا اىل القاعدة أو داعش ال ينمتون اىل الفقراء املعدمني ،بل قد يأتون
من الطبقات العليا يف اجملمتعات الوربية ذاهتا.
كام ال يتطرف الش باب املسمل يف أفريقيا وأس يا وأوراب جراء اخلطب اليت يس متعون الهيا
يف املساجد بقدر ما يتطرفون بسبب س يل الصور ومشاهد العنف املتدفقة من سورية
والعراق والمين ،واليت تبهثا قنوات التلفزة الفضائية ومواقع التواصل الاجامتعي ،وترحش
من غرف الخبار الغربية ،لتعرض طوال اليوم الجساد املمزقة لطفال قصفوا بّباميل
متفجرة عشوائية أو اس هتدفهتم طائرات ّ
مسرية .ميكن منع اللعاب العنيفة ،لكن الصعب
بكثري حظر وسائل االعالم اليت تكشف واقع العامل العنيف والظمل املنترش عىل نطاق
واسع.
ّ
التطرف ثالثية الخطوات
 .4.2عملية

التطرف مسة مكتس بة .حنن ال نودل متطرفني ،بل نصبح متطرفني .والتطرف يتجاوز
اجلنس ،والعمر ،واالثنية ،وادلين ،واملاكنة الاجامتعية .ففي ك خشص درجة معينة من
"قابلية التطرف" ( ،)extremabilityوقد يصبح متطرفا اذ حتققت بعض الرشوط
ادلاخلية واخلارجية.
ميكن رؤية التطرف ابعتباره معلية ثالثية اخلطوات .فهو يبدأ (اخلطوة الوىل) بتغري يف
املوقف ،أي ابنتقال تدرجيي من حاةل التوسط اىل حاةل التطرف .يتبع ذكل (اخلطوة
الثانية) بناء اطار أيديولويج أو دين دلمع املوقف املتطرف وتعزيزه .فيتحول املوقف
املتطرف اىل تطرف .تُس تخدم مرحةل التدعمي/العزيز هذه لبلورة التغري يف املوقف،
وتّبيره وعقلنته .وقد يؤدي ذكل ،وان ليس لزوما ،اىل تغري سلويك ورمبا ينهتيي التطرف
أ كن مطلب بن الدن يف البداية س ياس يا ،اذ عارض وجود قاعدة عسكرية أمريكية يف بالده.
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(اخلطوة الثالثة) اىل اس تخدام العنف املتطرف.

تُطلق التغيري يف املوقف وتدفعه عوامل خارجية( :جيو)س ياس ية ،واقتصادية ،واجامتعية،
وثقافية ،وحتفزه عوامل داخلية (نفس ية) .ميكن االشارة اىل الوىل ابعتبارها "الس باب
اجلذرية" والثانية بوصفها "الظروف املفامقة"؛ وتشلك لكها "عوامل دافعة"أ .هناكل أيضا
"البيئة املساعدة" اليت قد جتتذب الفراد اىل التطرف العنيف ،مثل دعاية امجلاعات
املسلحة ،وانتشار اليديولوجية املتطرفة يف وسائل االعالم التقليدية وش باكت التواصل
الاجامتعي ،واحلوافز املالية ،والاعرتاف والتقدير ،واالحساس ابالنامتء والقمية مضن

أ هناكل عوامل خارجية متعددة تمكن خلف ظهور التطرف والعنف يف العامل االساليم :الهمينة الس ياس ية
والاقتصادية والثقافية ،ازدواجية املعايري واملعامةل غري املتاكفئة ،التدخالت العسكرية ،انتشار السالح ،أساليب
ماكحفة المترد ،اخل .يف احلقيقة ،يمتزي الوضع يف العامل االساليم ابنتشار غضب شعيب عارم عىل نطاق واسع ،مع
شعور ابهانة رشف املسلمني ومقدساهتم .هناكل أيضا احساس بأن البدلان االسالمية عرضة جهوم متواصل من
القوى الغربية ،بشلك مبارش أو غري مبارش ،عّب دمع النظمة القمعية والفاسدة اليت منعت ظهور دميقراطيات
حقيقية يف املنطقة .تسهم هذه "العوامل اخلارجية ادلافعة" يف تغذية امجلاعات املسلحة مبزيد من اجملندين اذلين ال
يأتون ابلرضورة من الرشاحئ احملرومة يف اجملمتع ،بل ينمتون أحياان اىل الطبقات الاجامتعية العليا.
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اجملموعة ،اخل .لكن هذه "العوامل اجلاذبة" ال تكون مؤثرة وجمدية يف غياب الس باب
اجلذرية و/أو الظروف املفامقة.
ان أي مقاربة للتطرف والعنف تركز عىل واحد فقط من هذه العوامل تفقد ابلرضورة
فاعليهتا ،وكثريا ما تفرز نتاجئ عكس ية.
يف الشؤون ادلنيوية ،يتعلق املوقف الوسطي اباللزتام ابلعراف والقوانني اليت تقبلها
الغلبية ،ويف الشؤون ادلينية ،يتصل ابالمتثال للنصوص ادلينية التأسيس ية كام فرسهتا
مجموعة واسعة من العلامء املوثوقني ،فتـمث ّل ابلتال فهم تيار سائد .حني ال يعود فرد يؤمن
بعداةل القوانني املقبوةل و/أو فاعلية الوامر ادلينية السائدة ،يبدأ برفضها ،لتجتذبه
التطرفات ويتبىن تأويال انتقائيا ومغاليا للنصوص ادلينية .كثريا ما تبدأ العملية ابلشك
والريبة وينخرط الفرد يف حركة متأرحجة (تنوس مثل البندول) بني املوقفني .وينتقل من
الوضع املس تقر (املوقف الوسطي) اىل الوضع املقلقل (املوقف املتطرف) ،ويصبح احمل ِفّز
اخلاريج رضوراي لتحرير القدر املطلوب من الطاقة العاطفية والشعورية.
ميكن للفرد مقاومة هذا االغراء والاجنذاب اىل التطرف اذا امتكل ما يكفي من املوارد
ادلاخلية :معايري أخالقية عالية وثوابت روحية راخسة .الحظت سيس يل روسو وأخرون،
من نتاجئ اس تطالع أجروه عىل الانرتنت يف كويبك عام  2016ومشل  1894طالبا ،أن
"التدين يشلك عامل حامية ضد دمع الرادياكلية العنيفة ،اضافة اىل ُتفيف أثر حوادث
احلياة الصعبة" .18وأيّد هذه املالحظة عدة ابحثني 19من العامل العريب يعتقدون أن
الش باب أكرث مناعة ضد التطرف حني يكونون أفضل تعلامي ومعرفة ابدلين .وتقدم تونس
وموريتانيا مثالني يف هذا الس ياق .ففي تونس ،حيث التعلمي ادلين ضعيف نسبيا جراء
س ياسات العلمنة املتبناة منذ الاس تقالل ،ينجذب الش باب بشلك كبري اىل امجلاعات
املتطرفة مثل داعش؛ بيامن يبقى الش باب يف موريتاان ،حيث التعلمي ادلين قوي ،أقل
اجنذااب للجامعات املتطرفة.
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تتقرر اس تجابة الفرد بعمل ّ
مرحش ذايت شلكته خّبته يف احلياة وعتبة ت ّ
قبهل .وقد ُتتلف
ردة فعل فردين حتت وطأة اجلهل أو العدوان أو االقصاء اختالفا كبرياأ.
يظهر اجلدول اليت س بال متنوعة حممتةل حنو الالعنف أو العنف غري املتطرف وحنو
التطرف والعنف.

بعض املالحظات عىل الاحامتالت امخلسة:
السبيل  :1ابلنس بة للفراد الكرث ميال اىل العاطفة من العقل ،ال يعد التدعمي
أ حسب جورجيا هوملر من معهد السالم يف الوالايت املتحدة "ليس مثة طريقة لتقرير ما اذا كن فرد يعيش
ظروفا معينة ،بطبع وميول وعالقات معينة ،ومعرضا لفاكر معينة ،س ينهتيي به املطاف ابلتورط يف العنف .ميكن
فقط قياس مدى ضعفه وانكشافه أمام هذا الاحامتل" .انظر:
Georgia Holmer. Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective.
United States Institute of Peace. Special Report 336. Washington DC September
2013. Available online at: https://bit.ly/3rem0LN
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االيديولويج /ادلين خطوة رضورية اىل العنف املتطرف .ترشح جورجيا هوملر،
ابالشارة اىل سلسةل واسعة من الحباث الكدميية ،خصوصا معل راندي بوروم ،20كيف
يشلك "التوكيد عىل مفهوم أكرث دقة للرادياكلية اقرارا بعدم وجود عالقة س ببية مبارشة
بني الفاكر الرادياكلية والعنف املتطرف .بل يفرتض بعض الباحثني أن املتطرفني اذلين
يتبنون العنف ليسوا لكهم رادياكليني يف منظومهتم العقدية ،اذ ان بعضهم ال جيمعه سوى
الزتام سطحي ابليديولوجية اليت يُعتقد أهنا ’تلهم‘ أعامل العنف".21
السبيل  :2ابلنس بة للفراد الكرث ميال اىل العقل من العاطفة ،يعد التدعمي االيديولويج
جوهراي لعقلنة املوقف املتطرف ،وتّبير اس تخدام العنف ،والتعبري عن العواطف
والانفعاالت وصياغهتا ،وانتاج خطاب بالغيأ .كام خيدم وظيفة مثبت قوي يؤكد محلة
امجلاعة.
السبيل  :3ال تش تغل اليديولوجية املتطرفة بفاعلية عىل فرد مل يتعرض لتغيري يف املوقف.
ومن دون املوقف املتطرف ،يبقى التطرف يف حاةل جتريدية وغري فعاةل .وال ميارس النص
ادلين أو اليديولويج تأثريا همما يف س ياق اجامتعي وس ياس غري مواتب.
متطرف
أ كثريا ما تلجأ جامعات العنف املتطرف يف العامل العريب /االساليم اىل اس تخدام انتقايئ وتفسري ّ
للنصوص االسالمية التأسيس ية .كام تلجأ اىل خطاب بالغي دين لهنا ال متتكل اللغة الس ياس ية ،بسبب فقر
الثقافة الس ياس ية يف العامل العريب /االساليم بعد عقود من الاحتالل والطغيان .وتفضل صياغة مظاملها وخسطها
والتعبري عن مطالهبا بلغة دينية غنية مبفردات تتعلق ابلعدل واالنصاف امتلكهتا هذه امجلاعات وتضلعت فهيا.
ب يف حبث أجراه عباس ابرزيغار وأخرون ،بعنوان "مقارابت مدنية ملواهجة التطرف العنيف" ،ذكر املؤلفون أن
"املعنيني اذلين اس تطلعت أراؤمه اتفقوا بأغلبية ساحقة عىل عدم وجود رابط سبيب ميكن التنبؤ به بني اليديولوجيا
والعنف .بل وجد املامرسون أن أس باب العنف معقدة وال-خطية ،ومتجذرة يف قوى نفس ية واجامتعية وس ياس ية
متنوعة" .انظر:
Abbas Barzegar, Shawn Powers and Nagham El Karhili. Civic Approaches to
Confronting Violent Extremism: Sector Recommendations and Best Practices.
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السبيالن  4و :5الفرد منيع عىل اغراء تغيري املوقف ويقاوم الاجنرار اىل املوقف املتطرف
مث التطرف .وهو ير ّد عىل الاعتداء أو االقصاء – ضده أو ضد غريه – اما عّب الوسائل
القانونية مثل العنف غري املتطرف (السبيل  ،)4أو الوسائل غري العنيفة مع اميان راخس
بأهنا الطريقة الكرث فاعلية ورشعية وقانونية الحداث تغيري اجيايب (السبيل .)5
ان التحدي اذلي يواجه أي اسرتاتيجية الزاةل التطرف هو تقليص احامتل الس بل  1و2
و ،3ابلزتامن مع زايدة رحجان السبيلني  4و.5
ّ
التطرف
 .3مقاربات إزالة

حفز اطالق المني العام للمم املتحدة خطة العمل ملنع التطرف العنيف يف كنون أول/
ديسمّب  ،2015تطوير كثري من "خطط العمل الوطنية" حول املوضوع نفسه يف ش ّت
أرجاء العامل .يفرتض أن هذه اخلطط الوطنية اس متدت الهاهما من خطة العمل العاملية؛
لكن كثريا من النظمة الاستبدادية يف العامل اس تغلت يف الواقع هذه الفرصة العادة تدوير
ترشيعات ماكحفة االرهاب املدمرة للحرية مضن هذه اخلطط ،المر اذلي سبب انهتأكت
فاحضة حلقوق االنسان .يرى هرييف غونسولني ،املستشار املس تقل لشؤون السالم
والمن ،أن "هناك حنو  40برانجما خمتلفا ملاكحفة الرادياكلية يف أحناء العامل ]...[ .ويشتبه
يف أن بعضها وس يةل موهة تس تغل اخضاع اجلهاديني واعادة توجهيهم من أجل أهداف
أكرث اتساقا مع مصاحل احلكومات الراخسة".22
معظم املؤسسات ادلينية ومراكز الحباث اليت ترعاها ادلوةل وتش تغل عىل "ازاةل
ا ّن َ
التطرف العنيف" ،تَعتّبها امجلاعات املس هتدَ فة خاضعة لس يطرة
الرادياكلية" أو "ماكحفة ّ
مقربة مهنا عىل أقل تقدير ،وذلكل ترفضها .لكن مشاركة منظامت اجملمتع
احلكومات ،أو ّ
التطرف مبقاربة ترش يد اخلالفات
املدين تزداد ابطراد ،الس امي تكل العامةل يف جمال ازاةل ّ
Georgia State University. September 2016. Available online at:
http://tcv.gsu.edu/files/2016/09/Civic-Approaches-Sept-8-2016-Digital-Release.pdf
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(جممتع بناء السالم) ،وقد صدر [ابالجنلزيية] عدد من املنشورات يف الس نوات الخرية
تقدّ م بدائل للمقاربة المنية الصلبة الزاةل التطرف ،مثل" :عامل ذكوري :اس تكشاف دور
التطرف العنيف"" ،23اجراءات للوقاية من الرادياكلية :الوضع
املرأة يف مواهجة االرهاب و ّ
التطرف العنيف"" ،25املقارابت املدنية
الراهن يف سويرسا" ،24ازاةل الرادياكلية أو تراجع ّ
التطرف العنيف :التوصيات القطاعية وأفضل املامرسات"" ،26تعزيز املرونة
ملواهجة ّ
التطرف"" ،27عرشية ضائعة :اعادة التفكري يف الرادياكلية
الاجامتعية ضد
ّ
التطرف العنيف :من منظور بناء السالم".29
التطرف""،28ماكحفة ّ
و ّ
ّ
فخ ز ز
.1.3
اليعة األمنوية-الجهادوية

تمتث ّل احدى طرق ازاةل التطرف يف برت الطرف العىل من توزيع املنحىن اجلرس .هذا
هو مبدأ الاستئصال بال متيزي ،أي املقاربة المنية الصافية والصلبة ،أو الزنعة المنوية.
وقد أظهرت هذه املقاربة يف العقدين الخريين حمدوديهتا ،فهيي ال تفتقد الفاعلية حفسب
بل تفرز نتاجئ عكس ية .30فتعابري مثل "تدمري امجلاعة" ليست يف الواقع سوى ومه خداع،
اذ ميكن قتل فرد ،وهزمية تنظمي عسكراي لفرتة مؤقتة ،لكن اذا مل تس تأصل الس باب
اجلذرية للتطرف ،سوف ينبعث التنظمي جمددا ،أو السوأ سوف يُبعث تنظمي أشد عنفا
من رماده.
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معل ّية ّ
كام تزنع هذه املقاربة اىل تعزيز وتوس يع الطرف الدَن من الاستسالم والاعزتال .وقد
قُدم ذكل زورا ابعتباره شالك من الرجوعية أو املرونةأ ،ما يسهم يف أغلب الحيان
ابحلفاظ عىل الوضع الاجامتعي والس ياس القامئ واجلائر .وهذا بدوره يعيد ابلرضورة القوة
للطرف العىل من املنحىن.
ان عالقة الزنعة المنوية ابلمن مثل عالقة الزنعة اجلهادوية ابجلهاد (أو االرهابوية
ابالرهاب) :الكهام شالكن فاسدان .بل ليست الزنعة المنوية يف الواقع سوى صورة
عاكسة للزنعة اجلهادوية أو االرهابوية ،وتتغذى ك مهنام عىل الخرى.

