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هذا الكتاب
ودراسات نظريات الصراع
يقتيض تعقّد ظاهرة الرصاعات الدولية تع ّد ًدا منهج ًيا يف مقاربتها ،حتى
يستطيع الباحث اإلملام مبعطيات تلك الظاهرة؛ بحيث تتواكب املناهج
الوصفية والتحليلية واملقارنة ملحاولة تفسري تفاصيلها .وتشكّل سياقات
نظرية الرصاع يف العالقات الدولية أرضي ًة لتفسري سلوكات الدول تجاه
مثل ،أهمية كبرية لـ "صناعة
بعضها؛ إذ تُويل إدارة الحروب الحديثةً ،
العدو" ،كونها جز ًءا من إسرتاتيجيات نظريات الرصاع مع اآلخر ،بحيث
تدخل تلك الصناعة يف إطار الحرب النفسية التي تع ّد جز ًءا من الحرب
الناجعة .وت ُ َو َّجه نظريات صناعة العد ّو ،غال ًبا إىل الجمهور الداخيل
رص
بهدف إقناعه مبداهمة الخطر ،ووقوعه الوشيك ،وعليه ،حتمية ّ
الصعاب من أجل مواجهته.
الصفوف وتح ّمل ِّ
وتصبح الرصاعات عنيفة بني الدول ،عادةً ،عندما تتجاوز تلك الدول
الحالة السلمي َة يف مسعاها لتحقيق أهدافها ،وتحاول إيذاء اآلخر،
أو الهيمنة عليه((( ،بحيث تصل األطراف املتنازعة إىل مرحلة الحرب
بصفتها الشكل األعنف للرصاع .وهي ظاهرة دامئة التكرار يف العالقات
ٍ
معطيات جديدة.
الدولية ،يجري اللجوء إليها يك متنح الدول نفسها
ويُلحظ من وجهة ثقافية ،أ ّن الحضارات ال ّ
تنفك عن إيجاد عد ّو
تنكفئ من خالله عىل نفسها أحيانًا ،أو يكون سب ًبا يف محاربتها اآلخر.
ولعل أبرز مثال عىل ذلك شيوع نظرية حتمية "رصاع الحضارات"(((،
ّ
ضمن إطار االشتغال عىل صورة اآلخر يف الثقافات.
وكانت صناعة العد ّو عذ ًرا مقن ًعا ،عرب العصور ،للدفاع عن املطامح
الشخصية للكثري من الحكام واإلمرباطوريات .بيد أ ّن ما مييزها يف
العرص الحارض كونها صارت صناعة متقنة ،لها مؤسساتها ور ّوادها
ومر ّوجوها ،ومستهلكوها((( .وللثقافة العربية عالقة خاصة بـ
"العد ّو" ،كونها متيل يف كثري من تفسرياتها للركون إىل نظرية املؤامرة.
ويلتقي يف ذلك الوعي االجتامعي مع مصلحة األنظمة الحاكمة؛ فقد
شكّل االتكاء عىل نظرية املؤامرة حالة اسرتخاء لدى الجمهور يك ال
يقارب الكثري من تفاصيل حياته ،ويف الوقت نفسه كان "العدو" الذي
تحاربه األنظمة االستبدادية حج ًة متميزة لإلمعان يف استبدادها.
ومن الصور املعارصة لصناعة العدو يف الثقافة الغربية ،االشتغال عىل
ظاهرت "اإلسالموفوبيا" و"رهاب األجانب" .وهي صور تزرعها وسائل
َ
1 Heinz Jurgen Axt & Antonio Milososki & Oliver Schwarz, Conflict: a
literature review (Essen: University of Duisburg, 2006), p. 1.
 2صموئيل هنتنغتون ،صــدام الحضارات .:إعــادة صنع النظام العاملي ،طلعت
الشايب(مرتجم) ،ط( 2القاهرة :سطور.)1999 ،
3 Mark Fenster, Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American
Culture (London: University of Minnesota press, 1999), p. 65.
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اإلعالم املعارصة يف الغرب يف أذهان مواطني تلك الدول ،مؤيد ًة
ما تذهب إليه ببعض الترصفات عىل أرض الواقع ،لتصبح جز ًءا
من الالوعي الغريب ،بحيث باتت يف بعض صورها خط ًرا مجتمع ًيا،
كام حدث يف فرنسا ،ما دفع حكومتها للبحث عن مخارج ،بهدف
التخفيف من وطأة حضوره وأثره يف حركة املجتمع(((.

