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مشاري حمد الرويح

*

الفشل اإلقليمي :بين القوى الخارجية
والمجموعات المسلّحة

تقــدم هذه الورقة محاولة لفهم حالة الصراع القائمة بين تنظيم الدولة اإلســامية "داعش"
ّ
ّ
أو غيــره مــن المجموعــات المســلحة والتحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة من خالل
إعادة توصيف المفاهيم الرئيســة والعالقات الســببية المحيطة بالصراع .تنطلق الورقة من
ّ
ّ
التدخل األجنبي"
"التدخل األجنبي يؤ ّدي إلى التطرّف" ،وبالعكس "التطرّف يؤ ّدي إلى
فرضية
ً
تقدم مســاحة تحليلية
أن تلــك العالقــة الترابطية التبادليــة على الرغم من ّ
صحتها ّ
موضحــة ّ
صوغ لهذه
تقدم الورقة إعادة
محــدودة لفهم نمط الصراع القائم وشــروط إنتاجه .ومن هنــا ّ
ٍ
ّ
"التدخل األجنبي" و"التطرّف" عناصر في إطار مفاهيمي ينتمي إلى أحد أطراف
العالقة تضع
فرضية بحثية أشمل ،وهو صراع "إعادة الهيكلة اإلقليمية".
*

باحث كويتي متخصص يف العالقات الدولية ،حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة دارم  -بريطانيا.
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تقرتح هذه الورقة مستوى القيادة السياسية للدول اإلقليمية ،بوصفه
املتغيات
إطا ًرا مالمئًا للطرف اآلخر من املعادلة ،يق ّدم عد ًدا من
ّ
املسؤولة عن إنتاج منط رصاع "إعادة الهيكلة اإلقليمية" وإعادة
إنتاجه ،لتكون الفرضية الرئيسة كام ييل :عدم قدرة الدول اإلقليمية
عىل إظهار قيادة سياسية يؤ ّدي إىل إعادة إنتاج الرصاعات الهيكلية
اإلقليمية .فبالنسبة إىل الطرف اآلخر من املعادلة ،أي "مستوى القيادة
السياسية" ،تقرتح الورقة ثالثة عنارص ،وهي :وجود رؤية شاملة يت ّم
من خاللها اقرتاح الحلول للمشاكل الرئيسة؛ والقدرة عىل تقديم
التربير األخالقي لتب ّني تلك الرؤية استمراريته؛ والقدرة عىل الحشد
الشعبي واملادي لتنفيذ تلك الرؤية .تع ّرف الورقة بعد ذلك مستوى
لكل من الدول اإلقليمية إضاف ًة إىل َ
طرف الرصاع؛ أي
القيادة السياسية ٍّ
القوى الخارجية والجامعات املسلّحة ،طبقًا لتلك العنارص لتستخلص
لكل منها رؤية ومرشوع
مشاريع تحكم مستويات القيادة السياسية ٍّ
أدايت/منفعي يهدف إىل األمن واالقتصاد تق ّدمه الدول اإلقليمية،
وهي :مرشوع ليربايل/مؤسسايت للقوى الخارجية؛ ومرشوع إسالمي
للجامعات املسلّحة .تستنتج الورقة يف النهاية أ ّن الدول اإلقليمية
ومرشوعها يف مواجهة التدخّل األجنبي تخرس أمام الجامعات املسلّحة
بديل لقيادة تلك املواجهة .أ ّما يف
والتي تق ّدم مرشوعها "اإلسالمي" ً
مواجهة التط ّرف أيضً ا ،فالدول اإلقليمية ومرشوعها تخرس أمام القوى
بديل لقيادة تلك املواجهة.
الخارجية التي تق ّدم مرشوعها الليربايل ً
قد يكون اإلحساس األكرث انتشا ًرا عىل املستوى الشعبي يف املنطقة
عند النظر نحو جان َبي الرصاع اإلقليمي القائم ،أي "داعش" وما يس ّمى
بالتحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة ،هو عدم االرتياح وعدم
كل منهام .يرتبط هذا اإلحساس بعالق ٍة سببية واضحة
التعاطف مع ٍّ
ال لبس فيها ،وهي أ ّن "ارتفاع مستوى التط ّرف يس ّبب ارتفاع مستوى
التدخّل األجنبي" .والسمة التبادلية لتلك العالقة واضحة أيضً ا؛ أي
أ ّن "ارتفاع مستوى التدخّل األجنبي يس ّبب ارتفاع مستوى التطرف".
إىل ح ٍّد كبري ،فإ ّن هذه عالقة ترابطية صحيحة تعتمد عىل شواه َد
إمربيقية ال تحتاج إىل ٍ
أدوات بحثية متقدمة للكشف عنها .إلّ أ ّن هذه
املقالة املخترصة تقرتح وضع تلك العالقة يف إطار مفاهيمي وتحلييل
قد يساهم بصورة أكرب يف تفسري حالة الحصار السيايس والنفيس التي
تتع ّرض لها شعوب املنطقة بني التطرف والتدخّل األجنبي.
يف هذا اإلطار ،فإ ّن امله ّمة األوىل هي فهم أ ّن تلك الحالة ّ
تدل عىل
ٍ
معي من الرصاع ناتج بدوره من شكل تط ّور
منط أو نسقٍ لنو ٍع ّ
الهيكل السيايس لإلقليم مبا يف ذلك وحداته السياسية وسامتها وعالقة
اإلقليم بالنظام الدويل الحديث ،كون تلك الحالة دالّة عىل منط يعني
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بالرضورة إعادة إنتاجها مادامت رشوط إنتاجها الهيكلية موجودة.
وتتمثّل املهمة الثانية يف أ ّن ذلك يتطلّب إعادة توصيف هذا النوع
من الرصاعات بهدف استكشاف رشوط إنتاجه؛ فقد درجت الخطابات
السياسية والتقارير اإلسرتاتيجية بل وحتى أدبيات العالقات الدولية،
عىل توصيف رصاعات القوى الخارجية لإلقليم واملجموعات املسلّحة
من خالل مفهوم "اإلرهاب"  Terrorismو"الحرب عىل اإلرهاب"
 Counter-Terrorismأو التم ّرد والتخريب السيايس Insurgency
ومواجهته ((( .Counter-Insurgencyيتّضح من هذه التوصيفات
إلطار الرصاع التح ّيز بل واملنشأ الغريب .من الناحية األخرى يصف
الجانب اآلخر وأدبياته هذا الرصاع بوصفه جز ًءا من جهاد األ ّمة
اإلسالمية ض ّد التدخّل يف العامل اإلسالمي والسيطرة عليه((( .يف املنتصف
نجد بعض التوصيفات األخرى التي تضع الرصاع يف إطار فشل الدولة
يف تقديم الخدمات األساسية للمجتمع  Failed Stateوالذي يؤ ّدي
بدوره إىل ظهور املجموعات املتط ّرفة((( .بالطبع هناك عنارص من
جميع تلك التوصيفات املفاهيمية تنطبق عىل حالة الرصاع التي
نحن بصددها؛ فالجانبان ،أي املجموعات املسلّحة والقوى الغربية،
تستحق وصف اإلرهاب .ومن
يتبعان وسائل بل أهدافًا متطرفة
ّ
حيث املبدأ ،فإ ّن مواجهة تدخّل القوى الغربية يف العامل اإلسالمي
ومحاولتها السيطرة عليه ت ُع ّد من الجهاد ،بل من أسمى أنواع الجهاد.
ويساهم فشل الدول اإلقليمية يف إدارة مجتمعاتها بصورة كبرية يف
تط ّرف بعض عنارص املجتمع.
مع أخذ بعض عنارص التوصيفات املذكورة يف الحسبان ،ميكن توصيف
الرصاع اإلقليمي بني املجموعات املسلّحة والقوى الخارجية يف إطار ما
قد يطلق عليه رصاع "إعادة الهيكلة اإلقليمية" .ميكن القول إ ّن هذا
النوع من الرصاع يتّصف بالسامت التالية:
•أ ّو ًل :أنّه رصاع بني قوى خارجية لإلقليم ومجموعات من غري
الدول  .non-state actorsهذا ال يعني أ ّن الدول اإلقليمية
ليست جز ًءا من الرصاع بل يعني أنّها ليست الالعب الرئيس
بل أحيانًا تكون مؤسسات تلك الدول هي ما ّدة الرصاع ،والتي
يتنافس عليها الطرفان لتوجيهها وتشكيلها يف إحدى مراحل
الرصاع.