ميكن اعتبار المن ،مثل السمل ،حاجة أساس ية وحق جوهري من حقوق االنسان .أما

تعرف الرجوعية أو املرونة يف العلوم الفزيايئية بأهنا "خاصية يف املادة متكهنا من اس تعادة شلكها أو وضعها الصيل
أ َّ
بعد تعرضها للثن أو املط أو الضغط" (.)American Heritage Dictionary of English Language
ويه تتصل بـ"ُك الطاقة الاكمنة اخملزن يف مادة مرنة حني يتغري شلكها" (.)Collins English Dictionary
والس تعادة الشلك الصيل ،جيب أن تطلق املادة الطاقة اخملزونة ،ولكام ازدادت مرونة املادة ،ازدادت معها
سالسة انتقال الطاقة .أما يف حاةل املواد القل مرونة ،فسوف يتسبب نقل الطاقة ابهنيار قد يكون عنيفا .ويؤدي
االقصاء واالحباط دورا يش به القوانني الفزيايئية؛ اذ ينقالن اىل الفرد أو مجموعة الفراد قدرا من الطاقة العاطفية
اليت جيب افراغها وحتريرها يف مرحةل ما .وغياب حزي احلرية الاكيف الاتحة حتول سلس للطاقة سوف يؤدي اىل
انفجار أو اهنيار .ان اجملمتع املرن ليس اذلي يلجأ اىل الانسحاب والاعزتال ويقبل االقصاء والظمل؛ بل اجملمتع
املس توعب اذلي يقوم فيه أعضاؤه بأدوار فاعةل ،ويمتتعون ابحلرية ،وابحلاجات الرضورية ،وحقوق االنسان
الساس ية.
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مؤسسة عىل الاعتقاد بأن املقاربة المنية الصلبة يه
الزنعة المنوية فهيي أيديولوجية َّ
الطريقة الوحيدة للتصدي للعنف املتطرف واالرهاب واحالل السالم .ويف أغلب الحيان
تركز الزنعة المنوية عىل احلفاظ عىل وضع قامئ جائر ،وتؤكد عىل أمن ادلوةل ،متجاهةل
بتطرف
أمن االنسان ،وينهتيي هبا املطاف غالبا اىل انهتأكت فظيعة حلقوق االنسان ،و ّ
ادلوةل العنيف ،وابرهاب ادلوةل.
اخملصص لـ"ترش يد اخلالف وبناء السمل يف االسالم"
ّت تعريف اجلهاد يف الفصل الثاين ّ
بأنه هج رد مرشو رع ،همام كن نوعه ،يصدر عن القلب أو اللسان أو اليد ،يف سبيل هللا
الرش داخل النفس (اجلهاد الكّب) ،و ّ
(النية والقصد) ،ملناهضة (الهدف) ّ
ك
ك أنواع ّ
أشاكل الظمل خارهجا (اجلهاد الصغر) ،وأ ّن اجلهاد الصغر (القتال) صنفان :هجاد ادلفع
لصدّ العدوان ،وهجاد الطلب لرفع الظمل والفتنة عن الغري .أ ّما الزنعة اجلهادوية فهيي
أيديولوجيا تقوم عىل الاعتقاد بأ ّن اجلهاد املسل ّح هو الطريقة الوحيدة للتص ّدي للعدوان
اخلاريج و/أو الاضطهاد ادلاخيل ،وأنه غاي رة وليس وس يةل .وينهتيي املطاف ابجلهادوية
يف أغلب الحيان اىل انهتأكت فظيعة حلقوق االنسان وارهاب الفرد أو امجلاعة.
تدعو الزنعتان اجلهادوية والمنوية اىل العنف .اجلهادوية شلك من أشاكل التطرف اذلي
ينهتك الرشيعة االسالمية؛ والمنوية شلك من أشاكل التطرف اذلي ينهتك القانون
ادلول .لكتاهام تتورطان يف الاس تخدام املفرط للعنف خارج اطار القانون .ولكتاهام
ترتكبان جرامئ ضد املدنيني البرايء :اجلهادوية حني تقتل أانسا أبرايء يف أعامل ارهابية،
والمنوية حني تقتل املدنيني ابلطائرات املسرية ومن خالل العقاب امجلاعي و"التجرمي
ابالرتباط والتبعية" .ويف هناية املطاف ،تفشل الزنعة المنوية يف هزمية التطرف العنيف
للمجموعات ،متاما مثلام ُتفق الزنعة اجلهادوية يف مغالبة تطرف ادلوةل العنيف.
 .2.3مقاربة بديلة

مثة طريقة بناءة أكرث جناعة يف التعامل مع التطرف عّب الاس تعادة اىل املوقف الوسطي،
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معل ّية ّ
أي اعادة الفراد وامجلاعات املتطرفة (من الطرفني العىل والدَن) اىل الوضع الوسطي
واس تعادة دور املواطنني الالعنفي الفاعل يف اجملمتع.
تقر الاسرتاتيجية الناحجة الزاةل التطرف ،ابس تخدام تعبري غالتوين ،بأن خلف العنف
(املتطرف) "جرح غائر مل يلتمئ و/أو خالف مل حيل" .وتس هتدف هذه املقاربة ترش يد
اخلالف بني املتطرف (فرد /مجموعة) واجملمتع (حميل ،وطن ،دول) ،عّب ترممي العالقة
بني الطرفني املتنازعني ،وليس ابستئصال أحدهام.

ان أي اسرتاتيجية انحجة الزاةل التطرف جيب أن تكون داخلية املنشأ ،حساسة للس ياق
احمليل .وحي ّذر خبري أفريقي يف الوقاية من التطرف العنيف من اس ترياد مقارابت أوربية
عند التعامل مع جامعات العنف يف العامل العريب ومنطقة الساحل الفريقي .ويعتقد أنه
"ابلنس بة للوربيني ،هذه امجلاعات كياانت أجنبية متثل هتديدا لمهنم ومن مث جيب
القضاء علهيا .أما ابلنس بة لنا ،فهم أبناؤان اذلين ضلوا السبيل ،وجيب اعتبارمه جزءا من
النس يج الاجامتعي اذلي ينبغي اعادة دجمه .واجبنا اعادهتم اىل سواء السبيل ،وعلينا
التفكري يف كيفية تعامل الغربيني مع حركهتم الميينية العنيفة".31
وابلتال فالتعاطف هو اللكمة املفتاح .فيجب النظر اىل املتطرفني الفراد/امجلاعات
ابعتبارمه برش جيب تقدمي النصح هلم ،ال كياانت جمردة جيب استئصالها .ا ّن ش يطنة
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املتطرفني ونزع انسانهيم وصفة أمنية صلبة تس هتدف بناء اجامع عىل رضورة القضاء املّبم
عىل "الرش" ،بيامن يقدم التعاطف الوصفة املناس بة للوصول اىل هؤالء الفاعلني
ومساعدهتم ،واالصغاء اىل مظاملهم ،والاعرتاف مبعاانهتم واجلانب الصحيح يف خطاهبم،
اضافة اىل اجلزء املرشوع من أهدافهم ،ويف الهناية انقاذ أكّب عدد مكن مهنم ،لهنم حضااي
أيضا.
ان الاسرتاتيجية الناحجة الزاةل التطرف جيب أن تتصدى للخطوات الثالثة يف معلية
التطرف ،وعدم الرتكزي حرصا عىل اخلطوة الخرية املؤدية اىل العنف .فالوقاية من التطرف
والعنف تعن التعامل مع القلوب والعقول واليدي ،والتعاطي مع الس باب ،واحلجج،
والفعال.
أ -تغيري املوقف
جيب التعامل مع دوافع الكراهية وأس باب العنف اجلذرية كام أوجزهتا ثالثية الظمل "اجلهل-
العدوان-االقصاء".
يتقلص اجلهل بتشجيع اللقاءات اليت تعزز التعارف ،وتفكك القوالب المنطية اجلاهزة،
وتبن الثقة .ويقود ذكل اىل اعرتاف واحرتام متبادلني ،ووضع تصور لتشارك أفضل ،أي
عدم الاكتفاء ابلتعايش/التساكن السليب بل تطويره اىل تفاعل اجيايب مشرتك .وال ميكن
تصور اللقاء مع صعود الزنعة الهوايتوية – ويه شلك فاسد من أشاكل احلاجة اىل الهوية
– املنغلقة والقامئة عىل معارضة الهوايت الخرى.
ويتقلص العدوان بتشجيع عالقات دولية ووطنية أكرث عداةل اعامتدا عىل قوة القانون ،ال
عىل قانون القوة .وهذا هجد مجعي عاملي ،ال يشمل النخب حفسب بل اجملمتعات املدنية
برمهتا.
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معل ّية ّ
ويتقلص االقصاء بتشجيع املشاركة الشامةلأ يف بناء اجملمتع وادلوةل ،عّب حماربة الهتميش
عىل ك مس توى ،ومنح الناس مساحة للتعبري عن أهدافهم بأسلوب سلمي.
ب) ادلمع اليديولويج
املتطرف
يف الس ياق االساليم ،يقتيض التعامل مع التدعمي اليديولويج/ادلين للموقف ّ
الاستامثر يف التعلمي (الرمسي وغري الرمسي) واالعالم (السائد والبديل) .ومن الرضوري
املتطرفة
الرتوجي ملفهوم الوسطية بديال ّ
للغلو بني الطفال ومضن امجلاعات الش بابية ّ
املتطرفة
وحولها ،فاجلهل ابلتعالمي ادلينية الصحيحة ،جيعل الكثري عرضة جلاذبية امجلاعات ّ
أ يف عام  ،2011جلب "الربيع العريب" المل وامحلاسة اىل رشاحئ واسعة من اجملمتعات العربية ،الس امي طريف
الطيف السلفي :التقليدي واجلهادي .فانتقل بعض السلفيني برسعة اىل املوقف الوسطي بوصفهم "نشطاء
س ياس يني" ،كوهنم شهدوا فضيةل التغيري الالعنفي واملشاركة الس ياس ية .وتأسس حنو عرشين حزاب س ياس يا سلفيا
منذ عام  2011يف موريتانيا ،وتونس ،وليبيا ،ومرص ،والمين .ابملقابل ،لكام واهجت العملية ادلميقراطية يف العامل
العريب رضبة (تدخل عسكري عىل سبيل املثال) ،حتولت اىل ما يش به قوة انبذة تدفع بعض السلفيني بعيدا عن
املوقف الوسطي التشاريك .فهيي اما جتذهبم اىل الوراء ،اىل املوقف التقليدي ،وتؤكد اعتقادمه بأن الس ياسة ال
تؤدي اال اىل الانقسام والفتنة ،أو تدفعهم قدما اىل أعامل العنف ،وتؤكد رأُّيم بأن الس ياسة غري فاعةل يف العاملني
العريب واالساليم .ا ّن انقالب اجلزائر يف كنون أول /يناير  ،1992بعد فوز اجلهبة االسالمية لالنقاذ يف الانتخاابت
العامة ،وخنق غزة يف أعقاب فوز حامس يف الانتخاابت العامة ( ،)2006وانقالب  3متوز /يوليو  2013يف مرص
السقاط الرئيس املنتخب محمد مرس وحل الّبملان املنتخب ،ولكها تبعها انتشار خطاب "ماكحفة االرهاب"،
و"احلرب عىل االرهاب" اليت ُشنت عىل حضااي التدخل العسكري ،أدت اىل والدة جامعات سلفية مسلحة يف
اجلزائر (يف تسعينيات القرن املايض) ،ويف غزة (أواخر العقد الول من القرن احلال) ،ويف مرص بعد عام .2013
وليس اجتذاب داعش للش باب العريب مقطوع الصةل عن الرضبة اليت وهجت مؤخرا اىل معلية ادلمقرطة اليت
أطلقها "الربيع العريب" .انظر:
Alistair Davison, Lakhdar Ghettas, Halim Grabus, Florence Laufer. Promoting

