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 مقدمة

ا،  ،   تندلع ا،م، ا، وارممارخت رخاع ًو ًا، ظن الحرب داخل الدول بين جماعات طاملا تآلفت، وتقاسمممت وم

ًر  سمممممممممممم   أن اندالعها أار اسممممممممممممها،  عكن الفه ، ول ن   ًل  ًسمممممممممممم ،    ن  درا  أ  ا  غ الظاورة يفضممممممممممممبي  سممممممممممممه

ًد في بن،  املجهمع ا. توليس ،اسهاداد كاان اًج ا عارض،  أار،

 غض النظر عن -غي  انطًق ب ا، وجذور ااصمممممممممممممف ي ف  الهصمممممممممممممن،   الجماعات تختزن ا ت اضمممممممممممممات 

 في البن،  الذون،  والنفس،  لكل جماع . ، وال ي ف  له  عمهاالسهنبات ا -اا،اره

ا اغلف ًع،  ل حرب النخف هاخما تختزن أحقاد، ً ر الظروف املًضممممممم ا عند ت  بلبًس ااان  تصمممممممناها  مممممممنا،

 له  يروا.

ا بين البنى   جدل،،
،
والفاعلين ال بد ان حدوثه؛ لك  يرمممممممممممهال أوار الحرب، ووً تفاعل ت رممممممممممماب   ن تفاعًل

ًا ا  من ا اا وً اا    ،االعهقادال عديدة ان ا الااطف  التي تهلً  ،ه ع ا واحد،  ،ز لًلعهقادوهي ليسمممممممممممممت نًع،

ًع الخطاب الس،اسبيب له، خما وان ا اا وً اخر    عكن الهأثي . ، وقدرة  اًاهيدخل  ي ا ن

ًل الباحثين أن الاناوين الاريضمممممممممم  ألسممممممممممباب الحرب ت ف  ألن تكًن  وان األووام التي طاملا خالطت عق

 لهمما أثرومما امللمًس في قممد  زنممادومما
،
 لحممدوا مما، والح  أن الممدوا ع الطمممممممممممممخصممممممممممممم،مم  طمماملمما كممانممت علًل

،
وفي  ،علًل

 اسهمراروا وتصا،دوا.

  هذا الفال را   جل   ؛ول، يم ن للهحال  أن يكًن أو  رائ  لهصن،  ن اع اس ح في  ن  الحرب األ 

ا شبه ضروري الحروب األول،  التي ر   ا ل وا، ًنه الزا،  .هال دت؛ األار الذي يرجح ك

  جًع كل طرف   ن خارج يدعمه، ي رممممممممممممم  الصمممممممممممممدوع الج ئ،  التي تدور في  ل  الصمممممممممممممدع الرئي  بين 

 غي وا.الجماعات املهحارب  عكن ادارات اخهلف ، ويميز األ اال االنت ازي  ان 

ًري ً ر عنممما مممممممممممممر الحرب األول،ممم  في ال زاع السممممممممممممم  ربمممما يسممممممممممممممماعمممد ومممذا البحمممن املًج  في اار ممم  امممدا ت

ًري اباشممرة ًري طالف  ، و ن كان اما يح   باالسممهنهاج ان البحن، ولي  ببحن الحدا السمم في قلف كل سمم

ً  للهخل، ان ربق  االسممممممممممممم بداد أن  ًرة الحري  بما يرممممممممممممم ألحقاد الطائف،  ه نقاعوا، ول ن انفجار اتخهلط ث

ًنات ا، والعج  عن  نكار ظاورة اإلجرام واللصً ،   ا ان اك ًي، ا عض ًن، واإلثن، ، والهحالفات التي أاست اك

ًل التي  ن كانت طب،ا،  لدا نظام االسممممممممممممم بداد   ي ال تهًلعم اع النقاع امل-واالنت ازي   ، -في الطرف الثائر أا

 ً ًريين ان الطري  وهي كلها ان عنا ر الحرب األول، ، يفرض ا ًرة الس اجه   ريح  اع الذات؛ إلنقاذ ث

ًور ا خر،  ًعممممم  بمممممدوا ع قبل،ممممم  ا،هممممما يزيق،ممممم ، تج ، وأطراف امممممد 
،
المممممذي د اهممممما   ن انت ممممماجمممممه النظمممممام أوال

ًه اراعر االزدراع؛ ملجرد انهمائه الطائف  ا. ،وار،طنه، وتنفن نح  أو اإلثني ثان،،
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ا

 إلى واقع للحرب البنيوي الفاعل إذ يحول اإلمكان  :أوًل

باحثهان اهخصصهان في عل  نف  الانصري  اسهجابات افحً ين عن طري  عدد خبي  ان  1ر دت

ًر  ًغرا ،  لجماعات اخهلف  وقد جرا تصمممممممممم،  وذه الصممممممممم ًت ًر الف أو  ،السممممممممم ثارة انفااالت الفخر ؛الصممممممممم

 أو الرفق . ،أو الهق ز  ،الحسد

ًر دااغ، لًلنفااالت التي اقديرات املفحً مممين ث  قارنها ت ًر بصممم  رممم  النرممما  ل ؛سممم ثارت ا وذه الصممم

في تحديد  الجب ،  للهحق  ان ادا دق  املفحً مممممممممممممينالدااغي له  في انطق  القرمممممممممممممرة الًسمممممممممممممط  اا قبل 

.
،
ًرة لدي    اًل  االنفاال الذي اس ثارته كل  

 ب دف املار   االجهماع، . ؛اأو في أنفسن ،انطق  القررة الًسط  ال تنرط  ال عنداا نف ر في الناس

ا لج املفاجأة أن ًر، ماعات اجهماع،  خارج  عن وذه املنطق  ل  تنرمممممط عند ارممممماودة املفحً مممممين  ممممم

ًزة والتي يرتبط  ي ممما  ،وهي واحمممدة ان أخم  انممماط  المممداممما  بمممدائ،ممم  ،املمممألًف، و نمممما ًرمممممممممممممطمممت انطقممم  الل

ًر بالخًف ا بالرا  أو الهق ز. ،النرا  غالب،

ًر جماعات   ن غ،اب ًرمممما  املنطق  الًسممممط  اا قبل الجب ،  ان القرممممرة الدااغ،  عند النظر   ن  مممم

ا يرممممي    ن أن الناس ينهقصممممًن  ًسممممان،  وذه الجماعات ًل  اجهماع،، وال يرون أ     رممممر  ،خارج،  غي  اقب

 .بالقدر الذي يرون  ،ه جماعات  

السممممممممممممم،اسمممممممممممممبي كاان في البن،  الذون،   غاي نا ان االسممممممممممممم رمممممممممممممهاد ب ذه الهجرب  هي الهأخ،د عكن أن الان 

ًع،  اا،ن ، ول ن وذه  ا بهأثي  ظروف اًضممممممممممممم ًي  ال تلبن أن اسمممممممممممممهح،ل واقا، والنفسممممممممممممم، ، وأنه  اكان،  بن،

االسممهحال  لكاكان،    ن واقع  نما تهحق  بفال قصممدي لحااكي وذه اإلاكان،  الذين يهفاوتًن في اقدار اا 

ًنه ان ا.  يحمل

 ل، و نمماول ن لي   رمممممممممممممكل حهتي يسممممممممممممملب ا قدرت ا عكن الفا ،ن،  االجهماع، بع   ال ت رمممممممممممممكل الذات  

  ،تممأالهمما وممذه البن،مم و نممما عن طري   ،االبن،مم   ي مما ال يكًن ابمماشمممممممممممممر،  ألن تممأثي  ؛بهًسمممممممممممممط  الهمما
،
وتمثلهمما تمثًل

 ا يسمح بأن تكًن غي  اا هي عل،ه.افاو،م،، 

                                                           
ًن، عل  النف  الس،اسبي، أوضاع وأ راد وحاالت، ترجم  ياسمين حداد، املرخ  الارب  لألبحاا ودراس   1 ًت دايفد و

 .2015الس،اسات، قطر، الطبا  األو ن، 
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 لفه  ظممم ؛ومممذا الهفممماعمممل الجمممد ي بين البن،ممم  والفامممل ضمممممممممممممروري 
 
سمممممممممممممرت اورة الحروب األول،ممم  التي طممماملممما  

ًلًج،  ،باسمممممممممممممهخدام عاال البن،  أو ظروف  ،و غفال عاال الفاعل ال رمممممممممممممري الذي تحرخه للفال بنى أيدي

ًع،  ال دور له في  ناعت ا.  اًض

ا   له واملرممممروط  به يجال األخي ة أوتفاعله اع البن،  الرممممارط ،وعدم ثباته ،و ن سمممم،ًلن الفال ي  غيضمممم،