ومتثّل األدوات اإلعالمية أداة رئيسة لصناعة العدو .ولعلّنا نتذكر يف
هذا السياق الدور الذي قامت به شبكة "يس إن إن" يف حرب الخليج
األوىل سنة  ،(((1991وشبكة "فوكس نيوز" إبان الحرب عىل العراق سنة
 .2003ويع ّد نعوم تشومسيك من أبرز الباحثني الذين التفتوا إىل آليات
صناعة العد ّو األمريكية والغاية منها .ووجد مضا ّرها أكرث من حسناتها.
وعب غري مرة عن استنكاره هذه الصناعة ،مركّ ًزا عىل دور اإلعالم السلبي
ّ
(((
يف زراعتها ،بخاصة استنبات العدو الرشقي املسلم املعادي ألمريكا .
وتكشف اعرتافات رئيس الوزراء الربيطاين توين بلري التي نُرشت
مؤخ ًرا يف ما يخص غزو العراق ،وج ًها من وجوه زيف صناعة العدو
أحيانًا؛ إذ قال" :أعتذر عن أ ّن املعلومات االستخبارية التي حصلت
عليها كانت خاطئة"((( .وتذكر يف هذا السياق كتب "األرسار" التي
تنرش بعد مرور سنوات طويلة أو قصرية عن مراحل سابقة مفصلية
يف تاريخ البلدان أو العالقات فيام بينها ،أو الحروب؛ إذ يكشف
بعضها أ ّن ما جرى تسويقه للجمهور ،هو غري ما حدث يف الواقع.
وتُستخدم صناعة العدو ،غال ًبا ،يف ُسبل محاربة اآلخر والهجوم عليه،
وليس يف حروب نيل االستقالل .ويعرث املتابع للسياسة األمريكية عىل
الكثري من محاوالت الرتكيز عىل صورة العدو وتضخيمها من مرحل ٍة
4 Ray Taras, Xenophobia and Islamophobia in Europe (Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2012), p. 140.
 5بيار كونيسا ،صنع العدو أو كيف تقتل بضمري مرتاح ،نبيل عجان(مرتجم) ،ط1
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .202
6 Edward S. Herman & Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The
Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon, 2002).
" 7بلري يقر بوجود صلة بني حرب العراق وظهور تنظيم ’الدولة اإلسالمية‘" ،يب يب يس،
 ،2015/10/25شوهد يف  ،2016/2/12يف:
_http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/10/151025_blair_islamic
state_iraq_war
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وصول إىل العد ّو السوفيايت،
إىل مرحلة أخرى ،ابتدا ًء من العد ّو الياباين ً
ثم العد ّو اإلرهايب املعارص .وقد اسرتعى تضخيم صورة اإلرهاب
نصا
املعارص وغاياتها منه ،انتباه الروايئ إدواردو غاليانو ،فكتب ً
يفس فيه الغاية من تضخيمه:
عنوانه "يوم ضد اإلرهاب" ،حاول أن ّ
"مطلوب لخطف البلدان.
مطلوب لخنق األجور وخفض الوظائف.
مطلوب الغتصاب األرض ،وتسميم املياه ،ورسقة الهواء.
مطلوب لالتّجار بالخوف"(((.
وازدهرت صناعة العد ّو يف ربع القرن األخري ،بعد انتهاء الحرب
الباردة ،أل ّن نهايتها قد أعلنت وفاة العد ّو عىل مستوى العالقة
الغربية السوفياتية ،ما جعل سياسيّي تلك الدول يحارون يف كيفية
إبقاء التكاتف موجو ًدا خلف الحكومات ،بعد أن ذهبت إسرتاتيجية
مهمة جرى االشتغال عليها فرتة طويلة ،وقد أدرك السوفيات ذلك؛
إذ رصخ أرباتوف مستشار غورباتشوف متوج ًها إىل الغرب" :سنق ّدم
لكم أسوأ خدمة ،سنحرمكم من العد ّو" .

أيار  /مايو 2016

يف محاربة "العد ّو"((( .فهو ،وفقًا لنعوم تشومسيك وإدوارد هريمان،
يتن ّزل ضمن إسرتاتيجية السيطرة عىل الشعوب ،لتصبح جز ًءا من عملية
"الربوباغندا" اإلعالمية التي تسعى لنقل الرسائل املبارشة وغري املبارشة
لعامة الناس ،من ضمن مناقشتهام أساليب السيطرة يف العامل(.((1
وقد سك َّْت صناعة العدو عد ًدا كب ًريا من املصطلحات التي ات ّكأ عليها
ذلك الخطاب؛ من مثل مصطلح "الدول املارقة" الذي برز له استعامالن:
"األول دعايئ يط ّبق عىل أعداء مصنفني ،والثاين موضوعي يط ّبق عىل
دول ال تع ّد نفسها مقيدة باألعراف الدولية ،بي َد أ ّن املنطق يوحي بأ ّن
الدول األكرث قو ًة يجب أن تص ّنف يف الصنف األخري إلّ إذا كان هذا
ممنو ًعا عىل املستوى الداخيل ،وهذا توقُّع يؤكّده التاريخ"(.((1
وأدرك بعض الجامعات الجهادية السلفية حسنات صناعة العد ّو،
فبات يشتغل عليه بصفته جز ًءا من أيديولوجيته الفكرية ،مس ّخ ًرا
فريقًا كب ًريا من الدعاة يف األرايض التي يسيطر عليها إلقناعهم بهذا
كل بقاع األرض،
كل من ال يقف معهم يف ّ
العد ّو "اآلخر" ،وهو هنا ّ
رص الصفوف يف مواجهته ،والقيام
وأُفيد من "صنع العدو" من أجل ّ
(((1
بكل ما من شأنه املحافظة عىل هذا االستعداء .
ّ

مؤلّف الكتاب

ولعل أبرز ما مييز هذا الكتاب "صنع العدو أو كيف تقتل بضمري مرتاح"،
ّ
االعتامد عىل التجربة وغزارة الشواهد؛ فمن قام بتأليفه ليس باحثًا
أكادمي ًيا ابتغى دراسة هذا املوضوع فحسب ،بل سبق له أن عمل يف
امليدان الذي يتحدث عنه ،إضاف ًة إىل أنّه عضَّ د عمله مبنهجية علمية الفتة
للنظر ،ممزوجة بأسلوب ساخر؛ إذ تناول الكثري من التفاصيل ،مدعمة
باألمثلة ،وق ّدم تفكيكه آلليات القراءة ،واألفكار التي شكّلت أرضية
فكرية لها ،وفقًا مليشال فييفيوركا يف مقدمته لهذا الكتاب (ص .)11
لقد سبق أن ن ّبه أكرث من باحث إىل األهمية االستثنائية لصناعة العدو
التي أصبحت مبنزلة "غراء" يجعل مواطني دول ٍة ما متضامنني مع دولتهم
 8إدواردو غاليانو ،أطفال الزمن ،تقويم للتاريخ البرشي ،أسامة إسرب(مرتجم) ،ط1
(دمشق :دار التكوين ،)2013 ،ص .277