Constructive Political Participation of New Faith-Based Political Actors in the Arab
Region. Cordoba Foundation of Geneva, 2016. Available at: https://bit.ly/3cQBE7C
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املتطرف .وجيب أن ّ
يتوىل هممة تقدمي هذا المنط من اخلطاب
ولتّبيراهتا ادلينية للعنف ّ
البنّاء علام رء انفذون ،غالبا ما يكونون رادياكليني ،مشهو رد هلم ابلعمل الرصني والاس تقاللية،
عّب قنوات ووسائط موثوقة .فأ ّي استامثر يف ش يوخ ال يمتتّعون ابملصداقية ،وان كنوا
معروفني ومعتّبين يف ادلوائر الرمسية ،ليس اال هدرا للموارد يؤدي اىل نتاجئ غري فاعةل
بل حّت عكس ية.
طور معهد قرطبة للسالم جبنيف مهنجية للعمل مع القادة ادلينيني ذوي املصداقية
وقد ّ
املتطرف 32وقد ُج ّربت هذه املهنجية بنجاح يف
وارشاكهم يف الوقاية من ّ
الغلو والعنف ّ
عدّة برامج ومشاريع يف العامل العريب ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء ونيجرياي وحوض
حبرية تشاد .وتش متل املهنجية عل س بع خطوات ويه )1( :البحث املكتيب وامليداين
املتطرفة؛ ( )2بناء
الكثيف واملس تفيض لفهم الس ياق والتارخي وأس باب ظهور امجلاعات ّ
الثقة مع الفاعلني ذوي املصداقية وازاةل أ ّي شكوك طبيعية يف دوافع وأهداف املسار ويف
احامتل وجود أجندات خفية؛ ( )3اعداد ا ِخلطاابت (الرسدايت) البنّاءة البديةل بعد حتليل
املتطرفة من ِقبل علامء ادلين ذوي
اخلطاابت واحلجج ادلينية اليت تس تخدهما امجلاعات ّ
املصداقية ،يف ضوء معرفهتم العميقة مببادئ الرشيعة واملاهمم مبقاصدها؛ ( )4التحقّق من
ّ
حصة اخلطاابت البديةل ،عادة عن طريق عقد اجامتعات جملموعة أكّب من النظراء من علامء
ادلين ذوي املصداقية؛ ( )5اس تخالص وتطوير الرسائل اليت تس هتدف جامهري خمتلفة،
من علامء متفقّهني اىل رشاحئ من اجملمتع دلُّيا معرفة متواضعة بتعالمي االسالم؛ ( )6نرش
ملتطرفة عّب
الرسائل املس تخلصة لتصل اىل امجلهور الكرث عرضة الغراء الرسائل ا ّ
الوسائل التقليدية من خطب املساجد والندوات واحملارضات املذاعة واملتلفزة ،ووسائل
التواصل الاجامتعي؛ ( )7املراقبة وقياس النتاجئ ابس تعامل مؤرشات موضوعية تُص ّمم يف
بداية العملية.
ج) تغيري السلوك
تعد االجراءات المنية الوقائية والردعية رشعية ورضورية للوقاية من العنف املتطرف
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التطرف وس بل ازالته
معل ّية ّ
وماكحفته .لكن جيب أن تكون قانونية ،وعادةل ،حترتم حقوق االنسان وكرامته .فالوكالت
احلكومية اليت تفشل يف الزتام هذه املبادئ ،ومتارس العقوابت امجلاعية العشوائية،
والاغتياالت غري القانونية ،وال تكتفي مبعاقبة الفعال حفسب بل الراء والفاكر والنوااي
تطرف ادلوةل العنيف ،وتفشل يف هناية
أيضا ،ال توفر المن جملمتعاهتا؛ بل تس تخدم ّ
املطاف يف وضع حد لتطرف الفراد وامجلاعات العنيف اذلي يفرتض أن حتاربه ،وتسهم
عىل عكس ذكل يف بعثه واس تدامته.
املتطرف نرش املواد الساس ية للقانون االنساين ادلول،
يتطل ّب تغيري السلوك العنيف ّ
والقانون ادلين للحروب بني امجلاعات املسلحة ،من خالل قنوات ونواقل حتظى
ابملصداقية؛ اضافة اىل تشجيع ثقافة الالعنف ابلوسائل املناس بة املتكيّفة مع الس ياق
احمليل .كام جيب تشجيع الش باب عىل اس تخدام الالعنف الاسرتاتيجي الحداث التغيري
الاجامتعي/الس ياس ،وتعريفهم بفاعلية هذا السلوب يف حاالت التباين يف القوة.
 .4خالصة

شهد العامل االساليم زايدة اثبتة يف كثافة ومدى التطرف والعنف .وجسدت "القاعدة"
رمز هذه الظاهرة طوال ثالثة عقود .لكن العقد الخري شهد صعود "بوكو حرام" يف
نيجرياي ،و"حركة الش باب" يف القرن الفريقي ،وظهور "داعش" يف العراق وسورية
وغريهام ،مع مس توى أعىل من الفظاعات اليت ارتكبهتا هذه امجلاعات املسلحة .من الواحض
أن العنف عامل مزعزع لالس تقرار يف البدلان اليت ينترش فهيا ويف املنطقة كلك .ذلكل
يتوجب عىل مجيع ادلول ومجيع رشاحئ اجملمتع الاضطالع مبهمة حماربة التطرف والعنف،
والمه الوقاية مهنام .وجيب أن تكون أي اسرتاتيجية وطنية يف هذا اجملال حملية املنشأ
مالمئة للس ياق الاجامتعي والثقايف احمليل.
التطرف .ومن
من المهية مباكن اس تخدام املصطلحات الصحيحة يف حماربة العنف و ّ
التطرف والرادياكلية والعنف،
اجلوهري ،للرصامة الفكرية والفعل املؤثر يف أن ،المتيزي بني ّ
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وفهم كيف ترتبط هذه املصطلحات ببعضها البعض .من املهم أيضا ادراك الس بل املتنوعة
املؤدية اىل الكراهية والعنف ،واستيعاب معلية التطرف جبميع تعقيداهتا .هذا رشط
مس بق لتصممي أي برانمج الزاةل التطرف يسعى الحداث تأثري حقيقي .لقد أظهرت
املقارابت المنية الصلبة حمدوديهتا يف العقدين الخريين ،وحان الوقت لالستامثر يف
ترش يد اخلالفات ،وتبن مقارابت لكية تتعامل مع مجيع خطوات معلية التطرف ،ومجيع
عوامل اجلذب وادلفع املؤدية اىل العنف ،مبا يف ذكل الس باب اجلذرية ،والظروف
املفامقة ،والبيئة املساعدة.
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ّ
 .1مقدمة

يطرح التفاعل بني العامل االساليم والغرب ،وعىل وجه اخلصوص التواجد االساليم
متنوعة تنعكس يف كثري من الحيان
املتنايم يف أورواب – ويف الغرب معوما – ،حتدايت ّ
عىل شلك توتّرات داخل اجملمتعات الوروبية ويف ادلول االسالمية ،تغذُّيا الاعتبارات
الس ياس ية والاقتصادية ،وقد يسامه فهيا الانطباع السائد مبواهجة بني منظوميت ِقمي
متباينتني .ويدخل هذا النوع من اخلالف يف اطار اخلالفات الضخمة بني املناطق والقالمي
شري اليه يف الفصل الثالث عن "ثالثية اخلالف والعنف والسمل".
الكّبى واحلضارات كام ُأ َ
يناقش هذا الفصل أشاكل التعامل احلا ّد مع االسالم يف الغرب وكيفية التعامل معها،
ويعرض أمثةل عن التوترات االسالمية-الغربية القدمية واحلديثة ،ويعرض ردود فعل
املسلمني عن الاس تفزازات اليت تلحق هبم يف الغرب وحياول تقدمي تفسريات لها.
ر ُ
ز
اإلسالم
العالم
ف
سلن
بشكل
درك
ت
الن
ٍ
ي ي
ي
 .2السلوكيات الغربية ي

ميكن تصنيف املواقف والسلوكيات الغربية جتاه االسالم اليت يُنظر الهيا بشلك سليب يف
العامل االساليم اىل س بع فئات.
 )1انتقاد االسالم ( ،)Criticism of Islamأ ْي التشكيك يف ال ِقمي االسالمية وتقيميها
تصور الغرب للتضارب (احلقيقي أو املتخيّل) بني ال ِقمي
من وهجة نظر غربية ،بدافع من ّ
الغربية وال ِقمي االسالمية .انه نقد فكري وعقالين يف اطار جمال املهنجية.
 )2معاداة "االسالموية" أو "االسالم الس ياس" ( ،)Anti-Islamismأ ْي معارضة
تد ّخل االسالم (وادلين بشلك عام) يف اجملال الس ياس ،ويدخل ذكل يف اطار جمال عمل
الس ياسة.
 )3معاداة االسالم ( ،)"Anti-Islam"-ismأ ْي رفض االسالم عىل أساس دين
عقائدي .ويدخل ذكل يف اطار جمال الالهوت.
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 )4رهاب االسالم أو االسالموفوبيا ( ،)Islamophobiaأو اخلوف واحلُك املس بق
الالعقالين جتاه االسالم واملسلمني .ويُعتّب اجلهل ابلخر ،وقةل التواصل ،و"اجلراح
امجلاعية" اجلديدة والقدمية اليت مل تلتمئ بسبب جتاهلها وعدم معاجلهتا ،الس باب الرئيس ية
لهذا اخلوف .ويدخل ذكل يف اطار جمال عمل النفس.
ابلنس بة لهذه الفئات امخلسة ،فان أفضل هنج هو احلوار سواء كن فكراي أو س ياس يا أو
دينيا ،والتبادل لتبديد اخملاوف .ومع ذكل ،مثّة فئات أخرى قد يكون فهيام احلوار والتبادل
غري فعالني.
 )5العنرصية جتاه املسلمني ( ،)Islamo-racismحيث يُنظر اىل املسلمني يف الغرب
عىل أهنم "عرق" غريب غاز ،وهو ما ّيّبر متيزيمه وحّت اضطهادمه .ويدخل ذكل يف
اطار جمال اليديولوجيا .ويف هذه احلاةل اذا مل يكن احلوار جمداي ،ي ُّت اللجوء اىل اس تخدام
الوسائل القانونية.
 )6اس تفزاز املسلمني ( ،)Provocation of Muslimsوهو موقف خبيث وسلوك
عدواين جتاه املسلمني ،يدخل يف اطار جمال عمل المراض .ذلكل ،فان العالج الفعال
الوحيد هو التجاهل والالمباالة ،وميكن أيضا اس تخدام الوسائل القانونية.
 )7التالعب ابملسلمني ( ،)Manipulation of Muslimsأي التحريض اخلبيث
والانهتازي ملا يسمى ابلعنف االساليم خلدمة أهداف خشصية أو جامعية ،س ياس ية أو
اقتصادية ،ويدخل ذكل يف اطار الاسرتاتيجية .يف هذه احلاةل ،أفضل هنج هو التجاهل
يعزز فقط احملرضني يف اسرتاتيجيهتم .مرة أخرى،
أو ر ّد الفعل الالعنفي ،لن العنف ّ
ميكن أيضا اس تخدام الوسائل القانونية يف هذه احلاةل.
يل ّخص اجلدول اليت الفئات الس بعة من املواقف والسلوكيات الغربية جتاه االسالم اليت
يُنظر الهيا بشلك سليب يف العامل االساليم.
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أشاكل التعامل احلا ّد مع االسالم يف الغرب
1
2

3
4
5
6
7

اجملال
التوصيف
الظاهرة
املهنجية
حتدي القمي االسالمية من
انتقاد االسالم
()Methodology
( )Islam-criticismوهجة نظر غربية
عمل الس ياسة
معاداة "االسالموية" أو معارضة تد ّخل االسالم
()Politology
"االسالم الس ياس" يف احلياة العامة
(Anti-
”)“Islamism
عمل الالهوت
معارضة االسالم من
معاداة االسالم
()Theology
أسس عقائدية دينية
(Anti-Islam”-
)“ism
عمل النفس
خوف غري عقالين وأحاكم
رهاب االسالم
()Psychology
مس بقة حنو االسالم
()Islamophobia
واملسلمني
اليديولوجيا
العنرصية جتاه املسلمني النظر للمسلمني ابعتبارمه
()Ideology
"عرقا" غازاي والمتيزي
()Islamoracism
ضدمه
عمل المراض
موقف خبيث وسلوك
اس تفزاز املسلمني
()Pathology
عدواين
( Muslim
)provocation
الاسرتاتيجية
حث انهتازي لردود فعل
التالعب ابملسلمني
()Strategy
عنيفة للمسلمني خدمة
( Muslim
لهداف س ياس ية أو
)manipulation
اقتصادية فردية أو جامعية
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املناظرة
احلوار

احلوار
احلوار،
التعارف
احلوار،
الوسائل القانونية
الالمباالة،
الوسائل القانونية
الالعنف،
الوسائل القانونية
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 .3جذور التوترات اإلسالمية-الغربية
" .1.3صدام الحضارات"

دخلت أطروحة "صدام احلضارات" حقل التجاذب الفكري عىل الصعيد ادلول منذ أن
ّروج لها صامويل هانتينجتون يف مقاةل 1نُرشت يف دورية "شؤون خارجية" يف 1993
أاثرت جضة كبرية ،أتبعها يف س نة  1996بعرض أكرث تفصيال يف كتابه "صدام احلضارات
واعادة بناء النظام العاملي" .2مث عادت هذه الطروحة اىل الساحة الفكرية والس ياس ية
واالعالمية عقب أحداث  11سبمتّب .2001
وميكن تلخيص هذه الطروحة املثرية للجدل يف القول بأن ّه ابنهتاء احلرب الباردة فا ّن أمه
ما ّميزي الشعوب ليس اليديولوجية أو الس ياسة أو الاقتصاد ،ولكن الثقافة ،ويف التنبؤ
بأ ّن الزناعات عىل الصعيد ادلول س تكون بني أمم وجامعات تنمتي اىل حضارات متغايرة،
وأ ّن هذه الزناعات س تكون أشدّ وترية وأطول أمدا وأكرث عنفا من الزناعات بني جامعات
تنمتي اىل نفس احلضارة .وقد ّقسم هانتينجتون االنسانية اىل تسع حضارات رئيس ية ويه:
الغربية ،والرثوذكس ية ،والمريكية-الالتينية ،والفريقية ،واالسالمية ،والهندوس ية
والكونفوش يوس ية ،والبوذية ،والياابنية.
واس تنتج هانتينجتون أ ّن احلدود بني احلضارات س متثل خطوط الامتس يف معارك
املس تقبل ،وأن ّه عىل املدى القريب س يكون الرتكزي عىل الزناع بني الغرب وعدة دول
تنمتي اىل احلضارتني االسالمية والكونفوش يوس ية ،وخاصة احلضارة االسالمية اليت تفصلها
عن احلضارات الخرى "حدود دموية" .كام رت ّب هانتينجتون بناء عىل أطروحته حزمة
من التوصيات حلفظ مصاحل الغرب مهنا :أ) ترقية تعاون أكّب وتعزيز الوحدة داخل
احلضارة الغربية ،خاصة بني شقهيا الورويب والمرييك؛ ب) احلد من توسع القوة
العسكرية لدلول االسالمية والكونفوش يوس ية؛ ج) اس تغالل الفروق والزناعات مضن
ادلول االسالمية والكونفوش يوس ية؛ د) دمع امجلاعات اليت تتعاطف مع قمي الغرب
ومصاحله بداخل احلضارات الخرى؛ هـ) تعزيز الهيئات ادلولية اليت تعكس وتضفي
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رشعية عىل مصاحل الغرب وقميه.
وان كنت هذه الطروحة قد لقيت دمعا من بعض املفكرين الغربيني فقد عارضها الكثري
من الباحثني من منطلقات نظرية خمتلفة ،فالبعض انتقد نظرة هانتينجتون للحضارة
وتصوره لعالقة هذه الخرية ابلثقافة ،3والبعض الخر شكك يف تصنيفه للحضارات
واعتبارها كياانت جامدة ال حركية بداخلها وال تتفاعل بيهنا .ومهنم من ركز عىل اخللفية
الس ياس ية لهذه الطروحة معتّبين اايها أداه العادة صياغة الس ياسة اخلارجية للوالايت
املتحدة بعد اهنيار الاحتاد السوفييت ،كام أشار اىل ذكل املفكر ادوارد سعيد اذلي ر ّد
عىل أطروحة "صدام احلضارات" بأطروحة مضادة يف مقاةل حتت عنوان "صدام
اجلهاالت" خمتها ابلقول أ ّن "نظرية صدام احلضارات حالها كحال فيمل اخليال العلمي ’حرب
العوامل‘ ،أكرث فعالية يف تقوية الغطرسة ادلفاعية من أن تفيض اىل فهم نقدي لالرتباط
املذهل لعرصان".4
غري أ ّن املعارضة الشد وقعا لطروحة "صدام احلضارات" جاءت عىل املس توى التجرييب
حيث انتقدها العديد من الباحثني كوهنا تعمتد عىل "أدةل من قبيل النوادر" وال تستند
عىل أساس جترييب صلب ،فالباحث املغريب محمد براو مثال يرى أ ّن "الامنذج الواردة يف
الطروحة اما أهنا منتقاة بشلك تعسفي (جزئية) أو أهنا غري دقيقة" .5بل ابلعكس فا ّن
ج ّل ادلراسات التجريبية يف جمال عمل اخلالف اليت نُرشت حديثا 6واليت تعرضت
للخالفات ادلولية يف العقود الخرية ،كشفت عن نتاجئ تفنّد الطروحة وأظهرت أ ّن وترية
اخلالفات بني امجلاعات اليت تنمتي اىل حضارات متغايرة مل يرتفع نسبيا عقب انهتاء احلرب
الباردة.
 .2.3خالفات لم ُت ّ
حل وجروح لم تندمل