 وافهًح  عكن احهماالت الهغ،ي . ،اسهقرة

ا؛  ا عسمممممممممممممي ، ًيين تفسمممممممممممممي  الحروب األول،م  باسمممممممممممممهخمدام املن   البن،ًي لي  أار،  ن دحض احماوالت البن،

ًر في القدرة الهفسي ي :  األسئل   2الهال،  خف،ل  بً مه بالقص

-  
 
ًل  د بنى ا راب   حال  الان  املنظ ؟ملاذا ال ت

ً  ملاذا يظهر الان  السم،اسمبي املنظ  - ًي  وال يظهر في جارت ا زااب،ا اع أ ،ي في زيمباب ن السممات البن،

 ا راب   ا ن حد خبي ؟

ن السممممممممممممممات اع أ ه، أو  ادل وال يظهر قبل ذ ،طار بن،  اا،ن ملاذا يظهر الان  السممممممممممممم،اسمممممممممممممبي في   -

ًي  ًيل؟ البن،  اسهقرة وراسخ  ع   زان ط

 و  اده؟ أ ،ل ذل ولي  قب ،1994حدا اا حدا في رواندا عام  ملاذا -

ًي  اا،ن  خحر  - ًل،د عن  سممممممممم،اسمممممممممبي  اان أقل،  ان حقهاملاذا يسممممممممم ف  مممممممممراع ناتع عن ظروف بن، ت

 خر ناتع عن الس ف نفسه ظاورة الان  الس،اسبي؟، وال يركل  راع في اكان آانظ  في اكان اا

 ،في حاالت عديدة ي  ز دور الفاعلو  األسممممممممممممئل . هوذيعج  الهفسممممممممممممي  املاهمد عكن البن،  عن اإلجاب  عكن 

ا هيول ن   ًدة في  أخم  حماالتمه بروز، بمما تنطًي عل،مه ان جمذر -املجهمع  اسممممممممممممم ثممار السمممممممممممممرديمات ال   ا املًج

ًجيأ ًل ًي  لل ؛-يدي ًيل اإلاكان،  البن، ارحل  انهقال،  و أ ،التي قد تكًن اظلم  تاريخ، -ان  ان أجل تح

 أ ،  ن شكل جديد ل ح  
،
ًد، ، أا س،اس،، و  رًل    ن واقع. -ااقهصادي،  او رك

                                                           
2HELEN DEXTER, The Social Construction of Organized PoliticalAND  A JACKSONRICHARD   

Violence: An Analytical Framework, The National Centre for Peace and Conflict Studies, University of 

Otago, Dunedin, 

New Zealand; department of Politics and International Relations, University of 

Leicester, Leicester, UK, 2014, pp.4. 
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ًلممد الان اثممال  حممدا وممذه السمممممممممممممرديممات التي يم ن أ اليممات املهحممدة  :ن ت السمممممممممممممرديمم  الهممأسممممممممممممميسممممممممممممم،مم  لل

عكن غي وا ان خ،  اي  األ خًلق،  لألا  ، وأروح، والتي ااني أ ضممممممممممل،  خ،  ي  األاسممممممممممه نائ،  اال ، وهي خ، ي  األا

 .األا 

اليا ،هي اس ثمرة بالهأخ،د ان النخف رعن  قرارات جل شان أ ؛ت املهحدةوقد اسهخداها كل رؤساع ال

ًيات املجهمعااد  ول ن ا ا   ،خ، ي  األاالس،اس  الخارج،   ً   ،نهاجها في جم،ع اسه ًنات واك ن أساسبي ان اك

ًي     3.خ، اي  األ اله

ًلًن ولهأخ،د حاج  البنى   يصممممممممممممم ح  ،حق،ق اا تنطًي عل،ه ان  اكان،  الان    ن عن   ن  اعلين يح

ً   ،ثبات ذل اثال بن،  الخطاب وذه؛ إل االسممممممه نائ،  وذه ل اا تنطًي عل،ه بن،  خطاب  بًش االبن قد ح

ًل عنمداما  سمممممممممممممر   اكي  ن عن ان  اكمان،م  عن    نمه ت مديمد لًلسمممممممممممممه نمائ،م  بمأ 2011اما جرا في ججممات أيل

اليات ا؛ ولهذا  إخ، اي  األ  حرب عامل،   وشممممن   ،اإلرواب الصممممراع ضممممدق،ادة خ،  اي  األ ملهحدة ن ان واجف ال

 4.بق،ادت ا للقضاع عل،ه

وعكن السمممممممممممم،اق الهاري ي  ،ثر الفاعل ياهمد عكن اكانهه في السممممممممممممل  االجهما يوان الجدير باملًلحظ  أن أ

 واملكاً  الذي يفال ضمنه، ووً اا يؤخد اا ذخرناه ان تفاعل جد ي بين الفال والبن، .

 ن نقممل املم ن البن،ًي   ا عكنات تنظ،م،مم  وبًلغ،مم  وغي ومما لن يكًن قممادر،  ممالفمماعممل الممذي ال يمهلمم  قممدر 

ًيهه، وخذل  يم ن أال اواقع ثر أخم  ان غي ه  لرجل الدين أ ؛أن يحدا وذا األثر ،في س،اق اا ،سمح له و

 
،
 5.في ظروف اسهقطاب طائف  اثًل

ً  خطاب قادر عكن االًحممممممممممجام اع الحقل  الهداو ي املرممممممممممت   وً أار بال  خما أن قدرة الفاعل عكن  مممممممممم

ًري  - 6األوم،  في تحديد ادا أثر وذا الفاعل؛  ف  سمم،اق الحدا السمم
،
اسممهطاع الفاعل املهطرف أن  -اثًل

ًرد أثر أخ   ان الديمقراط  الالماً ؛ ألن  اذيكًن  بمحددات وشمممرو   احددو خطاب األخي  خطاب اسمممه

                                                           
3Philip Wander, ‘The Rhetoric of American Foreign Policy’, Quarterly Journal of Speech 70/4 (1984)  

pp.339–61. 
4See Richard Jackson, Writing the War on Terrorism (Manchester: Manchester UP 2005); S. Croft,  

Culture, Crisis and America’s War on Terror (Cambridge: Cambridge UP 2006); J. Murphy, ‘“Our 

Mission and Our Moment”: George W. Bush and September 11’, Rhetoric and Public Affairs 6/4 

(2003) pp.607–32. 
5RICHARD JACKSONa AND HELEN DEXTER, pp.8.  
ًري ، أنفاس،  اناف الحمد، في أسباب6  .2014خساد املارخ  الس،اس،  للماارض  الس

57-18-12-25-10-2014-49/5669-58-15-30-12-49/2010-25-18-29-12-http://www.anfasse.org/2010   

http://www.anfasse.org/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/5669-2014-10-25-12-18-57
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ًاه   ن احهًا  ؛سممممممم،اق اغاير ًردة اع احهًا األار الذي أحال احه ججين يمتزج  ،ه احهًا البيئ  املسمممممممه

 للهابي  عن ججولهذا ل  ي ،املصممدر
،
ًلًج، ،نههجد انفذا ًا   الهل اواحممخه  ال في األيدي ، ف،ق التي ت ،ح اله

ًرد ًر   ان جه ، ولي  الربط الاضًي بين الخطاب املسه  .ان جه  أخرا  دةوالبيئ  املسه

 ال أ  مممما  ،طمممماعممممات خبي ة ان الرممممممممممممماممممف ملمممما تقممممداممممهالرغ  ان ر ض قأامممما الهنظ،مممممات املهطر مممم ،  اكن 

ًلًج،ا أنه قادر عكن الهحق  النسمم ي في شممكل الخًل    ، ب،داسممهطاعت تقدي  انهع سمم،اسممبي وً بدوره أيدي

ًائ ان  اإلسمممممممًلا، ، وعكن االًحمممممممجام اع الحقل الهداو ي املرمممممممت   ااسمممممممهف، ،دون ع ًقت نفسمممممممه ان  د، في ال

ًتر الطائف  الدور األبرز  اؤازرة الس،اق الذي   .يلاف  ،ه اله

  ا عد  ولي  صمممممممح،ح، 
،
 للناس  ؛عكن تجسممممممم،د املم ن البن،ًي   للنخف القادرةالان  املرا   ل حروب  اًل

ًاي خطاب النخف  حسمممممف ؛الااديين دور ال يم ن  غفاله في وذه الظاورة  ،أل    ارممممماركًن ال يهحركًن ب

و نممما و   مماعلًن له   اله  األ ممممممممممممم،ممل في الان   ،وبرمممممممممممممكممل خط  ت بع  ،ممه الن ،جمم  السممممممممممممم ممف بممالضمممممممممممممرورة

 ،بدوا اه  الطممخصمم،  وو   نما يهحركًن  ،7والذي ان دونه يصممبح أي تفسممي  ل حرب غي  كاف ،السمم،اسممبي

