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محددات السياسة األمنية
يجعل الباحث ما هو جيوسيايس املح ِّدد األبرز يف صناعة السياسة
األمنية الجزائرية؛ فجغرافيا الجزائر الطبيعية والبرشية وعنارص
هويتها الوطنية ،ووقوعها عىل امتدادات عديدة ،أنتجت فضاءات
جيوسياسية تن ّوعت بتنوع أسس انتامئها ومنطلقاته ،بني ما رسمته
الجغرافيا الطبيعية وما أفرزته الجغرافيا البرشية.
ويلتقي عند موقع الجزائر املحوري ويتقاطع حوله عدد من االمتدادات،
التي من الصعب أال تخلّف األثر العميق يف األمن الوطني؛ وهي
االمتدادات التي تتداخل بشكل مركب ومتشابك ،إىل قد ٍر جعل إقامة
الحدود الفاصلة بني فضاءاتها أم ًرا مستبع ًدا .وألقى ذلك بانعكاساته
الجيوسياسية عىل السياسة األمنية الجزائرية ،وبخاصة يف خضم تزايد
األخطار والتهديدات األمنية عرب الوطنية من قبيل اإلرهاب ،والهجرة
غري الرشعية ،والجرمية املنظمة ،وتبييض األموال؛ وهي األخطار التي
ال تهدد الجزائر فحسب ،بل تشرتك يف ذلك مع غريها من الدول
املتوسطية وفضاء الساحل األفريقي ،إىل جانب الفضاء املغاريب.
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التنمية االقتصادية ،انطالقًا من املعادلة املبنية عىل أنه كلام تعزز
النظام السيايس بالقيم واملبادئ الدميقراطية ،رفع اقتصاده الريعي
من مؤرشات التنمية ،وانعكست هذه األخرية إيجاب ًيا عىل حياة
املواطن االجتامعية.
وال تقف محددات السياسة األمنية الجزائرية عند ما هو جيوسيايس
وجيو-اقتصادي فحسب ،بل تشمل أيضً ا املحددات الجيوسرتاتيجية
والتي ركّزها املؤلف حول اآليت:
ً
أول :الرهانات الجيوسرتاتيجية لفضاء الساحل األفريقي :فاألهمية
اإلسرتاتيجية للساحل األفريقي ،بالنسبة إىل الجزائر ،مستمدة من
كون هذه املنطقة تشكّل الحزام األمني املتقدم لألمن الوطني
الجزائري ،هذا إىل جانب تقاطعات للجزائر مع هذا الساحل ودوله
من خالل امتدادات قبائل الطوارق ،وبروز الظاهرة اإلرهابية ،وتزايد
أنشطة الجامعات املسلحة ،وبخاصة بعد إعالن قيام "تنظيم القاعدة
يف بالد املغرب اإلسالمي" عام  ،2007ليلفت األنظار إىل الساحل
كم ونو ًعا.
األفريقي عرب عملياته اإلرهابية ً
وإذ شكل الجنوب الجزائري ملجأً لكثري من املهاجرين غري الرشعيني،
نتيجة انفتاحه عىل دول الساحل األفريقي ،استحدثت وزارة
الداخلية الجزائرية "الديوان الوطني ملكافحة الهجرة غري الرشعية"،
الذي أنيطت به إىل جانب باقي السلطات األمنية مهامت احتجاز
املهاجرين وإعادتهم إىل بلدانهم.
ومل تكن الجزائر لدى أغلب املهاجرين األفارقة مستق ًرا وملجأً ،بل
هي مع ٌرب لهؤالء ،وهو الرهان األكرب واألخطر مقارنة بسابقه ،كام
يرى لخضاري .فإىل جانب غريها من البلدان املغاربية ،تعد الجزائر
يف نظر الدول األوروبية عىل الجانب اآلخر لضفة املتوسط حاج ًزا
متقد ًما واستباق ًيا ضد قوافل املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