يف الواقع ال يوجد خالف واحد بني العامل االساليم والعامل الغريب ككتلتني موحدتني ميكن
رده أساسا اىل العامل الثقايف ،ولكن توجد خالفات متفرقة بني أطراف تنمتي اىل العامل
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االساليم وأطراف أخرى تنمتي اىل العامل الغريب ميكن تفسريها يف اطار التارخي واجلغرافية
ابللجوء اىل العوامل اليديولوجية والس ياس ية والاقتصادية .مث ا ّن نظرة املسلمني اىل
العامل الغريب ُتتلف من اقلمي اىل أخر ومن رشحية اىل أخرى يف نفس اجملمتع حسب
الامتس ودرجة الاحتاكك مع احلضارة الغربية .كام أ ّن نظرة الغربيني اىل العامل
مس توى ّ
االساليم ليست واحدة عىل اختالف ادلول والرشاحئ اجملمتعية والاجتاهات اليديولوجية
وقدر الاطالع عىل احلضارة االسالمية .فاذا أخذان مثال نظرة اجلزائريني اىل فرنسا
وبريطانيا ونظرة املرصيني اىل هذين البدلين جندهام متعاكس تني .كام أننا جند نظرة معوم
املسلمني اىل الوالايت املتحدة وبريطانيا ُتتلف متاما عن نظرهتم اىل سويرسا أو السويد.
وابملقابل جند مثال نظرة اليواننيني أو الملان اىل التراك ُتتلف عن نظرة الّبيطانيني أو
الكنديني الهيم.
ا ّن الحداث القريبة املتعلقة بـ" 11سبمتّب" يف الوالايت املتحدة و" 11مارس" يف اس بانيا
و" 7يوليو" يف بريطانيا وقصف أفغانس تان وتدمري العراق وجمازر فلسطني و"جوانتاانمو"
و"بغرام" و"أبو غريب" وصور الاكرياكتري املسيئة للرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل والفالم
املسيئة لالسالم قد أنتجت "جروحا جامعية" معيقة يف اجملمتعات الغربية واالسالمية.
كام أ ّن "جروحا جامعية" أخرى قدمية ،جنمت عن خالفات اترخييةُ ،أ ِمهلت فمل تندمل
ويه ال تزال متثل عقبة يف اس تقرار السمل بني هذه الشعوب ومهنا عىل سبيل املثال ما
خيص احلروب الصليبية يف الرشق الوسط وحماُك التفتيش يف الندلس واحلروب العامثنية
يف أورواب ونكبة فلسطني واجملازر الاس تدمارية يف اجلزائر .وفامي خيص املثال الخري فا ّن
"اجلروح امجلاعية" املتعلقة ابالس تدمار الفرنس يف اجلزائر مل ي ُّت اهاملها حفسب ،بل معل
الّبملان الفرنس يف  10فّباير  – 2005أي بعد أكرث من أربعة عقود من اس تقالل
اجلزائر – عىل "رش امللح" علهيا ابصدار قانون ينص عىل متجيد "ادلور االجيايب"
للحضور الفرنس يف اجلزائر والتنويه به يف الّبامج املدرس ية.
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ز
 .3.3التواجد اإلسالم ر ز
الميايد يف الغرب
ي

التواجد االساليم املزتايد عدداي يف الغرب ،خاصة يف أورواب ،من العوامل اليت تغذي
التنوع املزتايد – بأشاكَل اخملتلفة – يف
التوترات االسالمية-الغربية .ويعود ذكل اىل ّ
اجملمتعات احلديثة يف الغرب وكذكل يف العامل االساليم ،بسبب العوملة والهجرة ادلولية.
غالبا ما يُنظر اىل الوروبيني ذوي ادلاينة االسالمية عىل أهنم "كيان أجنيب" مرتبط
ابلهجرة واللجوء ،ويُ َ
عتّبون "مسلمني" يقميون يف أورواب ،فهم بذكل أصال – أو أصوليا
– مسلمون مث بعد ذكل أوروبيون .وال غرابة اذن أن يطالب بعض املتطرفني – مثل
اريك زمور ( )Eric Zemmourيف فرنسا – بطردمه من أورواب ،لهنم ،يف نظر هؤالء
املتطرفني ،يشلكون خطرا دامهـا عىل البدلان الوروبية ،وشالك من أشاكل "الطابور
اخلامس".
ا ّن هذه النظرة جتانب الواقع الاجامتعي اجلديد يف الورويب املمتثل يف التواجد االساليم
قارة الوروبية ،وينبغي تصحيح هذه النظرة لهنا تسامه يف
يف املشهد متعدد ادلايانت لل ّ
اخللط بني اشاكليتني منفصلتني وهام :من هجة ،التواجد االساليم يف أورواب ابسهاماته
وابخملاوف اليت قد يثريها ،ومن هجة أخرى ،ظاهرة الهجرة مبا تطرحه من حتدايت داخل
اجملمتعات الوروبية .وجيدر ابلتال يف اخلطاب العمويم احلديث عن "الوروبيني ذوي
ادلاينة االسالمية" عوض "املسلمني الوروبيني" ،أو "مسلمي أورواب" ،أو "املسلمني
املقميني يف أورواب" ،وحّت عبارة "اجلالية االسالمية يف أورواب" ينبغي جتنهبّ ا لس ببني،
فهيي تل ّمح اىل الانطواء عىل اذلات وتويح بأ ّن مصري هذه اجملموعة من املواطنني هو
حتـمـا اجلالء.
خالفا ملا كن عليه احلال منذ عقود خلت ،مل يعد التواجد االساليم يف أورواب مرتبطا
حرصا بظاهريت الهجرة واللجوء ،بل أصبح مظهرا جليا يف املشهد الورويب احلديث.
وال شك أ ّن هذا المر يطرح عددا من االشاكليات للوروبيني ذوي ادلاينة االسالمية
وأيضا ملواطنهيم غري املسلمني .ومن أمه االشاكليات املطروحة تكل املتعلقة ابل ُهوية اليت
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أصبحت مركّبة وأحضى التعامل معها أكرث تعقيدا من ذي قبل .مفن هجة ّ
يتعني عىل
الوروبيني من ذوي ادلاينة االسالمية واملنحدرين من أصول غري أوروبية أن جيدوا صيغة
ُمثىل للربط بني مفاهمي املواطنة واجلنس ية وادلاينة ،ويه مكوانت أساس ية لل ُهوية .ففامي
كنت "حقيبة السفر" دوما عالقة يف ذهن الجيال السابقة من املهاجرين اىل أورواب من
اجلنوب وذكل حلنيهنم الثابت لوطاهنم الصلية ،ترى الجيال اجلديدة من الوروبيني
املقر اذلي متارس
من ذوي ادلاينة االسالمية أ ّن أوطاهنا الوروبية يه املس تقر ادلامئ و ّ
متسكة ابنامتهئا االساليم .ومن هجة اثنية ّ
يتعني عىل
فيه املواطنة ،ويه يف نفس الوقت م ّ
الوروبيني من غري املسلمني أن يعوا العالقة اليت تربطهم بنوع جديد من املواطنني
يدينون بدين كن تقليداي مرتبطا يف الوعي امجلاعي الورويب ابلرشق ،مبا حيمهل هذا
املصطلح من خيال .ومن الرضوري اطالق تبادل بني مجيع الطراف لتحديد ماهية
ومعامل ُهوية أوروبية تتالءم مع واقع القرن احلادي والعرشين.
ُ
ز
المسلمي معها
 .4أزمات إسالمية-غربية حديثة وتفاعل

اندلعت العديد من الزمات االسالمية-الغربية بعد أحداث  11سبمتّب  2001تس ّببت
فهيا رسومات كرياكتورية وأفالم فيديو مسيئة لالسالم واملسلمني جاءت كردّة فعل عىل
تفجريات نيويورك.
لع ّل من الحداث الوىل اليت أاثرت أزمات اسالمية-غربية فمل "اخلضوع" القصري (12
دقيقة) اذلي أخرجه اخملرج الهولندي ثيو فان غوخ ( )Theo van Goghبناء عىل
مشوه لدلين االساليم كتبته الّبملانية الهولندية من أصل صومال أاين حريص
سيناريو ّ
عيل ،و ّت عرضه يف  29اغسطس  2004عىل ش بكة تلفزيونية يف هولندا .أاثر الفمل
موجة من السخط دلى املسلمني يف أورواب ويف العامل االساليم ،و ّت اغتيال اخملرج ثيو
فان غوخ يف  2نومفّب  2004من طرف محمد بويري ،هولندي من أصل مغريب.
ّمث تلته الرسوم الاكرياكتورية حتت عنوان "وجه محمّد" اليت نرشهتا يومية ييالندس بوسنت
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( )Jyllands-Postenادلامناركية يف  30سبمتّب  ،2005واليت جرت اثرها مظاهرات ملا
يقارب مخسة أالف مسمل يف ادلامنارك .وقامت العديد من اجلرائد أعادت نرش الصور،
مّا أدّى اىل انتشار الغضب الشعيب يف العامل االساليمّ .مث رفض الوزير ال ّول ادلامناريك
فوغ رامسوسن اس تقبال السفراء العرب مّا أدّى اىل تأ ّزم الوضع .ووقعت اثر ذكل
مظاهرات ُتلّلهتا أعامل عنف يف عدد من العواص االسالمية ،كام ُأطلقت محةل مقاطعة
البضائع ادلامناركية يف العامل العريب.
ّمث جاء انتاج فيديو فمل "فتنة" من طرف الس ياس الهولندي غريت فيدلرز ( Geert
 )Wildersاذلي نرشه عىل الانرتنت يف  27مارس  ،2008و ّت جتاههل اىل ح ّد بعيد.
ّمث تاله انتاج فيديو أخر بعنوان "براءة املسلمني" يف الوالايت املتحدة المريكية وبث ّه
عىل االنرتنت يف  1يوليو يف  ،2012مّا تسبّب يف موجة من العنف ،مبا يف ذكل الهجوم
عىل القنصلية المريكية يف بنغازي ومقتل دبلوماس يني.
مثّة أيضا اعادة نرش الرسوم الاكرياكتورية املسيئة للرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل من طرف
الس بوعية الفرنس ية الساخرة شارل ايبدو يف  19سبمتّب ّ ،2012مث يف  1سبمتّب
املدرس سامويل ابيت ( )Samuel Patyيف فرنسا عقب
 ،2020مّا تسبّب يف اغتيال ّ
عرض الرسوم عىل تالمذته ،من طرف شاب من أصل شيشاين يُدعى عبد هللا
أنزوروف.
عند حتليل ردود أفعال املسلمني ِلـام شعروا به عىل أنه جهوم عىل االسالم ،جيب تويخ
احلذر والمتيزي بني خمتلف الفاعلني :احلكومات ،واحلركت الس ياس ية وادلينية ،واجملمتع
املدين كلكّ  .فقد يُظهر ك واحد مهنم نفس املوقف لكهنم خيتلفون يف الاهامتمات
وادلوافع.
ومن املرشوع طرح السؤال :ملاذا أصدر وزراء ادلاخلية العرب ،يف هناية اجامتعهم بتارخي
 31يناير  2006يف تونس ،بياان يطالبون فيه بـ"عقوابت صارمة" من طرف احلكومة
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ادلمناركية ضد مؤلفي الرسوم الاكرياكتريية املسيئة للرسول عليه الصالة والسالم؟ حيث
يصدر هذا املوقف من القيادات الوىل لرجال الرشطة العرب اذلين اعتادوا يف مناس بات
عديدة عىل العدوان عىل قداسة احلياة (من خالل الانهتأكت اجلس مية واملهنجية حلقوق
االنسان) ،مدركني أن النفس البرشية أكرث قدس ية يف االسالم من أي رمز دين.
من الواحض أن مواقف وسلوك بعض الفاعلني احلكوميني يف بعض ادلول االسالمية
مدفوعة ببعض املصاحل الس ياس ية .فميكن أن يكون ذكل لالس هتالك ادلاخيل (تبديد
الضغط الشعيب ،اس تغالل ادلين واس تخدامه كوس يةل للتّبير الس ياس ،وما اىل ذكل)
أو قد يكون َل بعد دول (وس يةل للهروب من العزةل ،ومواهجة الانتقادات الغربية حول
حاةل حقوق االنسان ،اخل.).
وخبصوص اجملمتعات املسلمة فهيي تتفاعل بطريقتني عندما يتعلق المر مبواهجة ما تعتّبه
أفعاال "اس تفزازية خبيثة" من الغرب :تنصح الوىل بوجوب جتاهل هذا النوع من السلوك
ببساطة ،ل ّن أ ّي نوع من ر ّد الفعل لن مينحه سوى دعاية جمانية ،بيامن تعتّب الثانية أنه
قوي من أجل ارسال اشارة للغرب بأن
جيب عىل العامل االساليم اظهار ر ّد فعل مو ّحد ّ
مثل هذه "االساءات" غري مقبوةل وجيب أن تنهتيي .ويويص الاجتاه الخري ابس تخدام
أدوات متناس بة رشعية/قانونية مثل املقاطعات الاقتصادية ،واملظاهرات السلمية،
والعرائض ،وما اىل ذكل .لكن من الواحض أن هناك دامئا أقلية من الناس تنض ّم اىل هذا
النوع من الاحتجاج مع ميل اىل اللجوء اىل الوسائل العنيفة.
خالل الزمة اليت أاثرهتا الرسوم الاكرياكتورية ادلمناركية ،متكّنت اجملموعة الخرية من تعبئة
الشارع االساليم .وقد ساعدها معالء ادلوةل اذلين يتقامسون نفس املواقف مع امجلاهري،
لكن ليس ابلرضورة نفس املصاحل والاحتياجات .كن هذا الاس تخدام الس ياس واحضا
يف العديد من البدلان االسالمية مثل سوراي ولبنان وليبيا ،حيث ال يُسمح ابلتجمع دون
موافقة السلطات .لكن الاحتجاجات انهتت ابملوت وادلمار (احراق السفارات).
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وعندما ّت عرض الفيمل الهولندي "فتنة" عىل االنرتنت من قبل الس ياس الهولندي الميين
املتطرف خريت فيدلرز يف  27مارس  ،2008ت اختيار الهنج الول (جتاهل الاس تفزاز).
مفن الواحض أن الرأي العام املسمل ّ
تعمل بعض ادلروس من أزمة الرسوم الاكرياكتورية
ادلمناركية فامي يتعلق بتأثري أفعاهلم عىل املس توى ادلول ،وحقيقة أن حكوماهتم
"اس تخدمت" مظاهراهتم س ياس يا .يف الواقع ،عىل الرمغ من الُكّ الهائل من ادلعاية اليت
س بقت عرض فيمل "فتنة" ،مل حيظ الفيمل ابهامتم حقيقي يف هولندا ويف العامل االساليم،
وكن رد الفعل الوحيد امللحوظ عليه هو انتاج أفالم فيديو ،مثل "الشقاق" 7و "ما وراء
الفتنة" 8اليت حاولت افقاد فمل "الفتنة" للمصداقية من خالل عكسه ،ابس تخدام نفس
البناء والتقنية واخلطاب املامثل مع رساةل مقلوبة ،واستبدال القرأن ابلكتاب املقدس،
والتارخي االساليم ابلتارخي املس يحي .واس تخدم صانعو هذه الفالم ،بوعي أو بغري وعي،
يف مواهجة فمل "فتنة" ،بعض املبادئ الساس ية السرتاتيجية ماكحفة المترد (أ.)COIN
عالوة عىل ذكل ،اس تخدم فمل "الشقاق" الفاكهة لزايدة التأثري ،فأهنيى املنتج/املعل ّق عىل
هذا الفيمل حتذيرا لل ُمشاهد املس يحي مفاده" :من فضكل ال تشعر ابالهانة من هذا الفيمل.
انه هراء .أعرتف بذكل .متاما مثل الفيمل الخر ...حيث فعل الس يد فيدلرز اليشء نفسه.
فيمل "فتنة" خاطئ ،كام هو خطأ فيمل "الشقاق" .لقد صنعته يف  12ساعة .وقام الس يد
فيدلرز بذكل يف  3أشهر .ال يوجد سوى اَل واحد ...وهو هللا .دعوان جنعل هذا العامل
9
ماكان أفضل".
كن من املتوقّع أن تكون احللقة املؤسفة من رسوم "وجه محمد" املسيئة وردود الفعل
العنيفة يف بعض مدن العامل االساليم قد بيّنت مجليع الطراف كيف ميكن لالس تفزاز
وعزز ر ّد الفعل السلمي عىل فيمل
ورد الفعل العنيف عليه أن ُّيدّ دا السالم العامليّ .
"فتنة" هذا التوقّع .لكن ّ
بث فيمل "براءة املسلمني" عىل الانرتنت يف  1يوليو 2012

