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ورقة مرجعية

ليـس التحـول مـن العمـل السـيايس املسـلح إىل النشـاط السـيايس غير املسـلح ظاهـرة جديـدة .فقـد أظهـرت دراسـة
ن مـن أصل  268مجموعة مسـلحة دُرسـت ونَشـطت يف الفترة  ،2006-1968هنـاك  20فقـط (أي  7يف املئة) هزمت
إحصائيـة أ ّ
عسـكريًا .يف حين انضمـت  114منهـا (أي  43يف املئـة) إىل التيـار السـيايس املؤسسي السـائد ،سـواء أكان ذلـك على
شـكل أحـزاب سياسـية أم حـركات سياسـية اجتامعيـة .وكانـت عمليـات األمـن واالسـتخبارات وتراجـع الدعـم الشـعبي املحيل
والـدويل مسـؤولة عـن تفكيـك نحـو  107منظمات ( 40يف املئـة) ،غالبيتهـا كانت صغيرة الحجم .أمـا املجموعات املسـلحة
(خصوصـا تلـك التـي كانـت تضـم أكرث من ألـف عضو) ،فقـد كان مسـارها الغالب واألعـم التحول إىل السياسـة السـلمية.
األكبر
ً
كيـف تحـدث مثـل هـذه التحوالت؟ وملـاذا تحدث؟ ومـا رشوط بـدء عمليات التحول نحـو الالعنف؟ وما رشوط اسـتمرارية النشـاط
السـيايس السـلمي؟ ومـا املسـارات املختلفـة لعمليـات التحـول والخـروج من إطـارات العمـل املسـلح؟ وهل يحـدث التحول
بعـد انتصـار عسـكري ،أم على العكـس بعـد هزميـة عسـكرية؟ أم هل يكـون نتيجة تعـادل أو جمود مـؤمل يف النزاع املسـلح
بين مجموعـة (أو مجموعـات) متمردة وسـلطة (أو سـلطات) قامئة؟
سـنتناول هـذه األسـئلة البحثيـة وغريهـا ونحـاول اإلجابـة عنها يف ورشـة عمـل بعنوان« :مـن السلاح إىل السلام :التحوالت
مـن العمل السـيايس املسـلح إىل العمل السـيايس السـلمي» ،تنظمها وحـدة الدراسـات اإلستراتيجية يف املركز العريب
ول من منظامت مسـلحة
لألبحـاث ودراسـة السياسـات ومعهـد الدوحة للدراسـات العليا .وسـتناقش ورشـة العمل  26حالـة تح ُّ
إىل أحـزاب سياسـية أو حـركات اجتامعيـة سـلمية يتناولهـا أكادمييون وقـادة لهذه التحـوالت .ومتثـل الحاالت القـارات األربع:
آسـيا (الشرق األوسـط) ،وأفريقيـا (شمال الصحـراء وجنوبهـا) ،وأوروبـا (الجنوبيـة والغربيـة) ،وأميركا الوسـطى والجنوبيـة
والكاريبـي .وسـيتم نشر أعمال الورشـة يف كتاب يصـدره املركـز العريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات باالسـتناد إىل أوراق
مختـارة مـن أبحـاث الورشـة ومداخالتهـا .وتقـدم هذه املذكـرة املفاهيميـة ملحة موجزة عـن اإلطـار النظري العام للورشـة.
ميكـن أن تجـري عمليـة التحـول من عمل مسـلح إىل نشـاط غري مسـلح عىل ثالثـة مسـتويات :أيديولوجي /فكري ،وسـلويك،
وتنظيمـي .ويف العـادة ،يـؤدي خليـط مـن العوامل واملتغيرات إىل بـدء عمليات التحـول ،مثل وجـود قيـادة كاريزمية داخل
ول نحـو السـلمية ،وحصول جمـود مؤمل بين األطـراف املتقاتلة ،وحـدوث تفاعالت مـع «اآلخر»
التنظيـم املركـزي تؤمـن بالتحـ ّ
فضلا عن محفـزات ومغريات وضامنـات تقدمها
ً
غير الشـبيه وال القريـب فكريًـا ،كما فيام بني فئـات التنظيم الواحـد وفصائله،
الدولـة أو الفاعلـون املحليون والدوليـون لألطراف املتقاتلة ،وذلك يف ظل ظروف مالمئة من خفـض التوتر والتصعيد .وهناك
منـط محـدد مـن التفاعـل بني هـذه العوامل .فالجمـود أو املأزق العسـكري إضافـة إىل التفاعـل مع فاعلني غري شـبيهني وال
قريبين فكريًـا ،غال ًبـا مـا يؤث ّران يف أفـكار قادة التنظيم املسـلح وسـلوكياتهم وميكن أن يقـودا إىل البدء يف ثلاث عمليات
داخليـة مرتاكبـة :حسـابات إستراتيجية مبنيـة على تحليـل الربـح والخسـارة ،تعلم سـيايس يقوم على التفاعل مـع اآلخر غري
الشـبيه أو القريـب فكريًـا ،وتغيير يف النظـرة الكونية للتنظيـم نتيجة أزمات شـديدة وقاسـية وتغريات كبيرة يف املحيطني
ول تسـندها محفزات السـلطات القامئة أو
املحلي والـدويل .يتبـع هـذه العمليات أن تبـدأ قيادة التنظيم املسـلح عمليـة تح ّ
فضل عـن التفاعلات الداخلية بين فئات التنظيـم الواحد .كما أن املجموعـات املتحولة
ً
قـوى دوليـة ومغرياتهـا وضامناتهـا،
نحـو النشـاط السـلمي غالبًـا مـا تتفاعل مـع مجموعات مسـلحة أخـرى وتؤثـر يف خياراتهـا يف بيئـة مضغوطـة ومراقبة (من
مثـل السـجون أو املنـايف أو املعاقـل الصلبـة والنائيـة) .كما تحـدث عمليـة مشـابهة داخـل املؤسسـات املسـلحة للدولـة
والسـلطات القامئـة ،تقريبًـا باملتغريات املذكورة نفسـها.
بغـض النظـر عـن املقاربـة التـي نقـوم بهـا لتفسير هـذه التحـوالت ،فـإن مثـة إجام ًعـا بين الباحثين على أن عمليـة التحول
ي بيئـة سياسـية يسـود فيهـا القمـع
هـي يف حـد ذاتهـا شـديدة الحساسـية للبيئتين املحليـة والدوليـة .بعبـارة أخـرى ،أ ّ
االسـتبدادي واالنقالبـات العسـكرية والحـروب األهليـة وغريهـا مـن أشـكال العنـف السـيايس والالاسـتقرار االجتامعـي ،فإن
العمـل املسـلح والنـزاع العنيـف املسـتدام سـيكونان يف األغلـب النتيجـة الوحيـدة .ومحـاوالت التحـول يف اتجـاه نشـاطات
عا.