بيار كونيسا مؤلف هذا الكتاب ،مسؤول سابق يف وزارة الدفاع
الفرنسية .وهو باحث أكادميي ودبلومايس متخصص يف الشؤون
وخصوصا العسكرية ،وكان رئيس تحرير أول
اإلسرتاتيجية الدولية
ً
خطة إسرتاتيجية لدعم صادرات األسلحة ،ونائب مدير العالقات
الدولية يف املفوضية العامة للتسلح .وهو محارض يف العلوم
السياسية ،ومستشار ملحطة فرانس  ،24وعضو املجلس العلمي
ملؤسسة بحوث بوبليكا.
املشعن الذي تقوده الدول ضد دول أخرى أو
انشغل بالعنف َ ْ
مجتمعات ،بخاصة الذي تقوده القوى الغربية ضد القوى الرشقية.
و ُعــرف كذلك مؤخ ًرا مبواقفه املتضامنة مع الالجئني السوريني،
واستنكاره مواقف الدول العربية والغربية منهم .واهت ّم باقرتاح
أساليب ملكافحة التطرف ،مبي ًنا أ ّن الوسيلة العسكرية هي األضعف
 9نايجل غبسون ،فانون املخيلة بعد  -الكولونيالية ،خالد عايد أبو هديب(مرتجم) ،ط1
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .204
10 Herman & Chomsky, p. 11.
 11نعوم تشومسيك ،الــدول املارقة ،استخدام القوة يف الشؤون العاملية ،أسامة
إسرب(مرتجم) ،ط( 1الرياض :مكتبة العبيكان ،)2004 ،ص .9
 12حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان ،تنظيم "الدولة اإلسالمية" :األزمة السنية والرصاع
عىل الجهادية العاملية ،ط( 1عامن :مؤسسة فريديرش إيربت ،)2015 ،ص .229
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تقل خط ًرا
يف مواجهته ،واستنكر فساد الدكتاتوريات ،مؤك ًدا أنّها ال ّ
عن اإلرهاب يف تهديد األمن الدويل.

وتحقيقًا لهذه املقوالت الكربى التي يعلن عنها يف مقدمة الكتاب،
يقسم املؤلف كتابه إىل ما أسامه "ثالثة كتب" ،هي:

من أبرز مؤلفات بيار كونيسا كتابان هام" :دليل الجنة"( ((1الذي
يتناول فيه أسباب الحروب الدينية والحلم بالجنة ،سواء عند الكثري
مدعم إياه بشواهد ومعلومات كثرية،
من املسيحيني أو املسلمني،
ً
تبني أسباب تلك الحروب ،موض ًحا اختالط الحلم بالواقع يف أحالم
املخ ّوضني فيها ،وآليات تشويه املفاهيم الدينية وتفسريها ،بحيث
صار الحلم بالجنة ،وهي وعد ترغيبي يرد كث ًريا يف الكتب الدينية،
سب ًبا يف اندالع الكثري من الحروب.
أ ّما كتابه اآلخر فهو "آليات الفوىض"( ((1الذي يكشف فيه الشعارات
األمريكية الزائفة يف السالم والدميقراطية ،منطلقًا من مآل التجربة
األمريكية يف العراق ،حيث تفاقمت األوضاع وازدادت سو ًءا ،وكذلك
تعددت صور اإلرهــاب ،وكرثت حجج وجــوده ،ويرجع ذلك إىل
ثالثة عوامل ،هي :فشل السياسات األمريكية ،ورشعنة العنف عند
الجامعات الجهادية ،وغياب ثنائية القطب يف العامل.

يخصه بسبعني صفحة ،موض ًحا بداي ًة أ ّن
الكتاب األول :ما العد ّو؟ ّ
ماسة ،منطلقًا من مقول ٍة لـ ميزونوف مفادها أ ّن االتحاد
العدو حاجة ّ
كل ميزات العدو الج ّيد "فهو صلب،
السوفيايت سابقًا قد ُوجدت فيه ّ
ثابت ،ومتامسك" (ص .)23

محتويات الكتاب ومقوالته الرئيسة
يفتتح ميشال فييفيوركا هذا الكتاب مبقدمة يتحدث فيها عن كون
مؤلف الكتاب قاد ًما من حقل لديه فيه معرفة وخربة ،مشي ًدا بقدرته
عىل تفكيك الفكر الكالسييك عرب منهجية علمية ،تأخذ من آليات
البحث األكادميي ما تحتاج إليه ،مبقية عىل حيويتها ،مبي ًنا أ ّن من
حق املتلقي مشاركة كونيسا ابتهاجه بكشف "الدناءة الفكرية لدى
هؤالء الذين يسهمون يف صنع األعداء" (ص .)11
يف مقدمة الكتاب ،يقف الكاتب بيار كونيسا عىل مفهوم الحرب
والعدو ،متذك ًرا مناذج عدة من صناعة العد ّو تاريخ ًيا ،مناقشً ا عد ًدا من
املصطلحات التي ترد يف كتب العالقات الدولية ،من مثل الدميقراطية
الحاملة للسالم ،وآليات التأثري يف الرأي العام ،وملاذا العد ّو؟ وكيف؟
واملراحل التي مير بها ،ممع ًنا النظر يف املصطلحات املرافقة ،مثل:
العد ّو القريب والخصم العاملي ،والعد ّو الحميم ،والهمجي ،والعدو
املحجوب ،وحرب الخري ضد الرش ،والعدو التصوري ،والعدو اإلعالمي؛
مش ًريا إىل أنّه إ ْن كان العد ّو بنية ،فمن املمكن تفكيكها عرب املصالحة،
والتكفري عن الذنب ،والعفو ،واالعرتاف ،والذاكرة املشرتكة ،والعدالة.
13 Pierre Conesa, Guide du paradis: publicité comparée des au-delà,
(Paris: Éditions de l'Aube, 2011).
14 Pierre Conesa, Mécanismes du chaos: bushisme, terrorisme et
prolifération (Paris: Éditions de l'Aube, 2007).

