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 الحوار أصل من أصول ثقاهتنا 
 وطريق لحل أزمتنا

يات، والثمن الباهظ، للصرااعات  إن الذين شهدوا عن كثب تلك التضح
املسلحة يف العامل يدركون حبق أن احلوار هو يف هناية املطاف السربي  الوييرد   
إليقاف احلاوب وبناء السالم. وهذا ينطبق على أجزاء كبرية من عاملنا العابري 
أكثا من غريه. فلهذا يسعدين هنا أن أقدم للقااء العاب التامجة العابية لكتراب  

احلووار عو    "وناثان باول( وهو كتاب قيم يدور موضوعه يرول  السيد )ج
 ."اجلماعات املسلحة

 -كدبلوماسي عايق ومفاوض متميز ووسيط معاوف  -إن جوناثان باول 
يكتب عن جتارب عاشها بصورة مباشاة وشارك فيها من خالل احلروار مر    
 مجاعات مسلحة وإرهابية للوصول اىل قناعات مشتاكة ييال حتقيرق سرالم  

 يقيقي ودائم بني أطااف النزاع.
كما أن الدروس والعرب اليت استخلصها من هذه التجارب احلوارية تبني 

للشك أن احلوار هو الذي أقن  الكثري مرن امماعرات   ال لنا مبا ال يدع جما
أن تترب    -اليت وصم بعضها بأنه إرهابرري   -املسلحة املعاصاة يف العامل 

العنف، وتنخاط يف العملية السياسية لفر    الوسائ  السلمية، وتتخلى عن
 النزاعات.

وهذا، بالنسبة لنا كمسلمني، ليس جماد واقعية مفاطة، ب  وسيلة ناجعرة  
جمدية. فاجملادلة باليت هي أيسن واملناظاة واحلوار املباشا م  من خنلتف معهرم،  

عليهرا   مهما اشتد اخلالف وايتد النزاع، إن هي إال آليات أصلية يف تااثنا يثنا
القاآن الكامي والسنة النبوية، وهي من أصول ثقافتا الغنية وتارخينرا ويضرارتنا   

 الزاخاة.
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قص علينا القاان يوارا باحلجج والرباهني بني اهلل اخلالق وإبليس املتمراد.  
وقص علينا يوارات عدة بني االنبياء والفااعنة والطغاة املستبدين كانت كلرها  

ومنطقية تدار بالعاف واملنطق السليم، وجها لوجه، يوارات وحماجات عقالنية 
 يف جو من املوضوعية والشفافية الكاملة.

وأشها احلوارات م  جمموعات التطاف العنيف يف تااثنا االسالمي تلرك  
اليت جات بني الصحابري يرب األمة عبداهلل بن عباس، رضي اهلل عنه، وبرني  

م، وهم اخلوارج. وقد جنح عبداهلل أول جمموعة إرهابية متطافة ظهات يف االسال
ابن عباس من خالل مناظاات مفتوية معهم يف إقناع وانسحاب أكثا من رب  

 سالم.إلاتباعهم وإدراكهم خلطأ منهجهم وتطافه وبعده عن مساية ووسطية ا
مناص منره.  ال إن احلوار م  اجملموعات املسلحة واملتطافة يوار ال مفا و

بد منه اليوم قب  أي وقت آخرا. وهرو يف   ال وهو يوار معقد وصعب ولكن 
 أمس احلاجة اىل فكا ومهة الصحابري املي  عبداهلل بن عباس ويكمته.

إن احلوار املباشا الصادق هو فاصة للتعام  م  األسباب احلقيقية اليت تدف  
بأناس راشدين عقالء إىل منزلق الغلو والعنف والتطاف. ومعامة هذه األسباب 

ء كانت فكاية بتجفيف مناب  هذا الفكا، أو كانت سياسرية  من جذورها، سوا
بإطالق خطط لوض  املعامات هلا.  -أو يىت نفسية  -أو إقتصادية أو إجتماعية 

وإن احلوار الصادق والصرب عليه هو املنطلق اىل إزالة سوء الفهم املوجود لرد   
ول عمليرة  طايف النزاع، ومن مث فإن تقايب وجهات النظا يؤدي اىل إجياد يل

 لف  النزاعات وبناء السالم وجلب االستقاار والافاه.
ي، ريف ظ  ما مات ومتا به منطقتنا من زالزل، بعد ثورات الابي  العابر 

وانتشار السالح بني الشباب، ليس هناك من بدي  عن إطالق يوارات صرادقة  
الدولرة.  وجادة الستيعاب املسلحني واقناعهم بان يكونوا جزًء من التغيري وبناء 

احلوار م  املسلحني واستيعاهبم وعدم اقصائهم، وإدماجهم يف جمتمعرامم مرن   
خالل باامج علمية وخطط تتيح هلم فاص مواصلة تعليمهم وافساح اجملراالت  
اإلقتصادية، كاملشاوعات الصغا  واملتوسطة، واالستيعاب السياسي، فهذه هي 

 ستخدام العنف.أسلم الطاق لتحصني الشباب من اعتناق التطاف وا
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الذي يعد الوقود املتأجج من  -احلكمة تقتضي أن حنول هذا امي  الشاب 
حنوله حبكمة وصرب وتوعية وتثقيف وتعليم، اىل طاقرة   -الفكا والطاقة العنيفة 

 وزخم يف اجتاه بناء دولنا ومؤسساتنا وجمتمعاتنا واقتصاداتنا.
نف والقوة بدل احلوار، ال إن الدعوة اىل اقصاء هذه التيارات واستخدام الع

سيما من طاف أجهزة عسكاية وأمنية قمعية غري منضبطة بالقرانون وحبقروق   
االنسان، ملكافحة التطاف العنيف، أثبت أن مساويه أكرب وأخطا من فوائده، ب  
ويعطي احلجج هلذه اجملموعات العنيفة لكسب املزيد من األنصار، ألهنم حياربون 

 بدة ال تفهم اال القوة واملقاومة العنيفة !أجهزة قمعية ظاملة مست
باؤية واضرحة   الربناعج الليبوي لإلدعاج والتنمية من أج  ذلك تأسس

تؤمن بأن بناء الدول يأيت من خالل إستيعاب كافة أبنائها وتأهيلهم واالرتقاء هبم 
 ليكونوا محاة وبناة للوطن.

التابعة هلم، دون أي  إن الربنامج مؤسسة ُتع  جبمي  املسلحني واجملموعات
متييز.. ويسعى إىل إعادة إدماجهم وتأهيلهم وتقدمي الدعم واملساندة هلرم مرن   
خالل باامج التعليم والتدريب والتمكني اإلقتصادي واإلجتماعي واإلدمراج يف  
املؤسسات األمنية والعسكاية، ليصبحوا مواطنني فاعلني، وليسرامهوا يف بنراء   

 اياه.الوطن بعدما سامهوا يف حت
قام السيد جوناثان باول بزيارة ايل طاابلس خبصوص ف   7034ويف عام 
ي، ويف إطار عمله كممث  خاص للحكومة الربيطانية اىل ليبيا ويف رالنزاع الليب

يديث يل معه اقتايت عليه تامجة كتابه القيم هذا اىل العابية ونشاه على أوس  
عاف على ما فيه مرن أفكرار   نطاق ممكن، كي يتس  للقار ء العابري أن يت

وجتارب وأساليب ويوارات ومناذج وتفاوضات من خمتلف التجارب يف معامة 
 املنازعات املسلحة يف العامل. وقد تقب  اقتااينا مشكورا.