1 David J. Kilcullen, ‘Countering Global Insurgency’, Journal of Strategic
Studies, (2005), 28/4, pp. 597-617.
 2انظر كتابات أبو محمد املقديس عىل سبيل املثال.
3 Chelli Plummer, “Failed States and Connections to Terrorist Activity”,
International Criminal Justice Review, December (2012) 22/4, pp. 416-449.
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•ثان ًيا :أ ّن طريف هذا النوع من الرصاعات يهدفان إىل إعادة
الهيكلة والثقافة السياسية لإلقليم وليس إىل مكاسب مادية
أو سياسية محدودة .من هنا نرى ظهور الخرائط املتعددة
لإلقليم وتداولها ،سواء لتقسيمه إىل كيانات أصغر((( أو دمج
كياناته للوصول إىل كيان سيايس جامع؛ ما يوضح أيضً ا عدم قدرة
متوسط الحجم عىل القيام
الدولة الوطنية بوصفها كيانًا سياسيًّا ّ
بدو ٍر قيادي يف هذا الرصاع .وتوضح تلك السمة أيضً ا مساحة
الرصاع ،وهي متت ّد من مستويات صغرية الحجم Micro-Level
تتض ّمن كيانات مثل املجموعات املسلّحة والقبائل والطوائف،
إىل مستويات كبرية الحجم Macro-Level؛ أي مستويات ما
فوق الدولة والنظام الدويل ،والتي تتض ّمن القوى العظمى
الخارجية واملنظامت اإلقليمية والدولية.