Counter Insurgency

274

أ

التوتّرات االسالمية–الغربية
ونرش الرسوم الاكرياكتورية املسيئة للنيب محمد صىل هللا عليه ّ
وسمل يف  19سبمتّب 2012
من طرف الس بوعية الفرنس ية الساخرة شارل ايبدو ،والغضب امجلاهريي والتظاهرات
العنيفة اليت أاثرهتا يف بعض البدلان االسالمية مث اعادة نرش الرسوم من طرف نفس
اجلريدة يف  1سبمتّب  ،2020تشري للسف اىل أن ادلرس مل ي ُّت تعلمه من الحداث
السابقة.
فيمل "براءة املسلمني" ورسوم شارل ابدو الاكرياكتورية عبارة عن اس تفزازات ،عىل
الرمغ من تسويق املؤلفني لها مكساهامت لدلفاع عن احلرية الفنية وحرية التعبري .وقد
الحظ بعض احملللني الس ياس يني أن الرسوم الاكرياكتورية تتبع منطقا انهتازاي وجتاراي حبتا
لتعزيز املبيعات املرتاجعة للس بوعية الفرنس ية ،يف حني قيل أ ّن ادلافع وراء الفيمل هو
أهداف س ياس ية تتعلق حبمةل الانتخاابت الرئاس ية يف الوالايت املتحدة ،وابلتوترات بني
ارسائيل والوالايت املتحدة المريكية بشأن ايران ،وارادة بعض الطراف ،من أفراد
التحرر اليت جرت يف العامل العريب بعد عام .2011
وجامعات ،لتقويض ديناميكيات ّ
خاصة الهجوم عىل القنصلية
لقيت أعامل العنف اليت أعقبت عرض فيمل "براءة املسلمني"ّ ،
المريكية يف بنغازي ومقتل دبلوماس يني ،ادانة واسعة حول العامل ،خاصة يف العامل العريب
واالساليم .كام ّت التنديد ابلعنف املو ّجه من ِقبل صانعي الفالم جتاه املسلمني .ويف
البيان املشرتك للممثل السايم لالحتاد الورويب للشؤون اخلارجية والس ياسة المنية،
ومفوض
والمني العام ملنظمة التعاون االساليم ،والمني العام جلامعة ادلول العربيةّ ،
السالم والمن يف الاحتاد الفريقي ،اذلي نُرش يف  20سبمتّب  ،2012أعلنت املنظامت
جراء انتاج فيمل همني لالسالم" .كام
االقلميية الربعة أهنا تشارك "معاانة املسلمني من ّ
أعلنت مفوضة المم املتحدة السامية حلقوق االنسان ،انيف بيالي ،يف  14سبمتّب ،2012
مشوهة بشلك خمز للمسلمني"،
أن "الفيمل خبيث واس تفزازي متع ّمد يعطي صورة ّ
وأضافت" :أتف ّهم متاما سبب رغبة الناس يف الاحتجاج بشدة ضد الفمل ،ومن حقهم أن
يفعلوا ذكل بسلمية" .لكن يف فرنسا ،ابلنس بة ملانويل فالس ،وزير ادلاخلية ،كن من
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الرضوري تعليق هذا احلق من خالل منع املسلمني من الاحتجاج السلمي يف املدن
الفرنس ية ،حفاظا عىل النظام العام .وأ ّدى هذا احلظر اىل تفامق التوترات الطائفية يف
فرنسا ،حيث ال يفهم الساكن املسلمون يف فرنسا سبب عدم تعليق الوزير فالس أيضا
احلق يف نرش الرسوم من أجل احلفاظ عىل النظام العام نفسه.
ا ّن اجلدل ال يزال قامئا حول اجياد التوازن بني ادلفاع عن حرية التعبري واحرتام الرموز
التعرض لالهانة ،وبني احلد اذلي
ادلينية ،وبني احلق يف انتقاد ك يشء واحلق يف عدم ّ
جيب وضعه من أجل المتيزي بني التعبري عن الفن والتعبري عن الكراهية .وقد حاول جملس
حقوق االنسان التابع للمم املتحدة يف مارس  ،2011بعد شهور من النقاش ،مترير القرار
 18/16اذلي يدعو بشلك توافقي اىل معل منسق عىل املس تويني الوطن وادلول حّت
ال ت ُّت اساءة اس تخدام بعض احلقوق واحلرايت لتقويض حقوق وحرايت أخرى .يف هذا
النقاش ،اذلي غالبا ما يكون عاطفيا ،ينىس الكثريون أ ّن ال ِقمي العليا اليت تسود ال ِقمي
الخرى يه السمل واحلياة املقدسة للنفس الّبيئة .اهنا ال ِقمي العليا اليت جيب أن تضع
حدودا للحقوق واحلرايت اخملتلفة.
ز
اإلسالم
 .5تفسي ردود الفعل يف العالم
ي

فامي يتعلق ابجملمتعات االسالمية ،هناك عوامل أساس ية موضوعية وذاتية وراء ر ّدة فعلهم
عىل الحداث االعالمية مثل الرسوم الاكرياكتورية "الاس تفزازية" ومقاطع الفيديو ،مّا
فرس الاستياء والغضب وأحياان الكراهية جتاه الغرب.
ي ّ
 .1.5المعايي المزدوجة والمعاملة غي المتكافئة

يف مجيع اجملمتعات ،وال س امي ادلميقراطيات ،ليست حرية التعبري مطلقة لكهنا مقيّدة بقيود
أخالقية وقانونية وس ياس ية واجامتعية .وينطبق هذا بشلك خاص عىل حرية التعبري الفن
(الرسوم الاكرياكتورية ،الفالم ،الرواايت ،الرمس ،املرسح ،وما اىل ذكل) .لكن هناك
شعور يف العامل االساليم بأن هذه النواع من القيود تُلغى فقط عندما ي ُّت اس هتداف
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االسالم واملسلمني .ابلنس بة للكدميي يونس بوانب" :حرية التعبري كنت دامئا مقيّدة،
وغالبا ما يُت حتديد حدودها من خالل قوانني الفحش والتحريض عىل الكراهية العنرصية
والتخريب واخليانة وتعريض المن القويم والتشهري وما اىل ذكل" .وابلتال فان نرش
الرسوم الاكرياكتورية ادلمناركية "ال ميكن ادلفاع عنه بشلك مامتسك ابس تخدام جحة حرية
10
التعبري".
ألف) المتيزي بني املسلمني واملس يحيني
ان موقف  Jyllands-Postenنفسه ابلغ التوضيح لهذا المتيزي .ففي أبريل  ،2003ق ّدم
رسام كرياكتري دمناريك لهذه الصحيفة سلسةل من الرسوم الاكرياكتورية اليت تعرض نظرة
حمرر نسخة يوم الحد" :ال أعتقد أ ّن قراء
هازئة عن قيامة املس يح .ف ُّت رفضها ،وقال ّ
 Jyllands-Postenسيس متتعون ابلرسومات .يف واقع المر ،أعتقد أهنا س تثري ِصخة
حمرر حصيفة  Jyllands-Postenمارسة
احتجاجية .وذلكل لن أس تخدهما" .11ان موقف ّ
شائعة يف الصحافة كام وصفها ساميون جينكيزن من حصيفة صنداي اتميز.أ وقد عل ّق
الّبوفيسور يوهان غالتونغ عىل هذا الترصحي عىل النحو اليت" :وهكذا ،فا ّن فكرة أن
االساءة للمشاعر االنسانية من خالل التطفل عىل فضاهئم اخلاص تضع حدودا حلرية
التعبري مل تكن معروفة ،ما يعرض ادلمناركيني الهتامات بعدم املساواة يف املعامةل ،ضد
12
القاعدة اذلهبية ،وضد الاكنطية".

ص عن ردود الفعل .فلكّ شّب من املطبوعات املنشورة يعكس
أ "الصحيفة ليست ديرا ،عقلها أمعى عن العامل وأ ّ
الهتور .و ّتقرر من
حمررُّياّ .تقرر الصحف اليومية التوازن بني اجلرأة واالهانة واذلوق والتقدير و ّ
أراء ك ّتاهبا وحُك ّ
اذلي يُسمح َل ابدالء صوته ومن ال يُسمح َل .وي ُّت كبحها بقوانني التشهري والخالق العامة واحساسها اخلاص مبا
هو مقبول للقراء .الالكم جماين فقط عىل مقة اجلبل ،وما سوى ذكل ليس اال معلية حترير ]...[ .حيوم فوق ك
صفحة رقيب ،حّت لو ت منحه لقب احملرر" .ساميون جنكيزن ،هذه الرسوم الكرتونية ال تدافع عن حرية التعبري،
اهنا هت ّددها( .صنداي اتميز  5 ،The Sunday Timesفّباير .)2006
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ابء) المتيزي بني املسلمني والهيود
قوي يف ادلول االسالمية بأن الغرب يثري قضية "حرية التعبري" فقط عندما
هناك تصور ّ
يتعرض االسالم أو املسلمني للهجوم واالهانة .ولكن عندما يكون الهيود هدفا ل ّي نوع
ّ
من النقد ،يُت وضع "حرية التعبري" جانبا وي ُّت تطبيق االجراءات القمعية (العقوابت
القانونية واملهنية والاجامتعية) ،عىل وجه التحديد ابمس "املقدّ س" .وكثريا ما ي ُّت ذكر
القوانني اليت ُأدخلت يف النظم القانونية للعديد من ادلول الوروبية ملعاقبة ما أصبح يُعتّب
جرمية "التعديل التارخيي" ( .)revisionismوابلنس بة لعمرو موىس ،المني العام
ومقياسني" فهيي
السابق جلامعة ادلول العربية ،فا ّن الصحافة الوروبية تس تخدم "وزنني َ
"ُتىش اهتاهما مبعاداة السامية لكهنا تس تدعي حرية التعبري عندما ترمس االسالم بشلك
كرياكتوري" .وابملثل ،يقول الباحث يونس بوانب" :حرية التعبري ليست مطلقة يف
أورواب ،ويُت التفاوض ابس مترار عىل حدودها لضامن الانسجام الاجامتعي وحامية بعض
القليات ،وخاصة القلية الهيودية ،وهذا حصيح .اذا كنت حرية التعبري ابلتال ليست
مطلقة يف الواقع ،فان السؤال هو ملاذا ال تشمل حدودها امحلاية من التحريض عىل
13
الكراهية ضد االسالم؟"
جمي) الاس تخدام الانتقايئ لرضورة مصلحة ادلوةل ()raison d’Etat
ميكن توضيح ذكل بشلك أفضل يف حاةل الاكتب سلامن رشدي .ففي منتصف تسعينيات
القرن املايضُ ،شن ّت محةل عاملية الدانة الفتوى اليت أصدرها االمام امخلين ضد سلامن
رشدي لصورته التشهريية للنيب محمد وزوجته يف روايته "الايت الش يطانية" .ويف نفس
اللحظة اليت حصل فهيا سلامن رشدي عىل مرتبة الرشف يف ابريس عىل أعىل مس توى
س ياس وت تقدميه كشهيد حرية التعبري ،حظرت وزارة ادلاخلية الفرنس ية كتااب 14يض ّم
مجموعة من الشهادات حول انتشار مارسة التعذيب يف اجلزائر بعد الانقالب العسكري
عام  .1992ورأت السلطات الفرنس ية ،ويه احلليف الرئيس للنظام العسكري
اجلزائري ،أنه "بسبب الكراهية الواردة يف الكتاب ،من املرحج أن يؤثر تداوَل عىل النظام
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العام".

