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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة "من السالح إىل
السالم :التحوالت من العمل السيايس املسلح إىل العمل السيايس
السلمي" ،يو َمي  4 - 3ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018يف مقره بالدوحة.
والندوة هي األوىل من نوعها يف املنطقة العربية ،من ناحية املضمون
العلمي؛ إذ تبحث يف حاالت االنتقال من العمل السيايس املسلح إىل
النشاط السيايس غري املسلح ،من خالل مناذج مختلفة من العامل ،ومن
ناحية الخربات السياسية واألكادميية املشاركة يف أعاملها من خالل
أوراق ودراسات علمية مع ّمقة.
ناقشت الندوة  26حالة تح ّو ٍل من منظامت مسلحة إىل أحزاب
سياسية أو حركات اجتامعية سلمية ،تناولها بالدرس أكادمييون
وباحثون متخصصون وسياسيون وقادة لهذه التح ّوالت .ومثّلت
الحاالت القارات األربع :آسيا (الرشق األوسط) ،وأفريقيا (شامل
الصحراء وجنوبها) ،وأوروبا (الجنوبية والغربية) ،وأمريكا الالتينية
والكاريبي .وقد طرحت الجلسات املختلفة أسئلة فكرية وسياسية
مه ّمة وراهنية يف العامل العريب اليوم ما بعد انتفاضات ،2011
ومن أه ّمها :كيف تحدث التح ّوالت من السالح إىل السالم؟ وملاذا
تحدث؟ وما رشوط بدء عمليات التح ّول نحو الالعنف؟ وما رشوط
استمرارية النشاط السيايس السلمي؟ وما املسارات املختلفة التي
تتبعها عمليات التح ّول والخروج من إطارات العمل املسلّح؟ أيحدث
التح ّول بعد انتصار عسكري ،أم بعد هزمية عسكرية ،أم يكون نتيجة
تعادل أو جمود مؤمل يف النزاع املسلّح بني مجموعة (أو مجموعات)
متمردة وسلطة (أو سلطات) قامئة؟

بشارة :أربع مالحظات في موضوع
االنتقال من السالح إلى السالم
افتتح عزمي بشارة الندوة مبحارضة عنوانها "أربع مالحظات يف
موضوع التح ّول من العمل السيايس املسلح إىل العمل السيايس
السلمي" ،أشار يف مقدمتها إىل أن هذا املوضوع يتطلب مقاربة
منهجية تكاملية ومركبة األبعاد يف العلوم السياسية وعلم االجتامع
والتاريخ الراهن .وقدم بعض املالحظات املتعلقة مبنهجية الرؤية
واملعالجة البحثية؛ ففي عرضه املالحظة األوىل رأى أن أسوأ ما جرى
لهذا املوضوع ،بوصفه موضو ًعا للدراسة والبحث ،أنّه يُقا َرب منذ
بداية قرننا الحايل من زاوية ما منّطته تسمية "الحرب عىل اإلرهاب"
وما أفرزته من أفكار وسياسات عملية؛ ما عرقل دراستَه مبنه ٍج علمي،
وأخضعه ألجندات سياسيّة مبارشة من دول كربى وأنظمة إقليمية
ومحلية دخلت يف لعبة تبادل املصالح يف رشاكات واتفاقات ،أو
معاهدات حول ما يس ّمى "محاربة اإلرهاب" .أما املالحظة الثانية،
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فتكمن يف مقاربة املوضوع تحت العنوان العام "االنتقال من العمل
السيايس املسلح إىل العمل السيايس السلمي" ،وأكد بشارة أنه يجب
ألَّ تُطمس الفوارق بني أنواع العمل املسلح وأنواع العمل السيايس
السلمي ،وأ ّن العلوم السياسيّة ،يف سعيها للتخلص مام تسميه أحكام
تنزلق إىل عدم التمييز بني سال ٍح وآخر .وجادل بشارة
القيمة ،غالبًا ما ُ
يف املالحظة الثالثة بأ ّن البحث يف موضوع االنتقال إىل السلم ،ضمن
إطار فروع العلوم السياسية املقارنة التي تبحث يف االنتقال جميعها،
هو بحث تيليولوجي ،أي إن غايته الوصول إىل السلم .ومهام أنكر
العاملون فيه واملهتمون به انحيازاتهم ،فإنهم منحازون غال ًبا إىل
ما ينظّرون لالنتقال إليه بأدوات العلوم االجتامعية .ويف املالحظة
الرابعة ،ناقش التح ّول من العمل السلمي إىل العمل املسلح ،خاصة
تبي أ ّن االستبداد الذي ال يرتك
أن التجربة العرب ّية يف األعوام األخرية ّ
أي مجا ٍل لإلصالح السيايس والتغيري السلمي ،إذا اجتمع مع سياسة
تهميش اجتامعي ومامرسات إذالل جسدي ونفيس لفئات واسعة من
املواطنني ،يخلق بيئة مالمئة للعمل املسلح.