 وبإ
،
ًيات   التي تأخذ أشمممممممممممممكاال ًي  واحدة، "  ال ،اهاددة يحاع ان و الصمممممممممممممرب،ًن ل  تختزل في زان الحرب ب 

 
،
ًا اسهجاب   8."األش،اع نفسها تحرضه ل خطاب الس،اسبي السائد بالطريق  نفسها، ول   يهحرك

ًله وذاالناس دواا  الان  السمممم،اسممممبي يضمممماف  وبمجرد اا يدخل  ًل آ )السمممم،اسممممبي   ن احم خر وً احم

ًع بدوا ع خا   ا  الان  الخاص املد  في الحسبان اع  خذه، ووً اا يجف أ)الذي س،أا  شر  دوره الحق،

ًع، األسباب األساس،  املهالق  بالسرديات ال   ا    9.املس ب  للان  ، والظروف املًض

ن خطمماب النخممف يغي  الظروف التي د ي بين البن،مم  والفاممل في حق،قمم  أوارة أخرا ن حظ الهفمماعممل الجمم

ًا،ات تاريخ،   و راون .أ ،يا    ي ا الناس عن اظل

ًد،   بنى الفقر واالنقسمممممممااات تحرض  ؛ا لرواد الصمممممممراععكن امارسمممممممات الحفال عكن الذات التي تقدم وق

ًا خطاب ال ممممممممح،  ًي  املضممممممممادة ا ،لك  ي رسمممممممم ًي  واله ًا اله ًغ ً  لويصمممممممم ي بدوروا تل  البنى التي اا ز تي تق

 في دواا  حل ون،  تصاعدي . وو ذا ،االنقسااات

                                                           
7Stuart Kaufman, Modern  

Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War (New York: Cornell UP 20 
8Stathis N. Kalyvas, ‘The Ontology of “Political Violence”: Action and Identity in Civil Wars’,  

Perspectives on Politics 1 (2003) pp.475–94. 
9Ibid.  
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ًن،ممم ول،ممم  يم ن أن أسمممممممممممممبممماب الحروب األ    ًل  ول ن طرق  ،ن تكًن ك ؛  للفممماعلين لي ممما اهامممددةالً ممممممممممممم

 .و اا ز خطمممابمممات واممممارسمممممممممممممممات النخمممف ألغراض خممما ممممممممممممممم يم ن أن تقممماوم أ ،ال يم ن  غفمممالهممما ،قصمممممممممممممممديممم 

 سممممممردي  املظلم  التي اسممممممهخدم له  ير الحرب عكن  ،ا اسممممممهخدم بحسممممممف السمممممم،اقوالسممممممرديات ال   ا أيضمممممم، 

و في اج رة اسمممممممممممممهخممداممت في حرب البلقممان أممم  التي اإلرومماب ااهمممد عكن قمماعممدة اخهلفمم  عن سمممممممممممممرديمم  املظل

 رواندا.

 

 خطاب العنف السياس ي :اثانيا 

ًل أخرا كالطف  ،سمممممممملط -خطاب الان  السمممممممم،اسممممممممبي وً خطاب اار   قريف لخطابات سممممممممائدة في حق

ووً لي  اجرد ن، لغًي  10والهال،  وحقًق اإلًسمممممممممممممان التي تنج  و،من  في اناطفات تاريخ،  خا ممممممممممممم .

ًز،  ،سمماطي ، وأواؤسممسمم،  ،تنظ،م، ول نه يهضمممن امارسممات  ًانين ،اورا  أو  ،وق
،
 ،ا يهخذوا الناس نخب،  ااال

 11وغي  نخف.

 بنى خطاب العنف؟كيف ي  

 ثًلا عمل،ات هي األبرز يبنى ان خًللها خطاب الان :

 وأد الخطابات البديلة -1

 ،الاممادلمم اسمممممممممممممهخممدم أصمممممممممممممحمماب خطمماب الان  سمممممممممممممرديمم  الحرب  2003للاراق عممام ك  ي  األا بممان الغ و 

ًا كل خطاب بديل وا ممممممفين  ياه بأنه  ًر  ممممممدام أو أ، غي   ًسمممممماً ودحضمممممم نه خطاب يا   عن تأي،د للدخهات

 12.حسين

                                                           
10Hodgson, Discourse, Discipline and the Subject: A Foucauldian Analysis of the UKDamian E.   

Financial Service Industry (London: Ashgate 2000, p.62. 
11RICHARD JACKSONa AND HELEN DEXTER, pp. 10.  
12Coercion, and the Ronald Krebs and Jennifer Lobasz, ‘Fixing the Meaning of 9/11: Hegemony,  

Road to War in Iraq’, Security Studies 16/3 (2007) pp.409–51; Michael Ryan and Les Switzer, 

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF ORGANISED POLITICAL VIOLENCE 21 

Downloaded by [Université de Genève] at 05:08 19 February 2016 

‘Propaganda and the Subversion of Objectivity: Media Coverage of the War on Terrorism in Iraq’, 

Critical Studies on Terrorism 2/1 (2009) pp.45–64; Jack Lule, ‘War and Its Metaphors: News 

Language and the Prelude to War in Iraq, 2003’, Journalism Studies 5/2 (2004) pp.179–90. 
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ًدان دل،ل   القادة في جنًب  سمممممكات بدائله.اب الان  اع  خر عكن تًلزم خطآواا حدا في جنًب السممممم

ًدان داروا  كل املؤسممممممممممسممممممممممات الًسمممممممممم،ط  التي يم ن أ السمممممممممم
،
بما  ي ا  ،وبين والع اجندي    ب،ن  ن تق  حائًل

سممكات الصممًت املاارض لخطاب الان  له وسممائله و  13.اروحتى الدين  ذا ل م األ  ،بط الاائل  والقراب روا

ًدة  خطاب الانف   لانهقاد قادة ا وعد   ،ان املرمممممممممارخ  الديمقراط،  والحد   ،املهمثل  في ارخ ة السممممممممملط  املاه

  .جريم 

 -في زيمبابًي 
،
  -اثًل

،
ًا  اخطط يحاولًن  ،رمممممممرف عكن تنف،ذه اهطر ًن ا لهدريف الرمممممممباب يأدخلت الحك

 أ
،
ًل الرمممممممممممممباب تاريخ ًا في عق   ؛ا ل يمبابًي ا اا،ن، ن يغرسممممممممممممم

،
ًا لهاانطًلق ًاوا ،ا ان قناع  روج باع ا  ن  :  ح

ًا في واجب   الًطني واملالمين ًا الرباب تاريخ بلدو  الحق،ق ول  يار   ، رل  14. 

ًاج  عكن الطرق  ونممما  وفي االنهخمممابمممات واالعهمممداع  ،اسمممممممممممممهخمممدم عممماطلًن وعممماطًلت عن الاممممل لبنممماع ح

 15. بالضرب عكن األشخاص الذين ال يمهلكًن بطاقات االتحاد الًطني اال ريق  ال يمبابًي/الجب   الًطن،

 تشويه سمعة مؤسسات معارضة -2

ًذ املانًي لل نيسممممممممممممم  التي ًا  النف ًا    وفي زيمبابًي ل  اغفل الحك  ن انقسممممممممممممممت بهأثي  ت ه،كات الحك

ًا ي ًع،ين يطممممجبًن امارسممممات الحك ًا   طراف أخرا تدعمهاوأ ،سمممم ًيه سممممما  ، وقد عمدت الحك  ن ارمممم

ًع،ين  وبأ    ج ع ان عمل،  اسهاباد اسهاماري. ،وو مت   بمساندة اإلرواب ،اليس

ًيه عكن و ممممممممم  اؤسمممممممممسممممممممم  ااارضممممممممم  بصمممممممممفات خهل  وقد ً و نما  ،ال يقهصمممممممممر ال رممممممممم عن طري  ن ذل  يك

  ً ً اسممممهطاع   قد ،ه سممممما  اؤسممممسممممهه بنفسممممهاسممممهمال  قسمممم  ان ا بطريق  تجال وذا القسمممم  يرمممم  16اب غا

ً اسممممممهمال  قسمممممم  ان املسمممممم،ح،ين   ن درج  أن أسممممممق  وي اري قال   نه  :في  ممممممًلة أق،مت في ال نيسمممممم اب  غمل

 17.حد يجرؤ عكن ااارضهه ألنه ااين ان هللاو نه ال يًجد أ ،أرح  ان هللا

 خلق اعتقادات بديلة -3

                                                           
13haron Hutchinson, ‘Spiritual Fragments of an Unfinished War’ in N. Kastfeld (ed.) Religion andS  

African Civil Wars (London: C. Hurst 2005) pp.28–53. 
14Terrence Ranger, ‘The Zimbabwe Presidential Election: A Personal Experience’, The Australasian  