ناجو أن يالقي هذا الكتاب  الربناعج الليبوي لإلدعاج والتنميةوحنن يف 
 وفق.ما يستحقه من اهتمام وتقديا وانتشار. واهلل امل

 عصطفي عبدالوهاب الساقزيل
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 مقدمة

         نتصاراته ا              لقد حقق السالم 
              نتصارات احلروب ا            َّ        وهي ليست أقلَّ جمدا من 

 ،John Milton, Sonnet XVI 61جون ميلتون، السنوتية 
 To the Lord General Cromwell" إىل اللورد جنرال كروميل"

 

    زب          السابق ل          الزعيم   ،Hugh Gaitskell        جيتسكيل      هيو      لسيد         يروى عن ا
      م ن           وب دعو                                                     الربيطاين، أنه قال: "ينتهي التحاور مع مجيع اإلرهابيني،        العمال

                 فندق الدورشيستور  ب        الشراب      صاالت              تبادل األخناب يف     إىل        نفسها، أ         الكومات
Dorchesterبغ    و       البالد    كل   يف  -        الكومات   ن أ    هو         جيتسكيل       يعنيه    ما     ".. و       

ّ   تّدعي  -         السياسية        طيافها أ    عن       النظر          اجلماعات    مع        تتحاور    لن   ال و     أهنا          باستمرار   
      هب ا          ينت هي       م ا        وعاد        بذلك،      تقوم        تقريبا        األحوال     مجيع   يف         ولكنها،          اإلرهابية
  .          دولة حمترمني       كرجال       قادهتا        معاملة    إىل       املطاف

  Menachem Begin        ب ينن          من احم             بريطاني ا           حكوم ات          لقد وصفت 
  Jomo Kenyatta           كينيات ا         جوم و        ووصفت       قتله،        وحاولت        رهابيا إ   ، (      سرائيل إ )
         األس ق    Archbishop Makarios        ووص فت           وسننته،    ب ي       باإلرها  (      كينيا )

       ذل ك       ورغم   .. Seychelles        السيشيل      جزر    إىل       ونفته        رهابيا   ( إ   قربص )         مكاريوس
  .     لبالده      بارز       كقائد      رمسيا      لندن   يف      هؤالء    من      واحد    كل         استقبلت     فقد    كله 

      5992                                                  املفاوضني الربيطانيني اخلاص بأيرلندا الشمالية من ع ام          كنت كبري 
                                                          . وعندما غادرت وظيفيت يف ديوان جملس الوزراء بداونينغ س تريت      7002    وحىت 

Downing Street   وبناء على خربيت يف ذلك اجملال، قدمت م ذكر       7002    عام ،                                         
      محاس يف                                                              أدعو فيها صراحة إىل التحاور مع منظمات مثل طالبان يف أفغانستان و
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                                                                    فلسطني بل والقاعد  نفسها. وقد علق متحدث باسم اخلارجية الربيطانية عل ى  
                                                                 ذلك بقوله: من املستحيل أن تسعي حكومة صاحبة اجلالل ة إىل التوص ل إىل   

                                       تفاهم مشترك مع منظمة إرهابية كالقاعد .
                                                            وما هي إال بضع سنوات وإذا بدول منظم ة حل   ل ال األطلس ي     

North Atlantic Treaty Organisation-NATO      ،جتري ح وارا م ع طالب ان                           
                                                                 والكومة األمريكية وإسرائيل جتريان حمادثات مع محاس، غري مباش ر  عل ى   

  ( MI5   9                                                             األقل. ويف بريطانيا دعت مدير  جهاز االستخبارات الربيطانية )أم أي 
   ة،                يف حماضرهتا الرائع  Eliza Manningham-Buller      بوللر   -                       السيد  إاليزا مانينغهام 

                                    ، الكومات للتحاور مع منظمة القاعد .    7055                    ضمن حماضرات ريث لعام 
                                                          مل يضريين النفاق السياسي الذي تزاوله الكومات هبذا اخلصوص لكونه 
                                                                  جزءا ال يتنزأ من اللعبة السياسية، ولكن ما يزعنين حقا أن الكوم ات ال  

            ر . فكلم ا                                                           تتعلم أبدا من جتارهبا السابقة، وعاد  ما تكون لذلك نتائج مدم
                                                                     التقينا جبماعة إرهابية جديد .. بدأنا معها من الصفر. ذلك ألن التغ يريات  
                                                                 كثريا ما تطرأ على الكومات بينما تظل قيادات اجلماع ات اإلرهابي ة يف   

  Gerry Adams                                                  مواقعها لفترات أطول. ففي الوقت الذي ظل جريي آدم ز  
              حركة اجل ي                    على قمة القياد  يف  Martin McGuinness              ومارتن ماغينس 

                                (، تبادل على رئاس ة الكوم ة يف   IRA                            األيرلندي اجلمهوري )آي آر أيه 
                                                       انية عشر رئيس وزراء. وقال أح د املش اركني يف املفاوض ات     مث         بريطانيا 

                               مع الق وات املس لحة الثوري ة          7007 و      5998                         الكارثية اليت امتدت ما بني 
 Fuerzas Armadas Revolucionarias de                               الكولومبي ة )أف أي ه آر س ي    

Colombia) Revolutionary Armed Forces of Colombia-FARC ،  
                                      نسان شعور أحيانا بأن اإلرهابيني يعتقدون                              اإلرهابية يف كولومبيا: "يصيب اإل

                              للحكم يف كولومبيا لتبدأ معه م     ى  خر أ                             أنه كل أربع سنوات ستأيت جمموعة 
                      بنفس األسلوب من جديد".

                                    لى التعامل مع إرهابيني فغالبا ما يأيت                                 نتينة لذلك، عندما تقدم الكومات ع
  ، David Betraeus                                                      ذلك متأخرا جدا. فقد أقر اجلنرال األمريكي دافيد بيت روس  
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                                                                     مدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية سابقا، أن الكومة األمريكية تأخرت 
                                                                   طويال قبل اإلقدام على التحاور مع "من تلطخت أيديهم بالدم األمريك ي" يف  

     ال أن  إ                                                           ق. وبالنسبة لركة طالبان، فرغم املغازالت األولية ب ني الط رفني        العرا
  NATO                                                                   العملية السلمية القيقية مع األمريكيني مل تبدأ بعد، رغم أن قوات الناتو 

                                      . إن عملية االشتباك مع ه ذه اجلماع ات       7054                           ستغادر أفغانستان خالل العام 
               هن ا تت اإ إىل    إ            عتقد البع .                                           املسلحة واكتساب ثقتها تستغرق وقتا أطول مما ي

                                                                     مهلة للتأقلم مع العامل اخلارجي وتفهم ما هو مطلوب وواقعي، وما ه و غ ري   
                                                                   ذلك. وعندما نشتبك فعال ننسى الوسائل واألساليب وامله ارات ال يت كن ا    

  Terje Road-Larsen     الرسن   -                                         اكتسبناها يف املرات السابقة. يقول تريخي رود
                 : "أن ما يدهش ين  Oslo                         سرائيلي الفلسطيين يف أوسلو                        املنسق النروجيي للحوار اإل

                                                                  حقا هو أنه يف كل جولة من املفاوضات يبدو املفاوض ون وك أهنم و اولون    
           لو مل تستمر        . فحىت "                                                 اختراع العنلة من جديد بينما هم يقعون يف نفس األخطاء

                                                                  الكومات نفسها يف السلطة ملد  تكفي الستيعاب تلك ال دروس، فبالتأكي د   
                        ا أن حنقق ذلك بشكل مجاعي.       بإمكانن

  -            حبكم املصادفة   -                    عشر  املاضية من عمري    ة                       لقد أمضيت السنوات السبع
                                                                  يف حمادثات بشكل من األشكال مع إرهابيني من فئات خمتلفة. مل أك ن دائم ا   

ّ                                                أفّضل هذا النوع من الوار، وكنت يف أول لقاء يل مع إرها             مترددا. فقد       ب ي،  
  ،     5940                              لني  اجلمهوري األيرلن دي ع ام                            أصيب والدي برصاصة يف كمني ل

                                                                وكان أخي األكرب على رأس قائمة اغتياالت اجلي  األيرلندى ملد  مثان سنوات 
  . Margaret Thatcher     اتشر  ت                                             عندما كان موظفا يف فريق رئيسة الوزراء مارغريت 
                  رفضت مص افحتهما،        5992                                          وعندما التقيت جبريي آدمز ومارتني ماغينيس عام 

                                            س  اآلن لصدورها مين، إال أهنا تتكرر م ر  تل و    أ        ىن هلا وأت             وهي حركة ال مع
                               األخرى يف ما أرويه يف هذا الكتاب.