سياسـية غير مسـلحة سـيكون لهـا على األغلـب تأثيرات قصيرة األمـد أو تبـدأ لتنهـار رسي ً
دروسـا كثيرة مهمـة عـن آثـار التغيرات داخـل
وقـد أعطـى الربيـع العـريب للباحثين والدارسين كما الناشـطني املامرسين
ً
البيئـة السياسـية يف التحوالت نحو النشـاط غري املسـلح .فقـد أدى نجاح تكتيكات املقاومة املدنية غري املسـلحة باألسـاس
يف إسـقاط النظامين االسـتبداديَني يف تونـس ( )2011-2010ومصر ( )2011إىل نسـف مؤقـت للمنطـق الذي يقـول إن العمل
املسـلح هو الوسـيلة األشـد فاعليـة (ولدى بعض األيديولوجيات الوسـيلة األكثر رشعية) للتغيري االجتامعي والسـيايس .غري
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أن التحـول يف طبيعـة ثـوريت ليبيـا وسـورية (يف عـام  2011وما تلاه) ،والتطـورات املحلية يف العـراق (خالل نيسـان /أبريل
 2013وبعـده) ،ويف مصر (خلال متـوز /يوليـو  2013وبعـده) ،قـادت إىل نتائـج مختلفـة بالنسـبة إىل :تكتيكات القـوة الناعمة
واملقاومـة املدنيـة حدودهـا ،ومواصلـة التغيير الحقيقـي مـن الضروري اعتماد القـوة الصلبة .يف مثـل هـذه البيئات من
املمكـن أن تنمـو وتصمـد وتتوسـع عمليـات تجـذّر الراديكاليـة والتعبئـة والتجنيـد واألطـر األيديولوجيـة الداعمـة واملرشعنـة
للعمل املسـلح.
مـي 2011
لكـن يف ظـروف عمليـة تحـول شـبه دميقراطيـة ومؤسسـتها ،كما يف تونـس ،ويف مصر وليبيـا واليمـن بين عا َ
و ،2013ميكـن اسـتخالص بعـض املالحظـات املفيـدة على مسـتوى السياسـات املتبعـة واملسـتوى األكادميـي أيضً ـا.
مـا مـا ،إن مل يكـن كلهـا ،قـد حافظـت على عمليـة
املالحظـة األوىل :إن معظـم املجموعـات الكبيرة التـي كانـت مسـلحة يو ً
التحـول مـن العمـل املسـلح إىل النشـاط السـيايس السـلمي .فمجموعـات مثـل الجامعـة اإلسلامية املرصيـة ،والجامعـة
اإلسلامية املقاتلـة الليبيـة ،وأجنحـة وأفراد مـن تنظيم الجهـاد املرصي ،مل تكتـف بالتحول إىل أحزاب سياسـية وإمنا شـاركت
أيضً ـا يف االنتخابـات ويف صياغـة مـواد دسـتورية وتفاهمات سياسـية.
حا ،من أبحاث سـابقة ،أن عمليات االنتقال من العمل املسـلح إىل النشـاط
املالحظـة الثانيـة :إصلاح قطـاع األمن؛ فقد ظهـر واض ً
السـيايس غير املسـلح ال ميكـن أن تسـتمر وتتحصـن إن مل يصاحبهـا عمليـة إصلاح عميقـة لقطاع األمـن .وعىل عمليـة اإلصالح
را يف إجـراءات العمـل امليـداين املؤسسـاتية  ))Standard Operating Proceduresويف التدريب وبرامج
هـذه أن تُ ْ
حـدث تغيي ً
فضلا عـن اإلرشاف واملراقبـة واملحاسـبة مـن طـرف املؤسسـات املنتخبـة
ً
التدريـس والقيـادة ومعايير الرتفيـع والرتقيـات،
رئيسـا يف إطالق شـعلة
ا
ب
سـب
كانت
حيالها،
واملسـاءلة
املحاسـبة
وغياب
األمن
والهيئـات القضائيـة .إن االنتهـاكات يف قطاع
ً
ً
التجـذر الراديـكايل املسـلح وكذلك التطـرف العنيف واسـتمراريتهام.
املالحظة الثالثة :إعادة تأطري العالقات املدنية  -العسـكرية؛ فسـيادة مؤسسـات الدولة املسـلحة عىل مؤسسـاتها املنتخبة
والقضائيـة قـد خلقـت بيئـات سياسـية صارت فيهـا صناديـق الرصاص أهـم وأجدى مـن صناديـق االقتراع والقواعد الدسـتورية
بوصفها وسـيلة للوصول إىل السـلطة السياسـية والحفـاظ عليها.
املالحظـة الرابعـة :تتنـاول هـذه املالحظـة الترسيـح (إنهـاء التعبئـة املسـلحة غير النظاميـة) ونـزع السلاح وإعـادة الدمج .إن
تسـييس هـذه العمليـة ثم فشـلها يف ليبيـا واليمن يف أعقـاب الثورتين الليبيـة واليمنية أديا إىل بـروز الكثري مـن الفاعلني
هلت للراديكاليين املسـلحني الحصـول على املـوارد واللوجسـتيات الالزمـة
املسـلحني غير الحكوميين ،وهـي ظاهـرة سـ ّ
السـتمراريتهم .فعمليـة الترسيـح ونـزع السلاح وإعـادة الدمـج ترتبـط بقـوة بعمليـة إصلاح قطـاع األمـن ،ويف كليهما يعلـو
ة ترفـض معظـم املجموعات املسـلحة غير الحكوميـة يف مرحلة ما بعـد توقف
البعـد السـيايس على البعـد التقنـي .فعـاد ً
النـزاع أن تحـل نفسـها وتسرح مقاتليهـا إن مل تتوافـر ثقـة متبادلـة و /أو ضامنـات مـن املؤسسـات الرسـمية املسـلحة ومـن
الالعبين الرسـميني املسـلحني ،سـواء كانـوا محليين أو إقليميين أو دوليين .ويتكـرر هذا املـأزق بالـذات عندما تكـون القوى
املسـلحة الرسـمية (للدولـة) فـوق اإلرشاف واملراقبـة واملحاسـبة ،وأحيانًـا فـوق القانـون.
را ،إن الدعـم الشـعبي للمصالحـة الوطنيـة والتوافـق والدمـج والتهدئة العامـة بخفض التصعيـد هي أمور أساسـية لدعم
أخي ً
ٍ
عمليـات التحـول نحـو الالعنـف .وهـذا الدعـم الشـعبي للمصالحـة والسـلمية هـو إىل حـد مـا نتيجـة ثقافـة سياسـية ميكـن
إيجادهـا ونرشهـا عبر التعليـم االبتـدايئ والثانوي والجامعـي .ونتيجة وجـود إعالم حر مسـؤول ينرش هـذه املفاهيم ،وليس
مـا هسـترييًا ينشر االسـتقطاب االجتامعـي والطائفي والعنصري والطبقـي املتطرف.
إعال ً
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جدول األعامل