Review of African Studies XXIV/1 (2001) pp.9–24 
15Ibid., p.15.  
ً روبرت 16 ًا  وثاً  رئي  ل يمبابًي.اب غا   ، أول رئي  حك
17Ibid., pp.18.  
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أومها الد اع  ،ان ضممممممممن ا،كانيزاات الخطاب الانف  خل  اعهقادات بديل  ت  ر القهل بذرافع اخهلف 

ًقممماف  ،عن النف  ًدان عمممام  ،والان  ال انامممت اامممايي  أخًلق،ممم  ودين،ممم  اا،نممم   1991 ف  جنًب السممممممممممممم

  قد ع   ؛امارسمممممممممات القهل غي  امل  ر والًح مممممممممبي
،
ًر دت خرق ووً اا عمل قادة  ،احل،  وألعراف ،دينيا ملحظ

ًدان،  عن طري  تجريد بس بداله عكن ا 18الجيش الرا ي ًا  الس اعهقادات جديدة ت  ر الان  ضد الحك

ًيض الدم   ن ًل حاج  حسممممممممممف برنااجه  البديل  ،وذا الان  ان اسممممممممممهل ااته الروح،  واالجهماع،   ،اا

ًا  حرب عادل ؛ أل القهكن ن ترسمم،خ ذخرا ، وال   ن تنق،  القاتل وال   ،لهحصمم،ل حقًق  ؛ن الحرب ضممد الحك

ً م  ًا عن أي  اما قبلمه اجنمدو الجيش الرممممممممممممما ي المذينووً  ، ًل تحماخ  املممارسمممممممممممممات  ي ما بماملامايي  املمأل تخل

 19.اراعر بالذنف ترا   عمل،  القهل

ًر بالذنف السمممًل  الحدين الذي خل  اسممما   بين   ؛القاتل وضمممح،ههوربما سممماعد في اجهثاا وذا الرممما

ًع عمممدوه ا،هممم،  ا ل  يامممد ومممذا يق،ن،ممم،  ،طانمممه  ذاا  بينمممما كمممان اسمممممممممممممهخمممدام السمممممممممممممًل  األب،ض يؤخمممد للقممماتمممل وق

 20ووً اا ساو  في تف ،  املاايي  االجهماع،  السائدة. ،باسهخدام السًل  الحدين

 شيطنة اآلخر -4

ًي   ثن،   ،للذات اا تأسممممميسممممم،، عن طري  جاله في البداي  اخارج،  ،خرا  شممممم،طن   اسممممماو  في  عادة خل  و

ًلًج،ا ارت خ أ ،أو دين ارت   ،ااهمدة عكن اكًن لغًي   .و ا،ث

ًي  اإل خري  عاالتجذير ا   ًاال ارمممممممممم ،ل اله ً مان ،ثن، أسمممممممممماسممممممممممبي ان ع ًل ك ًا،   " 21:  ما يق ن الق

ًلًج،ا حديث ثن،  اإل ًقاز يار ًن أنفسممممممممه  بأ      قبل القرن الارممممممممرين ل  ي ن ؛أيدي  ًلحً البلقان والق

ًرج،ًن أ ًا ب بني وذه  في ال، ول  يحصممممل ذل   ذرب،جان،ًن و أخروات،ًن أو ج القرن الارممممرين عنداا اقهنا

ًيات ًلًج،ا الهاريخ، عكن أسمممممممممماس اللغ  املرممممممممممت خ ، الدين اله ًيات أ، امل،ث خم  احل،  ، وقبل ذل  كانت اله

 ."ب ثي 

ًيا ولها الخطابات السمم،اسمم،  الرا ي  وأ ،، ان اخري  وسممائل عديدةتجذير ا   ثن،  ع  اإلت ولهأسممي  اله

ًغسًل ،ا السابق   ًذج، التي يمثل الحال في ي  .ا لهاح،،  اأنم

                                                           
ًن قرن ، والتي أ بحت الح ب الحاخ  لدول  جنًب 18 ًدان ب عاا  ج الذراع الاس ري ل حرخ  الراب،  لهحرير الس

ًدان  اد  عًلن اسهقًلله  .2011في  الس
19Sharon Hutchinson, (see 11).  
20Ibid.  
21Elizabeth Neuffer, The Key to My Neighbor’s House: Seeking Justice in Bosnia and Rwanda  

(London: Bloomsbury 2001), p.32. 
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االحهفال السممممممنًي ب  يم  ج،ًش األاي  الزار عكن يد الجيش  باواان أحد أاثل  تجسمممممم،د ا خري  و مممممم 

ً ، ش 1389الاثمممماً  عمممام  ًاممم  الصمممممممممممممرب،ممم  بمن  ي   ا،لًسممممممممممممم  المممذي يحضمممممممممممممره أعضممممممممممممممماع بمممارزون في الحك

ًا قبل سمممممممهمئ  سمممممممن ويسمممممممهماًن  ،ه   ن شممممممماراع يرثًن األ  وو  يدا اًن عن  ،بطال املسممممممم،ح،ين الذين اات

ًغسمممممممممممًل ،ا السمممممممممممابق  بأ    غ اة اع وذا طبا، ويت ا    غ و األجن يل مممممممممممرب،ا ضمممممممممممد ا ا و ممممممممممم  املسممممممممممملمين في ي

  22عثمان،ًن أجانف.

 ف  حادث   .وفي املدرسممممم  ،ل،  الهنرمممممئ  االجهماع،  في الاائل اع الخطاب الرا ي السممممم،اسمممممبي ارمممممهغل أو 

  اام قاعادرس واق  أ  قد سممممممأل :حدا الطالبات في رواندا دالل  عكن دور الهنرممممممئ  املدرسمممممم، جرت اع  

ًاسمممممممممممممبي :الصممممممممممممم  الطًلب ًتً ؟ان ان   ان اله ؟ وعنممدامما ر اممت  حممدا الطممالبممات يممدومما وان ان   ان اله

ًل:   ًع، لهق ًاسممممممم،  أ مممممممبحت اًضممممممم ًت،ين الذين طردووا  ا للحمممممممخري  ا  ا ت ،  ن باح  املدرسممممممم ن الطًلب اله

ًاسبي ارادف للرروو  يرددون اا رسخ في أذوا    ان آبائ   عن أ   .ن اله

 وعنداا 
 
ًاسممممبي،  املدرس ان الطًلب  سمممم ف درجات   الضمممما،ف  في اادة النحً  ممممف   حبطأ ًم عكن اله الل

ًتً الروانديس أساتذة الهاريخ سردي  للهاريخ وخر   ًاسبي لله ًل الظل  اله ًر ح  .23تهمح

ًي  ل   ًرة نمط،  لهلان  ضممده يامد  خر ت  ر اولك  ت رممكل و ًا عكن اسممم،   ، ن رسمم   مم  الروس دأب

ًت،ًن  24الرممممميرمممممان،ين بأ    قطاع طرق واجراًن  ًاسممممم،ين 25واله  ي  وونا بً ممممم   مممممرا ممممم 26يصمممممفًن اله

ًر ال يم ن أ ًل:  ن أل   ر  ًر لدي   يق  27ن يلدوا  راش .اثل اره

                                                           
22Glen Bowman, ‘Xenophobia, Fantasy and the Nation: The Logic of Ethnic Violence in Former  

Yugoslavia’ in Victoria Goddard, Joseph Llobera and Chris Shore (eds) Anthropology of Europe: 

Identity and Boundaries in Conflict (1994), online at ,http://www.ideologiesofwar.com/docs/ 

xenophobia-fantasy-and-the-nation/., accessed 3 Sept. 2013. 
23Neuffer,Elizabeth   p. 92. 
24Vanora Bennett, Crying Wolf: The Return of War to Chechnya, Updated edition (London:  

Pan Books 2001) 
ًاسبي  25 ا،  س ف قدرات اله ًاسبي عكن الرغ  ان أ  ا أخم  عدد،  حدا القب،لهين اللهين س نها روندا، وقد كانت خاضا  لله

ًتً املسهقل  عام املادي  األخ  ، وقد اركلت جم ًري  اله  .1962ه
ًا ، وارت بت بحقها اجازر وعمل،ات ت جي ، وقد شكل  26 ً   ن احك ًت ًلت ان حاخم  لله القب،ل  الثان،  في رواندا والتي تح

ًتً.  الج،ل الثاً  ان ا اا ستي بم" الجب   الًطن،  الرواندي " ب دف قلف نظام ح   اله
27Elizabeth Neuffer, p.100.  
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ًا ان قبائل  ًر كان  وال مممحايا املدن،ًن في دار 
 
ط ح ووً اصممم ،علي ا القبائل الارب،  اسممم " ال رق "طل  ت

ًل غي  عرب،مم ، أجًلف، وثن،ين، ويح  اسمممممممممممممهابممادو   يرمممممممممممممي    ن  رمممممممممممممر ذوي ق،ممم   ًسممممممممممممممان،مم  أدً  ان أ ممممممممممممم

 28واست قاقه .