ويتناول جوانب موضوعه عرب عدد من العناوين الكربى :العدو
موضوع سيايس ،وقانون الحرب :من األفضل ارتداء بزة عسكرية،
والعدو هو أنا آخر ،والحرب العادلة :وسائل مقبولة ،ورضورة قصوى،
وتف ّوق مضمون ،والخطر األصفر قيمة مضمونة ،ومح ّددو العدو
تقليعة أمريكية ثقافية :علم املستقبل ،وأجهزة االستخبارات تخرتع
تهدي ًدا ،وصنع العدو :روسيا بوتني.
يبدأ املؤلف عرضه مبنهجية أكادميية ،من خالل انتقاء أه ّم الكتب
التي تصلح مناقشتها لتكون أرضية جيدة ملنطلقاته البحثية ،موض ًحا
أ ّن فقدان هذا العد ّو قد خرق التامسك الغريب ،وأ ّن العدو موضوع
سيايس؛ إذ يناقش يف هذه األسطر عد ًدا من الكتب التي ك ّرست
صفحاتها للحديث عنه ،مثل :روسو و"حالة الحرب" ،وجنتيليس يف
"قانون الحرب" ،ودو غيبري يف كتابه "دراسة عامة يف التكتيك" ،وليدل
هارت ،وكذلك جهود غاستون بوتول يف علم الحرب( ،((1ليصل إىل
الجهود املاركسية يف الحديث عن الحرب متمثل ًة يف كتاب إنغلز "دور
العنف يف التاريخ" ،ولينني "اإلمربيالية أعىل مراحل الرأساملية".
بعد عــرض جهود املفكرين والسياسيني ،يتوقف عند جهود
الدبلوماسيني والعسكريني ،ومراكز الــدراســات اإلسرتاتيجية
والعسكرية ،متناولً االشتغاالت األملانية واألمريكية يف هذا املجال،
مبي ًنا أ ّن األمريكيني يعملون وفقًا ملبدأ أ ّن ما يصلح ألمريكا يصلح
 15ترجم إىل العربية بعنوان :غاستون بوتول ،ظاهرة الحرب ،إييل نصار(مرتجم)( ،بريوت:
دار التنوير للطباعة والنرش.)2007 ،
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للعامل كلّه .وبعد أن يعرض تلك الجهود البحثية يف مجال النظرية
الفكرية والسياسية ،ينتقل الكاتب عرب عنوان "قانون الحرب :من
األفضل ارتداء بزة عسكرية" للحديث عن موقف القانون الدويل
من الحرب والعد ّو ،مبي ًنا أ ّن النزاعات التقليدية تقوم حول الحدود،
أو حول وجود دول ٍة ما ،ويفرتض هذا أن يتوقّف قانون الحرب
عند مسألتني هام :التعريف القانوين للحرب ،ووضع العدو؛ ليصل
بحثيًا إىل أ ّن تعريف العدو هو تعريف اجتامعي أكرث منه حقوقي،
لذا عىل صناعته أن تجيب عن تحليل هذا النوع .ثم تحت عنوان
"العدو هو أنا آخر" ،يتحدث عن رضورة اآلخر لتحديد الهوية ،من ّو ًها
بجهود كلٍ من فرانسوا بار يف كتابه "وهم الهوية" ،ورينيه جريار يف
كتابَ ْيه" :العنف واملقدس" ،و"التخلص من كالوزفيتز" ،حيث يصل إىل
أ ّن "صناعة العدو توطّد األوارص ضمن الجامعة ،مهام كان الخطر
الحقيقي" (ص  ،)35وأ ّن العدو "مه ِّدئ لحاالت القلق الجامعي"،
انطالقًا من مقولة دوركهايم الشهرية" :حني يعاين املجتمع ،يشعر
بالحاجة إىل أن يجد أح ًدا ميكنه أن يعزو إليه أمله ،ويستطيع أن
ينتقم لخيبات أمله" (ص .)36
تحت عنوان "الحرب العادلة" ،ين ّبه املؤلف إىل عدد من الظواهر
يف العامل املعارص؛ مثل كرثة املتاحف الحربية وقلة متاحف السالم،
وتأليه الحروب وقادتها ،ويناقش مفهوم الحرب العادلة ويوضح
أنّه مفهوم مائع ويفتقد الكثري من األخالق ،ويتناول كيفية صناعة
متمثل بالصني املواجهة للغرب.
ً
"الخطر األصفر"
وينتقل بعد ذلك لإلشارة إىل املعن ّيني بتحديد العد ّو من مراكز التفكري
اإلسرتاتيجية ،وما يدعى بعلم املستقبل ،وفقًا للتسمية األمريكية ،ناعتًا
إياه بأنّه تقليعة ثقافية أمريكية ،مركّ ًزا عىل دور أجهزة االستخبارات
يف اخرتاع التهديدات واألعداء ،ثم يتوقف عند اإلسرتاتيجيني غري
"كل يشء إسرتاتيجي"،
الرسميني ،قاص ًدا بهم امليثولوجيني ،وحجة ّ
ومحاولة الغرب صناعة عد ّو جديد هو روسيا /بوتني ،متوقفًا عند