اليوم األول 3 :ترشين الثاين /نوفمرب 2018
التسجيل

9:00 - 8:00

الجلسة االفتتاحية
كلمة ترحيبية
10:30 - 9:00

عمر عاشور :من مسلحني إىل سلميني :كيف تتحول الجامعات املسلحة
إىل النشاط السيايس الالعنفي؟ وملاذا؟
فرانك بريل :محاورة املسلحني :مالحظات حول تنظيم القوات املسلحة الثورية “الفارك” واتّفاقات
السالم الكولومبية

10:45 - 10:30

اسرتاحة قهوة

الجلسة األوىل :الرشق األوسط
رئيس الجلسة :إبراهيم فريحات
12:15 - 10:45

خليلعناين :تحوالتجامعة"اإلخواناملسلمون"يفمرص:جدلالعالقةبنيالقمعوالعنفواملراجعات
حيدر سعيد" :جيش املهدي" يف سياق ظاهرة ما بعد الحزب
حمزة املصطفى :من السالح إىل املفاوضات :تقييم تحوالت الحركات اإلسالمية السورية،
دراسة مقارنة بني "أحرار الشام" ،و"جيش اإلسالم" ،و"فيلق الشام"

13:30 - 12:15

اسرتاحة غداء

الجلسة الثانية :أوروبا
رئيس الجلسة :عبد العزيز الحر
15:00 - 13:30

غوردون كلوب :انسحاب أم هزمية؟ كيف انتقل الجيش الجمهوري اإليرلندي من السالح إىل السالم
جا
نيك هاتشني :التحوالت بعد الهزائم؟ منظمة إيتا (أرض الباسك والحرية) يف إسبانيا منوذ ً
مراد يشلتاش :عندما ال تكون السياسة كافية :يف فهم فشل انتقال حزب العامل الكردستاين
من النشاط املسلح إىل النشاط السيايس غري املسلح

15:20 - 15:00

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثالثة :أمريكا الالتينية والكاريبي
رئيس الجلسة :دانا الكرد
17:20 - 15:20

ألدو مارشييس :تحوالت بعد الهزائم :حاالت حركة التوباماروز يف األورغواي واليسار املسلّح
يف تشييل واألرجنتني
رسحني يف كولومبيا
ماريا جيمينا دوزان :إعادة الدمج السيايس للمقاتلني امل َّ
سنتياغو برييز :من الحركة الثورية إىل الدولة الثورية :حالة كوبا
روبرتو كاخينا :روح التغيري يف جيش نيكاراغوا :ثالث مراحل وثالث هويات مختلفة
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اليوم الثاين 4 :ترشين الثاين /نوفمرب 2018
الجلسة الرابعة :أفريقيا
رئيس الجلسة :حمد املهندي
10:30 - 9:00

ثوال سمبسون :دعاية الكفاح املسلح وحرب الشعب :طريق املؤمتر الوطني األفريقي
إىل السلطة 1994 - 1984
ماري – جويل زهار" :مهنة العمل املسلح" :استجالء أسباب فشل االنتقال إىل النشاط السيايس
غري املسلح يف مايل وجمهورية أفريقيا الوسطى
ميهري تادل مارو :االنتقال يف إثيوبيا :من الكفاح املسلح إىل سياسة االئتالف
اسرتاحة

10:45 - 10:30

الجلسة الخامسة :التحوالت يف العامل العريب :شهادات
رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
13:00 - 10:45

أسامة رشدي :الجامعة اإلسالمية املرصية :من املواجهة املسلحة إىل العمل السيايس
السلمي
أنيس الرشيف :تحوالت الجامعات اإلسالمية املقاتلة الليبية
عبد الله أنس :تحوالت الجيش اإلسالمي لإلنقاذ والتنظيامت املسلحة الحليفة له يف الجزائر
ثامر التميمي :العراق :حاالت مجالس الصحوات
اسرتاحة غداء

14:30 - 13:00

الجلسة السادسة :نقاشات ختامية
رئيس الجلسة :شفيق الغربا
16:30 - 14:30

روين كارسيلز :الجناح املسلح للمؤمتر القومي األفريقي والتحول نحو النشاط السيايس
الدستوري السلمي
ّ
وتعث السالم
معني الطاهر :الحالة الفلسطينية بني ارتباك البنادق
عبد الحكيم بلحاج :من “املقاتلة” إىل “الوطن”  :مالحظات حول التحوالت يف ليبيا
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املشاركون
امللخـصــات

أسامة رشدي
Osama Rushdi

Egyptian politician and human rights activist. Member of
the Egyptian National Council for Human Rights, member
of the British and International Federation of Journalists,
and director of the Najda Human Rights Foundation (UK).
Former spokesperson of the Islamic Group and Political
Advisor to the Construction and Development Party.