كيف تتح ّول الجماعات الثورية
المسلحة إلى السالم؟
ق ّدم عمر عاشور منسق الندوة ،ورئيس برنامج الدراسات األمنية
النقدية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورقة بعنوان "من مسلحني
إىل سلميني :كيف تتح ّول الجامعات املسلحة إىل النشاط السيايس
الالعنفي؟ وملاذا؟" ،استعرض يف بدايتها فكرة الندوة وأهدافها البحثية
التي ترتكز يف توفري إطار نظري جامع لألوراق املقدمة خالل الجلسات
املختلفة ،وطرح أهم األسئلة النظرية والعلمية التي تشتبك معها
األوراق البحثية .ثم انتقل عاشور إىل أهم الخالصات العلمية لألجندة
البحثية الخاصة بالتح ّوالت من النشاط السيايس املسلح إىل النشاط
السيايس السلمي ،وعرض ما وصلت إليه الدراسات فيام يخص كيفية
حدوث تلك التح ّوالت وأسبابها ،ورشوط البدء واالستمرارية ،كام
تناول ما ينقص األجندة البحثية يف هذا املجال ،وإمكانية تحديثها
وتطويرها ،وكيف ميكن أن تؤثر إيجابيًا يف صياغة سياسات رسمية
تساعد عىل دعم التخيل عن العنف والتطرف واستمراره والتح ّول
نحو السلمية والسالم.
وأعقبت كلمة عاشور شهادة قدمها الوزير السابق يف الحكومة
الكولومبية فرانك بريل بعنوان "محاورة املسلحني :مالحظات حول
تنظيم القوات املسلحة الثورية 'الفارك' واتفاقات السالم الكولومبية".
تضمنت استعراضً ا لخربته الشخصية يف الحوار والتفاوض مع
التنظيامت الثورية املسلحة يف كولومبيا ،وكيفية تح ّولها من السالح
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إىل السالم ،وتحديات بدء عملية التح ّول نحو النشاط السيايس
السلمي ،ال سيام أنه بدأ مسريته املهنية يف الحكومة الكولومبية
عام  2006بدو ٍر بار ٍز يف إطالق عملية دمج املقاتلني السابقني الذين
كانوا ينتمون إىل مجموعات مسلحة وشبه مسلحة يف كولومبيا ،وقد
أجرى بريل عام  2009اتصاالت رسية أدت إىل إرساء عملية السالم
مع تنظيم القوات املسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير
الوطني ،كام شارك ضمن الفريق الحكومي الكولومبي الذي وقّع
اتفاقية السالم مع تنظيم الفارك ،وقد قاد املفاوضات الرسية مع
جيش التحرير الوطني.