15

ر
الغرب
االحيام
 .2.5عدم
ي

املكونة من اثن عرش رمسا كرياكتوراي بعنوان "وجه محمد" رد فعل هائل
أاثرت اجملموعة ّ
لهنا لـ ّخصت يف عدد قليل من الرسومات ،مثل الرمس اذلي يظهر النيب صىل هللا عليه
ّ
سمل وهو يرتدي عاممة عىل شلك قنبةل ،مجيع الصور المنطية اليت يرى املسلمون أهنا
تنترش يف الغرب جتاه ادلين االساليم :االرهاب ،كراهية النساء ،الظالمية ،التعصب،
اخل .عالوة عىل ذكل ،الحظ املسلمون أن اخلطاب الرمسي واالعاليم الغريب ال يعرتف
ابماكنية تأ ّذي املسلمني .وكام قال الّبوفيسور يوهان غالتونغ" :ا ّن العبارة الغربية املعتادة
"حنن نأسف بشدة لنُك اعتّبت هذا جهوما" قريبة من االهانة ،تضع العبء عىل
يتطرق الاكتب يونس بوانب اىل هذا املوقف من منظور اساليم" :ا ّن
الخر" .16و ّ
الصولية الليّبالية ال تكتفي ابنهتاك حرمة املسلمني والرتوجي للكراهية ضد ديهنم ،بل متيل
تعرضوا لها .ان
علهيم أيضا ،ابس تعالء ،كيف جيب أن يتفاعلوا بـ"نضج" مع االساءة اليت ّ
حماُك التفتيش الليّبالية متارس ما تعتّبه حقها ادلميقراطي يف االساءة اىل املسلمني ،لكهنا
17
يف الوقت نفسه حترهمم من احلق يف الشعور ابالهانة!"
الغرب
 .3.5العدوان
ي

كام ذكر العديد من املؤلفني ،من مسلمني وغربيني ،هناك شعور معيق ابلظمل داخل
اجملمتعات االسالمية وشعور بأن المة االسالمية حماِصة ومس هتدفة من مجيع اجلهات
عسكراي (أفغانس تان ،العراق ،الصومال ،الشيشان) ،واقتصاداي (النفط واملوارد الطبيعية
الخرى) ،وثقافيا (التدخل الغريب يف الّبامج التعلميية للعديد من ادلول االسالمية)،
ورمزاي (تشويه صورة االسالم) .ويبلور الرصاع االرسائييل الفلسطين احباط املسلمني
من رؤية معظم ادلول الغربية تتبىن موقفا ّ
متحزيا وتقدّ م ادلمع الاكمل وغري املرشوط
الرسائيل .عالوة عىل ذكل ،يُنظر اىل القليات املسلمة يف الغرب عىل أهنا جممتعات
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مس هتدفة ،خاصة بعد  11سبمتّب.
ز
اإلسالم
الغرب للنظمة التسلطية يف العالم
 .4.5الدعم
ي
ي

تشري املواقف السائدة للمواطنني املسلمني يف وسائل االعالم (القنوات الفضائية
واالنرتنت) وتقارير العديد من احملللني الس ياس يني والاجامتعيني اىل أن احلكومات الغربية
يُنظر الهيا يف العامل االساليم ،وخاصة يف ادلول العربية ،عىل أهنا ادلامع الرئيس للنظمة
التسلّطية ولل ّ
حاكم الفاسدين اذلين بقومون بتدمري بدلاهنم ومينعون قيام دميقراطيات
حقيقية يف املنطقة .ومن ّمث فهيي تُعتّب متواطئة يف الانهتأكت الواسعة حلقوق االنسان،
وكذكل يف االفقار املادي والفكري للعامل العريب .ويظهر تناقض واحض بني مبادئ ادلول
الغربية كدوةل القانون واحلُك الراشد وحقوق االنسان ،وبني مارسات س ياس هتا اخلارجية
يف العامل العريب .ومن المثةل الشائعة اليت ي ُّت تقدميها يف كثري من الحيان :ادلمع غري
املرشوط لعدد من النظمة العربية التسلّطية وعدم قبول نتاجئ الانتخاابت يف اجلزائر
( )1992وغزة ( .)2006ا ّن العزةل املس مترة محلاس والصور التلفزيونية اليومية للعقاب
امجلاعي املصاحب لساكن غزة جتعل هذا الالكم املزدوج أكرث مرارة.
 .6خالصة

ّمتر العالقات االسالمية-الغربية بفرتات تأ ّزم كثريا ما ي ُّت تفسريها بصدام احلضارات
وتضارب ال ِق َمي ،رمغ أنه من الجدر البحث عن أس باهبا يف خالفات بينية حالية مل ُحت ّل
وجروح مل تندمل تس ّببت فهيا خالفات قدمية ،وأيضا يف التواجد االساليم املزتايد يف
الغرب .ويف العامل االساليم عادة ما ُترجع أس باب التوتّرات اىل رهاب االسالم أو
االسالموفوبيا يف الغرب ،وذكل توصيف غري دقيق للسلوكيات الغربية اليت تُدرك بشلك
متنوعة مثل ( )1انتقاد
سليب يف العامل االساليم ،فهيي قد ت ُّفرس مبواقف ومارسات غربية ّ
االسالم مكنظومة ِق َمي ،و ( )2معاداة "االسالموية" أو "االسالم الس ياس"،
و ( )3معاداة االسالم كدين ،و ( )4رهاب االسالم أو االسالموفوبيا ،و ( )5العنرصية
جتاه املسلمني املتواجدين يف داير الغرب ،و ( )6اس تفزاز املسلمني ،و ( )7التالعب
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ابملسلمني لغراض س ياس ية .وللكّ صنف من هذه الصناف الطرق املالمئة للتعامل
معه واليت تشمل املناظرة ،واحلوار ،والوسائل القانونية ،والالمباالة.
ويف الواقع أظهرت الزمات اليت عرفهتا العالقات االسالمية-الغربية خالل العقدين
املتكررة كن اترة عّب املظاهرات السلمية،
الخريين أ ّن تفاعل املسلمني مع الاس تفزازات ّ
واترة ابلالمباالة واترة أخرى ابللجوء اىل العنف .وميكن تفسري ردود الفعل يف العامل
االساليم بعدة عوامل مهنا ما يشعر به املسلمون من ( )1معايري مزدوجة ومعامةل غري
متاكفئة من طرف ادلول الغربية ،و ( )2عدم الاحرتام الغريب لالسالم واملسلمني،
و ( )3عدوان غريب عىل ادلول االسالمية ،و ( )4دمع غريب للنظمة التسلطية يف العامل
االساليم.
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مدخل اىل ترش يد اخلالف
ّ
 .1مقدمة

ال يوجد يشء امسه "خالف دين" أو "خالف س ياس" أو "خالف اجامتعي" أو
"خالف اقتصادي" أو "خالف بييئ" حبت ،فاخلالف دامئا متعدّد الوجه والس باب،
متنوعة يف نظام ّ
معني .ويف كثري من الحيان ،يدخل ادلين يف
ينجم عن تفاعل عوامل ّ
نشوء اخلالف كام يسامه يف ّ
حهل أيضا ،فقد أظهرت دراسة 1حديثة أ ّن  %56من مجموع
اخلالفات املسلّحة يف  2015يه خالفات لها بعد دين .ودور ادلين يف بعض أنواع
2
اخلالف أ رمر ر
اخملتصني يف بناء السمل.
معرتف به الن عند الباحثني ّ
يس تكشف هذا الفصل دور ادلين يف تشكيل وترش يد اخلالفات ،حّت تكل اليت يُنظر
اىل أس باهبا اجلذرية عىل أهنا ملموسة (س ياس ية ،اجامتعية ،اقتصادية ،وبيئية) وليست
ابلرضورة دينية ،اي ليست متعلقة ابل ِق َمي والرؤى الكونية .كام ّيبني الفرق بني اخلالفات
املرتبطة ابل ِق َمي واخلالفات الس ياس ية ّ
املعّب عهنا بلغة دينية.
 .2أشكال ارتباط الدين بالخالف

لدلين أبعا رد وأدو رار متعدّدة داخل اجملمتعات ،فقد يقترص دوره عىل مجموعة من ال ِقمي
الخالقية والتعالمي السلوكية والرتبوية ،وقد يُنظر اليه من خالل جوانبه الروحانية ،أو ال
يعدو اعتباره مكجموعة من املامرسات والشعائر .كام قد يلعب ادلين دور الامسنت اذلي
بغض النظر عن مأسسة ادلين داخل اجملمتع
حيافظ عىل متاسك مجموعة برشية معيّنة .و ّ
ووجود تراتبية دينية من عدهما ،ففي كثري من الحيان يُعتّب ادلين ماحنا للرشعية للسلطة
الس ياس ية ّ
املتحمكة يف اجملمتع.
ولكون ادلين متواج رد بشلك من الشاكل يف مجيع اجملمتعات ومبا أ ّن اخلالف ظاهرة ال
خيلو مهنا جممتع برشي ،فان من الطبيعي وجود ارتباط بني ادلين واخلالف .ويتفاعل ادلين
مع اخلالف ( )1كعالمة ُهوية أو ( )2كرؤية كونية أو ( )3مكورد ها ّم لرتش يد اخلالف.
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فاذا اعتّب أحد أطراف اخلالف – أو مجيعها – ادلين مكحدّد أساس للهوية ،يقوم هذا
الطرف ابشهاره كعالمة هوية يف وجه الطرف الخر .وحيدث ذكل حّت وان مل تكن
الطراف متديّنة ،أ ْي مل تكن شديدة املامرسة للشعائر ادلينية .ففي العديد من اجملمتعات
مكوانهتا اليت وان كنت تنمتي اىل دايانت خمتلفة فهيي تشرتك اىل
اندلعت حروب بني ّ
حدّ بعيد يف الرؤية الكونية ويف منط املعيشة .وكمثةل عىل ذكل نذكر احلرب يف
يوغسالفيا ،واحلرب يف ايرلندة ،واحلرب يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،واحلروب الهندية-
الباكس تانية ،والتوترات االسالمية-القبطية يف مرص.
وقد يكون ادلين ابلنس بة لطراف اخلالف حمدّدا للنظرة الكونية فتكون املسائل اخلالفية
مرتبطة مبنظومة ال ِقمي ،ومكثال عىل ذكل نذكر التجاذابت اليديولوجية يف شامل أفريقيا
(أنظر قسم "فضاء الوساطة المن" من فصل "التفاوض والوساطة" ملعرفة كيفية التعامل
مع هذا النوع من اخلالف).
كام قد ميث ّل ادلين موردا ها ًّما لرتش يد اخلالف من خالل تعالميه والليات اليت يوفّرها
للتعامل مع اخلالف واصالح ذات البني كام مت ّت االشارة اليه سابقا يف الفصل الثاين
"ترش يد اخلالف وبناء السمل يف االسالم" .وتمكن أمهية ادلين أيضا يف تأثريه مكنظومة
ِق َمي عىل مواقف وسلوكت أطراف اخلالف ومقاربهتم يف التعامل معه.
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ّ ز
 .3التحكم يف السلطة الدينية

يف اجملمتعات املتديّنة واليت حتمكها أنظمة تسلّطية (مدنية أو عسكرية) ،تسعى هذه
النظمة اىل ّ
التحُك يف السلطة ادلينية واس تعاملها الحاكم قبضهتا عىل اجملمتع ،متاما كام
ّ
تتحُك يف السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية واالعالمية ،والفضاءات النقابية،
والفنية ،والرايضية ،وغريها.
ويف العامل العريب عىل سبيل املثال ،ت ُّت الس يطرة عىل السلطة ادلينية عىل املس توى
المن من خالل وزارات ادلاخلية ،وعىل املس توى الس ياس من خالل اجملالس
االسالمية العليا وعىل املس توى االداري من خالل وزارات الشؤون ادلينية ،وعىل
املس توى الاقتصادي من خالل وزارات الوقاف.
وقد تسعى النظمة التسلطية اىل اس تغالل 3ادلين كداة لتجنّب معاجلة الس باب احلقيقية
امللموسة اجلذرية للخالف من افتقار اىل الفرص الاجامتعية والاقتصادية وسوء االدارة
وانهتأكت حقوق االنسان وغياب س يادة القانون.
وتعدّ اس تقاللية ادلين من عدهما عن النظام الس ياس من عوامل وجود أو غياب اخلالف
داخل اجملمتع .فعادة ما تكون السلطة ادلينية التابعة للنظام التسلطي أداة لالس تعباد،
مّبرة للعنف .بيامن تكون السلطة ادلينية املس تقةل عن
مقرة للقمع ،ساكتة عن الظملّ ،
ّ
معززة للسمل.
النظام التسلطي عامل حترير ،ضامنة للكرامة ،مقمية للعدلّ ،
لهذا السبب سعت اجملمتعات الغربية اىل اجياد أليات للح ّد من تبعية ادلين للنظام
الس ياس ،ومن هذه الليات ما يُعرف ابل َعلامنية .غري أ ّن ال َعلامنية يف العالَم عَلامنيات.4
تعسف ادلوةل ،ويف فرنسا،
ففي أمرياك وسويرسا مثال هتدف ال َعلامنية اىل حامية ادلين من ّ
تعسف الكنيسة – ولس باب
عىل عكس ذكل ،هتدف ال َعلامنية اىل حامية ادلوةل من ّ
املتطرفة) – ،ويف
اترخيية احنرفت ال َعلامنية الفرنس ية فأصبحت معاداة ادلين (الالئكية ّ
ادلول الش يوعية كنت ال َعلامنية هتدف اىل التخلّص من ادلين وفرض االحلاد ،أما يف كثري
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من ادلول العربية فهتدف ال َعلامنية اىل اس تخدام ادلين ّ
للتحُك يف اجملمتع.
 .4تفاعل الدين مع المواقف واالتجاهات والسلوكات
 .1.4مثلث "ت–إ–س"

اخملصص لـ"حتليل اخلالف" ،ميكن اعتبار
كام مت ّت االشارة اليه سابقا يف الفصل الرابع ّ
مكوانت ويه ( )1التناقض أو البنية أو الس ياق،
اخلالف كتفاعل بني ثالث ّ
و( )2الاجتاه السلويك أو املوقف ،و( )3السلوك .ومثلّث التناقض–الاجتاه السلويك–
مس بيا رين
السلوك ،أو مثلّث "ت–ا–س" ،اذلي اقرتحه الّبوفيسور يوهان غالتونغ ،5ر ر
يشري اىل العالقة بني جوانب اخلالف الثالث اليت قد تتفاعل بطرق خمتلفة .فعىل سبيل
املثال ،ميكن وصف اخلالف عىل أنه معلية تبدأ بوجود تناقض ،أ ْي تضارب أهداف،
أو بنية اجامتعية أو س ياق موات للخالف ،مبا يف ذكل أس بابه اجلذرية امللموسة .ويؤدي
التناقض اىل تغيري موقف أطراف اخلالف جتاه بعضهم البعض ،مّا يؤدي اىل تغيري يف
سلوكهم .واذا مل ي ُّت ح ّل اخلالف سلميا ،فا ّن التناقض س يؤدي اىل مواقف سلبية
تطرف) وسلوكت سلبية (عنف) ،ما يؤدي بدوره اىل تفامق التناقض
(عدوانية ،كراهيةّ ،
الصيل وقد ينتج عن ذكل تناقضات جديدة.
ز
القيم وعملية التغيي يف الموقف والسلوك
 .2.4منظومة ِ