•ثالثًا :تتّسم تلك الرصاعات بالتط ّرف من الجانبني؛ فعىل الرغم
من تكرار وصم املجموعات املسلّحة بالتط ّرف يجب عدم إغفال
تط ّرف الجانب اآلخر أي تط ّرف القوى الغربية يف إدارة اإلقليم
والتعامل معه؛ فعىل سبيل املثال ال تتبع الواليات املتحدة مع
الرشق األوسط املعايري األخالقية نفسها عندما تتعامل مع رشق
وقياسا عىل أدبيات "الدولة
أوروبا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية.
ً
الفاشلة" ،ميكن القول إ ّن األبعاد املذكورة لهذا النوع من
الرصاعات :اإلقليمي ،والهيكيل إضاف ًة إىل تط ّرف أطراف الرصاع،
"فشل" إقليميًّا .أي إنّنا نتعامل هنا مع "إقليم فاشل"
ً
تقرتح
يعاين من ضعف قيادة سياسية أو عدم وجودها.
إذا كانت رصاعات "إعادة الهيكلة اإلقليمية" متثّل اإلطار املفاهيمي
الــذي ميكن من خالله اشتقاق متغريات تابعة dependent
Variables؛ أي التي متثّل الظاهرة املراد رشحها ،فإ ّن الدراسة تقرتح
"مستوى القيادة السياسية للدول اإلقليمية" إطا ًرا مفاهيميًّا ميكن
من خالله اشتقاق متغريات مستقلة  independent variablesأي
بدل من
تلك املسؤولة سبب ًّيا عن حدوث تلك الظاهرة وتكرارها .إذًا ً
العالقة الرتابطية البسيطة املذكورة يف بداية الورقة ميكن إعادة ص ْوغ
تلك العالقة بني "التدخل األجنبي" و"التط ّرف" إىل الصيغة التالية:
عدم قدرة الدول اإلقليمية عىل إظهار قيادة سياسية يؤ ّدي إىل إعادة
إنتاج الرصاعات الهيكلية اإلقليمية.
مم ميكن أن تق ّدمه إعــادة الصوغ هذه نحو فهم
عىل الرغم ّ
الظاهرة ،فهي تبقى يف مجال توصيف أمناط العالقة الرتابطية بني
”4 Ralph Peters, “Blood Borders: How a Better Middle East Would Look,
)Armed Forces Journal,(2006
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مستوى القيادة السياسية للدول اإلقليمية وإنتاج الرصاعات الهيكلية
تفسها.
اإلقليمية وإعادة إنتاجه .لك ّنها ال ترشح تلك العالقة أو ّ
وللدخول يف مجال الرشح والتفسري ،ميكن إعادة صوغ تلك العالقة
تفصيل ،كام ييل" :عدم قدرة الدول اإلقليمية
ً
مر ًة أخرى بطريقة أكرث
عىل إظهار قيادة سياسية عند التعامل مع القوى الخارجية يساهم
يف ظهور التط ّرف .وبالعكس ،عدم قدرة الدول اإلقليمية عىل إظهار
قيادة سياسية عند التعامل مع الجامعات املسلّحة يساهم يف ظهور
التدخّل األجنبي".

ال يعني هذا أ ّن غياب القيادة السياسية للدول اإلقليمية يخلق
أو ينشئ التط ّرف أو حتى التدخّل األجنبي .املقصود أ ّن غياب
القيادة السياسية للدول اإلقليمية هو السبب الرئيس يف إنتاج منط
هذا الرصاع بني القوى الخارجية من جهة واملجموعات املسلّحة من
جه ٍة أخرى ،وإعادة إنتاجه .من خالل عمليات الصوغ املختلفة يظهر
رئيسا للمتغريات
"مستوى القيادة السياسية" للدول اإلقليمية إطا ًرا ً
املسؤولة عن رشح تلك الظاهرة وتفسريها ،ومن هنا يتطلب ذلك
توصيفًا مفاهيميًّا لهذا الجانب من املعادلة .يف هذا اإلطار نجد
محاوالت عديدة((( لتوصيف "القيادة السياسية" إال أ ّن تلك املحاوالت
تنتمي إىل أدبيات العلوم السياسية ،وهي تركّز عىل القيادة السياسية
يف مستوى الدولة  -املجتمع وليس املستوى اإلقليمي .قد يكون ذلك
بسبب هيمنة مفهوم "الدولة املهيمنة"  Hegemonعىل أدبيات
العالقات الدولية الخاصة بالقيادة((( .بحيث يركّز هذا املفهوم عىل
قيادة النظام الدويل العابرة لألقاليم ،وليس الحدود فقط .نظريًّا،
ميكن رؤية تأثري ذلك يف مدى ضعف التنظري عىل املستوى اإلقليمي
يف أدبيات العالقات الدولية .أ ّما سياسيًّا ،فهو يوضح مدى "دونية"
5 Grint, Keith (ed.), Leadership: Classical, Contemporary, and Critical
Approaches (New York: Oxford University Press,1997); Joseph Jr. Nye, “New
Models of Public Leadership”, in Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith
& Iain Somerville (eds.), Leading Beyond the Walls (San Francisco: JosseyBass,1999).
6 Robert Giplin; Charles Kindleberger; Stephan Krasner.
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العالقة بني القوى الخارجية العظمى والدول اإلقليمية .فالطريق
األسلم هنا إذًا ،هو النظر يف مفاهيم القيادة السياسية بصورة عا ّمة،
ومن ث ّم تطبيقها إقليم ًّيا.
اختلف الباحثون بخصوص العنارص الجوهرية للقيادة السياسية.
لكن ،بإمكاننا تلخيصها طبقًا ملاسكيويل Joseph Masciulli
ومالكنوف  Mikhail A. Molchanovونايت W.Andy Knight
يف التايل :أ ّولً  :وجود رؤية شاملة يجري من خاللها اقرتاح الحلول
للمشاكل الرئيسة .ثان ًيا :القدرة عىل تقديم التربير األخالقي لتب ّني
تلك الرؤية بل واستمراره .ثالثًا :القدرة عىل الحشد الشعبي واملادي
لتنفيذ تلك الرؤية((( .إذا طبّقنا تلك العنارص عىل املستوى اإلقليمي
يف الجزء الخاص بالقيادة السياسية يف العالقة السببية أعاله ،ميكن
استخالص ما ييل :أ ّن الدول اإلقليمية ،والتي هي دول قطرية وطنية،
لحل املشكالت اإلقليمية وإن كانت
ليست لها رؤية ملرشوع إقليمي ّ
لها رؤية إقليمية ،ليس لها العمق األخالقي الالزم لتربيرها والقدرة
عىل الحشد الشعبي واملادي لتنفيذها؛ وذلك مقارنة مع طريف الرصاع
أي القوى الخارجية والجامعات املسلّحة ،وعند التعامل معها .أي
إ ّن املجموعات املسلّحة تق ّدم مستوى أعىل من القيادة السياسية يف
مواجهة التدخّل األجنبي طبقًا لعنارص القيادة السياسية املذكورة،
وتزاحم الدول اإلقليمية يف قيادة تلك "املواجهة" .وتق ّدم القوى
الخارجية مستوى أعىل من القيادة السياسية يف مواجهة املجموعات
املسلّحة طبقًا لتلك العنارص ،وعليه ،هي من يقود املواجهة مع
املجموعات املسلّحة.