ًدان الارب املقابل يمثل الرمممممممممال،ًن في و بالنسممممممممب    ن  ،ان الارب املمسمممممممم ين ب اام السمممممممملط  ،في السمممممممم

ا ًاه   رممممر، ًغًن بصممممبغ  األم  ،ان أب عرب  وأم   ريق،  اهحدرين اأزواين خصمممم وسمممم ف أزات   أ    اصممممب

ا، و   في املرآة ال يجدونه، واع ذل  يصمممممممممممممرون  في ارآت   يبحثًن عنداا  ال،،
،
عن أبي   الذي قد يكًن اهخ،ًل

 الارب األ ًلع  ًل يرون غي  أاه  اإل ريق، .بينما ينظر  لي    ،عكن النظر   ن أنفسه  خارب أ ًلع

 ، واع اإل ريق،ينأبي  ، وو  يمممممممارسمممممممممممممًن عمل،مممممم  القمع اع ذوات        يقماًن أاه ، ويهممممممماوًن اع

 29ا خرين ان غي  الارب.

 

 
ا
 دور العاطفة في الحرب األهلية :اثالث

 تعريف العاطفة -1

 
،
ًاق  بطريقهين: . لهلب،  اوهمام ا حديناا،  تطل   اًل ًاجه امل  وهي ت

  30و رغب  عكن أخرا.عكن آخر، أاوهمام عًلع  اا   -

ًق . ،اسل،ط الضًع عكن اإلاكان،ات املار ، و أ -  31واملادي  الًلزا  لًلسهجاب  للم

  .32درا  والرغب وهي تفال ذل  بالهًسط بين اإل 

                                                           
ًدان، ترجم  احمد سل،مان، ارخ  القاورة لدارسات الب28 ًي  والحرب األول،  في الس ًر: اله اقر الاف، ، اا وراع دار 

  57، ص. 2006حقًق اإلًسان، الطبا  األو ن، 
 23الباقر الاف، ، ص.  29
30wentieth century Rogerd D. Petersen, Understanding of ethnic violence, fear, hatred, and resentment in t 

eastern- euroupe. Press syndicate of the university of Cambridge, united kingdom, 2002, pp. 16-17. 
31Ibid.  
32Sidanius, Iyengar, Shanto (Ed); McGuire, William James (Ed), The psychology of group conflict and the  

dynamics of oppression: A social dominance perspective, Durham, NC, US: Duke University Press, ix, 1993, 

p.189. 
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 توسط العاطفة بين اًلعتقاد والرغبة -2

ًق  33:ًض،ح السلسل  السب ،  كالها ييم ن ت ًق -ا  .عاطف -افهم  امل

ًعات   با شممممممممممممكلتو ور  ف  حال شممممممممممممرق أ ؛اتزاان  في حدوا ا وهي   درا را قها  ،ثن، قًا الهحدين اجم

ًة والضا  ً   ،لهماي  الجماعات ان ح،ن الق  .املكان  وانخفاضها وعل

ً ،اا  بين عاا   ،دول البلط،  التي جربت االسمممممممممممهقًلل  ث  االحهًلل  ،1941و 1940ث  االحهًلل السممممممممممم

ًدة ث   ،األملاً  ً ،ات،  الا بين غ،ي  في عًلقات السممملط  واملكان  ا ل ارحل حدا  ي ا اع ك؛  ن اله،من  السممم

 .34الجماعات

 .ا   عن ا ب ركل االعهقاد الخاص بالهغ،ي ن ي  الهغ،ي  البن،ًي وً عمل،  املفهم  التي يم ن أدرا  وذا  

ًنه  ات دي أن  وذا االعهقاد الذي ربما يكًن اضمممممم ي  ،حدثه الهغأ ،لجماع   ممممماحف االعهقاد تمثله جماع  د،

ًر رغب  في  ال ااين ،-خما قلنا-تنهع عنه عاطف  تهًسط بين االعهقاد  ،البن،ًي    .وبين ظه

ًا  واالعهقاد   ،وبدوروا تنهع الااطف  اغذي  راجا  تؤثر في املال
،
ًع املر ، مثًل ًر في قبض ععند وق   شا

ًاات الخا   بالت ديد والخطر عكن غي وا ،الخًف ًاات. سًف تهغلف املال  ان املال

تكًن ملؤشرات اكان  الجماع  التي ت سرب ب بات  ن اله،من يقع املرع أسي  عاطف  االس ،اع،  إوعنداا 

 . ن اعهقادات الطخ،اؤثر  

تؤثر الامماطفمم  عكن  تنهع عن االعهقمماد ث  ترتممد بهغممذيمم  راجامم   ل،ممه لها زه  )التي في األ اممال الممذرافا،مم 

ًيهه ً  ن الااطف   إ اا في عاطف  الحقد، أاالعهقاد بهق ًلد رغب  أل و  .ه االعهقادارمممممممممم الهدف ن إ ن الااطف  ت

 35.اام تحق،  وذه الرغب ا أاملحدد س،كًن عائق، 

 الحقدعاطفة  -3

ًي ،  حداوبناع عكن حقائ  عل  النف  االجهما ي ي   ،درا اسمممممب  الااطف  اإل  في حال الحقد ا في وذا ارممممم

ًا  وار ،ل االعهقاد  36 .جمع املال

                                                           
33Rogerd D. Petersen, p.20.  
34Ibid.  
35Ibid.  
36Ibid., 29.  
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عكن ارتكاب الان  يخل  حاج  ملاالج  االًاات اهيسمممممممممممممرة في اثل  ،في حال الحقد ،القًي   اإللحا 

غي   -الذي وً اصمممممدر اإلحبا -ذا كان الهدف  إ ،، وت  ير الان  ضمممممدهعدو ضمممممح،  إليجاد ؛وذا السممممم ،ل

ًم عل،ه،  سًف ي  .خر احله ودف آحل  اهيسر ال ج

ًاط  األخرا في حقد لميز اهي ًااي عديدةعن الا  :37ن

ًوات اإل  -  درا  في انهقاع األوداف.ار

ًد أ -  وداف بديل  واضح .وج

 ت  يرات غي  اهماس   للان . -

ًب  في تحديد اصدر احدد لبدع الان . -   ا

 اًلستياء عاطفة -4

ًر االسمممممممم ،اعأاا  ًع  أدرا  ين ث  ان    هً ات ا   اع ااظ  حاالت الحرب األول،  ، )ووً شمممممممما ن اجم

 اهدن،  عكن سل  املكان ، وأ ارتب الفرد اهًضا  في 
 
 .خضع جماعههن جماع  أخرا ال تمل  ح  اله،من  ت

ًم أ ًغ  بصبغ  خف،ف ن الاًلقايفت ض املفه ًع ائ، ثن  يحاعاتبممم  ت االجهماع،  اصب  .اله،من /الخض

 .يااد تنظ،مها ان خًلل س،اسات الان  ن الت ات ،ات القائم  يم ن أنوأ

 38اؤشرات: بضا بوهي بدوروا ارتبط   ،ان  اًلقات املك يرتبط االس ،اع

ًا، . - ًا  ال،  لغ  الحك

 ترخ،ف البي وقراط، . -

 سل  الاس ري.الترخ،ب   -

ًارع. - ًز اا،ن  اثل أسماع الر  را

ًزيع األراضبي. -   عادة ت

                                                           
37Ibid., 30.  
38Ibid. p.41  
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خرين   عكن الهحدا بلغ  ا  ول ن عنداا تج  ،ان غي وا أغنىن تكًن  باض الجماعات اإلثن،  يم ن أ

ًا، األ في  وعنداا ال اسممهط،ع الهقدم في اراتف  ،اثن،، ا تكًن تحت رقاب  سمم،اسمم،  اخهلف   وعندا ،عمال ال،

ًزيع األراضمممبي ملصممم ح  جماع  أخرا  ،و الجيش، أالدول بي وقراط،   ً  ،وعنداا يااد ت ف ارمممغل اكان   سممم

 .خفض في سل  املكان أ

 39كيف يؤثر املتغير البنيوي في عالقات املكانة؟

 :بطريقهينيحدا ذل  

 
ا

  -أوًل
،
ًةاغي ات بط،ئ  يحدا ا الهحدين عنداا يخل   دراك  الهحدين يت ا   اع عقلنم   ،ا لاًلقات الق

جل أان  ؛اووذا يهطلف اخت اق جماعات انا ل  سمممممممممممممابق،  ،لامل،ات الدول  ان خًلل اسمممممممممممممهخدام لغ  عاا 