ا ّن وجود التناقض (الس باب اجلذرية امللموسة للخالف) ال يؤدي ابلرضورة أو بشلك
حامس اىل خالف مفتوح عنيف .فقد يظل اخلالف كمنا حّت يُدرك أطرافه وجود
ر
مرشوط مبنظومة ال ِقمي اليت حتُك اجملمتع اذلي تعيش فيه أطراف
التناقض .وهذا الوعي
اخلالف .حيث ت ّ
شلك منظومة ال ِقمي ،أو النظام املرجعي ،مجموعة شامةل من املعتقدات
اليت جتعل احلياة ذات معىن ومتنحها غرضا .ويه تنطوي عىل مجموعة من املبادئ اليت
حتُك احلياة ،خاصة فامي يتعلق ابلعالقة والتفاعل مع الخرين .فعىل سبيل املثال ،من
السهل والرسع يف منظومة ال ِقمي اليت تشدّد عىل تاكفؤ الفرص أن يدرك فهيا أطراف
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اخلالف وجود التناقض املمتث ّل يف الافتقار اىل الفرص الاجامتعية والاقتصادية
املتساوية ،مقارنة مبنظومة ال ِقمي اليت تضفي الرشعية عىل النظام الطبقي وت ّّبره .ولكّام كن
اجملمتع خاضعا للعنف الثقايف ،لكّام ص ُعب ادراك أفراده للعنف الهيلكي والس باب اجلذرية
امللموسة للخالف ومعاجلهتا.
تقوم منظومة ال ِقمي بتكييف ليس فقط ادراك التناقض من ِقبل أطراف اخلالف ودرجة
الوعي به ،ولكن أيضا طريقة التعبري عن هذا الوعي وصياغة املظامل 6ذات الصةل وأسلوب
رد الفعل عن التناقض (الس باب اجلذرية امللموسة) .ذلكل ،مع وجود نفس الس باب
اجلذرية للخالف ،قد خيتلف الوعي واالدراك والتعبري (انتاج الرسدايت) ،ور ّد فعل
الفراد وامجلاعات ابختالف منظومات ال ِق َمي أو التفسريات اخملتلفة داخل نفس منظومة
يعزز التغيري يف املوقف( 7التعبري عن
ال ِقمي .كام أ ّن منظومة ال ِقمي رضورية أيضا لبناء اطار ّ
التغيري وتّبيره وعقلنته) .قد يؤدي التغيري يف املوقف أو ال يؤدي اىل تغيري سلويك،
وذكل مكيّف أيضا مبنظومة ال ِقمي .وعندما حيدث التغيري السلويك ،تُس تعمل منظومة ال ِقمي
أيضا الضفاء الرشعية عليه وتّبيره.
القيم
 .3.4عملية التفسي داخل منظومة ِ

ُتضع منظومة ال ِقمي ،اليت قد يكون دينية أو علامنية ،للتفسري من ِقبل الفراد وامجلاعات
يف مواقف معلية حمدّ دة .وكام تؤثّر منظومات ال ِقمي املتباينة بشلك خمتلف عىل معلية تغيري
املواقف والسلوكت ،خيتلف هذا التأثري داخل منظومة ال ِقمي الواحدة بوجود تفسريات
معلية خمتلفة لنصوصها التأسيس ية.8
كام يوحضه الشلك البياين اليت ،تمتث ّل معلية التفسري يف البحث عن كيفية الاس تعامل
العميل ملنظومة ال ِقمي اليت حتدّد الاجتاه السلويك والسلوك اذلي يوصل اىل الغاية ،ابلنظر
اىل الس ياق الزماين واملاكين بلكّ أبعاده الس ياس ية والمنية والاجامتعية والاقتصادية
والبيئية ،اخل .ويُسمى اسقاط منظومة ال ِقمي عىل الس ياق يف التقاليد االسالمية اجهتادا.
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املرجعية  /منظومة ال ِقمي
(دينية  /أيديولوجية)

التناقض/الس ياق/اجلذور
(أمنية ،س ياس ية ،اجامتعية،
اقتصادية ،اخل).

التفسري
كيف تُس تعمل املرجعية معليا
للوصول اىل الغاية

الاجتاه السلويك

السلوك

الغاية

وكمثةل عىل أمهية معلية التفسري أو اعادة التفسري يف حتديد السلوك ،ميكن اعتبار ت ّيارين
دينيني رادياكليني هام التيار السلفي االساليم وتيار جتديدية العامد املس يحي ،فنجد

أنه حسب تفسري او اعادة تفسري النصوص ادلينية قد يفرز الك التيارين حركت
متطرفة.
وسطية أو حركت مغالية ّ
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فقد أفرز التيار السلفي يف منطقة الرشق الوسط وشامل أفريقيا حركت تؤمن
ابملشاركة الس ياس ية يف س ياقات تعددية ،وتطالب بدور يف الوساطة واصالح
ذات البني ،ا ْذ ّعّبت عن ارادهتا واس تعدادها للمسامهة يف بناء السالم من
خالل معلها ادلعوي وش باكهتا اخلريية 9.ويستند هذا املوقف عىل تفسري وسطي
للنصوص ادلينية االسالمية ،مع الرتكزي عىل السالم.
اخملصص
تطرق الهيا الفصل الرابع عرش ّ
كام أفرز التيار السلفي ،لس باب ّ
متنوعة ّ
التطرف وس بل ازالته" ،تنظمي ادلوةل االسالمية يف العراق والشام اذلي
لـ"معليّة ّ
اس توىل عىل مدينة املوصل العراقية ابلقوة يف عام  2014وأ ّسس فهيا أبو بكر
البغدادي "خالفة اسالمية" القامة "حُك هللا"ّ ،مث ّت حترير املدينة يف عام
 2017من ِق َبل حتالف دول .استند تنظمي ادلوةل يف مارس ته عىل تفسري مغال
ملفهوم اجلهاد ،مع الرتكزي عىل العنف.
واذا اعتّبان تيار جتديدية العامد ( ،)Anabaptismوهو ت ّيار مس يحي
رادياكل ،فقد أفرز هذا التيار حركة بقيادة اين ماتيس (،)Jan Matthys
برانرد رومثان ( ،)Bernhard Rothmannبرانرد كنيّبدولينج
( ،)Bernhard Knipperdollingوجون من ليدن (،)John of Leiden
اس تولت يف فّباير  1534عىل مدينة مونسرت الملانية ،لتأسيس "ملكة هللا"
ابلس يف يف ما اعتّبوه "القدس اجلديدة" .وبعد حصار املدينةّ ،ت القضاء عىل
ترصف قادة ّمترد مونسرت بناء عىل تفسريمه
ّمترد مونسرت يف يونيو  .1535وقد ّ
املتطرف للنصوص ادلينية املس يحية ،مع الرتكزي عىل العنف.
ّ
كام أفرز تيار جتديدية العامد أيضا جامعة املينوانتيني ( ،)Mennonitesاليت
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"تطور دراسات اخلالف والسمل يف الغرب"،
ُأشري الهيا يف الفصل ال ّول عن ّ
واليت تُعدّ مسامههتا يف جمال بناء السالم معتّبة .ويستند هذا املوقف عىل تفسري
وسطي للنصوص ادلينية املس يحية ،مع الرتكزي عىل السالم.
بالقيم
 .5الخالفات المرتبطة ِ
 .1.5مدخل

يعتّب اخلالف النامج عن تعارض ال ِق َمي الشدّ اس تعصاء للمعاجلة ،لصعوبة التنازل يف جمال
ال ِق َمي ،ول ّن هذا الصنف يتطل ّب هجدا فكراي أكّب لتجاوز التناقض ومن َ ّمث ترش يد
اخلالف.
والمثةل عديدة عن اخلالفات اليت يفرزها التضارب يف ال ِق َمي ،واليت جند لها أشاكال يف
ش ّت اجملمتعات .مفثال التعارض بني قمية التمنية البرشية والمنو الاقتصادي عىل وجه
اخلصوص ،من هجة ،وقمية حامية البيئة ،من هجة أخرى ،اشاكلية قامئة عىل الصعيد
ادلول .وكذا التعارض اذلي قد يقع بني ِق َمي احلرايت من هجة واحلقوق من هجة أخرى
كحرية التدخني للفرد وحق املدخنني يف العالج من طرف ادلوةل ،واذلي عادة ما يكون
ملكفا للخزينة العامة ،عند املرض النامج عن التدخني .كام ميكننا احلديث عن تعارض
بعض ال ِق َمي الوضعية مع بعض ال ِق َمي االسالمية كتعارض املفهوم العقائدي لدلميقراطية
(وليس مفهوهما العميل املامرسايت) القامئ عىل مبدأ احلامكية للشعب مع مبدأ احلامكية هلل
خيصان االسالم
يف االسالم ،اخل .ويف هذا الس ياق نركّز عىل مثالني من تعارض ال ِق َمي ّ
يف أورواب – ويف الغرب معوما – وهام:
ألف) التعارض بني احلق يف حرية الرأي والتعبري ،واحلق يف احرتام املقدّ س
ظهر ذكل جليا يف أزمة الرسوم الاكرياكتورية املسيئة للرسول عليه الصالة والسالم اليت
ُأشري الهيا يف فصول سابقة ،ويف أزمة فمل "فتنة" اذلي أنتجه الس ياس الهولندي غريت
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فيدلرز وأصدره عىل الانرتنت يف  27مارس .2008
ابء) التعارض بني احلقوق ادلميقراطية وحقوق االنسان
أو بني االرادة الشعبية ،من هجة ،والزتامات ادلوةل القانونية عىل الصعيد ادلول ،من هجة
أخرى .وظهر ذكل جليا يف حظر احلجاب يف املدارس الفرنس ية وحظر النقاب يف الفضاء
العمويم يف عدد من ادلول الوروبية ،ويف حظر املأذن يف سويرسا يف .2009
ففي الفاحت من مايو ُ 2007أط ِلقت يف سويرسا مبادرة شعبية هتدف اىل اضافة بند اىل
املادة  72من ادلس تور الفدرال حيظر بناء املأذن يف البدل ،وذكل من طرف عدد من
الشخصيات الس ياس ية معظمها من احتاد الوسط ادلميقراطي وهو يصنف كحزب من
أقىص الميني .وبعد محةل مجلع التوقيعات دامت س نة كمةل ،متكّن املبادرون من احلصول
عىل النصاب املطلوب ( 100ألف توقيع) وقدّ موا يف  8يوليو  2008اىل أمانة اجمللس
الاحتادي  114137توقيعاُ ،أقر  113540مهنا .وابتداء من ربيع  2009كن هناك نقاش
حاد يف الّبملان الاحتادي حول املبادرة الشعبية اليت اعمتدت يف هناية املطاف بأغلبية
واسعة .وقد انشد الّبملان الاحتادي وكذا اجمللس الاحتادي الشعب السويرسي برفض
نص املبادرة عندما تُطرح للتصويت.
وبعد اعامتد الّبملان الاحتادي املبادرة الشعبية للتصويت ،وحني ُحدّد اترخي ذكل ،انطلقت
محةل حتسيس وحتميس وحشد للناخبني دامت عدة شهور .وأثناء هذه امحلةل ،كام كن
احلال طوال محةل مجع التوقيعات ،كن هناك موقفان يتواهجان :الول يرى يف املأذن
"رموزا للهمينة الس ياس ية" وأن حظرها ال ميس حبق املسلمني يف حرية الاعتقاد والتديّن،
بيامن يعتّب املوقف الثاين أن مثل هذا االجراء من شأنه أن ينهتك حقا أساس يا لالنسان
أال وهو حرية التعبري عن املعتقد ،وأ ّن االجراء ال ميكن تطبيقه لنه يتعارض مع املواثيق
اليت سويرسا يه طرف فهيا .وقد خض املبادرون يف محلهتم اماكنيات معتّبة ومتعددة
الشاكل :احلضور ادلامئ يف وسائل االعالم ،املسامهة املتكررة يف النقاشات العمومية،
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الاس تعامل املكثف للملصقات ،اخل .ويف مقابل ذكل كن احلضور االساليم يف هذه
امحلةل جخوال قريب الانعدام .فاكن بذكل النقاش حول مسأةل املأذن غري متوازن وال
مامتثل ،ي ّمتزي غالبا بغياب مناقضني ذوي مصداقية يف وجه أنصار املبادرة.
يف  29نومفّب ّ 2009ت قبول نص املبادرة عن طريق الاقرتاع الشعيب بنس بة %57.5
املصوتني ومبشاركة نسبهتا  ،%53.4وبأغلبية الوالايت اذ رفض نص املبادرة من ِقبل
من ّ
أربع والايت فقط من أصل  26ويه جنيف وفو ونوشاتيل وابزل-املدينة .وقد أاثرت
هذه النتيجة دهشة ،بل صدمة امجليع ،حّت يف معسكر املبادرين اذلين مل يكونوا
يتوقعوهنا .وما زاد يف ادلهشة هو أن اس تطالعات الرأي اليت نُرشت عش ية الاقرتاع
توقّعت رفض نص املبادرة .وبعد التصويت ُطرح السؤال اليت يف ك الوساط
السويرسية من حكومة وخنبة وقوى س ياس ية ،مبا يف ذكل الوساط املبادرة :ما يه كيفية
التعامل مع "ما بعد  29نومفّب" يف داخل سويرسا من أجل احلفاظ عىل اللحمة الوطنية،
ويف اخلارج حيث قد يبدو الواقع الس ياس يف سويرسا مثريا لالس تغراب فاقدا للرشعية
واملصداقية.
ال شك أ ّن الغياب امللحوظ للصوات االسالمية يف النقاش اذلي رافق محالت مجع
التوقيعات وحشد املنتخبني ،وكذا اخلطاب "املالئيك" ملن كنوا يعارضون املبادرة ،كان
تفرس نتيجة اقرتاع  29نومفّب  2009غري املرتقبة.
من أمه العوامل اليت ّ
وميكن ر ّد نقص المتثيل االساليم يف النقاش العمويم اىل ضعف التنظمي وقةل املشاركة
يف الساحة العمومية .كام ميكن تفسري ضعف التنظمي بعدة عوامل مهنا )1( :انعدام مؤسسة
تنوع املدارس
دينية يف ادلاينة االسالمية عىل غرار الفاتياكن ابلنس بة للاكثوليك؛ (ّ )2
الفكرية والفقهية االسالمية املتواجدة يف سويرسا؛ ( )3رغبة السلطات السويرسية يف
عدم التدخل يف شؤون املسلمني ادلاخلية؛ ( )4تدخّل ادلول والتنظاميت الجنبية.
كام أ ّن ّقةل املشاركة االسالمية يف الساحة العمومية وخاصة يف العمل امجلعوي والس ياس
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واالعاليم حيرم السويرسيني ذوي ادلاينة االسالمية من مسموعية ومرئية ومن تفاعل يف
اجملمتع وحيُك علهيم ابلعزةل الرمزية .وتشرتك النخب السويرسية (االعالم ،القوى الس ياس ية
وامجلعوية ،النقاابت ،اخل ).من مسلمني وغريمه يف املسؤولية عن هذا الوضع.
ا ّن التواجد االساليم يف أورواب اذلي يتسبّب يف اشاكليات قد تبدو شائكة ،من شأنه
أيضا أن يرثي النقاش حولها وأن يسامه يف طرح رؤى ملعاجلهتا .مفثال اذا اعتّبان النظرية
االسالمية للحقوق جند أ ّن املقاربة االسالمية ملفهوم احلق ت ّمتزي عن غريها مبا ييل:
 —1احلق عند املسلمني مصطلح ذو وهجني ،فهو يشمل يف نفس الوقت مفهوم احلق
ومفهوم الواجب املتعارف علهيام يف الغرب ،وهنا تمكن صعوبة ترمجة مصطلح احلق للغات
أخرى .فليس هناك حق كل اال وهو حق عليك .مفثال اذا كن كل احلق يف التعبري
فعليك يف نفس الوقت ،من هجة ،واجب ضامنه للغري ،ومن هجة أخرى ،واجب ضامن
ميس حقا من حقوق الغري.
أ ّن ما تتلفّظ به ال ّ
 —2ال ينظر املسلمون اىل احلقوق نظرة شظوية أو نووية بل نظرة لكية شامةل فهيي ال
كون جسما مامتساك متوازان ال يطغى
تُعتّب عندمه منفصةل بل مرتابطة بعضها ببعض ،تُ ّ
حق أخر .وذلا فا ّن احلق يف حرية التعبري واحلق يف حامية املقدّس،
فيه أحد احلقوق عىل ّ
عىل سبيل املثال ،قد يبدوان متعارضني اذا نُظر الهيام كحقّني منفصلني ،لكن يزول
التعارض الظاهر اذا اعتّبا مرتابطتني متاكملتني.
ز
ّ
" .2.5حرية التعبي" يف مقابل "الرموز الدينية"

أ ّي خالف هو تناقض يف الهداف .ويف هذا الس ياق ،مثّة هدفان متعارضان :حامية
التعرض لالهانة يف املعتقد.
حرية التعبري واحرتام الرموز ادلينية ،أو حامية احلق يف عدم ّ
ويُقال أ ّن العامل االساليم والغرب يقفان يف موقع لدلفاع عن واحدة فقط من هذه القمي،
لكن هذه ليست صورة واقعية .جيب عدم تصوير التناقض عىل أنه بني "قمية غربية" و
"قمية اسالمية" ،بل جيب اعتباره ِصاعا بني قميتني عامليتني ُتتلف أمهيهتام النسبية يف
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س ياقني ثقافيني خمتلفني كام هو موحض يف اجلدول اليت.