القيــادة السياســية اإلقليميــة
لتحالف األسر الحاكمة والجيوش
الوطنية
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السياسية املحلية التي تقود املرشوع األمني/االقتصادي اإلقليمي
رس وقبائل حاكمة من جهة وجيوش
هي يف جوهرها تنقسم إىل أ ٍ
وطنية من جهة أخرى؛ إذ تع ّد األوىل أساس النظام السيايس يف دول
الخليج والنظم العربية الوراثية األخرى ،كاألردن واملغرب .بينام تع ّد
الثانية أساس النظام السيايس يف الجمهوريات العربية ،كمرص وسورية
مثل .عىل املستوى اإلقليمي ،ترتبط األنظمة الحاملة تلك
والجزائر ً
الثقافات السياسية بعالقات أداتية تهدف إىل تحقيق هدفني رئيسني
هام :األمن واالستقرار ،والتنمية والرفاهية االقتصادية .املقصود
بأداتية هنا هو طغيان البعد املنفعي لتلك العالقات وما ينبثق عنها
من ترتيبات وإجراءات سياسية واقتصادية إقليمية ،وتعامل األطراف
معها بطريقة سطحية ال يتع ّدى مستوى الحسابات املادية للمنفعة
والخسارة(((؛ أي إ ّن ما نحن بصدده هنا هو بيئة ذات بناء إجراءايت
 proceduralوعمليايت  operationalتعمل عىل تنظيم العالقات
االقتصادية والرتتيبات والتحالفات األمن ّية فقط؛ إذ تختلف تلك البيئة
عن البيئات اإلقليمية األخرى ذات البناء الثقايف واملؤسسايت ،والذي
بدوره يعمل عىل تعميق أسس تلك الرتتيبات االقتصادية واألمنيّة من
خالل وضعها يف إطار غاياتها القيمية وجذورها الثقافية والتاريخية
كام يف الحالة األوروبية أو حتى اآلسيوية.
ترتبط ضحالة البناء الثقايف واملؤسسايت يف الرؤية اإلقليمية املعارصة
للدول اإلقليمية بالرضورة بالعنرص الثاين من "القيادة السياسية" ،وهو
العمق األخالقي الرضوري لتربير تلك الرؤية اإلقليمية .عاد ًة ما يجري
تربير تلك الرؤية عىل مستوى املجتمعات واألفراد وما ميكن أن تق ّدمه
تلك الرؤية من حقوق ،أو يف هذه الحالة "خدمات" لتلك املجتمعات
واألفراد .وميكن تلخيص ما تق ّدمه تلك الرؤية عىل تلك املستويات يف:
االستقرار ،واألمن واألمان ،والرفاهية االقتصادية ،وخليط من املحافظة
عىل نوع من"اإلسالم العبادايت والفلكلوري" الذي ال يصطدم بحرية
اختيار أسلوب الحياة الشخيص كغايات شخصية واجتامعية يف ح ّد
ذاتها يخدمها ويحفظها النظام اإلقليمي األمني واالقتصادي.