كل خطاب قوة ،وأ ّن الخطر يف تسعينيات
ازدواجية املعايري التي تسم ّ
متمثل ببطالة التقنية ،موض ًحا أ ّن نهاية الشيوعية
ً
القرن املايض كان
قد تركت الجيوش التقليدية الغربية من دون عد ٍو عىل مستواها،
وصول إىل تحرير الكويت ،ومفهوم النظام
ً
مام خلق معضلة كبرية،
متسائل عن
ً
العاملي الجديد ،واعتداءات الحادي عرش من سبتمرب،
كل أجهزة الكشف والفحص؛
كيفية مرور إرهاب ّيي ذلك اليوم من ّ
مبي ًنا يف نهاية هذا القسم /الكتاب أ ّن ما حدث يف ربع القرن األخري
قد ق ّوض مبادئ الخطابات اإلسرتاتيجية للقوى بشأن استقرار العامل.
يف الكتاب الثاين "وجوه العد ّو" مثة محاولة تصنيف يف نحو مئة
وأربعني صفحة ،إذ يتحدث عن تسعة وجوه للعد ّو ،تعمل دوائر
القرار العاملية عىل بثّ الحياة فيها ،كلّام حاولت أن تتالىش ،مدركًا أ ّن
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محاولته التصنيفية أللوان العد ّو ليست نهائية ،وليست تلك الوجوه
مبنبتّة عن بعضها ،بل تتداخل فيام بينها ،وما محاولته تلك إال لهدف
تأطريي محض ،يجعل مقاربتها ممكنة بالنسبة إىل الكاتب واملتلقّي.
ويبدأ بأكرث الوجوه تقليدية وانتشا ًرا ،وهو "العدو القريب :نزاعات
الحدود" ،حيث يستفيض يف عرض مناذج منه؛ من الهند وباكستان إىل
سورية وإرسائيل والجزائر واملغرب .ويتحدث عن جذور هذا الوجه
وآلياته األيديولوجية ،بخاصة القومي الديني امليّال لبناء ذاكرة ممتلئة
رسع األزمات
بالنزاعات ،مؤك ًدا أ ّن قراءة التاريخ تكشف أ ّن أكرث من ي ّ
هم العسكريون ورجال السياسة املفتقرون إىل الرشعية ،ثم يستفيض
مفصلة ،عن حدة مسألة الحدود
يف الحديث ،عرب معلومات تاريخية ّ
يف كلٍ من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا وتركيا واليونان.
ثم يتحدث عن الوجه الثاين للعد ّو .وهو املنافس الكوكبي الذي
اشتغلت عليه نظرية اإلمربيالية الغربية ،إذ جرى الحديث عن
خطوط تقسيم العامل ،والرتويج للعد ّو ،والركض يف سباق التسلح
العاملي ،وآليات ش ْيطنة اآلخر.
وتحت عنوان "العد ّو الحميم /الحروب األهلية" ،يتحدث عن الوجه
الثالث من وجوه العدو التي تشكّل تطه ًريا فصاميًا ،عرب توكيدها هوية
أي جزء آخر؛ فيتوقف عند
إقصائية لجزء من الجسم االجتامعي ضد ّ
ألوان من دعاواها املتمثلة بأ ّن اآلخر يأخذ أريض ،واآلخر بصفته مبي ًدا
عرق ًيا ،ليصل إىل ما مؤ ّداه أ ّن بعض الجامعات الدينية أو القومية
يستبدل معبوده األسايس "اإلله أو القومية" بعبادة العنف.
ويف إطار حديثه عن الصورة الرابعة للعد ّو ،يتناول تحت عنوان
"الخاضع لالحتالل كصورة للرببري" محاوالت شيطنة الشعوب التي
احتلها املستع ِمرون ،أل ّن املضطهِد إن استعمل العنف يجرب من وقع
عليه العنف عىل الر ّد بالعنف ،ويذكر مناذج عدة عىل هذا النوع من
العدو ،منها ما تقوم به إرسائيل ضد الفلسطينيني (ص .)160
الخفي أو
ويف حديثه عن وجه العنف السادس املتمثّل بـ "العدو
ّ
نظرية املؤامرة" ،ينبّه إىل أ ّن الحديث عنه يكرث يف إطار الخطاب
اإلسالمي ،واصفًا نظرية املؤامرة بأنّها مفتاح حقيقي ،دائم التجدد،
لتفسري العامل وصناعة العدو ،وأنّها عقد اضطهاد دينامييك قابل
للتك ّيف ،وهي يف أحد وجوهها رواية ملحمية ،إذ تقوم بعملية
أي شخص غري مختص ،موض ًحا
إشعال ذايت ،ميكن أن يش ِعل بدايته ّ
خصوصا الشيوعية ،مختصة بهذا اللون من
أ ّن األنظمة االستبدادية،
ً
العدو ،وتق ّدره تقدي ًرا كب ًريا.
أ ّما الوجه السادس للعد ّو ،فيتمثّل بـ "العد ّو املطلق أو الحرب الكونية
عىل الرش" ،مستعرضً ا مناذج من الخطاب الذي تتدثر به هذه النظرية،