The Islamic Group in Egypt: From Armed
Confrontation to Peaceful Political Action
This paper explores the history of the Islamic Group
in Egypt’s formation in the mid-seventies in Egyptian
universities, resulting from many societal interactions
after the earth-shattering defeat of June 1967. This date
marked the real end of the Nasserist experiment and the
beginning of the decline of the Marxist and nationalist
ideas that had dominated the Egyptian student
movement since the July 1952 army movement.

 عضـو املجلـس القومـي،سـيايس وحقوقـي مصري
 عضو االتحـاد الربيطـاين والدويل،املصري لحقـوق اإلنسـان
.) مدير مؤسسـة نجـدة لحقوق اإلنسـان (بريطانيا،للصحافيين
،متحدث رسـمي سـابق باسـم الجامعة اإلسلامية يف الخارج
.ومستشـار سـيايس لحـزب البنـاء والتنميـة

 من املواجهة املسلحة:الجامعة اإلسالمية املرصية
إىل العمل السيايس السلمي
تطـرح هـذه الورقـة للنظـر والتدقيـق تاريـخ تأسـيس الجامعة
اإلسلامية املرصيـة يف منتصـف السـبعينيات يف الجامعـات
 والتـي كانـت نتيجـة لتفاعلات مجتمعيـة كثيرة،املرصيـة
 النهايـة الحقيقيـة،1967  يونيـو/بعـد زلـزال هزميـة حزيـران
 كما مثلـت بداية تراجـع األفكار املاركسـية،للتجربـة النارصيـة
والقوميـة التـي سـيطرت عىل الحركـة الطالبيـة املرصية منذ
.1952  يوليـو/حركـة الجيـش يف متـوز
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ألدو مارشييس
Aldo Marchesi

History Teacher at the Universidad de la República
(Montevideo, Uruguay). He holds a PhD from New
York University, (2012). Marchesi is the Director of the
Uruguayan Interdisciplinary Studies Center (CEIU), a
specialized center on Uruguayan Recent History. His most
recent book is: Latin America’s Radical Left: Rebellion and
Cold War in the Global 1960s (New York, NY: Cambridge
University Press, 2018).

أسـتاذ التاريـخ يف جامعـة الجمهوريـة يف مونتيفيديـو يف
 حاصـل عىل الدكتـوراه من جامعـة نيويورك يف.األوروغـواي
 يشـغل مارشـييس منصـب مدير مركـز األوروغواي.2012 عام
 وهـو مركـز متخصـص يف،للدراسـات املتعـددة االختصاصـات
 نشر مؤخـ ًرا مـع دار نشر جامعـة.تاريـخ األوروغـواي الحديـث
كامربيـدج كتابًـا بعنـوان "اليسـار الراديـكايل يف أميركا
." متـ ّرد وحـرب بـاردة يف السـتينيات:الالتينيـة

 حاالت حركة التوباماروز يف:تحوالت بعد الهزائم
األورغواي واليسار املسلّح يف تشييل واألرجنتني

Transformations after defeat: the cases of
Tupamaros in Uruguay and the Armed Left in
Chile and Argentina.

ول التنظيامت املسـلحة إىل أحزاب
ّ تسـتعرض هـذه الورقة تحـ
 يف إطـار عمليـة إعـادة بنـاء الدميقراطيـة يف،سياسـية
My work reviews the transition from armed . يف بلـدان جنويب أميركا الالتينية،مثانينيـات القـرن املايض
organizations to political parties in the context of the ويركّـز الباحـث فيهـا على ثالثـة جوانـب متكاملـة لفهـم نجاح
redemocratization of the eighties in the southern cone التنظيمات السياسـية يف التكيـف مع األنظمـة الدميقراطية
of Latin America. The paper focuses on three aspects that  يجـري تقييـم أثـر القمـع الحكومـي الوحشي، ً أول.الجديـدة
are integral to understanding the ways in which political ، ثان ًيا.يف التعريـف السـيايس والثقـايف لهـؤالء الناشـطني
organizations were successful in their adaptation to يتـم تقييـم أثـر التغييرات األيديولوجية لهـذه الجامعات يف
new democratic regimes. Firstly, I assess the impact that  يجري بحث، ثالثًا.فرص مشـاركتها يف الدميقراطيـات الجديدة
brutal state repression had on the political and cultural كيـف عـ ّززت مراسـيم العفـو يف األنظمـة الجديـدة إمكانيـات
definitions of these activists. Secondly, I evaluate the ،التكيف واملشـاركة السياسـية مبوجب القواعد الدميقراطية
ً  وأخي.أو الحـ ّد منهـا
ways that ideological changes of these groups affect the  تقـارن الورقـة بين املسـار السـيايس،را
chances of participating in the new democracies. Thirdly, ،لشـخصيتني سياسـيتني بارزتين مـن األرجنتين واألوروغـواي
I study the ways in which amnesty legislations of the  لفهـم،وهما إنريكي غوريـاران مريلـو وخوسـيه موخيـكا
new regimes promoted or limited the possibilities of .تفاعـل الجوانـب الثالثـة املذكورة يف كل سـيناريو سـيايس
adaptation to political participation under democratic
rules. Finally, I will compare the political trajectory of
two key political figures from Argentina and Uruguay,
Enrique Gorriaran Merlo and José Mújica, to understand
how the three aspects mentioned above interplay in
each political scenario.
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أنيس الرشيف
Anes al-Sharif

عضـو سـابق يف الجامعـة اإلسلامية الليبيـة املقاتلـة .عاش
مـا يف املنفـى بسـبب معارضتـه لحكـم
مـدة عرشيـن عا ً
القـذايف .شـغل بين عامـي  1995و 2003منصـب عضـو تحرير
مجلـة "الفجـر" الصـادرة يف لنـدن (وهـي املجلـة الرسـمية
للجامعـة اإلسلامية الليبية املقاتلـة) .وخالل الثـورة وبعدها،
أصبـح الرشيـف الناطـق باسـم املجلـس العسـكري لطرابلس
(آب /أغسـطس وترشيـن الثـاين /نوفمرب  )2011وهـو التنظيم
السـيايس والعسـكري الـذي سـيطر على أجـزاء مـن مدينـة
طرابلـس بعدمـا منيـت قـوات القـذايف بالهزميـة.

