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نحن بحاجة إلى معرفة
ودراسة املفاهيم
املركزية لكل من "علم
األنطولوجيا" و "نظرية
املعرفة" ،والتي بموجبها
يحدد املسار البحثي
العام واملناهج العلمية
املختلفة لدراسة
الظواهر الصراعية في
العالم العربي

تعطي النظريات املختلفة لعلم الصراعات إجابات مختلفة على األسئلة الرئيسية:
ماذا تعني الحروب والصراعات؟ ملاذا تحدث الحروب والصراعات؟ وكيف تحدث
الحروب والصراعات؟ في هذه الورقة املفاهيمية أقدم استعراض وصفي
ومفاتيحي ألهم املناقشات النظرية من حيث االفتراضات واآلثار والقيود ،والتي
ُ
تطورت بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة حتى اليوم .الفكرة الرئيسية في هذه
الخالصة هي أنه لفهم دينميات الصراع ومرتكزاته ،نحن بحاجة إلى معرفة ودراسة
املفاهيم املركزية لكل من "علم األنطولوجيا" و "نظرية املعرفة" ،والتي تحدد املسار
البحثي العام الذي من خالله يتم أعتماد التقاليد واملناهج العلمية املختلفة
لدراسة الظواهر الصراعية في العالم العربي .ومن أجل تأصيل علم الصراع في
العالم العربي ،يجب علينا االنتباه إلى الطرق املعرفية املختلفة ملقاربة الصراع ،
مثل املقاربات الوضعية  /السلوكية  /املقاربات املوضوعية مقابل البنائية /
املقاربات الذاتية والهيكلية -مقابل املناهج املوجهة نحو الصراعات بالوكالة التي
هي امليزة األساسية ملعظم الصراعات العربية الراهنة ،والتي الزالت مستمرة حتى
ً
تماما عدم أغفال
وقتنا الراهن ) ،(Conflict-Agent-Approachesوعلينا
المنظوراألنثروبولوجي حول الصراعات املختلفة في العالم من أجل مقارنة فاعلة
لكل الفواعل السببية من أجل فهم فاعل لطبيعة الصراعات وتطورها.
نظريات العالقات الدولية ( )IRفي فهم الصراعات املعاصرة ذات أهمية كبيرة
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كذلك ،وما الذي يمكن أن تضيفه هذه التخصصات إلى فهمنا للصراع والعنف،

وكيف يمكن أن يشكل هذا املنظور الطريقة التي ينظر بها العلماء وصناع السياسات إلى الصراع.
إن نظريات  IRالرئيسية ،مثل الواقعية والليبرالية والبناء االجتماعي والبنيوية تركز في األصل على العالقات
الصراعية بين الدول و على الصراع داخل الدولة .وفي هذا املضمار البحثي للصراعات نجد مثال واضح للقارئ.
ففي حين أكدت نظريات التنمية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين على أدوار قطبي الحرب الباردة

الدول الصراعية .فإن السمات املعاصرة ملا يسمى "الدول الفاشلة" تتركز إلى حد كبير على الدولة الواحدة ،
وتميل التفسيرات إلى أن سبب فشل الدول وبشكل مؤكد يعود إلى املحسوبية والفساد املحلي والدكتاتورية في
تسيير شوؤن الحكم في أي دولة .وفي الجانب االخر ،يجادل كثير من العلماء بأنه ال ينبغي لنا أن ننس ى الدور
املحفز في السياق العاملي لتشكيل طبيعة حروب اليوم  .وبشكل صريح وواضح تؤثر التفاوتات الهيكلية في النظام
العاملي ً
سلبا على الوضع في املناطق الفقيرة وغير املستقرة ،وهكذا تلفت النظرية النقدية االنتباه إلى العنف
"الهيكلي في النظام العاملي" ،وتسلط الضوء حول "الحروب الجديدة" وأهمية العوملة في تفسير الصراعات
املعاصرة.
وعندما يركز الباحثين على مسألة االختالفات العرقية والثقافية و  /أو الدينية على أنها السبب األساس ي للحروب
والصراعات في كثير من دول العالم ،يمكن القول أن هذا التفسير اليزال في موضع جدل ساخن في كثير من
التجاذبات البحثية والنقدية .فهناك من املنظرين من يرى أن االختالفات العرقية والدينية إلى حد كبير على أنها
صراع بحد ذاته من حيث املبدأ ،وبالتالي فإن الصراع العرقي أو الديني هو نتيجة حتمية ً
تقريبا .بينما يؤكد
منظرون آخرون على أهمية فهم الواقع العرقي واإلثني والديني في أي بلد ،واستكشاف كيف تصبح مثل هذه
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واملستعمرين السابقين لتفسيرالحالة املؤسفة ملا يسمى اقتصاديات العالم الثالث  ،فإن زوال الحرب الباردة
حول االنتباه إلى الطابع الداخلي للحروب و التركيز على العوامل املحلية في تفسير الصراع والعنف في العديد من