االنتقال من السالح إلى السالم:
حاالت عربية
ركزت أعامل الجلسة األوىل من الندوة عىل دراسة حاالت عربية يف
مرص ،والعراق ،وسورية .قدم خليل العناين ورقة بعنوان "تحوالت
جامعة اإلخوان املسلمون يف مرص :جدل العالقة بني القمع والعنف
واملراجعات" .عالج فيها العالقة بني القمع الذي تتعرض له الحركات
االجتامعية املعارضة للسلطة ،من خالل منوذج اإلخوان املسلمني يف
مرص ،واستجابة أعضاء تلك الحركات لهذا القمع .كام حاولت الورقة
تجاوز األطروحات واالفرتاضات الكالسيكية واملختزلة حول العالقة
بني القمع والعنف إىل البحث يف أسباب اختالف استجابة أعضاء
الحركات االجتامعية للقمع.
يف السياق ذاته ،قدم حيدر سعيد ورقة بعنوان "جيش املهدي يف
حاج سعيد بأن جيش املهدي
سياق ظاهرة ما بعد الحزب" .وقد ّ
مل ينشأ ،بوصفه ذرا ًعا مسلحة لتنظيم سيايس ،وأن عالقته بالتيار
الصدري ليست كالعالقة التقليدية بني األحزاب األيديولوجية التي
تنشأ ثم تؤسس لها الحقًا ذرا ًعا عسكرية ،بل إن االثنني نشآ م ًعا.
ويرى سعيد أن جيش املهدي ميثّل إطا ًرا واس ًعا وفضفاضً ا ملجموعة
من الوظائف؛ فهو ميليشيا ،وهو تنظيم سيايس ،وهو مؤسسة
خدمات .كام يرى كثري من الباحثني أن النفوذ السيايس للتيار الصدري
يتحقق من خالل ذراعه املسلحة ،يف حني أن األطروحة األساسية لهذه
الدراسة تذهب إىل أن التيار الصدري تطور يف االتجاه املعاكس ،وأن
مساره السيايس منا بإضعاف الفصيل املسلح ،وليس تقويته ،أي إن
امليليشيا ُعزلت لصالح الحزب ،ومل يق َو الحزب من خالل قوتها.
أما الورقة الثالثة فهي لحمزة املصطفى بعنوان "من السالح إىل
املفاوضات :تقييم تح ّوالت الحركات اإلسالمية السورية :دراسة
مقارنة بني 'أحرار الشام' ،و'جيش اإلسالم' ،و'فيلق الشام'" .وقد عرض
فيها التغريات الخطابية والسلوكية والهيكلية التي مست الحركات
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اإلسالمية املسلحة يف سورية منذ التدخل الرويس يف  2015وتغري
موازين القوى لصالح النظام السوري .وركز الباحث عىل مناذج أحرار
الشام وجيش اإلسالم وفيلق الشام؛ يف محاولة الستقصاء آليات عملها
السيايس ومحدداته وسياقاته الظرفية والبنيوية ،وتقييم مدى تأثريها
يف إسرتاتيجيتها الراهنة واملستقبلية.

تجارب في أوروبا لحركات وأحزاب
مسلحة
ُعنيت الجلسة الثانية من أعامل اليوم األول بحاالت االنتقال
يف أوروبا؛ وقد عالجت الورقة األوىل التي قدمها غوردون كلوب،
وهي بعنوان "انسحاب أم هزمية؟ كيف انتقل الجيش الجمهوري
اإليرلندي من السالح إىل السالم" ،حال َة الجيش اإليرلندي واالنتقال
الحاصل ما بعد اتفاق الجمعة العظيمة عام  1998الذي نص عىل
دعوة الربوتستانت إىل تقاسم السلطة السياسية يف إيرلندا الشاملية
مع األقلية الكاثوليكية ،وعىل أن تعطي جمهورية إيرلندا رأيًا يف
شؤون إيرلندا الشاملية ،ومن ث ّم وضع حد للنزاع يف صورة نهائية،
وتحقيق التعايش السلمي بني طوائف إيرلندا الشاملية ،وبينها وبني
جمهورية إيرلندا.