ًد ،تثق،  عمممال اممدربين وهي أًرمممممممممممممطمم  اسمممممممممممممه  في تًضممممممممممممم،ح أي  .وشمممممممممممممرائح أخرا خجبمماة الضمممممممممممممرائممف والجن

 .سفل في سل  املكان أي ا أو  ،عكنأالجماعات 

 في اتجاوين: يحدا بدوره الهحدين 

ًااعنداا ي ح  الفًلحًن  -1 ًاات  ، ن املدنا هظ  بالسمممممممممممكان   ي  ان ضممممممممممم وي  سمممممممممممبًن باالحهكا  اال

ًاقع البي وقراط، ل وان املهح   بالامتًضح ا     .مل

ًر وعنممممدامممما يهخل -2 ًع أن آا،ت  غفي  ان الفًلحين ان أ، جمه خرين ، ويارف ال ثي  ان وممممذه الجم

 الجماع  40سممممممممممممماه بندخت اندرسممممممممممممًن ًن تجارب   اما يسمممممممممممماعد في خل  اا أويايرمممممممممممم ،لغات  يهحدثًن اثل 

 .41 املهخ،ل

ا ًي  سمممممممممممممريا  تت ا   اع حرب، أاغي -ثانيا ًاات عن ا أيضممممممممممممم، نهع ت ،و ا  ،ار الدول ، أو احهًلل ات بن، ا اال

  .ن الجماع  التي في القم تًضمممممممممممممح ا  
،
ًة شمممممممممممممرط  ياي   مثًل ًاقع اا،ن  أسممممممممممممماسممممممممممممم،  في  ،ن املحهل ق ويسمممممممممممممل  ا

ًال،  له  هكًن في قم  سل  املكان بي وقراط،  الدول  لجماع  ياد    .وا ا

 

                                                           
39Ibid. p. 42.  
ًي ، اشت ر ب هابه الصادر عام ك  ي  أااف ر  40 ًان" الجماعات املهخ،ل " الذي  1983اهخص، في الدراسات ا س،  ان

ًا،  ًل الق  يحاول  ،ه أن يسه ر  أ 
ًن لًلنهماع الذي يربط الفرد بآخرين ال يار ه  ول نه يرار باالنهماع القًي  لي   41  ووً الً   الذي س ه بن ت أندرس
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ا  أنطولوجيا العنف السياس ي :رابعا

  42:ول، ثم  تفسي ان ل حرب األ 

ًدة ا ن  ،والفًضمبى الهال، ا  ،ار السملط   :43التفسيير الووزيي  وتكًن  ،ثيوسييدس ويم ن ت بع وذا بالا

 .واقهصار دوا اه عكن السلف والن ف ،وذه الحرب اطجا  عكن خصخص  الان 

ًلًج،ا ل حرب األ  :44التفسير الشميثي ًم عكن أنط ًع  ول،  يس ند  الذي يق  ن اعهقادات ووالعات اجم

  شخص، . وغي  ،ا بفضل عداوة جما، اجردة يصبح عدووا خصم، 

ًياتالحرب األ  ًع  ان اللصمممممممممممممًصواأل اال " ول،  عادة ا يع ااقد ان اله وهي  ، مع املخلصمممممممممممممين اجم

ًدة في طرفي الصراع  .45"ظاورة اًج

ًات ان الحرب األ با    ا جرائ  قهل بأخ،  ي  ول،  األااأل الحرب  46لنكولنو ممممممممم  خ،  ي  األاول،  د سمممممممممن

 "47.املال اغط  بأي عباعة ألجلوجرائ  قهل  ،قديم  ألحقادا انهقاا، 

  بأ  ا  قد و مممممممممممممفت ول،  الصمممممممممممممين، الحرب األ أاا 
،
 بين تحالفات اهغي ة واهاددة لقطاع طرق كانت قهاال

 .48وا،لير،ات

                                                           
42Civil Wars, published by:  Stathis N. Kalyvas, The Ontology of "Political Violence": Action and Identity in 

American Political Science Association, 2011, p.475. 
ًياثان" ان ال هف املؤسس  للف ر 43  ،لسًف  نكليزي ياد ان أو   ًلسف  القرن السا ع عرر، خما ياد خهابه "الل

  الس،اسبي الغرب .
اررين، وياد ان أخ   نقاد الفلسف  الل،  ال،  في القرن القرن ال يًسب    ن كارل شم،ن، أحد أو  املف رين األملان ف 44

اليات املهحدة   .خ، ي  األااملاضبي، وأحد املمهدين ألطروحات املحا ظين الجدد في ال
45Stathis N. Kalyvas, p. 476. 
اليات املهحدة  46  .خ، ي  األا، ان أو   نجازاته القضاع عكن الحرب األول،  خ، ي  األاالرئي  السادس عرر لل
47Fellman, Michael. 1989. Inside War: The Guerrilla Conflict in  

Missouri during the American Civil War. New York: Oxford 

University Press, p. 85. 
48Stathis N. Kalyvas, p. 476. 
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خر ح،ن  ن آ،ابان وقطاع طرق يهحركًن ان طرف  كان ان الصاف الهم،يز بين أعضاع املقاوا  ضد ال

 49.له  خلف،ات لصًص تعضً اقاوا  كان 300000 أ لان  140000ن قدر أ

د
 
 ،حرخ  اقاوا  وفي دراسممممممممممممم  عن الفلبين وجد أن االحهًلل ال،اباً  لها خًلل الحرب الاامل،  الثان،  ول

 
 
  . ن السلطات ال،ابان،  املحهل ول،  عنداا انض   اض الفلب،ن،ين  ا أد حرب، خما ول

ًز ن حروب الاصابات أ خما خلصت الدراس    ن جندت داعمي ا ان الفئ  الس،اس،  التي  رلت في الف

ًعمم    ن خممدامم  ال،ممابممان،ينبينممما ذوممف الفممائ ون   ،االنهخممابممات في ال بممدا ع ،   ي ل  ت ن في املحصممممممممممممملمم  اممد 

ًاقع  50.الهنا   عكن امل

بم،ليرمممممممم،ا  51جعجع ا،لرمممممممم،ان اا  الهه ف ألضمممممممماح،  لبنان،  باخ رممممممممادوش في زيارته ويليام دالريميل 

 ، ن وحدته  52فرنجيةا في ظاوره ح،ن تريد ال هائف تقسمممم،  لبنان بينما يسمممم ن ا سمممم،اسمممم،، كان  ممممراع،  املردة

بين ال رمممممممممممممري )انطقمم  جعجع  وزغرتمما )ااقممل  رنج،مم   في قرن ان الاممداع الممداا   الممه جممذور، والحق،قمم  أن 

ًر وسط  يهخف  خل  قررة الهمدن للس،اسات اللبنان، قطاع،ات  عداع بين "  53."عص

  طب،ا  يول،  ع    مممممدوع احل،  ا سممممم  اع  رمممممل الصمممممدع األسممممماسمممممبي في تفسممممماأل  ه  ديناا،ات الحرب 

  .الصراع وعنفه

ًل في تحل،لمه للسممممممممممممم،ماسمممممممممممممات املحل ًا أعداع "جوناثان سيييييييييييييبنسييييييييييييير ،  في سمممممممممممممي يًلنكما يق ًن  ن النماس ل  يك

 أعداع ،بالضرورة
،
ًا أ ًل ًا ا ن أح اب اخهلف  أل    كان ًا في أح اب اخهلف  ول ن   انت   ."أل    كان

                                                           
49Ibid.  

 
50Philippines,Lear, Elmer. 1961. The Japanese occupation of the   1945. Data Paper No. 42, -eyte, 1941L

Southeast   

Asia Program, Department of Far Eastern Studies. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, p.234.  