أساسا عىل املحروقات (النفط
غري أ ّن الجيو-اقتصاد الجزائري  -القائم ً
والغاز) ما دفع إىل وصفه باالقتصاد الريعي  -شكّل ،كام يرى لخضاري،
املحدد الثاين ما بعد املحدد الجيوسيايس؛ إذ يدفعه للتساؤل حول مدى
قدرة االقتصاد الجزائري عىل تحقيق التنمية املتوخاة ،والتي من شأنها
تأمني الجزائر ضد الهزات االقتصادية واالجتامعية والسياسية .ويطرح
املؤلف ،انطالقًا من تحليل بعض مؤرشات االقتصاد الجزائري ،تساؤلً
محوريًا حول صحة هذا االقتصاد ،وقدرته التنافسية ،اللتني من شأنهام
حاميته من االرتدادات السلبية ألسعار املحروقات يف األسواق العاملية.
وكان من أهم ما خلص إليه املؤلف ،يف هذا الباب ،أ ّن هناك عالقة
طردية قامئة بني املزج بني الريع النفطي والدميقراطية لتحقيق

وال تنحرص األهمية اإلسرتاتيجية للساحل األفريقي يف ما ذكر فحسب،
إذ ترتكز أيضً ا عىل غنى هذا الفضاء بالرثوات ومصادر الطاقة ،ودوره
يف رسم العالقات الدولية؛ ما جعله محط اهتامم القوى العاملية ،ومحل
التنافس والتدخل األجنبي؛ أي بتعبري أكرث دقة ،من منطقة نفوذ فرنيس
بامتياز (التاريخ) ،إىل فضاء يحتل منزلة كبرية يف السياسة الخارجية
األمريكية (اإلرهاب) ،وصولً إىل ساحل لالستثامرات الصينية (االقتصاد).
ثان ًيا :البناءات الجيوسرتاتيجية للفضاء املتوسطي :انطالقًا من غنى
هذا الفضاء بالبنى والهياكل املؤسساتية ،ركز الباحث تحليله عىل
إطار العالقات األورومتوسطية "مسار برشلونة" ( ،)1995الذي
أسس للرشاكة بني ضفتي املتوسط ،بهدف تحقيق التعاون الشامل،

مراجعات وعروض كتب
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وتعزيز الحوار السيايس ،وتنمية الرشاكة االقتصادية واملالية ،ليتواصل
التنسيق ويشمل الشق األمني إثر تأسيس مجموعة ( 5+5الربتغال،
إسبانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،مالطا  +الجزائر ،املغرب ،مرص ،تونس،
موريتانيا) عام  ،2003كإطا ٍر لفرص تنسيق جهد مواجهة التحديات
األمنية املشرتكة يف املتوسط (اإلرهاب ،والهجرة ،والجرمية املنظمة).
غري أ ّن هذه البناءات مل تكن نهائية ،فرضورة تعزيز الطرح التشاريك
للتفكري يف إيجاد فرص بديلة من أجل بلورة حلول ألعقد املشكالت
املتوسطية ،ويف مقدمتها الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،دفع إىل تبني فكرة
"االتحاد من أجل املتوسط" ،وهو املرشوع الذي غلب عليه املوقف
املرتقب واملتحفظ للجزائر ،بدعوى غموض انطالقته وضبابيتها ،وما
شابها من تي ٍه هويايت (فرنيس أم أورويب) ،وزاد انضامم إرسائيل إىل
هذا البناء من هاجس الرتقب الذي راود الحكومة الجزائرية.
وع ّزز التقاء توجهات حلف شامل األطليس "الناتو" الجديدة (ما بعد
مؤمتر براغ ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2002القامئة عىل التعاون الدويل
ملكافحة اإلرهاب ،سبل التعاون بني الجزائر والحلف وعالقاتهام،
وبخاصة باعتبار منطقة املتوسط إحدى مركبات الهندسة األمنية
ألوروبا؛ ألن "التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب" لطاملا شكل طرح
الجزائر ملجابهة هذا الخطر العاملي وهذه الظاهرة العابرة لألوطان.
غري أ ّن الهيمنة األمريكية عىل الحلف ،وتعارض بعض توجهات هذا
األخري مع بعض ما تراه الجزائر من ثوابت سيادتها الوطنية (األزمة
الليبية) ،جعل الجزائر تبقي عىل قدر من التحفظ يف عالقات التعاون
والتقارب بني الطرفني.
ثالثًا :تداعيات الرصاع العريب  -اإلرسائييل :يكفي اعتبار الجزائر بل ًدا
عرب ًيا لتجد نفسها معنية بالرصاع .وتب ًعا التخاذ الكيان الصهيوين
كيانًا معاديًا ،فمن الرضوري التوقف عند محطات تقاطع الجزائر
وهذا الكيان عىل الخريطتني الجيوسياسية والجيوسرتتيجية ،ملعرفة
تداعيات األمر عىل صناعة السياسة األمنية الجزائرية وبنائها.
فاملساندة الجزائرية التاريخية للقضية الفلسطينية ،واملواقف
املنارصة لنضال الشعب الفلسطيني يف مسريته من أجل تقرير
املصري واالستقالل (احتضان الجزائر ملؤمتر إعالن قيام دولة فلسطني
ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1988وإيفاء الحكومة الجزائرية بتعهداتها
والتزاماتها املالية التضامنية مع فلسطني ،كل ذلك وضع الجزائر
فضل عن محطات املواجهة
عىل خط املواجهة مع الكيان الصهيوينً ،
الجزائرية – اإلرسائيلية (املشاركة يف حريب  1967و.)1973
لهذا فإ ّن تقاطعات الجزائر الجيوسياسية والجيوسرتاتيجية مع إرسائيل أملته:

•امتدادات الرصاع العريب – اإلرسائييل :من االمتداد العريب
وصول إىل االمتداد اإلسالمي
ً
(الجغرايف الطبيعي والبرشي)،
(الديني) ،املتكامل مع االمتداد الذي قبله ،والذي يكاد يصل
حد التطابق.
•مرشوع "الرشق األوسط الكبري" ،املبني عىل رؤية تخدم املصالح
اإلسرتاتيجية األمريكية ،القامئة يف األساس عىل ثنائية تأمني مصادر
الطاقة واحتكارها من جهة ،وضامن أمن إرسائيل من جهة ثانية،
بوصفها الحليف اإلسرتاتيجي الثابت ،بغض النظر عن تغريات
اإلدارات والسياسات األمريكية املتعاقبة منذ عام .1948

•مرشوع الهالل السامي :القائم عىل تحالف "ثالوث الطوارق –
األكراد  -اليهود" ،واتخذ من التجربة اليهودية ،يف إقامة وطن
قومي ،مثالً للنزعات االنفصالية ذات الخلفية اإلثنية .وهنا نبه
لخضاري إىل خطورة توظيف الواليات املتحدة ،ومن ورائها إرسائيل
للطوارق ،عرب دعم بعض االنفصاليني منهم ،بحجة دعوى حامية
األقليات وحق الشعوب يف تقرير املصري ،لترضب باملقابل ،ويف
العمق ،االستقرار الوطني والسالمة الرتابية لألوطان.