أساسا
بعد عقو ٍد من تراجع الرؤية القومية العربية بوصفها
ً
للمرشوع اإلقليمي وتراجع مشاريع ما يس ّمى بـ "اإلسالم السيايس"
مؤخ ًرا إضاف ًة إىل تق ّدم دول الخليج نسب ًّيا يف قيادة اإلقليم سياس ًّيا،
ظهر "خليط" مش ّوه من الثقافة السياسية املحلّية يتض ّمن العنارص
التالية :شمولية علامنية من جهة ،وسلطوية قبلية من جهة أخرى
أو حتى خليط بينهام يف بعض الحاالت .بحيث ميكن القول إ ّن النظم

إشكال يف عنارص القيادة السياسية
ً
قد يكون العنرص الثالث هو األكرث
والخاص بقدرة الدول اإلقليمية عىل الحشد الشعبي واملادي لتلك
الرؤية؛ فاملتابع لألوضاع الحال ّية للمنطقة يكاد ال يخطئ مظاهر
أي تهديد
التفاف الشعوب حول قياداتها السياسية يف مواجهة ّ
الستقرار مجتمعاتها ،ورفاهيتها االقتصادية ،وأسلوب حياتها كام
مثل .لكن السؤال املطروح
هي الحال يف أغلب دول الخليج ومرص ً

7 Joseph Masciulli & Mikhail A. Molchanov & W. Andy Knight, Political
Leadership in Context, (London: Ashgate, 2009).

8 Martin Hollis & Steve Smith, Explaining and Understanding International
Relations (Oxford: Oxford University Press , 1991), p. 65.
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هو :هل تصمد إسرتاتيجيات الحشد الشعبي واملــادي ،والتربير
األخالقي لنظام إقليمي أمني/اقتصادي أدايت عند زوال التهديدات
الرئيسة لالستقرار واالقتصاد والحرية الشخصية؟ لكن الالفت هو
أ ّن تلك التهديدات بطبيعتها موقّتة؛ أي إنّها غري مالمئة لالستخدام
بوصفها أهدافًا لتربير أخالقي لنظام اجتامعي من املفرتض أن يتّسم
باالستمرارية واالستدامة.

27
االجتامعي من منطلق قومي .أ ّما مفهوم القومية العاطفية ،فريكّز عىل
املشاعر الجامعية والروابط العاطفية باملجتمع الوطني ،والتي تعمل
تأسيسا ملا يس ّميه
بدورها قاعدة للتضامن االجتامعي( ،((1بل وحتى
ً
بنديكت أندرسون بـ "الرشعية العاطفية"( .((1عىل الرغم من ضحالة
أغلب الهويات القومية اإلقليمية ،استطاعت األنظمة اإلقليمية أن
تخلق تلك الحالة القومية العاطفية ،و"الرشعية العاطفية" لنظمها
وأرسها الحاكمة دون الحاجة إىل نقل السلطة إىل الشعب أو توسيع
دائرة ات ّخاذ القرار .إضاف ًة إىل "الرشعية العاطفية" أعطت الثقافة
السياسية والخربة التاريخية للدول اإلقليمية أبعا ًدا أخرى للرشعية
مثل؛ بحيث تع ّد تلك "الحزمة" الرشعية أحد
كالرشعية القبلية ً
أه ّم أسس التربير األخالقي وإسرتاتيجيات الحشد الشعبي واملادي
للمرشوع األمني/االقتصادي للدول اإلقليمية.

إقليم أداتي أم ليبرالي أم إسالمي
بغض النظر عن مدى استدامة تلك الرؤية اإلقليمية وعمقها القيمي،
ّ
األقل موقّتًا ،يف تعزيز رشعية تلك
إال أنّها نجحت إىل ح ٍّد ما ،عىل ّ
األنظمة محليًّا والتخفيف من الضغوط الدولية لتب ّني إصالحات
سياسية ليربالية .يف هذا اإلطار ميكن القول إ ّن الدول اإلقليمية
وأنظمتها نجحت يف الحصول عىل مستويات مرتفعة من الوالء
دون الحاجة إىل توسيع املشاركة الشعبية يف رسم السياسات وات ّخاذ
القرار .لفهم إدارة الدول اإلقليمية إلسرتاتيجيات الحشد الشعبي
واملادي لرؤيتها األداتية ،والتي تهدف يف النهاية لبقاء تلك األنظمة،
من املفيد التفكري يف أنواع مختلفة من القومية ،والتي تع ّد حجر
األساس للتقسيم السيايس يف املنطقة .ومن هنا ،متثّل ما تتعامل
معه األنظمة عند تقديم تربير أخالقي لرؤية إقليمية أو محاولة
الحشد الشعبي واملادي لتلك الرؤية .يق ّدم ماثياس فامهو Matthias
 vom Hauثالثة أنواع ملفهوم القومية :القومية السلوكية ،والقومية
األيديولوجية ،والقومية العاطفية((( .ويعنى مفهوم القومية السلوكية
بالعمل السيايس الجامعي الذي يهدف إىل سلطة تعريف الحدود
املادية واإلنسانية والثقافية لأل ّمة .أي إ ّن هذا النوع من القومية يظهر
يف سياسات الدولة والحركات االجتامعية والسياسية .بينام يق ّدم
مفهوم القومية األيديولوجية اإلطار الفكري والقيمي لأل ّمة .إذ يق ّدم
هذا النوع من القومية أنساقًا لرؤية وتفس ًريا والتح ّدث عن العامل
9 Matthias vom Hau, “How to Identify Nationalism?”, Committee on
Concepts and Methods, Working Paper Series, (December 2009), p.5.