أما الورقة الثانية ،فعرضها نيك هاتشني ،وكانت بعنوان "التح ّوالت بعد
الهزائم؟ منظمة إيتا (أرض الباسك والحرية) يف إسبانيا منوذ ًجا" .وقد
ركّزت عىل بحث األسباب والظروف املتعلقة بتح ّول إيتا من حركة
انفصالية عنيفة إىل حركة سلمية .كام طرح هاتشني يف مداخلته تأثري
سياسة مكافحة اإلرهاب ،إضاف ًة إىل النقاش الداخيل ضمن منظمة
إيتا نفسها ،يف تح ّول الفصائل ضمن الحركة االنفصالية.
وقدم مراد يشلتاش ورقة عنوانها "عندما ال تكون السياسة كافية:
يف فهم فشل انتقال حزب العامل الكردستاين من النشاط املسلح
إىل النشاط السيايس غري املسلح" .وعرض فيها العالقات بني الهوية
مدخل لفهم أسباب فشل عملية االنتقال من العمل
واألمن والسياسةً ،
السيايس املسلح إىل العمل السيايس السلمي لحل القضية الكردية،
وإلجراء تعديالت عىل حزب العامل الكردستاين يف تركيا .وقد ركز
الباحث عىل مسألة سياسات الهوية وعوامل األمن ،وعىل الكيفية
التي أسفرت من خاللها عن معضلة أمنية دامئة بني تركيا والحزب.

أميركا الالتينية والكاريبي
عالجت الجلسة الثالثة من أعامل الندوة حاالت االنتقال من السالح
إىل السالم يف أمريكا الالتينية والكاريبي .وقدمت خالل هذه الجلسة
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أربع أوراق تنوعت مواضيعها ومناهجها ومناذج التح ّول املدروسة
خاللها .قدم ألدو مارشييس الورقة األوىل ،وكانت بعنوان "تح ّوالت
بعد الهزمية :حاالت حركة التوباماروز يف األورغواي واليسار املسلح
يف تشييل واألرجنتني" ،حاول من خاللها التوصل إىل منوذج تفسريي
مركب لنجاح التنظيامت السياسية املسلحة سابقًا ،يف بلدان جنويب
أمريكا الالتينية ،يف التكيف مع األنظمة الدميقراطية الجديدة خالل
مثانينيات القرن املايض.
ويف السياق ذاته ،قدمت ماريا جيمينا دوزان ورقة بعنوان "إعادة
رسحني يف كولومبيا" .وعرضت دوزان
الدمج السيايس للمقاتلني امل َّ
يف بحثها منوذج الفارك يف كولومبيا ،وعمليات التفكيك املربمج الذي
تعرضت له الفارك من الحكومة الكولومبية ،وما عقب ذلك من
ترسيح ملقاتليها وتح ّول جزء منهم يف العمل السيايس.
أما الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان "من الحركة الثورية إىل الدولة
الثورية :حالة كوبا" ،فقد حلل فيها سنتياغو برييز السياق الذي
تشكّلت فيه حركة " 26يوليو" الثورية يف كوبا ،واستعرض مالمحها
والتقاليد السياسية للنشاطات الثورية الكوبية التي استمدت منها
سلوكها .كام عالج البحث سياق انتصار الحركة الثورية والتحوالت
التي حققتها الدولة الثورية يف حقل الثقافة السياسية والتعبئة
واأليديولوجيا وامليادين االجتامعية والتنظيمية ،ومنها القطاعان
العسكري واألمني.
واختتمت أعامل الجلسة الثالثة بورقة قدمها روبرتو كاخينا بعنوان
"روح التغيري يف جيش نيكاراغوا :ثالث مراحل وثالث هويات
مختلفة" ،حاول فيها تأطري املراحل املختلفة لتطور الحركة الثورية
املسلحة إىل مؤسسة الجيش يف نيكاراغوا وأسبابها والبيئة السياسية
واالقتصادية املحيطة بها.