ميادين السياسة األمنية
يُرجع املؤلف ميادين السياسة األمنية الجزائرية إىل تلك املع ّرفة
أساسا بتأمني الدفاع
مبحددات عسكرية يف األساس ،وهي املكرتثة ً
الوطني بالدرجة األوىل ،تتبعه إسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب ،يليهام
ضامن التامسك الوطني وتحقيق السلم االجتامعي.
فمنطلقات العقيدة العسكرية الجزائرية((( ،مرتبطة مبكانة مؤسسة
الجيش ضمن الدساتري الجزائرية ،والتي تنبني عىل الخيار الدفاعي
 1يف هذا الصدد يقول منصور لخضاري يف ص " :122مل يُ َ
عث عىل أثر مكتوب أو ورقة
بحثية عن العقيدة العسكرية الجزائرية يف ما جرى القيام به من تح ّر واستقصاء  "...وهو
ما أعاد تأكيده يف ص  ،125بالقول" :يف ظل شح املصادر والكتابات املتعلقة باملوضوع ."...
ولكن ،عكس ما قاله الباحث ،فإن هناك عدة أبحاث حول هذا املوضوع نذكر منها عىل سبيل
املثال ال الحرص :رياض الصيداوي ،رصاعات النخب السياسية والعسكرية يف الجزائر :الحزب ،
الجيش ،الدولة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش والتوزيع)2000 ،؛ وبابا مسلم
عريب" ،املؤسسة العسكرية ومسار التحول الدميقراطي يف الجزائر" ،مجلة علوم إنسانية،
السنة الخامسة ،العدد ( 35خريف  .)2007وباللغة الفرنسية نجد:
Addi Lahouri, “L’armée, la nation et l’Etat en Algérie,” Revue confluences
Méditerranée, no. 29 (Printemps 1999); Yefsah Abdekader, “L’armée et le
pouvoir en Algérie de 1962 à 1992,” Revue du monde musulman et de la
Méditerranée, no. 65 (1992); Ait Kaki Maxim, “Armée, pouvoir et processus
;de décision en Algérie,” Politique étrangère, no. 2 (2004), pp. 427 - 439
Nouschi André, “Pouvoir et politique en Algérie,” Annales. Economies,
sociétés, civilisations, no. 3 (1979), pp. 590 - 598.
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(الحرب الدفاعية) يف استعامل القوة العسكرية ،ال عىل الهجوم؛
مبعنى تأمني حدود البالد وحاميتها وصون وحدتها الرتابية ،بالتوازي
مع السعي ،عىل الصعيد الخارجي ،إىل التعاون اإلقليمي والدويل يف
كل ما من شأنه تحقيق األمن والدفاع وترقيتهام.

وتستلزم مواصلة املؤسسة العسكرية أداء مهامتها الدفاعية ،اتباع
منهجية مهنية للرقي باحرتافية هذه املؤسسة وعرصنتها ،بد ًءا من
العتاد الحريب وانتها ًء بتنمية القدرات البرشية ،وما يستتبع ذلك من
ٍ
رصد لالعتامدات املالية.
وال ينفصل تأمني الدفاع الوطني عن محور مكافحة اإلرهاب
وسياساته الوطنية ،بداية من إجراءات إعالن حالة الطوارئ (شباط/
فرباير  ،)1992وانتهاج سياسة "الكل أمني" ،أي الرتكيز عىل الشق
األمني يف ظل العمق السيايس واالجتامعي لألزمة ،مرو ًرا بسياسة
املصالحة الوطنية التي انطلقت مع قانون الرحمة (شباط /فرباير
 ،)1995واملكملة بقانون استعادة الوئام املدين /الوطني (متوز /يوليو
 ،)1999وختمت بصدور ميثاق السلم واملصالحة الوطنية.
وما دام تأمني التامسك الوطني وتحقيق السلم االجتامعي يعد،
كام يرى لخضاري ،ثالث وآخر ميادين السياسة األمنية الجزائرية،
والذي تهدده االنقسامات االجتامعية ،واملخاطر الطائفية ،والضعف
يف مستوى مؤرشات التنمية ،فإ ّن بحث رهانات مواجهة مهدداته،
ينطلق من إيالء أهمية بالغة للتنوع اللغوي /الثقايف ،واملحافظة عىل
التعايش بني العربية واألمازيغية ،مبا يبقي ويعزز اللحمة التاريخية
القامئة بني أبناء الجزائر ،ضمن مجتمع واحد متعدد اللغات ،ومتناغم
العادات والتقاليد وغني بالثقافات.
ويبقى التعايش بني الجزائريني امليزابيني  -اإلباضيني وبني غريهم
املالكيني ،أم ًرا ذا شأن يف صناعة السياسة األمنية ،إىل جانب وضع
حلول لإلشكالية الطارقية ،التي تسرتعي عد ًدا كب ًريا من املخططات
األجنبية الساعية لالستثامر يف خصوصيات الطوارق ،لبعث املرشوعات
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االنفصالية ،وتهديد الوحدة الرتابية واملس باالنتامء الوطني ،مام قد
يضع األمن الوطني الجزائري عىل املحك.
وعىل صلة بتحقيق السلم االجتامعي وما يرتتب عىل افتقاده
من مشكالت وأزمات تهدد أمن املواطنني وما يصحب ذلك من
اضطرابات اجتامعية ،تبنت الجزائر سياسات وطنية معززة للسلم
االجتامعي موجهة للشباب ،وذلك عرب مبارشة الحكومات الجزائرية
املتعاقبة مساعي مختلفة لدعم الشباب ،وترقية أوضاعهم االجتامعية
واملهنية ،بتنمية املبادرات املقاوالتية والرفع من مستويات التشغيل
والتأمني ضد البطالة.
كام أن هذه السياسات مل تكن موجهة فقط للشباب ،فقد حظي
املوظفون بحيز كبري يف األجندات الحكومية ،بد ًءا من مراجعة
الترشيعات الناظمة لعملهم ،مرو ًرا بتحسني األجور والتعويضات
والحوافز املالية (انتقلت كتلة األجور من  3مليارات دوالر سنة 2008
إىل  8مليارات دوالر سنة  ،)2010بغية الوصول إىل ترقية وضعية
املوظفني االجتامعية.