كام أرشنا سابقًا ،ميكن الكشف عن كيفية تأثري ما تق ّدمه الدول
اإلقليمية من مستوى قيادة سياسية يف إعادة إنتاج الرصاعات الهيكلية
اإلقليمية ،عند مقارنته مبا تق ّدمه األطراف الرئيسة يف تلك الرصاعات.
أي إ ّن النقطة املحورية هنا هي أ ّن ضعف القيادة السياسية للدول
اإلقليمية يجب أن يفهم من خالل التعامل مع أحد أطراف الرصاع
وعدم رضا الطرف اآلخر عن مستوى القيادة السياسية التي تق ّدمه
ومنازعتها هذا الدور من خالل تقديم رؤية مختلفة إلدارة هذا
التعامل والتفاعل .بطريقة أوضح ،فإ ّن عدم قدرة الدول اإلقليمية
عىل تقديم رؤية ملرشوع إقليمي يجري من خالله تقديم حلول
ملشاكل املنطقة ،أو تربير أخالقي إضاف ًة إىل الحشد املادي والشعبي
عند التعامل مع التدخّل األجنبي ،يحفّز املجموعات املسلّحة للتعامل
مع التدخّل األجنبي بنفسها من خالل تقديم رؤية إقليمية مختلفة
وتربيرات أخالقية وإسرتاتيجيات حشد متعددة .وعدم قدرة الدول
اإلقليمية أيضً ا عىل تقديم رؤية ملرشوع إقليمي يجري من خالله
تقديم حلول ملشاكل املنطقة ،أو تربير أخالقي إضاف ًة إىل الحشد
املادي والشعبي عند التعامل مع التط ّرف ،يحفّز القوى الخارجية
للتعامل بنفسها مع التط ّرف من خالل تقديم رؤية إقليمية مختلفة
وتربيرات أخالقية وإسرتاتيجيات حشد متعددة.
10 Ibid,. p20.
11 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins
and Spread of Nationalism (New York: Verso, 1991), p.10.
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فإذا نظرنا إىل القيادة السياسية لتلك الدول عند التعامل مع القوى
الخارجية ،نجد أنّها تفشل يف تقديم الح ّد األدىن من الحاجات األساسية
ملجتمعاتها من هذا التفاعل مثل األمن بشقّيه املادي والثقايف ،والتنمية
االقتصادية ،واإلحساس الجامعي بالثقة أو ما يس ّمى بـ Collective
( .Self Esteem((1ميكن ع ّد تلك الحالة حالة من التط ّرف أيضً ا لك ّنها
تط ّرف يف الضعف واالستكانة والركون وتضييع الحقوق عند التعامل
مع القوى الخارجية .هنا تأيت الجامعات األخرى لتق ّدم نفسها من
خالل رؤية ومرشوع إقليمي يعد بتقديم تلك الحاجات األساسية
خصوصا عند التعامل مع القوى الخارجيةّ .إل أنّها أيضً ا تق ّدم نفسها
ً
األقل من خالل الوسائل املستخدمة وتربيراتها األخالقية بطريقة
عىل ّ
متطرفة تضاهي مستوى التطرف يف االستكانة وتضييع الحقوق لكن
يف االتجاه اآلخر .إذًا إن كان ال ب ّد من استخدام بعض أبعاد مفهوم
"الدولة الفاشلة" هنا يجب تضمني البعد الخارجي لهذا "الفشل"
أي فشل السياسة الخارجية للدولة يف تقديم الحاجات األساسية
للمجتمع أو حاميته ،ما يساهم يف تط ّرف الجامعات التي تسعى
لتقديم تلك االحتياجات .من الناحية األخرى عندما تتعامل الدول
اإلقليمية مع التطرف نجد أنّها تفشل أيضً ا ،عىل األقل من وجهة نظر
القوى الغربية ،يف تقديم الحد األدىن من الحاجات املحلية واإلقليمية
بل والدولية كاملحافظة عىل األمن والسلم الدول َّيني ،وحامية أرواح
املدنيني واألقليات وممتلكاتهم وحقوقهم .هنا أيضً ا تق ّدم القوى
الخارجية نفسها من خالل رؤية ومرشوع إقليميَّني يعدان بالقضاء
عىل التطرف .وعليه ،يضع ضعف القيادة السياسية للدول اإلقليمية
الطرفني يف مواجهة إقليمية هيكلية مستدامة.
قد يكون السؤال املنطقي هنا هو :ملاذا تخرس الدولة دامئًا يف اختبار
كل من َ
طرف الرصاع؟ فأمام الجامعات املسلحة
القيادة السياسية أمام ٍّ
والتي تق ّدم الهوية اإلسالمية إطا ًرا ملرشوعها اإلقليمي والعمق القيمي
الذي تستم ّد منه مجموعة التربيرات األخالقية بخاصة يف ما يتعلّق
بالتعامل مع القوى الخارجية ،تظهر أداتية رؤية الدول اإلقليمية
إضاف ًة إىل ضحالة تربيراتها األخالقية لهذه الرؤية وعجزها عن تقديم
فضل عن حتى االعرتاف
حلول ملشاكل التفاعل مع القوى الخارجية ً
بتلك املشاكل .من الناحية األخرى ،أي أمام القوى الخارجية والتي
تق ّدم الليربالية املؤسساتية إطا ًرا للرؤية اإلقليمية وأساس التربير
األخالقي لهذه الرؤية أيضً ا ،تظهر األداتية الواضحة لرؤية الدول
اإلقليمية إضاف ًة إىل ضحالة تربيراتها األخالقية لهذه الرؤية وعجزها
12 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press 1999), p.185.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