مراجعات وعروض كتب
صنع العدو أو كيف تقتل بضمير مرتاح

بحيث يجتمع السيايس والديني ،لصناعة العدو الذي يتّسم بأنّه خائن
كل اآلخر،
وانحرايف ومرت ّد ،والنرص عليه محتّم لك ّنه بعيد ،فاآلخرّ ،
هو العدو ،موض ًحا أ ّن ألوانًا من الخطاب الديني والسيايس ،غربية
ومرشقية ،تر ّحب مبثل هذا الخطاب؛ إذ ميثّل العنف الديني بع ًدا رمزيًا
من أجل وعد مبستقبل جميل يف بلدان شهدت صعو ًدا للتيارات الدينية
املتطرفة؛ مثل يوغسالفيا ولبنان والهند ونيجرييا وإيران والقوقاز.

فيخصها كونيسا بصفحة ونصف فحسب،
أ ّما الصورة السابعة للعدوّ ،
ويس ّميها "املحرم الديني وسيلة لكشف العدو الداخيل" ،متوقفًا عند
بعض التيارات األصولية الدينية وفرماناتها املفروضة عىل املدنيني
الذين يقعون تحت سلطتها ،مثل فرمانات طالبان .ثم يتحدث عن
تيار املسيحيني الصهاينة "اإلحيائيني" الذين جمعوا بني املرشوع
االستعامري وإرادة فرض القانون الديني عىل املجتمع.
ويتناول الكاتب يف الصورة الثامنة "العد ّو املتص ّور" الذي برزت صورته
يف عهد جورج بوش االبن ( ،)2008-2000عرب القومية التقديسية،
وإحياء الفكر املتعلق باإلمرباطورية ،واإلمربيالية ،والسيطرة ،والحرب
الشاملة ،وحتمية اللجوء إىل القوة ،وأ ّن العدو غري مريئ ،بل هو
بكل الوسائل ،وهذا يسمح لتلك القوى مبنع
اإلرهايب الذي يحاربنا ّ
أي منافس بحجة هذا اإلرهايب.
ظهور ّ
ويستعرض الكاتب يف ختام هذا القسم ،أحدث صورة للعدو تتمثل
سمه "العدو اإلعالمي" .وهي صورة جديدة له ،خاصة مبرحلة ثورة
مبا ّ
املعلومات والتقنية ،متحدث ًا عن اإلمرباطوريات اإلعالمية ودورها يف
صناعة الحروب ،مثل وكالة يس إن إن ،وشبكة فوكس نيوز.
ويف الكتاب الثالث "تفكيك العدو" الذي يك ّرس له الكاتب سب ًعا
قائل" :هل من املمكن أن نعيش
يغي وجهة السؤالً ،
وثالثني صفحةّ ،
من دون عدو؟ إذا كان الجواب بنعم ،فكيف نستطيع تفكيك العدو
عىل الصعيدين الوطني والدويل؟" (ص  .)234وهذا فيه تخفّف من
مقدمة الكتاب التي أكد فيها حتمية وجود عدو للدول واملجتمعات
اصة.
يك تبقى مرت ّ
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رئيستي؛ تنطلق إحداهام من
جدليتي
يناقش الكاتب يف هذا القسم
ْ
ْ
حقائق تاريخية جرى من خاللها تفكيك العدو ،عرب قراءة تاريخية
لعدد كبري من النزاعات التي حدثت يف العامل .وتعزز الجدلية األخرى
تلك القراءة ببعض املقرتحات الناجمة عن املتابعة ،ووجد أنّه من
املمكن اإلفادة منه ،إذ يشري إىل صعوبة العيش من دون عد ّو للدول،
لك ّنه ممكن ،عرب االعرتاف باملسؤولية والتكفري عن الذنب ،متحدث ًا
عن عد ٍد من النزاعات التي أُنهيت يف هذا اإلطار ،مشي ًدا بالجهود
األملانية؛ فقد برهنت الحوادث أ ّن املصالحة ممكنة بني أعداء وراثيني،
حل
وقد تح ّدث عن الخطاب األحادي الجانب لتفكيك العدو ،وهو ّ
أي وقت؛ فيتحدث عن خطابات أوباما يف هذا
ميكن مامرسته يف ّ
املجال .ويرى أ ّن أوباما يرفض الحرب بصفتها وسيلة للمحافظة عىل
النظام يف العامل .لكن املؤلف ال يناقش اآلثار املدمرة التي حدثت يف
بعض الدول ،نتيجة تراخي مواقف أوباما (الحالة السوريّة منوذ ًجا).
ويشري بعد ذلك إىل أ ّن املصالحة بني املتحاربني األعــداء ممكنة
ومجدية ،عىل الرغم من صعوبتها ،مستشه ًدا بالجهود البابوية يف
هذا املجال ،وحالة بريطانيا أيضً ا ،يف حني أ ّن هناك دولً رفضت
الحل ،مثل تركيا تجاه األرمن ،واليابان تجاه جريانها
الدخول يف أطر ّ
اآلسيويني ،وفرنسا تجاه الجزائر .ثم يتوقف عند عدد من النزاعات
الحدودية يف دول االتحاد السوفيايت ،ويوغسالفيا .ويشري إىل تجربة
االتحاد األورويب مثالً عىل إمكانية العيش من دون عد ّو؛ إذ إنّه اتحاد
دون عد ّو ،وهي مامرسة سياسية من أصعب املامرسات كام يقول.
ثم يقف الكاتب عىل ما دعاه "الطرق اإلبداعية" للخروج من الحروب
األهلية ،عرب الصفح والنسيان والعدالة .ويناقش تجربة جيش تحرير
إيرلندا ،واألورغواي ،منبّ ًها إىل أ ّن قانون العفو يعني الدفن من دون
العدالة ،متحدث ًا عن محكمة العدل الدولية وبعض قراراتها ،مش ًريا
إىل تجربة عبد العزيز بوتفليقة يف الجزائر مع اإلسالميني املسلحني،
من دون أن ين ّبه الكاتب إىل أ ّن تشكيل الحكومة الجزائرية كان قد
ُسق من اإلسالميني حينئذ.
ويلفت النظر إىل أ ّن الظاهرة األحدث يف تفكيك العدو هي "الصفح
عرب الكلامت" من خالل مرحلة العدالة االنتقالية ،مذكّ ًرا مبا حدث يف
مثل ،وبوليفيا واألرجنتني والربازيل وتشييل واألورغواي
جنوب أفريقيا ً
والبريو وغواتيامال؛ موض ًحا أ ّن الحكومات االنتقالية قد اعتمدت
متسائل عن إمكانية مواءمة
ً
قوانني عفو باسم املصالحة الوطنية،
اتفاقات السالم واملصالحة االجتامعية مع احرتام القانون الدويل،
مستعرضً ا تجارب عدد كبري من الدول ،بحيث يصل إىل أ ّن محاكمة
مثل ستبقى مسألة سياسية داخلية لزمن طويل ،وأ ّن
امليليشيات ً
العدالة الدولية هي عدالة األقوياء ،وأ ّن املحاكم الدولية املؤقتة التي
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تختص بجرمية محددة هي جولة تسخني للعدالة الدولية ،ليصل إىل
نتيجة أ ّن نوابض الحرب مشدودة دامئًا ،فيختم بالقول إ ّن الحروب
هي حروب سلطات األيديولوجيات.
ويشري كونيسا يف خامتة كتابه إىل أ ّن صنع العدو ،خالل العقود املقبلة،
ضخم ،مؤك ًدا أ ّن بناء العدو هو عملية اجتامعية
سيكون قطا َع إنتاج ً
وسياسية ،خامتًا بالقول" :هذا الكتاب ليس كتابًا يدعو إىل السالم...
والنقطة التي أردت لفت االنتباه إليها هي الوزن املفرط الذي متثّله
اآلليات العامة للتأمالت اإلسرتاتيجية يف الدميقراطيات ،والتي تولّد
نزعة ال واعية إىل الحرب" (ص )273-272؛ كاشفًا أ ّن دراسة آليات
اخرتاع صنع العدو قد تساعد يف استباق أسباب النزاعات وتقليصها.
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الحروب وصناعة العدو ودور املعتقدات والقناعات يف اإلعالن عنها،
كاشفًا دور الحروب يف الظواهر االجتامعية وتواصل الشعوب أو
"كل حرب هي يف
انقطاعها عن بعضها ،وأثر الحروب االستباقية؛ فـ ّ
بعض جوانبها مرشوع اقتصادي ،أل ّن الحرب تحتاج إىل توظيف أموال
يف التسلح والتموين واإلنفاق إىل أن يحرز املحاربون انتصاراتهم
ويعيشوا عىل نفقة العدو"(.((1