                                            كان أكثر معقولية، وصافح اجلميع بك ل عفوي ة     Tony Blair         فتوين بلري 
                                                                       وكأنه يلتقي مع أي إنسان عادي. وعقب اجتماع لنا مر  يف أيرلندا الش مالية  

  Belfast                             اري يف ش رق مدين ة بلفاس                                      ذهبنا مباشر  للتمشي يف املركز التن



02 

                                                                     الربوتوستانيت، وكان األمر هادئا وبعد لظات قليلة الت  حولنا مجع من النساء 
                                                                  املسنات يلوحن بأيديهن ويرمني توين بلري بقفزات مطاطية. وكان بلري يستغرب 
                                                  ّ              لذلك وسألين عن مغزى القفزات املطاطية وعما إذا كن حمتّنات ع ن غس ل   

                                   بأن يلبس قفزات مطاطية إذا كان ينوي         ينصحنه           وضح له أهنن              األواين، فكنت أ
                                 مصافحة هؤالء القتلة، أي اجلمهوريني.
                                      قنعتين أن الوار هو السبيل الصحيح يف هذا  أ                       إن جتربيت غريت من قناعايت و

          وطلب م ين      ب ي                                                  الصدد. ويف خالل أيام من اجتماعي مبارتني ماغينيس اتصل 
                        )وهي املدينة الثاني ة يف    Derry        أو ديري   Londonerry                   الضور خفية إىل ديري 

                          أخرب مجاع ة األم ن وأن آيت                                                 ّ أيرلندا الشمالية( وااللتقاء به هناك. طلب مين أاّل
                             ، وأخ ذت تاكس ي إىل دي ري،    Aldegrove                        مبفردي. فطرت إىل ألديغروف 

                                                                     ووقفت أنتظر على ناصية الطريق وقد انتابين شعور بش يء م ن الع ب . ويف    
                             خرباين أن "مارتني أرسلنا" ودفعا  أ                  رب مين رجالن حليقان                   غضون عشر دقائق اقت

                                                              إىل املقعد اخللفي يف تاكسي. وانطلقت بنا التاكسي يف ل  ودوران مل د       ب ي 
                               حيث وصلنا أمام بيت أنيق حديث يف     ب ي                            ساعة حىت هتت عن طريقي مث قذفا 

                                                             حي سكين صغري. طرقت الباب وفتح مارتني ماغينيس.. وكان ميش ي عل ى   
                ُ                                ركيكة عن "كسر الُركب"، وهي طريقة العقاب املفض لة     ة         وكأهنا نكت        عكازين

                                 عند اجلي  اجلمهوري األيرلندي آنذاك.
                                                            وهناك قضيت ثالث ساعات يف صحبة مارتني ماغينيس، أمام مدفأ  عل ى  
                                                                   الطب الطبيعي مع الشاي والسندويتشات اليت تركها لنا صاحب البيت الكرمي. 

                                        فتحت لنا طريقا ظل، وملدى العش ر س نوات                               مل نننز املستحيل ولكن الرحلة
                                                                            التالية، مفتوحا أمامنا لكي نتنقل عرب البحر األيرلندي لاللتقاء مع آدمز وماغينيس 

               ليهم يف أرض هم   إ                                              يف بيوت آمنة يف غرب بلفاست ودري ودبالن. كنا نذهب 
  ت    اءا                                             لينا يف مكاتبنا الكومية الفخمة. مل تكن تلك لق   إ   ُ  ّ               وال ُنصّر على أن يأتوا 

                                                                    خطري ، واملر  الوحيد  اليت أحسست فيها بشي من التهديد يف الواقع كانت مر  
                                        ، حيث كنت أمتشى على الرصي  أم ام مكت ب   Falls Road             يف فوولز روود 
                                           )وهي حزب سياسي أيرلندي معناه "حنن أنفس نا"    Sinn Fein            ملنظمة شني فني 
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   آي   IRA   دي                                        وميثل اجلناح السياسي للني  اجلمهوري األيرلن      5909        أسس عام 
                                                                      آر أيه( منتظرا أن يفتح يل الباب. فقد ختوف قاد  اجلي  األيرلندي آن ذاك أن  
                                                                   أصبح هدفا سهال لعناصر مجهورية أخرى مناوئة، فأخذوا احتياطهم أن ذلك لن 
                                                                        يتكرر. ولكن املخاطر اليت تشاركنا فيها هي اليت أسست فيما بيننا عالقة الثق ة  

                                          م. وهذه القيقة هي اليت تؤكد صحة الكثري مم ا                              اليت مكنتنا من التقدم إىل األما
                  يرويه هذا الكتاب.

                                                              كانت املفاوضات يف أيرلندا الشمالية حمبطة ومن أصعب التحديات ال يت  
                                          ، على األقل بالنظر إليها اآلن، كانت مرض ية      أيضا                       واجهتها يف حيايت، ولكنها 

         مة واصلت                                                        للغاية ومن أهم إجنازايت الشخصية. ومنذ أن تركت عملي يف الكو
                                                                 اجلهد إلهناء النزاع بني الكومات واجلماعات املسلحة، ع رب مرك ز ال وار    

            ، واملع روف  Centre for Humanitarian Dialogue                      اإلنساين ومقره يف جني    
 Henry Dunant Centre                                         كذلك باسم مركز هنري دونانت )أت  دي س ي(  

HDC إنتر ماديات                ، مث كمؤسس ملنظمة             Inter Mediateظم ة غ ري           ، وهي من           
                                                                حكومية مقرها لندن هتدف لفتح قنوات اتصال مل تكن موجود  من قبل ب ني  
                                                            الكومات واجلماعات املسلحة، والبحث عن سبل تويل تل ك االتص االت   

                                     والقنوات، كلما أمكن، إىل فرص للتفاوض.
                                                                 قنعتين جتربيت يف أيرلندا الشمالية أنه ال يوجد صراع غري قابل للحل، مهما  أ

                                                                 و قدميا أو صعبا. فبالصرب واملثابر ، وبالقياد  السياسية الكيمة قب ل             كان دمويا أ
                                                           كل شيء، ميكن جتاوز كل الصراعات حىت وإن تكرر فشل حماوالت س ابقة  
                                                                    إلحالل السالم. فالسيد  إاليزا مانينغهام بوللر تذكر يف حماضرهتا ضمن سلس لة  

                 يد  جدا لل تفكري                                                     حماضرات ريث أن بع  الدروس اليت تعلمناها يف أيرلندا "مف
                       نقسامات املوجود  يف جمتمع                                               حول املخاطر نفسها املتعلقة بالقاعد . أحدها أن اال

                                                                       أيرلندا الشمالية، واليت تتمثل يف اإلرهاب، ال ميكن حلها بالوسائل العس كرية.  
                                                                 وال ميكن حلها عن طريق أجهز  االستخبارات أو البوليس مهما كان دوره ا  

                                           توفري املعلومات.. ولرمبا استطاعت الكومات شراء                       فعاال يف منع اهلنومات أو 
                                                                     بع  الوقت لصاحل العملية السياسية. فاملعلومات لعبت دورا أساسيا ملس اعد   