عن تقديم حلول ملشاكل التطرف ،والتي تتطلب من وجهة نظر تلك
القوى الخارجية ،تب ّني الفكر الليربايل يف مستوى الحريات الشخصية،
ومستوى عالقة الدولة – املجتمع .وهو ما ال تستطيع أن تق ّدمه
أو تجاريه قيم ًّيا أغلب الدول اإلقليمية كام هي الحال أمام املشاريع
والتربيرات األخالقية اإلسالمية .اإلجابة املخترصة إذًا هي أ ّن الدول
اإلقليمية ليست إسالمية بصورة كافية لتنافس املجموعات املسلّحة
يف قيادة املواجهة أمام القوى الخارجية ،وهي ليست ليربالية مبا يكفي
ملنافسة القوى الخارجية يف قيادة املواجهة أمام التط ّرف .وعليه،
تكون النتيجة املنطقية لهذا املستوى من ضعف القيادة السياسية
كل األطراف ،هي ذلك النمط من الرصاع
يف جميع االتجاهات وأمام ّ
الذي يتّصف بالتطرف من الجانبني ،والذي يدفع سكّان املنطقة يف
النهاية إىل الوقوف بجانب أحد الجانبني املتطرفني اضطرا ًرا ،أو ات ّخاذ
الحياد املمزوج بالالمباالة أو االنتظار ملستوى من القيادة السياسية
يسمح بقيادة املواجهة ض ّد الطرفني ،وبالتايل إنهاء الرصاع أو تعميمه
وتأصيله ليكون اإلقليم وأهله حقيقة أحد أطراف هذا الرصاع.

طويل؛ وذلك أل ّن
لكن قد يرى الكثريون أ ّن الفريق الثالث قد ينتظر ً
أسباب ضعف القيادة السياسية متتد إىل نشأة اإلقليم نفسه وتاريخه
السيايس الحديث ،وما نتج من ذلك من خلق كيانات سياسية غري
تخص االضطراب
قادرة عىل القيام بدور القيادة؛ ألسباب هيكلية ّ
الواضح بني هوية الدولة والهوية التاريخية والثقافية للمنطقة،
واعتامد تلك الكيانات عىل هويات وطنية ومتثيلها يف كثري من األحيان
هي يف الحقيقة هويات مصطنعة .إضاف ًة إىل ربط اإلقليم واعتامده
سياسيًّا واقتصاديًّا بل وثقافيًّا بالنظام الدويل الحديث .مام يع ّزز
وجاهة النقطة القائلة إ ّن رصاعات "إعادة الهيكلية" التي يعاين منها
اإلقليم هي نتيجة "فشل اإلقليم" وليس "فشل الدولة" .مبعنى آخر
ميكن القول إ ّن صعوبة قيام الدول اإلقليمية بدور "القيادة السياسية
اإلسالمية" ناتجة من ربط الكيانات السياسية يف اإلقليم بالنظام
الدويل .وميكن القول أيضً ا إ ّن استحالة قيام الدول اإلقليمية بدور
"القيادة السياسية الليربالية" ناتجة من الجذور الثقافية والتاريخية
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للمنطقة .وعليه ،ما نحن أمامه اآلن هو "التعبري اإلقليمي" عن خليط
الدولة القبلية/السلطوية من جهة والدولة الشمولية/العلامنية
من جه ٍة أخرى ،والذي ال يستطيع أن يقود اإلقليم سياس ًّيا؛ وذلك
كل من إقليمه ونظامه الدويل وعدم قدرته عىل
الرتباطه األدايت مع ٍّ
تقديم مرشوع قيمي ثقايف يتّسم باالستدامة.
قد يالحظ القارئ يف الفقرة السابقة استخدام لفظ "استحالة" عند
الحديث عن إمكانية قيام الدول اإلقليمية بدور "القيادة السياسية
الليربالية" ،واستخدام لفظ "صعوبة" عند الحديث عن إمكانية قيام
الدول اإلقليمية بدور "القيادة السياسية اإلسالمية" يف املنطقة؛
فمنطق ًّيا قد ال تكون الدول اإلقليمية قادرة عىل أن تكون ليربالية
أكرث من القوى الغربية ،لك ّنها قد تكون قادرة عىل أن تكون أكرث
"إسالمية" من الجامعات املسلّحة" .إسالمية" هنا ال تعني محافظة
اجتامعيًّا أو حتى "وسطية" باملعنى املنترش يف أدبيات "محاربة
اإلرهاب" واملفرتض أن ينافس "التطرف" قيم ًّيا .بل تعني القدرة
عىل تقديم رؤية إسالمية إقليمية والعمل عىل ذلك ،وتقديم التربير
األخالقي لتلك الرؤية إضاف ًة إىل الحشد الشعبي واملادي لغايات
إسالمية عىل املستوى اإلقليمي والدويل .كام ذكر سابقًا قد ال ينهي
متثيل
هذا التح ّول الرصاع لك ّنه قد يجعل أحد أطراف الرصاع أكرث ً
لشعوب املنطقة .بالطبع هذه مهمة ليست بالسهلة بل هي مهمة
معقدة قد متت ّد لعقود؛ فإذا كان تحالف األرس والقبائل الحاكمة من
جهة وجيوش الجمهوريات من جهة أخرى غري قابل لـ"لربلة" ،فمن
أساسا لبنية إقليمية ينطلق منها مرشوع إقليمي
الصعب أيضً ا رؤيته ً
حضاري إسالمي يعمل عىل اسرتجاع املنطقة من املشاريع األخرى:
أي اإلسالمي املتطرف والليربايل العاملي املتطرف أيضً ا .إال أنّه عىل
املدى القصري ميكن التفكري يف بعض الخطوات التي قد تساعد يف
إقناع شعوب املنطقة بوجود تحالف إقليمي ميثّلها يف رصاع املشاريع
والقيادات السياسية يف املنطقة .قد تكون أوىل تلك الخطوات هي
االعرتاف بوجود مشكلة هيكلية إقليمية وأ ّن شعوب املنطقة تعاين
ثقافيًّا واجتامعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا تلك املشكلة ،والتي ميكن تلخيص
أحد أبعادها يف ضعف البنية اإلقليمية السياسية والثقافية وعالقاتها
بحضارة العامل اإلسالمي وثقافته من جهة ،والعالقة املنفعية الخارسة
دو ًما مع القوى الخارجية من جهة أخرى .برصاحة عىل تحالف
الدول اإلقليمية الحايل أن يقوم مبا تقوم به املجموعات املسلحة لكن