التحول من الصراعات المسلحة إلى
السالم في أفريقيا
تواصلت أعامل الندوة خالل اليوم الثاين  4ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2018بجلسة ناقشت تجارب التحول من السالح إىل السالم يف
أفريقيا .وقدم ثوال سمبسون ورقة بعنوان "دعاية مسلحة وحرب
الشعب :طريق املؤمتر الوطني األفريقي إىل السلطة ،"1994-1984
ركّز فيها عىل املرحلة الحاسمة من النضال التح ّرري يف جنوب أفريقيا،
بد ًءا من أيلول /سبتمرب  1984الذي شهد انتفاضة الضواحي الكربى
ضد نظام الفصل العنرصي .واستعرض سمبسون أساليب التعبئة
السياسية الجامهريية التي اعتمدها املؤمتر يف سعيه الناجح ،يف
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النهاية ،إلحراز االنتصار النهايئ يف صناديق االقرتاع ،وكذلك العقبات
واالنشقاقات والضغوطات املختلفة التي عرفها.
أما الورقة الثانية فق ّدمها ميهري تادل مارو بعنوان "االنتقال يف
إثيوبيا :من الكفاح املسلح إىل سياسة االئتالف" ،وعرض فيها انتقال
املنظامت املسلحة اإلثيوبية إىل ائتالف سيايس حاكم ،كام عرض ملحة
عامة عن االنتصار العسكري عىل النظام السابق ،وانتقال رشكاء
االئتالف من كونهم مقاتلني مسلحني ليُمسوا رجال الدولة.

شهادات قيادات عسكرية سابقة
خُصصت أعامل الجلسة الثانية يف اليوم الثاين لعرض شهادات ثالث
لقيادات سياسية كانت جز ًءا من عمليات االنتقال من السالح
إىل السالم يف العامل العريب .وكانت الشهادة األوىل ألسامة رشدي،
وهو متحدث سابق باسم الجامعة اإلسالمية املرصية يف الخارج،
ومستشار سيايس لحزب البناء والتنمية يف مرص .جاءت شهادته
بعنوان "الجامعة اإلسالمية املرصية :من املواجهة املسلحة إىل
العمل السيايس السلمي" .وقد عرض فيها مراحل مركزية يف تطور
الجامعة اإلسالمية يف مرص منذ سبعينيات القرن املايض ،مع الرتكيز
عىل مرحلتَي التحول إىل العنف ومنه إىل السلم ،وبيان أسباب هذا
التحول والظروف املحيطة به.
ويف السياق ذاته ،ق ّدم أنيس الرشيف ،وهو عضو سابق يف الجامعات
اإلسالمية الليبية املقاتلة والناطق الرسمي باسم املجلس العسكري
لطرابلس ،الشهادة الثانية التي كانت بعنوان "تحوالت الجامعات
اإلسالمية املقاتلة الليبية" .وطرح الرشيف يف شهادته تجربة الجامعات
املقاتلة يف ليبيا وانخراطها يف العملية السياسية واالندماج يف مؤسسات
الدولة الجديدة األمنية والسياسية واإلعالمية بعد الثورة .وي ّدعي
الرشيف أنه ،رغم فشل التجربة الليبية يف تأسيس كيان جديد ،ميكن
القول إن خيار االنتقال من العمل املسلح إىل العمل املدين كان خيا ًرا
إسرتاتيج ًيا ألصحاب الفكر الجهادي سابقًا يف ليبيا.