تحديات السياسة األمنية
ينطلق املؤلف يف بحثه لتحديات السياسة األمنية من ارتدادات
الحراك العريب ،وهو ما قاده ،بعد الحديث عن مسار حوادث الحراك
العريب ،ودور اإلعالم واالتصال الحديث يف هذا الشأن ،إىل طرح
تساؤالت إشكالية بشأن حقيقة ما عرفته الساحة العربية؛ فهل ما
حدث ثورات عربية؟ وما داللة توظيف مصطلح "الربيع" لوصف
الحراك العريب؟ ليختم ذلك مبناقشة :ما مدى ارتباط أو براءة هذا
الحراك من التدخل الخارجي وتنفيذ األجندات األجنبية؟
وعىل اعتبار الجزائر قطعة ال تقبل التجزئة عن باقي البلدان
العربية ،فإنها مل تكن مبعزل عن موجة الحراك القائم يف محيطها
اإلقليمي .ولاللتفاف عىل االحتجاجات املندلعة ،عىل غرار الحركات
التي شهدتها الجزائر يف السابق ،خرج الخطاب الرسمي يف هذا
البلد ليكرر نفسه من جديد مطلع سنة  ،2011بالرتكيز عىل أسبابها
االقتصادية وأبعادها االجتامعية ،املثرية لها واملؤ ّججة واملحرضة
عليها؛ وهي املقاربة التي يسهل تبنيها بالنظر إىل السياسة الريعية
التقليدية للدولة ،والتي ميكن من خاللها ضامن "رشاء" نوع من األمن
االجتامعي .غري أ ّن هذا الرفض للخوض يف األبعاد السياسية املتجذرة
والعميقة التي يُثريها ويُحيل إليها هكذا نوع من الحراكات ،ويف ظل
ذاك السياق اإلقليمي الذي برز فيه ،مل يكن له ما يربره خاصة بعد
اتجاه السلطة الحاكمة إىل اتخاذ خطوات يف اتجاه اإلصالح السيايس.