04 

                                                                   املسؤولني يف إدار  العملية اليت كانت هتدف إىل الوصول إىل حلول سياسية أبعد 
        الت أخرى                                                             مع أولئك الذين كانوا وراء المالت اإلرهابية... والعرب قائمة يف حا

       كثري ".
                                                                   فأنا ال أدعي أن أيرلندا الشمالية متثل "منوذجا" ميكن تطبيق ه حرفي ا يف   
                                                               حاالت أخرى، فهذا شيء غري مقبول أصال. فلكل صراع أسبابه اخلاصة، ولكل 
                                                                     أيضا حلوله اخلاصة. إال أنه من املعيب أن نقول أن الدروس اليت تعلمناها خالل 

                                           جحة منها والفاشلة، ال ميكن االستفاد  من ها يف                                مفاوضات أيرلندا الشمالية، النا
                                                               حاالت أخرى. فإذا كان وال بد من ارتكاب أخطاء يف التفاوض مع اجلماعات 
                                                                  املسلحة أو اإلرهابيني فمن حقنا أن نرتكب أخطاءنا حنن وال نك رر أخط اء   

                         رتكبها من سبقنا قبل ذلك. ا
           أيرلن دا         تن ا يف                                                  كنت متشوقا ملعرفة ما هي الدروس اليت أخذناها من جترب

                                                                  الشمالية وكان هلا أثر مباشر يف حاالت أخرى إلحالل السالم يف العامل. فأن ا  
                                    منا أنا رجل عملي. وبرغم وج ود كت ب    إ                         لست رجل نظريات وال أكادميي 

                                                                      عديد  حول نظرية التفاوض، بل ونظريات التعامل مع اإلرهابيني، إال أن هن اك  
                                   وض املباشر مع اإلرهابيني. وقد أعد هذا                                     القليل جدا حول املمارسة العملية للتفا

                             الكتاب خصيصا مللء هذا الفراغ.
                                                                من الواضح بطبيعة الال أنين ال أستطيع الكتابة عن مفاوض ات جاري ة   
                                                                أخوضها حاليا، وإن كتبت فسوف لن أجد من يتفاوض مع ي يف املس تقبل.   
                                                             وعليه يأيت هذا الكتاب ومل جتارب شخصيات حكومية وزعم اء مجاع ات   

                                                         لحة ووسطاء شاركوا فعال يف حمادثات هتدف إلهناء حاالت صراع مس لح    مس
   جنح    ا                        . وواول الكتاب تأكيد ملاذ    وني       الزمن                            حول العامل على مدى عقدين من 

                                                                 بعضها )يف السيلفادور وجنوب أفريقيا، ويف حمادثات أوسلو ح ول الش رق   
        سريالنكا                  ا( وفشل اآلخر )يف ي      ندونيس أ  يف   Aceh                         األوس ، ويف موزمبيق وأتشيه 

                                                                      وكولومبيا وأنغوال(، باإلضافة إىل النظر إىل تلك اليت ال تزال بني بني )يف حال ة  
 ESUKADI TA                                            مسها باإلس بانية أوس كادي ت ا أسكاتاس ونا      ا و  ETA    يتا  إ

ASKATASUNA    ،س بانيا   إ  يف                                             أي أرض الباسك والرية، باللغ ة الباس كية         
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                         ك منطا واض حا ميي ز ب ني                                               واملاويني يف نيبال(. كل هذه التنارب تبني أن هنا
                             الوسائل الفعالة وغري الفعالة.

                                                               اإلرهاب ليس ظاهر  جديد ، حىت وإن تعاملنا معه كذلك. معظم التواريخ 
           أي "رج ال    Sicarii                                            تاول الرجوع بأصول قصة اإلرهاب إىل "س يكاراي"  

                                                                    اخلننر" من يهوذا، يف القرن األول امليالدي، الذين محلوا خن اجرهم الص غري    
                يف فارس يف العصور   The Assassins                              على الرومان، والقتلة )الشاشني(         للهنوم

    ُ           هنم س ُيقتلون يف   أ                                         قدموا على قتل منافسيهم الدينيني مع يقينهم  أ              الوسطى، الذين 
                                                                      املقابل. ورغم أن القتل ألسباب سياسية أو دينية يظل حقيقة قدمية قدم اإلنسان 

      بعيد.  ال   دى   امل    ذلك    إىل        باملعىن                          نه من املبالغ فيه أن نذهب أ                على البسيطة، إال 
                                            برز إبان الثور  الفرنسية عندما أطل ق عل ى     Terror              فمصطلح اإلرهاب 

                  جيابي ة بالكام ل    إ                                              محالت الكومة لماية الثور  وكان ومل إواءات ومعاين 
            يف ذلك الوقت   Edmund Burke                                           بالنسبة للذين يستعملونه )رغم أن إدموند بريك 

                         "كالب جهنم ال ذي يس مون              ويصفهم ب  Jacobins                    كان يهاجم اليعقوبيني 
         ي" ك ان                                    (. ولعل أول استعمال ملصطلح "إرهاب "Terrorists              انفسهم إرهابني 

                                       عربة نابليون يف مناسبة عشية امليالد ع ام     ى                          يف وص  أولئك الذين هنموا عل
   ى           )مسي ت عل      "Infernal Machine                              يف ما عرف مبؤامر  "اآللة اجلهنمية       5800

                                  إبان التمرد ضد اإلس بان يف الق رن     Flanders         يف فالندرز                 هنوم باملفرقعات
             السادس عشر(.

                                                              أول مجاعة ميكن أن نعتربها إرهابية مبصطلحنا الديث هي حركة الفينيان 
Fenians   يف القرن التاسع عشر اليت نشأت عن انتفاضة تقليدية مسلحة قدمية يف                                                            

          يف فرباي ر    Chester  ر                                                  أيرلندا. كان أكرب هنوم جريء قاموا به يف مدينة تشيست
                                    بندقية ونقلها بالقط ار إىل هوليه د     30,000       الء على  ي  ست            حيث أعدوا لال      5862

Holyhead  ميناء حبري يف غرب جزير  أنغلس ي ،                                 Anglesey     مبقاطع ة وايل ز                 
Wales   ومن هناك حبرا إىل أيرلندا. كان املقرر أن ينفذ اهلنوم جمموع ة م ن ،                                                                

                                     مريكيني بالتعاون مع ع د  مئ ات م ن         يني األ     يرلند                   رجال الرب األهلية األ
         ُ                          بإجنلترا. ُأحبطت العملية بسهولة م ن    Liverpool                          األيرلنديني يف مدينة ليفربول 
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                                                                     قبل الشرطة الربيطانية اليت متكنت من اختراق الركة. وفر احملاربون األمريكيون 
                                                                     احملنكون إىل الواليات املتحد  حيث استقبلوا استقبال األبطال، بينما أسر م ن  

  The Times                                                          ألقي عليهم القب  من اجملموعة يف بريطانيا. وزجمرت صحيفة التاميز 
                                                                        اللندنية، قائلة أن "ال بد من طرد 'اإلرهاب' بأشد الوس ائل". بينم ا كت ب    

                                          ، الذي تعد زوجته من الفينيان، يقول كاحب ا  Friedrich Engles             فريدريخ إجنلز 
ُ                       ُأهديت هلم جمموعة من هؤالء                                             مشاعره أن "ما ينقص الفينيان هو الشهداء، وقد 

                                                                   يف هذه العملية". فبأسرهم ومعاملتهم كمعتقلني سياسيني وش نق زعم ائهم،   
                                               أوجدت هلم الكومة الربيطانية قضية ميوتون من أجلها.