الشهادة الثالثة ،شهادة عبد الله أنس ،وهو قائد سابق لبعض
الوحدات العسكرية لألفغان العرب ومدير سابق للمكتب التنفيذي
للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف الجزائر ،كانت بعنوان "تحوالت الجيش
اإلسالمي لإلنقاذ والتنظيامت املسلحة الحليفة له يف الجزائر" .وقد
تطرقت الشهادة إىل ظاهرة اللجوء إىل حمل السالح وسيل ًة للتغيري
السيايس ،بالرتكيز عىل حالة الجيش اإلسالمي لإلنقاذ والتنظيامت
الحليفة له يف الجزائر ،مع اإلحالة عىل بعض التجارب األخرى التي
فاعل فيها ،عىل غرار الحاالت األفغانية.
كان أنس جز ًءا ً

تقرير
ندوة "من السالح إلى السالم:
التحوالت من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي"

جلسة نقاشية
خُصصت الجلسة األخرية من أعامل اليوم الثاين لحوار مفتوح و ّجهه
شفيق الغربا بحضور قيادات لتنظيامت مسلحة سابقة عاشت تجارب
تح ّول إىل املامرسة السياسية السلمية .وقد حاولت هذه الجلسة
مراعاة التنوع من حيث محتوى التجارب وأماكنها .وكانت البداية
مع روين كارسيلز ،وهو أحد مؤسيس الجناح العسكري لحزب
املؤمتر الوطني األفريقي (رمح األمة) منذ إنشائه يف عام 1961
وقائد استخباراته فيام بعد ،والذي عنون تجربته بـ "الجناح املسلح
للمؤمتر الوطني األفريقي والتحول نحو النشاط السيايس الدستوري
السلمي" .وتحدث كارسيلز عن تجربته ،بوصفه نائ ًبا لوزير الدفاع،
ثم وزي ًرا سابقًا لالستخبارات يف جنوب أفريقيا ،والتحديات التي
واجهها الجناح املسلح للمؤمتر الوطني األفريقي  ANCيف التحول
نحو النشاط السيايس السلمي.
أمــا معني الطاهر ،الباحث واملنسق ملــروع توثيق القضية
الفلسطينية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو عضو
سابق يف املجلس الثوري لحركة فتح واملجلس العسكري األعىل للثورة
الفلسطينية ،وقد شارك يف تأسيس الكتيبة الطالبية يف حركة فتح ،كام
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قاد القوات الفلسطينية واللبنانية املشرتكة يف قاطع بنت جبيل -
مارون الراس عام  ،1978فقد ق ّدم شهادة بعنوان "الحالة الفلسطينية
بني ارتباك البنادق ّ
وتعث السالم" ،تلخصت يف عرض تجربة الكفاح
الفلسطيني املسلح منذ منتصف ستينيات القرن املايض ،والتح ّول
التدريجي يف مسارها من العمل املسلح إىل محاولة تل ّمس آفاق
وصول إىل توقيع إعالن
ً
لالنخراط يف تسوية سياسية لرصاع مستدام،
املبادئ حول ترتيبات الحكم الذايت االنتقايل املعروف باتفاق أوسلو
عام  ،1993الذي أُعيد إنتاجه من جديد ،بعد تسلّم الرئيس محمود
عباس رئاسة السلطة الفلسطينية عام .2005
الشهادة الثالثة والختامية كانت لعبد الحكيم بلحاج .وهو سيايس
ليبي وقائد عسكري سابق للجامعة اإلسالمية املقاتلة (منحلّة
حال ًيا) والقائد العسكري السابق للمجلس العسكري يف طرابلس،
وهو الكيان السيايس والعسكري الذي سيطر عىل أجزاء من مدينة
طرابلس عقب سقوط نظام القذايف .وهو اآلن رئيس حزب "الوطن".
جاءت الشهادة بعنوان "من 'املقاتلة' إىل 'الوطن' :مالحظات حول
شامل لتجربة الجامعات
تقييم ً
التحوالت يف ليبيا" .وقدم يف شهادته ً
املقاتلة يف ليبيا وأهم العقبات التي حالت دون تح ّول هذه التجارب
من مرحلة السالح إىل مرحلة السالم.