بصورة أفضل أخالق ًّيا و"فن ًّيا"؛ أي أخذ مبادرة القيادة السياسية ذات
التو ّجه اإلسالمي ض ّد القوى الخارجية من املجموعات املسلحة .نعم
قد يعني ذلك أ ّن عىل الدول اإلقليمية أن تكون أكرث وسطية .لكن
"وسطية" ال تعني ما عليه هذه الدول اآلن بل تعني موقفًا وسط ًّيا
بني ما عليه املجموعات املسلحة وما عليه تلك الدول اآلن .ببساطة
مادام فراغ القيادة السياسية للمنطقة يف مواجهة القوى الخارجية
متا ًحا ،سيكون هناك دامئًا مجموعة أو عدد من املجموعات ،من غري
مللء هذا الفراغ سواء "داعش" أو غريها.
الدول ،التي تتق ّدم ْ

الخالصة
حاولت الورقة االبتعاد قدر اإلمكان عن التفاصيل اليومية للرصاعات
أمل يف الرتكيز عىل العنارص الهيكلية والعالقات السببية
اإلقليمية ً
التي تعيد إنتاج النمط الذي تنتمي إليه حالة الرصاع القامئة يف
املنطقة .عىل الرغم من صعوبة ذلك يوجد فوائد لهذه املحاولة منها:
وضع "التدخل األجنبي" و"التطرف" عنارص يف إطار مفاهيمي ينتمي
إىل أحد أطراف "الفرضية السياسية الكربى" يف هذا اإلقليم كام تراها
الورقة؛ أي بدلً من التعامل معهام بوصفهام طرفني ملعادلة محدودة
القيمة التفسريية ملا مي ّر به اإلقليم .وأ ّدى ذلك إىل البحث عن إطار
مفاهيمي آخر قد يكون أكرث مالءمة للبحث عن متغريات مسؤولة
عن رشح إعادة إنتاج منط رصاعات إعادة الهيكلة اإلقليمية ،والذي
يتض ّمن "التدخل األجنبي" و"التطرف" .وات ّضح من خالل املناقشات
املق ّدمة أ ّن "مستوى القيادة السياسية" للدول اإلقليمية قد يق ّدم
إطا ًرا مالمئًا لهذا الطرف من املعادلة .هذا من الناحية البحثية ،والتي
أرجو أن متثّل قيمة مضافة للبحث يف هذا املوضوع .أ ّما من الناحية
السياسية فالبحث أشار بوضوح من خالل مفهوم القيادة السياسية
وعنارصها إىل أ ّن الجزء األكرب من املسؤولية األخالقية حول إعادة
إنتاج هذا النمط من الرصاعات يقع ضمن الدول اإلقليمية .لكن يف
الوقت نفسه ،فتحت الورقة طريقًا للخروج من تلك الحالة اإلقليمية
أيضً ا من خالل "ارتفاع مستوى القيادة السياسية" للدول اإلقليمية،
والذي اقرتحت الورقة أن يكون "طريقًا إسالميًّا" .عىل الرغم من
صعوبات تب ّني هذا الطريق كام جرت اإلشارة إليه سابقًا ،فهو يظهر
األقل املخرج الوحيد من هذه الحالة اإلقليمية.
للباحث عىل ّ