التباينات البنيوية في الجوانب اإلثنية أو الدينية محركات للصراعات أكثر من التالعب السياس ي الداخلي واللعب
في هذه األوراق من قبل مجموعات حاكمة تريد االستمرارية في الحكم عن طريق أداة حكم سياسية تستخدم
حيلة قذرة متمثلة في التفرقة والتباعد االجتماعي واإلثني والديني بين املجتمعات املحلية.
وهذا الواقع يجعلنا نركز كذلك على املستوى الجزئي في فهم ديناميات الصراعات ومحاولة تفسير ملاذا ينخرط
األفراد في العنف والحروب .إن العنف الوحش ي واستخدام القوة الوحشية أثناء الحروب غير مبرر وفي الغالب
ً
نجده موجها ضد املدنيين ،وهو لألسف الشديد أحد السمات الرئيسية ملا يسمى بـ "الحروب الجديدة" .لقد
أصبح كثير من الناس املنحرفين واملتطرفين آالت قتل واجرام بال هوادة ،وهذه االتجاهات العنيفة تخلق مسارات
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بحثية كبيرة ملعرفة هل هي فطرية أو مرتبطة بثقاقة محلية في أي بلد .إن الجدل البحثي في هذا املسار الرئيس ي
يتعلق بمدى اعتبار السلوك العنيف في املجتمعات خالل الحروب على أنه انحراف بشري أو يمكن اعتباره مسار
محتوم يعبر عن مضاعفات الحرب .هناك كثير من الرؤى الفلسفية من قبل علماء النفس تتمحورحول كيفية
تحفيز سلوك العنف واالجرام (على سبيل املثال من قبل األنظمة الحاكمة أو الجهات املتصارعة) وما إذا كان
بعض األشخاص أكثر عرضة للتحفيز والسير في السلوك العنيف أكثر من اآلخرين في املجتمع الواحد.
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ولكن تفسير الصراعات وحدوثها ال يقتصر على الجانب اإلثني والعرقي والديني ،بل إن هناك من يفسر أن
التعبئة في الحرب األهلية تعتمد بشكل أكبر على الدوافع االقتصادية املرتبطة في عملية تسلط العمل السياس ي
العنيف ،وكذلك دور الصراع على املوارد الطبيعية القيمة في تأجيج االنقسامات املحلية وحدوث صراعات
جذرية في املجتمعات املختلفة .على الرغم من أن هذه األطروحة لها قبول على نطاق واسع في الدوائر البحثية
واألكاديمية والدولية ،إال أن هناك العديد من االنتقادات التي أثيرت ضد هذا املسار البحثي عما إذا كانت
املسببات املتعلقة بعدم املساواة والظلم وعدم التوزيع العادل للثروة ال تزال ذات أهمية في تفسير الصراعات
الجذرية في كثير من الدول الصراعية والهشة ،أو أن هناك أسباب جذرية أخرى في دراسات الصراعات.
ً
ً
وكذلك فإن مدى التقدم السياس ي والتطور الديمقراطي ال يعتبر مؤشرا كامال لالستقرار وعدم خوض الدول في
صراعات ال يحمد عقباها ،فهناك مؤشرات قوية على أن مخاطر الحرب األهلية في كثير من الدول التي عانت
ً
ارتباطا ً
وثيقا بمستوى الديمقراطية بل باألحرى بعملية التحول السياس ي
وتعاني من الصراعات ال ترتبط
والديمقراطية مع بعض .فكلما كانت شمولية النظام السياس ي لكل أطياف املجتمع قليلة أو مفتقرة  ،يمثل هذا
ً
عامال ً
هاما يساهم في خطر بروز العنف والصراعات املختلفة .ويتضمن هذا الجدل النظري والكثير من
الواقع
ً
األدبيات أيضا قضايا نقاشية و أكثر أخالقية حول مدى فعالية األنظمة االستبدادية في الحفاظ على االستقرار
من جهة  ،ومدى ميل مثل هذه األنظمة إلى العنف الهيكلي من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من وجود مسارات متعددة ونظريات مختلفة تسعى إلى تفسير ظواهر الصراعات والحروب ،إال أن
ً ً
هنالك اخفاقا كبيرا من قبل العلماء واملنظرين في محاولة إيجاد نماذج واضحة حول مسارات بناء السالم وبناء
الدول في مراحل ما بعد الصراعاتً .
غالبا ما تتبع األمم املتحدة وكثير من الفاعلين الدوليين استراتيجيات لبناء
السالم والتعافي بعد الصراع أو التدخالت املعاصرة لبناء دولة معنية :من خالل خلق شرعية للمسؤولين عن
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الحكم  ،إنشاء بيروقراطيات عاملة وخاضعة للمساءلة  ،مع مكافحة الفساد واملحسوبية وتحفيز الشمولية
واملساواة بين الجنسين .ومع ذلك ،يطرح األدب األكاديمي والحوارات البحثية أسئلة عميقة حول تلك املمارسات،

ً
مشيرا إلى أن نماذج التدخل هذه في بناء السالم واملمارسات الدولية املنصبة نحو بناء الدولة في مرحلة ما بعد
 وتستند إلى فهم محدود ملاهية عمليات تشكيل الدولة، الصراعات ال تتناسب مع الحقائق املحلية بعد الصراع
ً
 فإن العديد، أما في األدبيات املعاصرة املتطورة حول تشكيل الدولة املحلية بعد الصراع.وفقا للبيئة املحلية
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من املؤلفين والعلماء يحاولون البحث في كيفية أن تكون الجهات واملنظمات غير الحكومية بمثابة نقطة انطالق
 لكن يبقى التساؤل األهم إلى أي مدى يمكن أن.لظهور أشكال بديلة وسلمية للدولة وملمارسة السلطة العامة
تكون مثل تلك القوى غير الحكومية قادرة على تشكيل الدولة بالفعل و إنشاء سلطة عامة شرعية بعد
 فهناك نماذج متعددة لبناء الدولة التي يتم الترويج لها والذي تحدد كيف يجب أن تبدو الدولة،الصراعات
ً وعالقاتها مع مواطنيها في مرحلة ما بعد الصراع و
.فقا للظروف املحلية
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