                                                                 وألسلوب الفينيان هذا صفات كثري  ليست بالغريبة عنا اليوم. فهدفهم هو 
                         ري". ونظرا لع دم وج ود        مرباطو                                    بث الرعب واخلوف لتهوين عزمية "العدو اإل

                                                                    دعم كاف النتفاضة يف أيرلندا نفسها، كان عليهم اللنوء إىل اإلرهاب يف البلد 
                                                      بقياد  "خنبة متفتحة". فناؤوا بالس الح واملتفن رات م ن      -         بريطانيا  -    األم

                                      غتيال لقتل عمالء وخمربين. كما أن أهدافهم  ا                             الواليات املتحد  وأقاموا وحدات 
                                               يف ذلك املباين الكومية يف شارع الربملان ومنشآت الغاز                      كانت معروفة أيضا مبا

                              خ  قطار األنفاق ديستريكت الي ن        5883                           يف غالسكو )سكوتالندا(، ويف عام 
District Line من   77/7                                             ، يف لندن، يف احملطة نفسها اليت كانت هدفا لتفنريات(    

         ره ابيني                                        عاما تقريبا. وكما هو الال بالنس بة ل       579      ( بعد     7008    عام    2    شهر 
      5862                                                             املعاصرين كانت التقنية املتطور  هي حمركهم األساسي. فف ي ديس مرب   

                              غالونا يف حماولة لتفنري حائ  سنن     36                                    استخدموا البارود يف برميل للبري  سعته 
                                           وترير بعضا من رف اقهم املس نونني، إال أهن م      Clerckenwell         كالركنويل 

                             تنفنر العب و  اض طروا إىل                                           اضطروا إىل إشعال الفتيل ثالث مرات وعندما مل
                                                                  سحبها يف عربة صغري  إىل بيت قريب. وعادوا يف اليوم التايل وعندما انفنرت 
                                                                 العبو  أخريا وذهب أثرها يف االجتاه املعاكس فدمر جمموعة شقق سكنية وأسفر 

                             عن مقتل مدنيني بينهم طفل صغري.
     ت هو                  أي متفنر الدينامي  nitroglycerine                         اكتشاف ماد  النتروجلسرين 

  Semtex                                                           الذي أعطى الفينيان دفعة قوية، كما فع ل متفن ر الس يمتكس    
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                                     ( بعد قرن من الزمان. فقد كانت م اد   IRA                           خبلفائهم يف منظمة )آي آر أيه 
            الفينيان من                               على إحداث دمار واسع. وقد متكن                        صغري  النم وآمنة وقادر 

          وفان روسا                         ُ                               إنشاء مصانع للمتفنرات، وُلقب أحد قادهتم وهو جاراميه أودون
Jeremiah O'Donovan Rossa  " أودايناماي ت       باسم              "  O'Dynamite     لكث ر        

                                                                 استعماله هذا املتفنر يف محالت يف األراضي الربيطانية يف مثانين ات الق رن   
            الثامن عشر.

                                                                   استخدم الفينيان وخلفاؤهم متفنر الديناميت لتأثريه النفسي على الن اس  
                                   ادية. وقد اختفى الفينيان من الساحة                                    لكي ال تفسر العمليات جمرد جرائم قتل ع

 Home Role                                                           عندما شرع الربملان يف مناقشة قانون الكم احمللي ملقاطعة أيرلن دا  

Bill for Irland   وصار املوضوع الرئيسي لقضيتهم يبدو وقد أوشك       5886      يف عام                                          
                                                                أن ول سياسيا. إال أنه يف غضون عقدين من الزمن ولدت الركة من جدي د  

   "Irish Republican Brotherhood                           إلخوان األيرلنديني اجلمه وريني           تت اسم "ا
      ُ                                                              عندما ُأحبطت تلك اآلمال وانتهت إىل طريق مسدود يف أروقة الكومة الربيطانية 

            بويستمنستر.
                                                             ومن اجملموعات القدمية اليت يكمن أن نعتربها إرهابية كذلك اجملموع ات  

                              لقرن التاسع عشر وال يت رفع ت                                             الفوضوية والنيهيلية )العدمية( اليت ظهرت يف ا
                                                                       شعار "بروبوغاندا )دعاية( املوتى" الذي أصبح مصدر إهلام جلميع اإلرهابيني فيما 
                                                                        بعد، فشدوا انتباه العامل لقضاياهم بتوظي  العن   الس افر. يق ول ل ويس     

                                   وهو من أبرز الكتاب يف موضوع اإلرهاب:   Louise Richardson           ريتشاردسون 
                   من األثر امل ادي أو     ى         للعمل أقو   ي                يصبح الوقع النفس                   كان اهلدف األساسي أن  "

         اجلسماين".
      5885                                                              كانت أول عملية انتحارية اليت قام هبا أحد النيهيليني الروسي يف عام 

                من خالل الثل وإ   "                                              الغتيال قيصر روسيا. ويقول ضاب  جنا يف ذلك الادث: 
            كتل اللح م                              شالء املالبس والنياشني والسيوف و أ                         واألنقاض والدماء ميكن رؤية 

       ّ                                             . لقد وّلد العن  الذي انتهنه النيهيليون والفوض ويون   "                      البشرية املغطا  بالدماء
                                                         قمعا قاسيا لدى السلطات... وهو بالضب  ما أراده اإلرهابيون.
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       بعنوان   Joseph Cocrad                                        تقول شخصية الفوضوي يف رواية جوزي  كونراد 
                  كث ر م ن أن أري                ال شيء يسعدين أ "    ...  "The Secret Agent            "املخرب السري 

                                               وأمثاله ينهالون علينا ضربا بالرص اص يف واض حة     Heat                حضر  الضاب  هيت 
                                                                   النهار وبتأييد من اجلمهور. عندها نكون قد كسبنا نص  املعرك ة وتك ون   

       هنيار".                            األخالقيات القدمية قد بدأت يف اال
                                                             ويف عصرنا الديث هناك الكثري مما يتطابق مع هذا السلوك بشكل مده . 

                                         سلحة الدمار الشامل ليقتلوا ويصيبوا املزيد  أ                         لع النيهيليون بالصول على       فلكم و
                     وا للس رقة لتموي ل    أ                                                 واملزيد من البشر، واستخدموا التفنريات االنتحارية، وجل

                                                                   أعماهلم، وأصبح نشاطهم يبدو عامليا وغري حمدود حبدود بلد معني. لقد عم دوا  
 St                    يف س انت بيت رزبريغ                                          إىل حفر نفق أسفل حمل لبيع اجلنب مير تت شارع 

Petersburg   ثناء مروره يف الشارع،  أ                                    وحشوه باملتفنرات يف حماولة لقتل القيصر                     
            ( اإلسبانية، ETA                                                        وهو بالضب  ما قامت به منظمة حركة الباسك التحريرية )إيتا 

                                                                   بعد ذلك مبائة عام. فقد حفرت نفقا تت شارع يف العاصمة اإلسبانية مدري د  
                    فرانكو عند مروره من         التابع                            ر  لقتل رئيس الوزراء اإلسباين                   ومألته باملواد املتفن

      هناك.
                                                               لقد سعت اجلماعات اإلرهابية باستمرار أن تتعلم من بعض ها ال بع .   
                                                                 فالفينيان درسوا عن كثب وسائل النيهيليني، كما درس اجل ي  اجلمه وري   

                   يف جنوب أفريقي ا.   Boers               ( أساليب البور IRA                          األيرلندي األصلي )أي آر أيه 
           أن منظم ة    Rory Miller                                          وحسب ما جاء على لسان امل ؤر  روري ميلل ر   

                          اليه وديتني اإلره ابيتني يف     Stern Gang                 ومنظمة سترين غانغ   Irgun      إرجون 
                                             ربعينيات اعتربتا الالة األيرلندية منوذجا تارخييا                         فلسطني خالل الثالثينيات واأل