سياقات الكتاب ورؤاه:
مالحظات ختامية
ق ّدم الكاتب عرشات األمثلة عىل الرسديات واملتخيل عن اآلخر ،دون
أن تكون طريقة تناوله لها بصفتها منتمية إىل حقل الرسديات ،ألنّه كان
مهتم بأن يبقى كتابه متجذ ًرا يف حقل نظريات الرصاع وعلم االجتامع
ً
رئيسا من الثقافة العاملية
السيايس ،وتهدف الرسديات ،بصفتها جز ًءا ً
املعارصة ،إليجاد رشعنة مجتمعية من خالل االشتغال عىل تفاصيل
فكرة كربى ،وإيجاد عامل كامل متخيل تُحاك ضمنه التفاصيل( .((1ومن
الالفت للنظر أ ّن حضور الرسديات يف الثقافة العاملية يظهر يف الوقت
الذي يتشبث فيه األكادمييون مبزيد من املوضوعية والعلمية ،كأ ّن مثة
قطيعة بني مناهج البحث العلمي من جهة ،وصناعة الرسديات من
جهة أخرى ،فتتولّ ها القوى الفاعلة؛ سواء عرب اإلعالم ،أو من خالل
صناعة الرأي العام؛ ليصبح اقتناع الجمهور بها جز ًءا من قدرة القوى
الفاعلة عىل تسويق ما تريده عرب أذرعها اإلعالمية.
وشكّل تسويغ الحروب جز ًءا من أيديولوجية القوى الفاعلة ،بل
نارصها يف مسعاها ،مفكرون م َّجدوا الحرب؛ فهذا هيغل يتحدث عن
جدوى الحرب وأهميتها وتأثريها يف الشخصية الفردية ويف املجتمع،
وأ ّن اإلنسان من دون احتامل الحرب والتضحيات التي تتطلبها،
سيصبح ّلي العريكة ومستغرقًا يف ذاته ،وسيتدهور املجتمع؛ فيصبح
فتنحل الجامعة وينهار املجتمع
ّ
مستنق ًعا إلشباع امللذات األنانية
نتيجة لذلك( .((1وبنا ًء عليه ،ن ّبه الكتاب إىل الجوانب النفسية إلعالن
تبي ،العدد
 16نادر كاظم" ،نهاية الرسديات الصغرى :يف تجاوز أطروحة ما بعد الحداثة"ّ ،
 ،8املجلد ( ،2ربيع  ،)2014ص .74
 17خالد املعيني" ،إيران يف نظريات صنع العدو األمريكية" ،الجزيرة .نت،2015/11/3 ،
شوهد يف  2016/2/12يف:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/9/12

ولعل املقولة الرئيسة التي بنى عليها وائل حالق كتابه "الدولة
ّ
(((1
املستحيلة " ،املتمثلة باختالف األرضية األخالقية للدولة باملفهوم
الغريب ،عن األرضية األخالقية للدولة يف املفهوم اإلسالمي ،يجد خري
مثال لها يف "صناعة العدو" التي تقوم بها القوى الغربية الفاعلة؛
إذ عىل الرغم من مغريات الدولة املعارصة باملفهوم الغريب ،وهي
مغريات محقّة يف الدميقراطية وحرية التعبري وسواها ،فهي أحلّت
قسم منها
قوى ت َ َحكُّم أخرى متارس بعضها عىل مواطنيها ،ومتارس ً
عىل "العدو" الذي تقوم بتصنيعه.
ومن خالل األدلة واملعلومات واملناقشات املط ّولة ،يكشف الكتاب
أ ّن صناعة العدو ليست محاولة فرض أيديولوجيا مح ّددة ،بل هي
حاجة تنموية للمجتمعات والدول والفكر اإلنساين ،تحتاج إليها
التنمية مثلام تحتاج إىل املصانع واملزارع وسواها .لقد أزال املؤلف
الربقع املتعلق باإلدانة االفرتاضية لهذا الفعل غري األخالقي املتعلق
بش ّن الحروب ،مقايسة له عىل املعايري األخالقية؛ ليستبدله مبنطق
املحاججة مع حاجات الدول والقوى الكربى .لك ّنه يف الوقت نفسه،
أمعن يف نقل مسوغات تلك الدول يف الدفاع عن صناعة العدو ،يف
نو ٍع من الحرص عىل األخذ بأسباب املنهجية العلمية.
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مراجعات وعروض كتب
صنع العدو أو كيف تقتل بضمير مرتاح