Anes Al-Sharif was a former member of Libyan Islamic
Fighting Group (LIFG) who spent 20 years in exile
opposing the Gaddhafi regime. He was a member of the
editorial board of Al-Fajr magazine in London (the official
propaganda magazine issued by the LIFG between 1995 and
2003). During and after the revolution, Al-Sharif became
the spokesperson of Tripoli Military Council (August and
November 2011), the political-military body that ruled parts
of Tripoli after the defeat of Gaddhafi’s forces.

تحوالت الجامعة اإلسالمية الليبية املقاتلة
مثّلـت رشارة الربيـع العـريب مطلـع عـام  2011بارقـة أمـل
للتغيير الحقيقـي يف املنطقـة ،وإزاحـة أنظمـة دكتاتوريـة
تربعـت على عـرش السـلطة لعقـود عديـدة منعـت فيهـا أي
محاولـة للتغيير والتداول السـلمي للسـلطة .وتزامن ذلك مع
وصـول خيـارات الجامعـات الجهاديـة للتغيري (العمل املسـلح)
أيضً ـا إىل طريق مسـدود .واجهت محاوالت التغيير تلك قبضة
أمنيـة عصفـت بهـا أو تـكاد يف كثير مـن التجـارب .وآلـت بعض
هـذه التجـارب املتعثرة إىل طريق املراجعات ،ودراسـة مدى
نجاعـة العمـل الجهـادي املسـلح لتغيير األنظمـة كما هـو
الحـال يف ليبيـا .ولذلـك كان خيـار االنتفاضـة الشـعبية ضـد
مـا قبل كانون األول /ديسـمرب
الدكتاتوريـات  -الـذي كان معدو ً
 - 2010فرصـة ذهبية لتعيد الحركات املسـلحة صياغة عقيدتها
اإلستراتيجية يف التغيري .وكان خيارهـا يف ليبيا االنخراط يف
هـذه االنتفاضـة الشـعبية ،بـكل وسـائلها السـلمية ،باعتبارها
فرصـة حقيقيـة ووحيـدة لتغيير نظام شـمويل حكم مـا يزيد
على أربعـة عقود.

The Transformations of the Libyan Islamic
Fighting Group
The onset of the Arab Spring in early 2011 ignited a
glimmer of hope for real change and the overthrow
of dictatorships that had reigned for decades. This
coincided with jihadi groups running out of options in
their attempts to bring about change through armed
action, which had repeatedly been thwarted by state
security and military forces. The popular uprising
against dictatorships - not an option prior to December
2010 - thus represented a golden opportunity for armed
movements to re-strategize and change their worldview.
Indeed, members of the Libyan Islamic Fighting Group
both in Libya and abroad played a key early role in
all the peaceful activities that led to the “February 17
Revolution”.
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ثامر التميمي
Thamer al-Tamimi

Known as Abu Azzam al-Tamimi. Supervisor of the  وهـو املشرف على مجالـس.ويعـرف بأبـو عـزام التميمـي
Sahwa councils, and a consultant on arming tribes in  عمـل.الصحـوة ومستشـار تسـليح العشـائر يف العـراق
Iraq. Worked as head of the political office of Jabhat al.رئيسـاللمكتب السـيايس لجبهـة الكرامـة العراقيـة
ً
Karama.

حاالت مجالس الصحوات

Iraq: The case of the Sahwa councils
This witness account tells the story of its author’s journey
from the Iraqi resistance battalions - local groups (Islamist
and non-Islamist) that fought US forces after the 2003
invasion of Iraq side by side with al-Qaeda and the
Zarqawi network, who had a prominent place on the
field – to the Sahwa project, launched in 2007, whose
leaders entered into dialogue with the US and received
support from them to fight al-Qaeda.

تسرد هـذه الشـهادة رحلـة صاحبهـا مـن فصائـل املقاومـة
 قاتلت،) وهـي فصائل محليـة (إسلامية وغري إسلامية،العراقيـة
 جنبا إىل،2003 القـوات األمريكيـة بعـد غزوهـا العـراق يف عـام
 وكان لهـذه،جنـب مـع تنظيـم القاعـدة وشـبكة الزرقـاوي
: إىل الضفـة األخرى،األخيرة الحضـور األبـرز يف هذا امليـدان
 وخـاض رواده،2007  الـذي انطلـق عـام،مشروع الصحـوة
 التي وفـرت لهم الدعـم لقتال،حـوا ًرا مـع الجهـات األمريكيـة
.""القاعـدة
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ثوال سمبسون
Thula Simpson

Senior Lecturer at University of Pretoria; Department of
Historical and Heritage Studies. He holds a BA from King’s
College, University of London and a PhD from Birkbeck,
University of London. His most recent publication is
The ANC and the Liberation Struggle in South Africa:
Essential Writings (2017). Dr. Simpson’s research interests
are: The liberation struggle in Southern Africa; South
African historiography and historians; the rise and fall of
segregation and apartheid; and African revolutionaries.