. 
ًات اللبنان، ،  حدا امل،لير،ات 51 التي س،اسبي لبناً ، ان أبرز املرارخين في الحرب األول،  اللبنان، ، وان قادة ح ب الق

ا في الحرب األول، . ا اهم،  أدت دور،
ًات  52 س،اسبي لبناً ، أس  ا،لير،ا املردة التي قادوا في بدايات الحرب األول،  اللبنان، ، قبل أن اغهاله ا،لير،ا الق

 اللبنان،  في اج رة  ودن.
53Dalrymple, William. 1997. From the Holy Mountain: A Journey  

amongst the Christianso of the Middle East. New York: 

Henry Holt.pp. 253.  
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 ن الحقل السمممممم،اسممممممبي ؛ ولذل  ي جأ الفاعلًن   ن اصممممممط ح يصمممممم ح لً ممممممفهااالنقسممممممااات املحل،  تفهقر  

 .54يسهمدون انه وذا املصط حو 

ًدة قبل اندالع الحرب األول،  يم ن ن الصمممممدوع املحل  ن ، ويم ن أن تدع  الصمممممدع األسممممماسمممممبيأ،  املًج

 .ن يلهئ  الصدع األساسبي، ويم ن أن تبق   اال  حتى  اد أ ن اجرد تًض،ح لهن تهضاعل  أتخربه ويم ن 

ا بين عائلهين اهنا سهين عكن ول،  اإلنكليزي  كان  راع،  ،ين وال  ملان،ين خًلل الحرب األ الصراع بين املل

 55.قرن السادس عررالس،طرة عكن البًلد انذ انهص  ال

ألن االوهمام ب ا  ؛املحل،  الديناا،اتبول،  اسمممممممممممممهح،ل في غ،اب االوهمام ن تحل،ل ديناا،ات الحرب األ  

ًيين الج ف  وال كي ًا خمًحمممدينأ مممالنممماس ال يم ن  56ضمممممممممممممروري لهحق،  الهنممماسمممممممممممممممف بين املسمممممممممممممه  ،ن ياممماال

ًيات  ًخ واله ؛ ولهذا  إن اار   ملاذا ن تكًن اضمممملل أ ملامم  عكن املسممممهًا املحكي يم نفي املرخ  وا املسممممك

ال  ، وخ،  وملاذا يسممممممهمروملاذا يحدا الان  ب ذا الرممممممكل ووذا االتجاه ،روناذا ينرمممممم  آخ راد وملينضمممممم  أ

ًيات اإلثن،  أو الطبق،  أ ي ف  لكجاب  عن ا الصدع األساسبي  57.و غي واأو اله

  .و دين، ، أو طبق،  ، أع الان  ال ارممممه  اباشممممرة ان  ممممدوع  ثن،دوا ، رآخبهابي  
،
ًد الذين  مثًل  الهن

ًا عممممال ا ارع  قراع ًن ًات،مممماال ل  يك ًا اع املهمردين في غ  ، و ااممماون
،
ًا رجممماال ، ا بمممارزين ياملًن تجمممار، نمممما كمممان

ًا في أ  58.ن يس ثمروا حرب الاصابات في عداع س،اسبيورغب

                                                           
54TroubleP: politics nd Change n Rurales ri Lanka.D  Spencer, Jonathan. 1990. A Sinhala Village in a Time of 

elhi: 

Oxford University Press, pp. 12, 80, 184. 

 
55In the English civil Wars: L ocalA spectse,  and the great rebellion.Everitt, Alan. 1997. The local community  

d. R. C. 

Richardson. Phoenix Mill: Sutton, 15-36. 

 
56future directions in the literature on civil  Sambanis, Nicholas. 2002. A review of recent advances and 

war. Defense and Peace economics1 3:2, 215-43. 

 
57Stathis N. Kalyvas, pp. 481.  
58Guatemala. New York: Columbia University  Stoll, David. 1993. Between Two Armies: In the Ixil Towns of 

press, pp.68, 76. 
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ًرة ا في أللطبقم  دور،  أن عكن الرغ  انو   ال أنمه يًجمد  جمماع بين املؤرخين عكن أن  ،خ،م ي  األاحمداا الث

ًاسمممممممممممممع في أ ًع ال ًتر الطبق  ال يم ن أن يرمممممممممممممر  الهن ًيممماتمممه في  رج،ن،ممما اله  امممال الان  الًح مممممممممممممبي واسمممممممممممممه

 .59وكارول،نا

 ،يرلندا الرممممممممممال، ا عن  مممممممممدع ديني في  ل  ي ن اسممممممممم ب، يرلندا  في  1990وائل وأ 1980واخر والان  في أ

  60.ودورة عداع داًي اهجدد بين قريهين ضد  اضهما ،ارا عن ثأر ول نه كان اابي ، 

ن سمممممممماب  في ظروف الهطهي  الارقي ح،ن يصمممممممم  سممممممممجي ن يخهف  الدا ع الطممممممممخ ممممممممبي خل خما يم ن أ

 ن الصممممممرب،ًن ضممممممد املسمممممملمين بما يصمممممم ح أ الان  الذي يمارسممممممه الحممممممجانًن  البًسممممممن 
،
عكن وذه  يكًن اثاال

ًل: ًا،  "الدوا ع الطمممممخصممممم،   ،ق ا عاقبه وان الحمممممجين الذي كان قاضممممم،، وأ ، مممممرب  في الل،ل ا اا جاع حارسي

  61ف  اروري .لارة في أواخر السبا،ن،ات  س ف اخا

    ، ول ن الحق،قمم  أاملممدن،ين ضمممممممممممممحممايمما أبريمماع لهممذه الحرب ول،مم  عكن عممد  دأبممت أدب،ممات الحرب األ وقممد 

ًل  ًلح  باسممممم ،  عانت عائلت  ،ارممممماركًن  ي ا ًا،ين   ما تق  سمممممبان، :اإل ول،  خًلل الحرب األ ا عكن يد الق

 62".ل ن   أناس ان ونا ان القري ذانا أل  ي ن  رانكً وً الذي "

ً ،اا لقصممممم  ا ً ،اا  الذي رقاه النظام السممممم   ،صممممم ي السممممم
،
ألنه وضمممممع اصممممم ح  الدول   ؛ا وطن،، وعده بطًل

ًز ب،ه الذي كان يرأس سمممممممممممممر أ أ  مممممممممممممبىالال،ا  ًق اصممممممممممممم ح  الاائل  عنداا  ًلخ  ااهقكي والذي سممممممممممممماعد ،الك

ال  عكن الهروب ان قبض  الحكام لدا السلطات السهال،ن،   .الك

                                                           
59Escott, Paul D., and Jeffrey J. Crow. 1986. The social order  

and violent disorder: An analysis of North Carolina in the Revolution and Civil War. The Journal of Southern 

History 52:3, p. 373-402 

 
60Toolis, Kevin. 1997. RebelH earts: J ourneysw ithin the IRAs  

Soul. New York: St. Martin's Griffin, pp.42. 
61Kalyvas, pp.482.  
621988. BasqueV iolenceM: etaphora nd Sacrament.oseba. Zulaika, J   

Reno: University of Nevada Press, pp.21. 
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ًتهخرممممم  عن أن أباه كان قد ججر أاه و الفح، الدق،  للدا ع  وذوف اع اارأة أخرا ان القري   ،خ

ض ان ر  نه ح  ، أو أله اسؤول،  الاائل  في سن اب رةألنه حم   ؛ن الص ي قد اس ن ر  ال والدهأ  إاانفسها 

 نه حرض ان جانف عمه الذي أراد أأ وأ ،جانف أاه
،
 63ب،ه في املنصف. عن أن يصبح بديًل

وسمممممم،ل   ن تكًن أ -اسممممممبي لهفسممممممي وا،ع   عدم االخهفاع بالصممممممدع السمممممم-ن تكًن ول،  يم ن أن الحرب األ  

ًائد احل،  ،للسلط  ًب ي  ،ووس،ل  لهحص،ل    .م،نو طار ش ،ووً  طار بديل لكطار اله

ًب ي   ، الصمممراع املحكي الذي ينفجر في عن  اسمممهدي  ال ينفجر  سممم ف حرب أول،  هي اثال لفًضمممبى و

 .نما هي تفاعل ب،ن ماو  ،ات وتًلعبات العبين  ًق احل،ينوال ن ،ج  لهصم،م

ول ن وذا الصمممممممممدع  ،ن الفاعلين املرخ يين ارتبطًن بديناا،  اارو   هي الصمممممممممدع األسممممممممماسمممممممممبييفت ض أ

ًاال ج ئ،   .ينطًي عكن ع

ًم    التحالفيم ن الربط بين املرخ  واألطراف عن طري  افه
،
 ان  اعل واحد ووً يسمح ملهاددين بدال

ًا س ب،  ًن  .ا في الان  وارارخين  ،هبأن يك

خما  64.ايزة البادين الخاص والاام ،وياط  الصممممممممراع ايزة الهًسممممممممع والان  ،ن الهحال  ي زع املرخ ي  

 راد التي يهخذوا  اعلًن سمممممممم،اسمممممممم،ًن، واأل اال االنت ازي  التي يهخذوا أ األ اال االسممممممممت ات،ج،  أنه يرمممممممممل

 65.احل،ًن 

ًل الصمممممممممممممدع سممممممممممممممح الهحال  برؤي  الحرب األ خما ي ول،  خمجمًع   مممممممممممممدوع احل،  اهنًع  تهجمع ح

 .66.الرئي  عكن ادارات اهفاوت  املسا  

                                                           
63to the practices of denunciation in modern  FitzpatrickS, heila, and Robert Gellately.1 997. Introduction 