مراجعات وعروض كتب
السياسة األمنية الجزائرية :المحددات  -الميادين  -التحديات

ويرجع الباحث أسباب تحفظ الشعب الجزائري وريبته من موجة
الحراك العريب ،إىل طبيعة النظام السيايس الجزائري وخصائص
بنيته ،ومكانة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة املحرتمة (تجلت يف
خلو املطالب السياسية التي رفعها املحتجون من شعارات تنادي
بإسقاطه) .كام شكلت التجربة املريرة للجزائر مع العنف السيايس،
خالل سنوات التسعينيات من القرن املايض ،إىل جانب الوفرة املالية
املريحة للجزائر ،إضافة لتداعيات التدخل األجنبي يف مسار الثورات
العربية ،عوامل لتكريس النفور الجزائري من االستمرار يف التقاط
الفرصة السياسية للربيع العريب.
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والتي ال تروق املعارضة الليبية ،وثان ًيا ،انعكاسات االنفالت األمني
عىل طول الرشيط الحدودي الجزائري  -الليبي ،املدعوم باالنهيار
األمني عىل الجانب الرشقي من الحدود.
ويسرتسل الباحث ليناقش خصوصيات الجوار الجنويب للجزائر،
املوسوم بتعقيد الوضع الداخيل ملايل ،مع ظهور الحركات الطوارقية
(األزوادية) املسلحة؛ إذ مل ت ّدخر الجزائر جهدها ومساعيها إلحالل
السالم واألمن يف شامل مايل ،ومن ث ّم تجنب االرتــدادات السلبية
لوضع املنطقة املرتدي عىل أمنها الوطني ،خاصة مع تجدد خطر
إقامة "وطن قومي للطوارق" ،وتحالف بعض الحركات األزوادية مع
التنظيامت اإلرهابية ،إىل جانب تبعات التدخل العسكري الفرنيس يف
شامل مايل عىل الحدود مع الجزائر.

هل من تقييم للسياسة األمنية؟

ويعالج لخضاري أيضً ا موضوع تحديات السياسة األمنية من خالل
التوترات األمنية الحدودية الكثرية لهذا البلد مع جريانه ،انطالقًا
من تأزم العالقات بني الجزائر واملغرب ،بسبب التوتر الحدودي
بني البلدين ،الذي يعود إىل مرحلة ما بعد استقالل الدولتني ،وما
كاد هذا التوتر ينجيل ،حتى برزت ،قضية الصحراء الغربية عىل
سطح املواضيع الخالفية بني الطرفني ،مشكِّلة ،نتيجة امتداداتها
الجيوسياسية واإلسرتاتيجية ،تغذية كبرية للمواقف الدولية خاصة
الغربية منها؛ ما يذيك توتر العالقات الجزائرية – املغربية .وعىل ضوء
ذلك ،تتحدد سياسات البلدين وإسرتاتيجياتهام األمنية والدفاعية
ومساعيهام التسلّحية.
وتجد تعقيدات أزمة ليبيا ما بعد القذايف ،مكانتها ضمن تحديات
أول ،مواقف الجزائر من األزمة
السياسة األمنية الجزائرية ،نتيجة لـً :

يستمر الواقع األمني يف الجزائر مبواجهة املهددات األمنية واألخطار
الواردة من دول الجوار وغريها؛ سواء تعلق األمر بدول غري جارة
(إرسائيل) ،أو األخطار املوضوعاتية التي ته ّم بعض القضايا ذات
األبعاد عرب الوطنية مثل تحدي اإلرهــاب وتجارة املخدرات ،أو
أساسا بالحراك االجتامعي والطبيعة
املهددات الداخلية املرتبطة ً
االحتجاجية للمواطن الجزائري التي غالبًا ما يغيب عنها أو يضعفها
التنظيم والتأطري الحزيب والجمعوي .ويستلزم ذلك تقويم السياسات
الوطنية املرتبطة مبستويات السياسة األمنية ،بد ًءا باإلصالح السيايس،
وصولً إىل نجاعة السياسات االجتامعية.
وهنا نختم هذه املراجعة مبا ختم به الباحث فصل "تحديات
السياسة األمنية" بالقول" :الرتكيز عىل إدامة النظام (ولو بتغيري
واجهته ووجوهه) من دون االلتفات إىل حقيقة وعمق األزمات
االجتامعية واألوضاع اإلقليمية والدولية ذات التأثري يف األمن الوطني،
من شأنه أن يعود بالسلبية عىل سياسته بأن يصيبها الضعف وميسها
الوهن إىل حد ال تستطيع معه الجزائر ككل متكامل (نظا ًما ومجتم ًعا
ودولةً) تأمني نفسها".
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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،