                   الربيطانيني للدخول يف                                                   هاما، ليس فق  لكوهنا دليال قاطعا على إمكانية إجبار
                                                             مفاوضات مع املسؤولني على اخلروإ املسلح ضدهم. وانتحل آفراهام سترين 

Avraham Stern زعيم منظمة سترين غانغ، لقب "يري ،                                Yair"      تيمن ا بقائ د                
  Menachem Begin                                 اليهودية القدمية. أما مناحيم بينن   Sicarii            مجاعة سيكاري 

    )أي                              ت فقد عك  على دراسة محالت ال                             قائد منظمة اإلرغون يف األربعينيا
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                                     ومحالت الفوضويني يف روسيا. وعثر على نسخة       5975 و      5959              آر أيه( ما بني 
                               ، يف معسكر تدريب تابع للقاعد  يف  "The Revolt       التمرد                     من مذكراته، بعنوان "

            العاقل م ن   "          الدن قوله:    بن                                           أفغانستان. وينقل لويس ريتشاردسون عن أسامة
                 م من أخطاء غريه".      من تعل           اتعظ بغريه

                                             ي" استخدم بشكل مبالغ في ه يف العص ر ال ديث                     إن مصطلح "إرهاب
                                                                        لدرجة االبتذال، وكاد يفقد معناه بالكامل. فالنازيون وصفوا اجملمعات الزبي ة  

                                                                       با إبان الرب العاملية الثانية بأهنا إرهابية. كما نعت السيد برنارد إنغهام  و     يف أور
Bernad Inghamمسي باسم رئيسة الكومة الربيطانية مارغري ت              ، املتحدث الر                                         

  يف   African National Congress ANC                                اتشر، حزب املؤمتر الوطين األفريق ي   ت
                                ، كما ذكر أحد زعماء الزب ت ابو      5982      يف عام     ب ي                    جنوب أفريقيا باإلرها

  Nelson Mandela                   ذكر نلسون مان ديال        7000         . ويف عام Thabo Mbeki      إمبكي 
   (: CNN                     على قنا  )س ي أن أن    Larry King Live         كينج الي               يف برنامج الري 

ُ              باألمس ُوصفت بأنين إرها "                                   ولكنين عندما خرجت من الس نن ج اء         ب ي،      
                             . ويف خطاب ه أم ام اجلمعي ة     "                   حضان مبن فيهم أعدائي                 كثريون يأخذونين باأل

                قال ياسر عرفات:      5924                         العمومية لألمم املتحد  عام 
                                     لسالح هوو الوذي زيوني بوث ال وا ر                                  إن اجلانب الذي يقف فيه حامل ا "

                                                     فمن وقف إىل جانب قضية عادلة ومن قاتل من أجل حرية وطنه    .   بوي      واإلرها
                                                                واستقالله ضد الغنيو واالحتالل واالستعمار ال زكن أن تنطبق عليه بأي شكل 

  .  ي" و                    من األشكال صفة اإلرهاب
ّ     ومن هو املقاتل من أجل الرية أّرق احمل    ب ي            من هو اإلرها      سؤال  ن  إ       لل ني                              

                                                                   لعقود طويلة. ولكن العامل ال ميكن أن يتفق على تعري  واحد ملا هو اإلرهاب. 
                                              عضاءها "بأخذ اخلطوات الضرورية ملنع ارتكاب أعمال  أ                   وتطالب األمم املتحد  

              ا. فمنذ ع ام   ي                           مجاع عاملي عما يشكل عمال إرهاب إ                          إرهابية" دون أن يكون هناك 
                               تفاقية دولية حول اإلرهاب ولك ن                                  يسعى الدبلوماسيون إىل التوصل إىل ا      5996

                                                                    دون جدوى. كما أن فقه القانون الدويل قد أخفق يف الوصول إىل صيغة تعريفية 
                                                                   متفق عليها. والتعريفات املوجود  يف روسيا والصني فضفاضة للغاية ويص عب  
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                                                                           التمييز بينها وبني "أعداء الدولة". وبالتأكيد فإن تعري  الرئيس بشار األسد ليس 
                                                              ، بينما يتكون التعري  الرمسي الربيطاين من ثالثة أجزاء. العن  اخلطري           هو تعريفنا

                                        تلكات، وما هو مقصود للتأثري على الكوم ة   م                            ضد األفراد أو التدمري احملقق للم
                                                                      أو السلطة أو على منظمة دولية أو استفزاز اجلمهور أو جزء من اجلمه ور، أو  

                             أيديولوجية. ولكن هذا التعري             و عرقية أو  أ                                 لغرض الدفع بقضية سياسية أو دينية 
                                                                غري مقبول لدى آخرين ولذا فليس من احملتمل أن حنسم هذا اجلدل يف القريب. 

            ليه م ن أن   إ            حمق يف ما ذهب   Lawrence Freedman                       واألستاذ لورينس فريدمان 
                                            "موضوع تعري  اإلرهاب أصبح مكررا لدرجة امللل".

           إن مص طلح                                                  وهكذا، حىت وإن توصلنا إىل تعري  متف ق علي ه، ف    
                                                              ي" لن يفيدنا يف تعري  أي جمموعة بأهنا "إرهابية". فاإلرهاب هو أدا          "إرهاب

                                                             تستخدمها الكومات لبث الرعب على املستوي الداخلي أو لدعم خص وم  
                                                                  أعدائهم يف اخلارإ، وتستخدمه اجلماعات املتمرد  أو اخلارجة على السلطة أو 

                              لناس، أو إلجي اد س بيل س لمي                                           االنفصالية جلذب االنتباه، عندما يتناهلها ا
                                                                 سياسي لتحقيق أهدافها أو للضغ  على الكومة أو السلطة لتخضع ملطال ب  

          وأم أل آر   David Martin Jones                     يان دافيد مارتني جونز  مي                قلية. يقول األكاد  األ
ّ                              أنه "من وجهة نظر املنّظر االستراتيني فإن فكر  اإلرهاب   MLR Smith    مسيث                      

                                         ل.. فهي اسم جمرد. أي مبع ىن أدق ه ي جم رد                         ال وجود هلا كمفهوم مستق
                                            خللق الرعب ألغراض سياسية ميكن استخدامها من قبل   -         أي وسيلة  -      تكتيك

                                                                      أي فئة اجتماعية، تابعة للدولة أم ال، ويف أي سياق، دون أدخ ال أي قيم ة   
                        أخالقية عليها بالضرور ".

           نتقاص م ن                           عاد  ما يقصد باستعماهلا اال  -         يف الواقع   -   ي"                فعبار  "إرهاب
                                                                   شأن اخلصم، ووسيلة إلضفاء صفات الشر والشيطانية عليه. والتأثري األساس ي  
                                                                  لوصم أي جمموعة بأهنا "إرهابية" هو بكل بساطة لكي يص عب التح اور أو   

                     إىل قائم ة املنظم ات     -               على سبيل املثال  -                               التفاهم معها. فقد أضي  املاويون
                        وأصبح من املستحيل على أي       7003                                        اإلرهابية يف الواليات املتحد  األمريكية عام

                                                 ل معهم يف حوار أو تفاهم )إال أن ذلك مل مينع امل اويني   خ                   منظمة أمريكية أن تد
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   (.    7008                            من الدخول كطرف يف الكومة عام 
ً                                            النقاش منحًى آخر، فيدخل يف التميي ز ب ني املتم ردين أي       ذ          أحيانا يأخ           