محـارض أول يف جامعـة بريتوريـا يف قسـم الدراسـات
 حاصـل على بكالوريـوس اآلداب من كلية.التاريخيـة والرتاثيـة
 يف، وعىل الدكتـوراه من كليـة بريكبيك، جامعـة لنـدن،كينغـز
 نرش مؤخـ ًرا كتابًـا باللغـة اإلنكليزيـة عنوانه.الجامعـة نفسـها
"املؤمتـر الوطنـي األفريقـي والنضـال مـن أجـل التحريـر يف
تنصـب اهتامماتـه
.")2017( مقـة
ّ  كتابـات مع:جنـوب أفريقيـا
ّ
،البحثيـة على النضـال من أجـل التحريـر يف أفريقيـا الجنوبية
 وصعـود التمييـز،والتأريـخ واملؤرخين يف جنـوب أفريقيـا
.وار األفريقيين
ّ  والثـ،والفصـل العنرصيين وسـقوطهام

Armed Propaganda and People’s War: The African
National Congress’s Path to Power, 1984-1994

 طريق املؤمتر:دعاية الكفاح املسلح وحرب الشعب
1994-1984 الوطني األفريقي إىل السلطة

This paper considers the decisive phase of the liberation
struggle in South Africa, beginning in September 1984
with the commencement of the great township uprising
against the apartheid regime. Though the strategy
and tactics of the African National Congress (ANC) up
until that point had been based on trying to catalyse a
‘People’s War’ by means of ‘Armed Propaganda’, when
the rebellion emerged, it did so independently of the
movement’s existing, underground structures. The paper
details the ANC’s efforts to bring this popular ferment
under its suzerainty. While noting the difficulties
encountered in this regard, the paper shows that the
rebellion did rebound to the ANC’s ultimate advantage,
as those resisting the regime came, for the greater part,
to regard the organisation as the incarnation of their
political aspirations. The rebellion also served as the
kind of force multiplier that ANC strategists had long
sought. These internal developments, combined with
international pressures, induced the South African
government to negotiate. The paper will explore in detail
the question of why the transition towards negotiations
happened, despite the capacity to use arms.

تنظـر هذه الورقة يف املرحلة الحاسـمة من النضـال التح ّرري
 الـذي1984  سـبتمرب/ بـد ًءا مـن أيلـول،يف جنـوب أفريقيـا
.شـهد انتفاضـة الضواحي الكبرى ضد نظام الفصـل العنرصي
صحيـح أن إستراتيجية املؤمتـر الوطنـي األفريقـي وتكتيكاته
كانـت قامئـة على محاولـة تحفيـز “حـرب الشـعب” “بالدعايـة
ٍ  إال أن ذلـك حـدث على نحـ،املسـلحة” عنـد انـدالع التمـرد
و
 وتعـرض الورقة.رسية القامئـة للمؤمتر
ّ مسـتقل عـن البنـى ال
بإسـهاب مسـاعي املؤمتـر للسـيطرة على هـذا الغليـان
 وتشير إىل املصاعـب التـي واجهت املؤمتـر بهذا.الشـعبي
تبين أن العصيـان ارتـد يف مصلحـة املؤمتـر
 كما،الخصـوص
ّ
يف نهايـة املطـاف؛ إذ توصلـت أغلبيـة مـن قاومـوا النظـام
 ومثّـل.إىل اعتبـار املؤمتـر تجسـيدًا لتطلّعاتهـم السياسـية
 لطاملـا،عـا مـن أنـواع القـوة املضاعفـة
ً العصيـان أيضً ـا نو
سـعى لهـا خبراء املؤمتـر اإلستراتيجيون؛ فقـد حثـت هـذه
 حكومـة، متزامنـة مـع الضغـط الـدويل،التطـورات الداخليـة
 وتبحـث الورقـة بالتفصيـل.جنـوب أفريقيـا على التفـاوض
 على الرغـم مـن،مسـألة عمليـة االنتقـال نحـو املفاوضـات
.القـدرة على اسـتخدام السلاح
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حمزة املصطفى
Hamzeh Almoustafa

السياسـات ،سـكرتري
باحث يف املركز العر ّ
يب لألبحاث ودراسـة ّ
مجلـة سياسـات عربيـة ،حاصـل على املاجسـتري يف العلـوم
السياسـية والعالقـات الدوليـة مـن معهـد الدوحة للدراسـات
العليـا .عمـل باحثًـا تنفيذيًا يف مركـز الرشق للدراسـات العليا.
م االفرتايض
صـدر لـه عن املركـز العـريب كتـاب "املجـال العـا ّ
يف الثـورة السـورية :الخصائـص ،االتجاهـات ،آليـات صناعـة
م".
الـرأي العا ّ

من السالح إىل املفاوضات :تقييم تحوالت الحركات
اإلسالمية السورية ،دراسة مقارنة بني "أحرار الشام"،
و"جيش اإلسالم" ،و"فيلق الشام"
هدت الثورة السـورية يف
بعـد عقود مـن اإلقصاء والتدجني ،م ّ
مراحلها السـلمية واملسـلحة الطريق أمام معـاريض النظام
خصوصـا ،القتحـام املجـال السـيايس؛
مـا ،واإلسلاميني
ً
عمو ً
مـا خـارج تحكّـم السـلطة مكّـن الفاعلني
عا
ا
ز
ـ
ي
ح
أوجـدت
بحيـث
ّ ً
ً
السياسـيني واالجتامعيين مـن طـرح أفكارهـم وبرامجهـم.
وقد تأسسـت يف هذا اإلطار حركات إسلامية مسـلحة تتقاطع
فيما بينهـا يف األهـداف العامـة ،وتتبايـن يف تفاصيـل
الوصـول إليهـا .وقـد سـعت هـذه الحـركات الغتنـام الفـرص
وء
املتاحـة يف الثـورة لتوسـيع قاعدتهـا االجتامعيـة ،وتبـ ّ
مكانـة سياسـية مركزيـة مؤثـرة يف التفاعلات السياسـية
للحـدث السـوري؛ وهو مـا ع ّرضها لتغيرات خطابية وسـلوكية
وهيكليـة ،ال سـيام بعـد تعاظـم تأثير العاملين الـدويل
واإلقليمي يف املشـهد السـوري منذ التدخـل الرويس عام
 2015وتغير موازيـن القـوى لصالـح النظـام السـوري.

Assistant researcher at the Arab Center for Research and
Policy Studies and secretary of the journal Siyasat Arabia.
He holds a master in political science and international
relations from the Doha Institute of Graduate Studies.