تغي آليات صناعة العدو ،تب ًعا للعوامل املؤث ّرة يف
ون ّبه الكتاب إىل ّ
صناعة الرأي العام مع املوجة الثالثة عامل ًيا ،مش ًريا إىل دور السينام
ومحطات التلفزيون يف تسويق فكرة العدو ،ورشاكة اإلعالم؛ مربزًا
يقل أهمي ًة عن خوض الحرب عىل
أ ّن خوض الحرب مع األفكار ال ّ
اإلرهــاب ،كاشفًا عد ًدا من أساليب تكوين الرأي العام يف تكريس
فكرة العدو.
ووقف الكاتب يف مواطن ع ّدة من كتابه عىل مفاهيم محددة بصفتها
مفاهيم قيمية خالصة يجب االنتصار لها مثل العدالة والحق ،حاش ًدا
الكثري من الشواهد للتدليل عىل ذلك .لك ّنه ،أشار إىل أ ّن السياسة
ليست فر ًعا من فروع دراسة األخالق ،أو الظواهر االجتامعية ،بل هي
عامل له قوانينه وقواعده؛ بحيث تحاول حقول علم االجتامع السيايس
والعالقات الدولية والقانون الدويل الحديث عن بعض تفاصيلها،
لذلك فإنّه من الصعوبة مبكان الحديث يف السياسة عن أصدقاء أو
أعداء دامئني ،بل ميكن إيجاد رشكاء أو ذوي مصالح متبادلة .وقد
رسد الكاتب الكثري من األمثلة عىل االنقالبات يف السياسة وتح ّوالت
أصدقاء األمس نحو أعداء اليوم.
ينترص الكتاب لتلك القيم األصيلة التي من املألوف أن ينارصها
اإلنسان الطبيعي ،ويستنكر املؤسسات الحاكمة للدول الفاعلة
والرشكات التي تقف خلفها ،ويتحدث عن إرهاب الدول وما تفرضه
من وصاية عىل الرأي العام الذي تقوده نحو ما تريد .ويقرتح الكاتب
آليات لتفكيك العدو من الصعب التسليم بها ،لك ّنه يحاول تعضيد
ما يذهب إليه باألدلة.
ويكشف للمتلقي أ ّن األنظمة االستبدادية التي سقطت ،هي األنظمة
التي مات عد ّوها ،أو فشلت يف صناعة العدو؛ فقد استنبت بعض
األنظمة عد ًوا له يضمن بقاءه ،وها هو الوضع السوري يق ّدم خري
دليل ،وما كان مبقدور النظام السوري القيام بتلك الصناعة وإقناع
يخي
الغرب بها لوال املساعدة اإليرانية الروسيّة التي جعلته ً
ممثل ّ
الغرب بينه وبني اإلرهاب .لكن قراءة التاريخ أيضً ا تكشف أ ّن نهاية
املستب ّدين حتمية ،لكن عدد الضحايا غالبًا ما يكون كب ًريا.
يعج الكتاب بغزارة يف املعلومة التاريخية يف مواط َن كثرية منه تكاد
ّ
أن تشكّل عبئًا عىل منهجيته البحثية أحيانًا؛ فقد غ َدا يف مواضع عدة
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كتابًا معلومات ًيا يهتم برسد املعلومة ،دون أن يعطيها الحق ّ
يف النقاش والحوار واالختالف والتم ّعن والتعليق .وبدا أ ّن الكاتب
كان معنيًا برسد املعلومات وتعضيد أفكاره بالشواهد الكثرية دون
ماميزتها أحيانًا .لك ّنه كان يدرك أ ّن كتابه يف إحدى قراءاته يدخل يف
إطار دراسات العالقات الدولية ،وأنّه قد يتعرض للكثري من محاوالت
سوء الفهم؛ لذلك حرص يف مواطن عدة عىل مزج التحليل باملعلومة
كل
التي تكررت يف غري موضع ويف أكرث من وجه ،يف رغب ٍة منه ليشمل ّ
بكل جوانب موضوعه.
التفاصيل ،ويحيط ّ
وال ينفك الكتاب عن اإلشارة إىل تناقض اإلرادة الدولية يف مواقفها،
وأ ّن ما يصلح يف منطقة ال يصلح يف منطقة أخرى؛ إذ يهتم كث ًريا
بالقبض عىل التناقضات يف املواقف الدولية من ظواهر متشابهة
مستعمل أسلوبًا ساخ ًرا مقتضبًا يف الحديث عنها.
ً
بأطر متناقضة،
ولجأ الكاتب يف الوقت نفسه إىل العبارات املائعة يف بعض املواطن
التي تستدعي وضو ًحا يف ما يتعلق باالحتالل اإلرسائييل لألرايض
الفلسطينية ،وهو الذي مل ّ
ينفك عن تسمية األشياء مبس ّمياتها يف
مواطن أخرى من كتابه ،وكان الوضع الفلسطيني خري مثال لعدد
من القضايا التي طرحها لك ّنه تج ّنب اإلشارة إليه إلّ يف حاالت نادرة.
وبدا الكتاب ،من جهة أخرى ،محيطًا مبراجعه الرئيسة ،مع قدرته
عىل استحضار الشواهد املالمئة يف املوضع املالئم ،إضاف ًة إىل توازن
شواهده رشقًا وغربًا؛ بحيث إنّه ق ّدم صورة وافية للعدو وتناقضاته
يف مختلف أنحاء الكرة األرضية ،ومنَّت شواهده عن موضوعية بحثية
كانت تتوضّ ح تفاصيلها يف أعامق الكتاب.
كشف الكاتب الكثري من األقاويل التي تع ّد يف مختربات صناعة العدو؛
يك تخرج تلك الصناعة متقنة ،غري أنّه مل يفد من حقل معريف مه ّم يف
كشف ضحالتها ،والسياقات الحاضنة لها ،وهو حقل تحليل الرسديات
املعارصة الذي بات يشكّل ظاهرة معرفية مهمة يف مرحلة ما بعد
الحداثة ،يضاف إىل ذلك أ ّن انشغاله باملعلومة التاريخية واملقارنات
قد ف ّوت عليه يف مواضع عدة فرصة اإلفادة من نظريات تحليل
الخطاب التي كان من املمكن توظيفها لتأويل ماهيات الخطابات
املستعملة يف صناعة العدو.
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ثورة مصر ،الجزء األول:
من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب الدكتور عزمي بشارة ثورة مصر في مجلدين
بعنوانين فرع َيين .يتناول المجلد األول ( 720صفحة ،من القطع المتوسط) الحقبة بين عام  1952حتى
تنحي الرئيس المصري حسني مبارك) ،وعنوانه "من جمهورية يوليو وحتى
 11شباط /فبراير ( 2011يوم ّ
ثورة يناير" ،أ ّما الجزء الثاني ( 672صفحة ،من القطع المتوسط) فعنوانه "من الثورة إلى االنقالب".
مناهج متعددة فــي فهم بنية الدولــة والمجتمــع ،وعالقة الجيش
الكتــاب تاريخــي تحليلــي يســتخدم
َ
يعد الجمهورية التي ســادت
بالسياســة ،وتطور منصب الرئاســة في مصر وصو ًلا إلى ثورة يناير ،كما ّ
يسميها يوليو ويقسمها إلى مراحل ذات ميزات خاصة بها.
في مصر حتى ثورة يناير جمهورية واحدة
ّ
بناء على شهادات ومصادر .أما الجزء الثاني فيتناول
ويتوقف مطو ًلا عند توثيق ثورة  25يناير وتحليلها ً
المرحلة بين  11شباط /فبراير  2011و 3تموز /يوليو  ،2013محل ًلا أسباب ّ
تعثر التحول الديمقراطي في
ومقدما إسهاما في نظرية التحول الديمقراطي انطال ًقا من التجربة المصرية.
مصر وخلفياته،
ً

صـدر حديـ ًثا
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ثورة مصر ،الجزء الثاني:
من الثورة إلى االنقالب
فــي الجــزء الثاني مــن الكتاب يتابع عزمي بشــارة توثيق الثــورة المصرية ،تحت عنوانمــن الثورة إلى
االنقــاب ،ويســتعرض بعد مقدمة نظرية حول نظريات التحــول الديمقراطي المرحلة الدقيقة التي
مرّت بها مصر؛ من تســ ّلم المجلس العســكري الحكم مرورًا باالنتخابات ومرحلة مرســي ،وصو ًلا إلى
محــاوال فهــم أســباب ّ
تعثــر التحــول الديمقراطــي .هذا التعثــر الذي أثّــر في الثــورات العربية
االنقــاب،
ً
ك ّلهــا .ويشــرح مطو ًلا الفرق بين انشــقاق النظام الضروري إلنجاح الثورة ،وانشــقاق قــوى الثورة الذي
حــال دون إنجاح التحــول الديمقراطي بوصفه مهمة تاريخية ،وأدى إلــى تغ ّلب الثورة المضادة .تجدر
ً
فصال.
اإلشارة إلى أن الجزء الثاني يتكون من عشرين