         األس تاذ    Bruce Hoffman                                          العصابات وبني اإلرهابيني. يذهب بروس هوفم ان  
                                                                        جبامعة جورجتاون األمريكية إىل القول أنه "غالبا ما يتم اخلل ، أو املساوا ، بني 
                                                                اإلرهاب وبني حرب العصابات أو استعماهلا كمت رادفني". ولك ن "هن اك    

                                  "العصابات" تشري إىل جمموعة من األفراد                               اختالفات جدرية بني املصطلحني. ف
                                   عسكرية هتاجم قوات عسكرية معادية                             املسلحني كبري  عدديا تتصرف كوحد

                                                                وتستويل على أراض وتتلها. أما اإلرهابيون فال يتحركون كوحدات مس لحة  
                                                                 على املفتوح، وال يسعون بشكل عام إىل االس تيالء عل ى أراض واحتالهل ا،    
                                                                 ويتعمدون تفادي االشتباك مع قوات عسكرية يف مواجهات مسلحة، ونادرا ما 

                                             طة على أراض أو على مدنيني". وجند عل ى اجلان ب                          يزاولون السيطر  أو السل
                 س ترايل وخ بري يف    أ             ، وهو جن دي  David Kilcullen                     املقابل دافيد كيلكالن 

   إن  "                    يف الع راق، يق ول:     Petraeus                                   اإلرهاب عمل مستشارا للننرال باتريوس 
                                                                اإلرهاب عنصر أساسي يف مجيع الركات املسلحة اخلارجة على السلطة تقريبا، 

                                                         إىل التمرد )مبعىن الرغبة يف تغيري الوضع ال راهن ب اللنوء إىل                وكل ما يهدف
  .  "                                                               التخريب أو العن ( هو جزء رئيسي وراء مجيع حركات اإلره اب تقريب ا  

                                                                      فحركة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داع (، مثال، منظمة إرهابية، مب ا  
                                          ا تستخدم وحدات عسكرية حمترف ة وتت ل أراض    ه                 يف ذلك من شك، ولكن

                                         وتتحكم فيها كما لو كانت قوات حرب عصابات.
                                                          ورغم ذلك، وبينما اجلدل األكادميي مستمر، فمصطلح "اإلرهاب" ه و  
ُ  املصطلح السائد وال داعي للتحفظ عليه أو التحايل يف استعماله. وعندما أستعمُل                                                                       
                                                                 مصطلح "اإلرهابيني" يف هذا الكتاب فإين أقصد به اجلماعات اليت تتحرك خارإ 

                                                             اليت تستمتع بقدر من الدعم السياسي، واليت تلنأ بص ور  متعم د             الدولة، و
                                                                   الستعمال أسلوب الفزع والترويع للهنوم على أهداف مدنية وعسكرية لتحقيق 
                                                                    مآرهبا السياسية. ولكن هذا النهج ال يعين أنين أبرر بأي شكل م ن األش كال   

            ته الكثري من                                                         استعمال اإلرهاب من قبل أي جمموعة. إن القتل اجلماعي اليت مارس
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                                                                     اجلماعات اليت أتناوهلا يف هذا الكتاب هو عمل مروع، والتعود عليه مع م رور  
                ا اليوم. وكم ا   ه                               ُ                       الزمن ال جيعله أمرا أكثر قبوال أو ُمربرا من اهلنمات اليت نشهد

      وحن ن   "          إذ ق ال:    Rudy Giuliani                                      أشار حمافظ بلدية نيويورك رودي جيلي اين  
                                      نتفهم أسباب ذلك اإلرهاب ب أن يفس روا                                 نطالب كل من يقول أنه علينا أن 

                                                               سباب اجلنونية املهووسة لذلك اإلرهاب، ألولئك األطفال الذين سيعيش ون    األ
  . "                       يتامى بال آباء وال أمهات!

                                                            كثريا ما ينظر املسؤولون يف الدولة إىل اإلرهاب من خالل منظار معروف 
                 فروع املعرفة قدمي.                                                       هو اإلرهاب املضاد أو التمرد املضاد. والتمرد املضاد فرع من 

         زا يف هذا  ي         كتابا متم  Sir Charles Callwell                                وقد أل  العقيد سري تشارلز كولويل 
                                            الروب الصغري : مبادؤها وتطبيقاهتا" معتمدا على  "        بعنوان:       5896           املوضوع عام 

                                                                      دراسة محالت القرن التاسع عشر الربيطانية يف كل من اهلن د وبورم ا العلي ا    
                                                قيا. ويقول السري تشارلز إنه خبالف الروب التقليدية،                      وأفغانستان وجنوب أفري

                                                               "تقوم هذه الروب على أسس خمتلفة. فهي بالضرور  محالت داخلية وليس ت  
                                                             خارجية. وخيوض املتحاربون فيها كفاحا ضد عصابات وقطاع طرق، وال جتد 
                                                                 اجليوش النظامية أنفسها يف مواجهة قوات حمدد  بل قوات غري حمدد . فس حق  

             املنتشر عل ى      ب ي                                            من عامة الناس بالسالح والقضاء على السخ  الشع       جمموعة
                                                                     نطاق واسع بالطرق العسكرية عملية منهكه حىت يف البلدان املتحضر  اليت تتمتع 

                                                 ما يف املناطق النائية املأهولة بأجناس نص  متحضر  أو  أ                     بنظام اجتماعي مستقر. 
                   روب لتحقيق نت ائج                     المالت هي من أصعب ال   ه                        قبائل متوحشة بالكامل فهذ

                                                          مرضية عوضا عن أهنا دائما ما تكون شاقة جدا بالنسبة للننود".
                                 ماكن كثري  من العامل مل يع د س حق    أ                               وهو كذلك اليوم، باستثناء أنه يف 

                                                                   اجلماعات املسلحة هبذه الصور  أمرا مقبوال يف إطار مبادئ الدميقراطية وحقوق 
        اإلنسان.

                            هابيون، االستفاد  من جت ارهبم                                 لقد حاولت الكومات، كما حاول اإلر
                                                                       السابقة بتعديل وتطويع استراتينياهتم اخلاصة باإلرهاب املضاد ومواجهة التمرد. 
                                                                   فالملة يف املاليو يف اخلمسينيات تعد كسبا باهرا للني  الربيطاين. فقد س لح  
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                                                                           الربيطانيون ودربوا الزب الشيوعي املالوي حملاربة اليابانيني. إال أنه عند انت هاء 
             أعلنت حال ة        5948                                              الرب انقلب الزب الشيوعي على الربيطانيني. ويف عام 

                                                           وعاىن اجلي  يف مواجهة ذلك اخلطر. ولكن الربيطانيني، بقياد  الفريق    ئ      الطوار
      وا إىل  ه      ، انتبHarry Briggs                  واجلنرال هاري برجيز   Gerald Templer             جريالد تيمبلر 

                                نود إىل الغابات ولكن ه يكم ن يف                                      أن اجلواب "ال يكمن يف الدفع مبزيد من اجل
                                                                  كسب قلوب الناس وعقوهلم". وهكذا انطلقوا إىل دك إسافني ب ني املتم ردين   

                                                          وعامة السكان... ليس هبدف حل مشكلة العن  ولكن للتخفي  منها.
                                   ون بدروس ال رئيس ماوتس ي ت ونج     ظ                         وقد كانوا يف هذا الصدد يتع

Mao Tse-tung   :رب العصابات كالسمك              أن املقاتل يف ح "               الذي كتب يقول                   
                                                                خارإ املاء، يلهث ليلق  أنفاسه حىت ميوت" إذا ما عزل عن السكان احملليني 

                                   الذين هم مبثابة املاء الذي يسبح فيه.
ّ                                                     وهكذا وّطن الربيطانيون سكان األرياف يف قرى جديد  لمايت هم م ن           
                                                                 تسرب املتمردين، واختاروا عمليات تقوم على االستخبارات بدال من الش د  