From Arms to Negotiations: A Comparative Study
of the Transformations of the Syrian Islamist
Movements Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam and
Faylaq al-Sham
After being excluded and subdued for decades, the
Syrian revolution enabled opponents of the regime – in
particular Islamists – to break into the political sphere,
creating a public space outside the reins of power where
political and social actors could present their ideas. In
this context, armed Islamic movements formed, each
ascribing to the same general objectives but diverging in
their proposed means to achieve them. These movements
sought to take advantage of the opportunities presented
by the revolution to expand their social base and to
assume a central political position. They consequently
implemented changes in discourse, behavior and
structure, especially with the increasing influence of
international and regional actors following the Russian
intervention in 2015 and the balance of power tipping
back in favor of the Syrian regime.
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حيـدر سعيـد
Haider Saeed

Researcher at the Arab Center for Research and Policy
Studies, and the Deputy Editor in Chief of Siyasat Arabia.
Saeed earned his PhD in Linguistics from Baghdad’s
Al Mustansiriya University. Saeed’s writing focuses on
intellectual history, critical theory and politics. Saeed
has contributed to the "National Report on Human
Development in Iraq" for the 2009 and 2014 editions. He
is also the author of The Politics of the Symbol and the
End of National Culture in Iraq and Literature and the
Representation of the World.

 وهـو،باحـث يف املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات
.نائـب رئيس تحرير مجلة "سياسـات عربية" التـي يصدرها املركز
 مـن الجامعـة،حاصـل على شـهادة الدكتـوراه يف اللسـانيات
 يكتـب يف الفكـر والنقـد.2001 املسـتنرصية يف بغـداد عـام
 أسـهم يف تأليف "التقريـر الوطني لحـال التنمية.والسياسـة
 صـدر لـه كتـاب."2014 و2009 البرشيـة يف العـراق لسـنتي
" عـن نهاية ثقافـة الدولة الوطنيـة يف العراق:"سياسـة الرمز
.)2002( " و"األدب ومتثيـل العـامل،)2009(

"جيش املهدي" يف سياق ظاهرة ما بعد الحزب

.عـا مسـلحة
ً ليـس جديـدًا أن يكـون للتنظيمات السياسـية أذر
لجـل األحـزاب األيديولوجيـة
ّ
 كان،ويف تاريـخ العـراق الحديـث
Political organizations maintaining an armed wing is  واألحـزاب، وحـزب البعـث،التقليديـة (كالحـزب الشـيوعي
not a novelty. In the history of modern Iraq, traditional . املرتبطة بهـا ارتباطًـا بنيويًا،الكرديـة) مثـل هـذه التنظيمات
ideological parties (such as the Communist Party, the غير أن امللمـح األهـم لهـذه األذرع املسـلحة هـو أنهـا كانـت
Baath Party, and the Kurdish parties) have all had such  يف ظـل سـيطرة،"أداة" األحـزاب يف الوصـول إىل السـلطة
structures. The most important feature of these armed ، كان األهـم، ولذلـك.النمـوذج االنقلايب يف تلـك املرحلـة
wings, however, was that they were the party’s "weapon" ، هـو بنـاء تنظيمات داخـل الجيـش،يف تفكير هـذه األحـزاب
for gaining power under the coup d’état model that was للسـيطرة عليـه؛ فهـو األداة املثلى والناجعـة للوصـول إىل
dominant at the time. Therefore, the most important
.السـلطة
thing in the thinking of these parties was to foster
networks within the army in order to take control of it as
the ideal tool for access to power.

Jaysh Al Mahdi as a Post-Political Party Phenomenon
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خليل عناين
Khalil Anani

أسـتاذ العلـوم السياسـية املشـارك يف برنامـج العلـوم Associate Professor at the Doha Institute for Graduate
السياسـية والعالقـات الدولية مبعهد الدوحة للدراسـات العلياStudies. He previously taught at Johns Hopkins University, .
Georgetown University.
قـام بالتدريـس يف عـدد مـن الجامعـات األمريكيـة واألوروبيـة
املرموقـة مثـل جامعـة جورجتـاون ،وجامعـة جونـز هوبكنـز.

Transformations of the Muslim Brotherhood in
Egypt: the Debate on the Relationship between
Repression and Violence and Revisions

تحوالت جامعة "اإلخوان املسلمون" يف مرص:
جدل العالقة بني القمع والعنف واملراجعات
متـ ّر جامعـة اإلخـوان املسـلمني يف مصر بتحـوالت جوهريـة،
منـذ إخراجهـا مـن السـلطة بعـد انقلاب  3متـوز /يوليـو .2013
وهـي تحـوالت ليسـت إراديـة أو طوعيـة بقـدر مـا فرضتهـا
الظـروف التـي تلـت االنقلاب ،وحالـة القمـع غير املسـبوق
التـي تواجههـا الجامعـة .صحيـح أن القمـع ال يُعـ ّد أمـ ًرا جديدًا
على الجامعـة التـي تعـ ّد املنافـس الرئيس للدولـة يف مرص
منـذ أواخر أربعينـات القرن املايض ،إال أن تداعيـات هذا القمع
سـواء على فكـر الجامعـة وخطابهـا ،أو على إستراتيجيتها
وسـلوكها ،أو على تنظميهـا وبنيتهـا الهرياركيـة ،تختلـف
بحسـب الظروف والسـياقات .ويف الوقت الـذي وفرت الخربة
التاريخيـة للجامعـة يف التعامـل مـع القمـع إستراتيجيات
متنوعـة مـا بين االسـتيعاب والصبر وامتصـاص الصدمـة ،ومـا
بين املواجهـة والتحـدي واللجـوء أحيانًـا إىل العنـف ،فـإن
األزمـة الحاليـة التـي متـ ّر بهـا الجامعـة تكشـف عـن تداعيـات
مغايـرة ملـا كانـت عليه الحـال يف املوجـات السـابقة للقمع.
وهـو مـا تحـاول هـذه الدراسـة اإلحاطـة بـه وتفسيره.