حريّة التعبري

الرموز ادلينية

الثقافة الغربية

الثقافة االسالمية

أمهية عالية ابلنس بة للغلبية

أمهية منخفضة ابلنس بة للغلبية

تقاليد دميقراطية عريقة،
قوانني حلقوق االنسان

التارخي الس ياس :ديكتاتورايت
طويةل المد ،اضطهاد ،مقع

أمهية منخفضة ابلنس بة للغلبية

أمهية عالية ابلنس بة للغلبية

التارخي ادلين :صدامات بني
الكنيسة وادلوةل وظهور ال َعلامنية

تأثري ادلين يف مجيع منايح احلياة،
ال اضطهاد من قبل مؤسسة دينية

ب) حرية التعبري يف الثقافة االسالمية
ان احلرايت ،وخاصة حرية العقيدة وحرية التعبري ،متجذرة يف التقاليد االسالمية وقد
وضع عدد من علامء املسلمني قاعدة أساس ية انطالقا من النصوص التأسيس ية لالسالم:
"ال واجب دين بدون حرية" .ويف معظم البدلان االسالمية/العربية ،تُعتّب قضية
احلرايت أساس ية وتناضل رشاحئ نشطة من هذه اجملمتعات من أجل احلرايت ،خاصة
حرية التعبري .لكن ابلنس بة لقطاعات كبرية من اجملمتعات ،كنت س يطرة السلطة التنفيذية
عىل وسائل االعالم يه القاعدة لفرتة طويةل حبيث مل يكن دلُّيم املقياس الصحيح لمهية
اس تقالل الصحافة يف الغرب .ومن ّمث طالبوا احلكومة ادلمناركية ابالعتذار ّمعا ارتكبته
جريدة  ،Jyllands-Postenوهو مطلب مل يُفهم يف ادلمنارك.
ألف) احرتام الرموز ادلينية يف الثقافة االسالمية
ال ميكن تفسري كثافة وجحم الاحتجاج يف العامل االساليم بعد نرش رسوم ييالندس بوسنت
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الاكرتونية بشلك حرصي من خالل اس تخدام احلدث من طرف بعض اجلهات الفاعةل
احلكومية .جيب مراعاة عوامل أخرى لالجابة عىل أس ئةل مثل :ملاذا كن هناك هذا
املس توى من االجامع واحتاد اجلهود للتعامل مع أزمة الرسوم املسيئة؟ ملاذا مل تس هتدف
املقاطعة حليب أرال حفسب ،بل أيضا برية كرلسّبغ ،مع توحيد املسلمني املتدي ّنني وغري
املتدي ّنني عىل حد سواء؟ ما اذلي و ّحد العمل املشرتك بني الش يعة والس نة والسلفيني
والصوفيني واالخوان املسلمني من تركيا وبالد فارس واندونيس يا وابكس تان والعامل العريب؟
السبب الرئيس هو أن املسلمني شعروا جبرح معيق لعقيدهتم ،وكام ذكران سابقا ،فان
حامية العقيدة حتتل املرتبة الوىل يف ترتيب املتطلبات الساس ية للرشيعة االسالمية.
ابالضافة اىل ذكل ،فان العامل العاطفي املتعلق ابلوضع اخلاص للنيب محمد صىل هللا عليه
ّ
وسمل يف الوعي امجلاعي االساليم ال يقل أمهية عن هذا الرشط القانوين .انه الرمز ادلين
الكرث تبجيال بعد هللا ،ويعزت به أكرث من الابء والطفال ،متاما كام هو يسوع املس يح
للمس يحيني واملسلمني عىل حد سواء .فتقريبا ك عائةل مسلمة دلُّيا فرد امسه عىل امس
النيب ،سواء كن هذا الامس محمد أو أحد أشاكَل ومش تقاته .وحّت لو كن متثيهل التصويري
غري مسموح به يف الثقافة االسالمية ،فهو قريب من املسمل ،حارضا يف حياته اليومية،
حيث يُعتقد أ ّن مدح النيب هو أحد مفاتيح اجلنة.
ّ
المعي عنها بلغة دينية
 .6الخالفات السياسية
ز
 .1.6األهداف يف مقابل المواقف

ان املواقف اليت يتبناها أطراف اخلالف ال تعكس ابلرضورة بشلك ِصحي الهداف
املتناقضة ،وميكن التعبري عهنا بلغة تتعلق اما ابجملال ادلنيوي أو الرويح .اذا قرصان
مساحة التحليل عىل بعدين :ألف) ادلين (املرتبط ابلنظام الرويح) ،و ابء) الس ياس،
ابملعىن الوسع للمصطلح (املرتبط ابلنظام ادلنيوي) ،فان ّنا نكون أمام الاحامتالت النظرية
الربعة املوحضة يف الشلك اليت.
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س ياس ية دينية
املواقف املتعارضة

جمي

دال

ألف

ابء

س ياس ية
دينية
الهداف املتناقضة
من املفيد المتيزي بني ثالث فئات من "اخلالفات ذات البعاد ادلينية":
ألف) خالف ينطوي عىل تناقض يف الهداف ادلينية يتجىل يف تعارض يف املواقف
ادلينية.
ابء) خالف ينطوي عىل تناقض يف الهداف الس ياس ية يتجىل يف تعارض يف املواقف
ادلينية.
جمي) خالف ينطوي عىل تناقض الهداف ادلينية يتجىل يف تعارض يف املواقف
الس ياس ية.
من املمكن أيضا أن تتضمن حاالت خمتلطة أخرى أهدافا متناقضة ذات طابع روحاين
ودنيوي تمتظهر كتعارض يف املواقف ادلينية أو الس ياس ية (مركز الشلك التوضيحي).
وانطالقا من التجربة العملية مع عدد من اخلالفات يف العامل العريب (اجلزائر ،مرص،
المين ،املغرب ،الصومال ،الس نة/الش يعة ،القاعدة/االدارة المريكية) ومن دراسة ما
ُتص العامل العريب تنمتي
يسمى بـ "االسالم الس ياس" ،يبدو أن معظم اخلالفات اليت ّ
اىل الفئة ابء) ،وميكن تفسري ذكل بـ:
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— عدم اتقان اللغة الس ياس ية بسبب امجلود الس ياس وافقار الثقافة الس ياس ية يف العامل
العريب بعد عقود من الاحتالل والاستبداد؛
— صياغة املظامل والاستياء والتعبري عن املطالب بلغة دينية متقنة غنية ابملفردات
املتعلقة مبسأةل العدل ،واليت يُنظر الهيا عىل أهنا رابط اجامتعي ،ومصدر للرشعية،
ووس يةل الضفاء الرشعية عىل اخلطاب؛
— الشعور املشرتك اىل حد كبري بني الشعوب العربية واالسالمية بأ ّن النظام ادلول
بقوانينه الوضعية يفشل ابس مترار يف معاجلة حمهنم.
وغالبا ما يُنظر اىل هذه اخلالفات خطأ عىل أهنا تنمتي اىل الفئة ألف) (تناقض أهداف
دينية ّ
معّب عهنا كتعارض مواقف دينية) ،وميكن تفسري هذا التصور اخلاطئ بـ:
— عدم وجود هجد حقيقي لتحليل هذا النوع من اخلالفات واس تكشاف التناقضات
احلقيقية الاكمنة؛
— رغبة أحد الطراف يف غرس مثل هذا التصور لعزل الطرف الخر وحرمانه من
التأييد أو التعاطف دلى الرأي العام؛
— رغبة طرف اثلث يف نقل مثل هذا التصور لس باب (مرشوعة أو غري مرشوعة)
يف كثري من الحيان خارج س ياق اخلالف.
ومكثال توضيحي ،لو أخذان احلرب اليت شهدهتا اجلزائر يف تسعينيات القرن املايض،
لالحظنا أهنا عُرضت عىل الرأي العام لكرث من عقد من خالل وسائل االعالم وأيضا
خصائيني" يف جماالت اخلالف
من ِقبل "خّباء" يف شؤون العامل العريب واالساليم ،و"أ ّ
متعصبون من العصور الوسطى ضد امجلهورية
التطرف واالرهاب ،كحرب دينية يقودها ّ
و ّ
التصور غري دقيق للس باب التالية:
احلديثة .لكن مع مرور الوقت ،ثبت أ ّن هذا ّ
— عىل الرمغ من أن أحد أطراف اخلالف اس تخدم اخلطاب ادلين ،فقد ثبت أ ّن
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اخلالف س ياس يف جوهره .حيث تتعلّق أهداف أطراف اخلالف بأمور دنيوية مرتبطة
بشلك أساس ابحلقوق واحلرايت الساس ية مثل احرتام الهوية واملشاركة الس ياس ية
والتوزيع العادل للرثوة ،اخل.
— يتواجد "االسالميون" و "ال َعلامنيون" مضن الك طريف اخلالف (النظام مقابل
املعارضة) ،ما يثبت أن الانقسام يف اجلزائر س ياس وليس دينيا.
 .2.6التبعات المنهجية

استنادا اىل املالحظات السابقة بشأن تصنيف اخلالفات اخلاصة ابلعامل العريب ،فان
املهنجية العملية اليت ينبغي اتباعها ملعاجلة هذا النوع من اخلالفات تش به الساليب
التحويلية املس تخدمة يف الرايضيات والعلوم الفزيايئية لتسهيل حل أنظمة املعادالت
املعقدة .تعمتد هذه الساليب عىل حتويل املعادالت واعادة صياغهتا يف فضاء يكون فيه
حلها أسهل ،مث اعادة حتويل احلل واعادة صياغته يف الفضاء الصيل .ويف س ياق حل
اخلالفات ،تت ّبع هذه الطريقة اخلطوات التية:
 )1االصغاء املبارشة اىل أطراف اخلالف ،بشلك ثنايئ منفصل ،وجتنّب الوسائط اليت
قد ّ
تغري خطاهبم وحتدث حتزيا؛
 )2فك شفرة اللغة املس تخدمة من ِقبل أطراف اخلالف ،وترمجهتا من حيث الهداف
(التحول اذلي يسمح ابالنتقال من الفضاء ادلين اىل الفضاء الس ياس)؛
 )3حتليل أهداف أطراف اخلالف وحتديد املسائل اخلالفية بيهنم؛
 )4الرشوع يف اضفاء الرشعية عىل أهداف أطراف اخلالف يف اطار نظمهم القانونية؛
 )5اجياد طريقة لتجاوز التناقضات (هذه يه أصعب هممة وتتطلب اخلّبة والقدرة عىل
التفكري بشلك مبدع)؛
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 )6صياغة احلل ابللغة اليت تس تخدهما أطراف اخلالف لتسهيل قبوَل (التحول العكس
من الفضاء الس ياس اىل الفضاء ادلين).
معلية فك التشفري واعادة الرتمزي هذه معقدة ،لهنا تتطلب بوضوح اتقاان كفيا للنظمة
الاجامتعية والقانونية وادلينية والثقافية املعنية ،فضال عن االملام الاكيف ابملفردات
املس تخدمة .لكهنا جمزية أيضا ،لهنا توفر طريقة فعاةل للتوصل اىل ح ّل مس تدمي للخالف.
 .7خالصة

متنوعة يف نظام ّ
معني.
اخلالف دامئا متعدّ د الوجه والس باب ،ينجم عن تفاعل عوامل ّ
ويدخل ادلين يف كثري من الحيان يف نشوء اخلالفات وتشكيلها كام يسامه يف حلّها أيضا.
يتفاعل ادلين مع اخلالف كعالمة هوية أو كرؤية كونية أو مكورد ها ّم لرتش يد اخلالف.
كام تمكن أمهية ادلين أيضا يف تأثريه مكنظومة قَمي عىل مواقف وسلوكت أطراف اخلالف
ومقاربهتم لشلك التعامل معه.
ينبغي المتيزي بني اخلالفات القامئة عىل تضارب يف ال ِقمي والرؤى الكونية ،مثل التعارض
بني احلق يف حرية الرأي والتعبري ،واحلق يف احرتام املقدّ س ،وبني اخلالفات القامئة عىل
تضارب يف الهداف الس ياس ية و ّ
املعّب عهنا بلغة دينية .ل ّن مقارابت ترش يد هذين
النوعني من اخلالف خمتلفة.
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هتدف هذه املسامهة اىل تزويد العاملني يف جمال بناء السمل وطلبة ادلراسات العليا
املهمتّني هبذا اجملال ،الناطقني ابللغة العربية ،ببعض ا ألدوات واملقارابت اليت ميكن
اس تخداهما عند معاجلة اخلالفات يف الس ياقات العربية السالمية ،مع احلرص قدر
الماكن عىل التعبري عن املفاهمي اليت ّمت تطويرها يف النظرية احلديثة للخالف والسمل
بلغة مفهومة يف تكل الس ياقات مع اس تخدام موارد من داخل الثقافة السالمية،
وذكل لتكون أأكرث فعالية يف معلية ترش يد اخلالفات.
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د .عباس عروة بروفيسور ّ
السويرسية ،خبري يف الفزيايء الطبية وفزيايء الصحة والوقاية من
ؤسس ملعهد قرطبة للسالم جبنيف
الشعاع ،وهو أأيضً ا املدير امل ّ
املتخصص يف الوقاية من العنف وترش يد اخلالف وبناء السمل
ّ
وتعزيز الامتسك اجملمتعي.
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