                                                                  عسكري ضد مجاعات العصابات. وال يزال دليل االستراتينية املضاد  للتم رد    ال
                                                         إدار  العمليات املضاد  ل رهاب يف املالوي" مصدرا م ن مص ادر    "        بعنوان: 

                             العسكرية الربيطانية حىت اليوم.
                                                                 وقد اتبع هذا األسلوب قائد الملة األمريكية يف العراق اجلنرال بيتروس يف 

                                              "دليل الفرق البحرية للني  األمريكي للعمل املضاد     ل           يف مراجعته      7006    عام 
                                                  (. وخيلص الدليل إىل القول بأنه ال ميكن ه زم التم رد   COIN              للتمرد" )كوين 

                                                                     بالوسائل العسكرية فق . ويدلل على أن العمل العسكري وتاإ إىل التركي ز،  
         لمتمردين                       واملظامل اليت ختلق الدعم ل   ئ                                   كما هو الال يف مالوي، على إزالة املساو

                                                               ىل الفصل بني األفراد واجلماعات من خالل "املص الات" و"رد االعتب ار".    إ و
                                                                 ويقول ريشتاردسون أن "جناح العمل املضاد للتمرد وتاإ، يف مجيع األح وال  
                                                                       تقريبا، إىل مزيج من سياسة 'القو ' وسياسة 'املصالة'. ومن املهم لنناح ذل ك  

     . فال                            ماهلما ضد اجلماعة غري املقصود                                  الرص على أال تتضارب السياستان باستع
                                          ال ضد من يرتكبون أعمال عن  حقيقية، بينم ا   إ                            ينبغي اللنوء إىل سياسة القو  
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                                                         تتنه سياسة املصالة للتركيز على املرشحني للتننيد مع اجلماعة".
                                                                ورغم أن هذا يعترب تقدما جيدا، إال أنه غري كاف. فهناك حاجة إىل ج زء  

                                         إىل "كوين" باإلضافة إىل التناوب األمين ومح الت        يضاف  -       يف رأيي   -   ث   ثال
                                         ال وهو الوار مع اجلماعات املسلحة. إن خالص ة   أ                     "كسب القلوب والعقول" 

                                                                        البحث يف هذا الكتاب أننا كلما قابلنا مجاعة إرهابية جديد  افترضنا أهنا ختتل  
       ل دعم                                                                    عن سابقاهتا وأنه ال ميكننا أن نتحاور معها. ولكن عندما يتوفر ل ديها ا 

                                                                       السياسي اجليد ينتهي بنا األمر إىل الوار وغالبا ما يكون ذل ك عن د ف وات    
                                                                   األوان. وكنتينة لذلك تزهق أرواح كثري  من البشر وننسى حنن بدورنا املنهج 

                      الذي اتبعناه آخر مر .
                                         ال أقول أن الوسائل األمنية ليس ت ض رورية     -            بدون أدين شك   -    إنين 

                                     وضع اجلماعة اإلرهابية حىت يصبح غري مريح،                            ملواجهة اإلرهاب. فما مل يضع 
                                                                       فلن يكون لديها حافز للحديث أو الوار، خاصة إذا ما ظلت على اعتقاد بأهن ا  
                                                                     منتصر . وبنفس املنطق تظل اإلجراءات األمنية وحدها غري كافية. فإذا مل يك ن  
                                                              هناك سوى الضغ  العسكري، دون خمرإ سياسي إال االستس الم، فاجلماع ة   

  -                                                            ستقاوم حىت املوت. فاذا اتفقنا على أنك ال تستطيع قتل هم مجيع ا          املسلحة 
                                                              وستنعل منهم يف الوقت ذاته شهداء وستكسب هلم مزيدا من املنخ رطني يف  

                                                 فحتما ستتحاور معهم يف مرحلة ما، ومهما اس تمريت يف    -             صفوف املقاتلني 
                                      القتال ستعود يوما ما إىل النقطة نفسها.

                                     اإلرهابيني، فمن املستبعد جدا أن ين مم ن                           رغم اعتقادي يف الوار مع
                                                           يعادون الرب. لقد ترعرعت يف أسر  عسكرية، وشاركت يف مجيع قرارات 
                                                            الروب اليت خاضها توين بلري. وأنا ال أعتقد أن الرب خ  ء يف مجي ع   
                                                                 األحوال. فهي أحيانا ضرورية إليقاف دكتاتور ما عند حده أو ملنع اإلساء  

                                          أو لطرد قوات حمتلة، ولكنين أالح ظ أيض ا أن                        الصارخة لقوق اإلنسان
                                                               الروب األهلية يف العامل الديث هي أعظم ما يهدد األمن اإلنس اين. وإذا  

                        نتشار األمراض الفتاكة أو  ا                                      دنا أن حنارب اجلوع أو االغتصاب اجلماعي أو  ر أ
                                                                 رغبنا يف مساعد  األطفال الذين ال معني هلم، سواء األطفال اجلنود أم ضحايا 
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                يق اف الص راع    إ                                               روب، فإن أهم شيء ميكننا القيام به هو املس اةة يف    ال
                                               املسلح... وهذا ما جعلين أكرس بقية حيايت هلذا اهلدف.

                      ال يت أديره ا، وه ي       "Inter Mediate  ت  ا        نتر مادي إ               فمن خالل مؤسسة "
                                 (، هندف إىل نشر الدروس والعرب ال يت  NGO                          مؤسسة غري حكومية )أن جي أو 

                                             سوية صراعات خمتلفة، حىت ال تظل الكومات واجلماعات                 نستقيها من خالل ت
                                      املسلحة تكرر األخطاء ذاهتا مر  بعد املر .

                                                        وواول هذا الكتاب أن يستخلص بع  الدروس املشتركة من ح االت  
                                                                 اإلخفاق وحاالت النناح يف التفاوض على مستوى العامل لتسوية النزاعات مع 

                                 ، مث النظر يف جتارب سابقة عم ا إذا                                   اجلماعات املسلحة خالل العقدين املاضيني
                                                                كانت الدروس نفسها قد طبقت آنذاك أيضا. فقد يكون من السهل على رجل 
                                                                    حكومة ما أو زعيم مجاعة مسلحة أن يركز حصريا على التفاصيل اململة لصراعه 
                                                                       الراهن مصرا على أنه فريد يف صعوبته وال أحد يستطيع فهمه أو استيعابه. ولكن 

                                                      ء يسعى للنناح فمن املهم أن يرفع رأسه وينظر من حوله لريى               عندما يكون املر
                                                                العرب والدروس يف املاضي ويف صراعات أخرى يف خمتل  أحناء العامل. وإذا هيء 
                                                                    هلذا الكتاب أن يساهم، ولو بقدر بسي ، يف استيعاب الناس لتنارب اآلخ رين  

          ال دماء،                                                          يف الوار مع اإلرهابيني واملسلحني، وكانت نتينة ذل ك أن تق ن   
                             فسأكون شخصيا يف غاية السعاد .

                                                               فالوار مع اإلرهابيني واملسلحني سيكون دائما صعبا عملي ا، وأخالقي ا   
                                                                        سيظل حمفوفا باملخاطر. ولكنين أعتقد جازما أنه السبيل الوحيد. وقد برر الرئيس 

                         عالقة اللفاء م ع س تالني     Franklin Roosevelt                       األمريكي فراكلني روزفيلت 
Stalin  ل الرب العاملية الثانية باإلشار  إىل مثله البلقاين املفضل الذي يقول:   خال                                                                

                                                                جيوز لك يف ساعات اخلطر احمليق أن متشي برفقة الشيطان ريثما جتتاز اجلسر".  "
                                           وهذا عني الصواب بالنسبة للحوار مع اإلرهابيني.

  