European 

history. In AccusatorPy racticesD: enunciationi n Modern EuropeanH istory,1 789-1989, eds. Sheila 

Fitzpatrick 

and Robert Gellately. Chicago: University of Chicago, Press, pp. 1-21. 
64Kalyvas, pp.486.  
65Ibid.  
66Ibid.  
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ًل  األسممممممممممممممماسمممممممممممممبي  ن الصمممممممممممممممدع:  1992همممان عمممام ول،ممم  في طممماج سممممممممممممماأل في شمممممممممممممرحمممه ل حرب وليفر روي أيق

ًع  اثل الدين واملأاحا ظ/ سممممممممممًلا  قد انقسمممممممممم    ن عدد ان الصممممممممممدوع الفرع،  عكن  ًقع  ااد اهن هن  وامل

 67.ثن، ضمن جهاز الدول  واإل

ًرسي ا،  الهحال  عنداا يناقش الحرب األ  ن ديناا  ثيوسيدس يلمح   :ول،  في ك

ًة "  ن تحال  خارجي ول ن في زان الحرب عنداا يهم ن كل طرف  في زان السممممممممممل  ال يًجد سمممممممممم ف للدع

ًقاه يصمممممممممبح االعهماد عكن أان االعهماد عكن حل،  لك  يسممممممممم ف  ًقت نفسمممممممممه ا ًاه ويقًي في ال ذا لخصممممممممم

 .68"يطلف اساعدة خارج، ن أا لكل ان يريد الهغ،ي  ا طب،ا،، حل،  شيئ، 

وتكًن السممملطات  .ول ان يطلف اسممماعدة خارج، في الصمممراعات املحل،  و  ألخاسمممرون عادة اا يكًن ا

ًزااب،  وسي يًلنكا خما حدا في اناط  عديدة ابادرة  ل،ه املحل،  التي عانت الت ميش  .69كامل

 راد يرمممممممممارون أ ن رين في  مممممممممراعات سممممممممملط  احل،   ضممممممممما    ول،  ب ذا املانى  ر ممممممممم  ل خاسمممممممممالحرب األ 

وانظممممات ياقمممدون   راد ،مممه  ممماعلًن احل،ًن وغي  احل،ين، أ ول،ممم  سممممممممممممم،ممماق ينمممداعالحرب األ  .بممماإلومممانممم 

 اا وًنما ان ا ، و -حسمممممف الفرض الرمممممم، ي- وداف اهغايرة ليسمممممت سممممم،اسممممم،   حسمممممفتحالفات لهحق،  أ

 وان ا اا وً خاص. ،س،اسبي

ًلًج،ات يسممممممم ثمروا ارمممممممه  انه أ ،في بن،  املجهمع اا أسممممممماسممممممم،، ن  مممممممدع، ا ألي  صمممممممح،ح،  وً  ، اعلًن يدي

، ال يم ن  غفال ن  دوع  رع،  خثي ةما الحظنا يهفرع الصدع األساسبي      ،الال  لظاورة الحرب األول، 

ًيات ، واأل ا بالضرورة الان  الس،اسبي لي  س،اس،،  ،ول،  واسهمراروادوروا في ًرًع الحرب األ   اال واله

 . ن قرارات تهخذوا نخفالها  ال يم ن اختز 

ًاف ليفهح عكن اصمممممراع،ه  اوهي ليسمممممت باب،  ًب ي  وعن  عرممممم وذا الان  الخاص احكًم ن أل  ؛فًضمممممبى و

ًي  ًد بن،  ا اا يت ا   اع الحرب.خما يق،ده الهحال  الذي غالب، وبس،اق تاري ي  ،بق،

                                                           
67n Guerresc iviles: E: E:  L'exempled u Tadjikistan.I 1999. Etat et recompositions identitaires:Roy, Olivier.  

E conomieds e la violence, d imensionsd e la civilite, e, e, e d. Jean Hannoyer. 

Paris: Karthala, pp. 221-34. 
68Thucydides 1972, book 3, paragraph8 2.  
69SierraL eone.P. P ortsmouthN, And Resourciens  RichardsP, aul. Fightingfo r the Rain ForestW: ar, Y outh, 

H.: Heinemann, 1996, pp.8.   
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الفاعلًن  ويهفاعل  ،ه ، ًق املحل،  االلتزاااتسممم،اق يهفاعل  ،ه الدا ع املحكي اع ول،  األ ن الحرب  

ًيات    حسف  70نما اع اصالحه  الطخص، .و  ،لي  اع و

 

 خاتمة

ا ا ضممممممروري،
،
وغي  كاف للهاصممممممف، ول نه  ، ن تصممممممن،  األ راد بحسممممممف انهمائ     ن الجماعات يمثل شممممممرط

ًيتي  لهذه الجماع  يقع عكن أحد قطب،ه األقصمممممممم،ين ق،م  الخي  بكل   ف  ذا ارتبط بباد تق ل   ن ااصممممممممر ًَّ يهح

ر، واا يندرج تحت ا ان 
 
ة املهمثل  في ق،م  الر اا يندرج تحت ا ان  فات، وعكن القطف ا خر الق،م  املضادَّ

 71 فات.

ًاور التي ال نك ًريمم  هي ظمماورة  ن  حممدا الظ ل  أنفسمممممممممممممنمما اؤونمم  خبي ة في اًلحظت مما في املممأسمممممممممممممماة السممممممممممممم

ًيتي،  قد سممماو  تصمممدر الفاعل السممملف  للمرمممهد في اغل،ف وذه الظاورة، التي  الهصمممن،  املقت ن بباد تق

ه يفرز  ركل قاطع  ًدوا؛  هذا الفاعل ال ي هف  بالهصن، ، ول نَّ ًرة أن تحا ظ عكن نبلها بًج ال يم ن للث

ن،َّ ، وان القطف املقابل ” و “عن المممممممممم ” حنن“المممممممممم  ائف  السر
َّ
ا للمنهمين   ن الط ًقا، ل ا ا ان القطف األوَّ

،
خذ اهَّ

ا صي ي  “اس   ت   ان يطل  علي   في وذا الفاعلان ال ينهمًن  لي ا، وفي اقد   ."الن 

ًرعًن عن  ظهممار  اإلنمماع بممما  ،ممه  ألنالقب،حمم ،  عنصمممممممممممممريت  و ذا كممان النظممام وحلفمماؤه الطممائف،ًن ال يه

ًاال التي سمممممممممماعدت في ين ممممممممممح،  إن ضمممممممممما  اله،ار الديمقراط  الالماً ، وً  ا أحد الا تر  الباب ارممممممممممرع،

ًا الضًع واملرهد. ًاين بق،  ا،ها يزيق،  وأحقاد طائف،  لك  يسرق  للمحك

ًر  ووً اا أضاف   ن خما ساومت جرائ  النظام في ثمان،ن،ات القرن املاضبي في  هح جر  ل  يندال، شا

ًر   الحقد، ووً حقد ال يادم ا  راته. االزدراع شا

ا،  إنه سمممم  ان سممممات الحرب األول،  خما وضمممحنا  ،خما أن الركًن   ن الحلفاع  اضمممطراري،
،
و ن كان  اًل

 
 
ا؛ وألجل وذا  إن االضمممممممممطرار  ل،ه يجف أن يكًن بقصمممممممممدي  الثائر التي تبادر عكن أسممممممممماس علتي بدال   اا آنف،

ًل  ًخن الً ممممممممممممم ا يه ًد، ًرة، واقصممممممممممممم ا ا زوع الصمممممممممممممل  باألوداف البا،دة للث ًرته، ال أن يكًن تحالف،  ل،ه في ث

 إلضااف الخص   حسف.

                                                           
70Stathis N. Kalyvas, p.487.  
 .2016اناف الحمد، اصط ح الطائف  ال ريم  وافاع،له، األوان، 71

http://www.alawan.org/article14975.html   

http://www.alawan.org/article14975.html
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 ن احاول  اار   ديناا،ات الحرب األول، ، واا ت سممم  به ان خصمممائ، اسمممهخلصممم  باسمممهقراع حاالت ا 

ًرة  ا يم ن أن يسمممممماعدنا في تجديد خطابنا، وجاله أخم  قدرة عكن تًج،ه اسممممممار الث وجه  ال تذوف ب ا  ا،د،

عن أودا ها، وفي املحا ظ  عكن جذوت ا التي ال شمممممممممم  أ  ا تأب  أن تنطفو، أل  ا جذوة ح   ًسمممممممممماً  ال يم ن 

ًقه  في اسمممممممرف في غ،  أن ي وقه باطل نظام اسممممممم بدادي  ه، وضمممممممًلله، و  مممممممراره عكن سممممممملف املسمممممممهحقين حق

 راط،  الهاددي .الايش بحري  وخراا ، وفي بناع دولت   املدن،  الديمق
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