The Muslim Brotherhood has been undergoing
fundamental transformations since being stripped of
authority in the 3 July 2013 Coup. These involuntary
changes have been imposed by the conditions that
followed the coup and the unprecedented state of
repression they have faced. It is true that repression
is not new to the Brotherhood, which has been the
main competitor of the Egyptian state since the late
1940s. However, the repercussions of this repression
on the group’s ideology, discourse, strategy, behavior,
organization and hierarchical structure vary according to
context. The group’s historical experience in dealing with
repression has provided a variety of coping strategies
-from assimilation, patience, and shock absorption, to
confrontation and sometimes resorting to violence. Yet
the current crisis in the group reveals new implications
that differ from previous waves of repression, which this
study attempts to capture and explain.

17

روبرتو كاخينا
Roberto Cajina

A Professor at the Central American University (UCA),
and is also an Independent Civil Consultant in Security,
Defense and Democratic Governance. He graduated
in Social Sciences from the National Autonomous
University of Nicaragua. He supervises numerous works
of monographic research at the American University
(UAM), and since 2010 Mr. Cajina is a columnist of the
Digital Atenea Magazine in Spain.

The Changing Ethos of the Nicaraguan Military:
Three stages, three different identities
The institutional development of the Nicaragua military
undergoes three different stages, each one with its own
characteristics but with no continuity solution between
them. The only continuous factor is the formality of
the institution itself, which has experienced successive
metamorphosis to become a different entity from both
its predecessor and successor. Such mutations are not
the result of its own institutional development but of
the influence of surrounding changing political and
economic environment mimicking it.

 ومستشـار مـدين،أسـتاذ يف جامعـة أميركا الوسـطى
.مسـتقل يف قضايـا األمـن والدفـاع والحكـم الدميقراطـي
 ويرشف.تخـرج من الجامعـة الوطنية املسـتقلة يف نيكاراغوا
على العديد من الدراسـات العليا يف الجامعـة األمريكية يف
Digital  يف مجلة،2010  منذ عـام، ويكتب. بنيكاراغوا،ماناغـوا
. يف إسـبانياAtenea

 ثالث مراحل وثالث:روح التغيري يف جيش نيكاراغوا
هويات مختلفة
مـ ّرت مؤسسـة الجيـش يف نيكاراغـوا بثلاث مراحـل مختلفـة
 لـكل منهـا خصائصهـا املميـزة ولكـن مـن دون،مـن التطـور
 أمـا العامـل الثابـت الوحيـد فهـو الطابـع.اسـتمرارية بينهـا
والت بنيويـة
ّ الرسـمي للمؤسسـة نفسـها التـي شـهدت تحـ
متتاليـة؛ لتغـدو يف كل مـرة كيانًـا مختلفًـا عـن كل ما سـبقها
 ومل تكن هـذه التحـوالت (الطفـرات) ناتجة.ومـا سـيأيت الحقًـا
 بـل مـن أثـر البيئـة السياسـية،ور املؤسسـة نفسـها
ّ مـن تطـ
.واالقتصاديـة املحيطـة املتغيرة
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روين كارسيلز
Ronnie Kasrils

The Sharpeville massacre prompted Kasrils to join the
African National Congress (ANC) in 1960, serving as the
secretary of the ANC-aligned Congress of Democrats
(CoD) in Natal until it was banned in 1962. He was a cofounder of Umkhonto we Sizwe (MK), the ANC’s military
wing, since its inception in 1961, and the head of its
intelligence at a later stage. In 1994 until June 1999, Kasrils
was appointed Deputy Minister of Defense. During this
period he assisted Joe Modise in the amalgamation of
the previous adversarial military forces into a new South
African National Defence Force. He was the Minster of
Intelligence Services between 2004 and 2008, and he led
a few reforms in both the military and the intelligence
establishments.

دفعـت مذبحة شـاربفيل كارسيلز إىل االنضمام إىل املؤمتر
 فشـغل منصـب أمين،1960 الوطنـي األفريقـي يف عـام
رس مؤمتـر الدميقراطيين التابـع لحـزب املؤمتـر الوطنـي
ّ
 وكان.1962 األفريقـي يف ناتـال حتـى حظـره يف عـام
أحـد مؤسسي الجنـاح العسـكري لحـزب املؤمتـر الوطنـي
 وقائـد1961 األفريقـي (رمـح األمـة) منـذ إنشـائه يف عـام
م تعيينـه
ّ  تـ،1999-1994  ويف الفترة.اسـتخباراته فيما بعـد
 سـاعد جـو مودييس، وخلال هـذه الفترة.نائـب وزيـر الدفـاع
يف دمـج الجامعـات العسـكرية املعاديـة السـابقة يف
 وشـغل.القـوات الدفاعيـة الوطنية الجنـوب أفريقية الجديدة
كذلـك منصـب وزيـر االسـتخبارات يف جنـوب أفريقيـا مـا بين
 وقـاد العديـد مـن اإلصالحات داخل املؤسسـتني،2008 و2004
.العسـكرية واالسـتخبارية يف جنـوب أفريقيـا

The armed wing of the African National
Congress and the transition towards peaceful
constitutional political activity

الجناح املسلح للمؤمتر القومي اإلفريقي والتحول
نحو النشاط السيايس الدستوري السلمي

 روين،يـروي وزيـر االسـتخبارات السـابق يف جنـوب أفريقيـا
 قصته الشـخصية مع التحديـات التي واجههـا الجناح،كارسيـل
Former Minister for Intelligence Services Ronnie Kasrils,  يف التحـول نحـوANC املسـلح للمؤمتـر القومـي األفريقـي
tells his personal experience of the challenges faced  وكيف واجـه هو شـخص ًيا حاالت،النشـاط السـيايس السـلمي
،االنشـقاق بوصفـه أحـد مؤسسي الجنـاح العسـكري
َ
by the African National Congress (ANC) during the ونائـب
transition to peaceful political activity. He also explains وزيـر الدفـاع يف جنـوب أفريقيـا بعـد التحـول الدميقراطـي
.وإسـقاط نظـام الفصـل العنرصي
the ruptures he faced personally as one of the founders
of the military wing, and as deputy minister of defence
in South Africa following the end of apartheid and the
transition to democracy.
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سنتياغو برييز
Santiago Pérez Benitez

Researcher and Deputy Director of the Research Center
for International and Strategic Policy of Havana. He has
been a researcher at the Center for American Studies
in Havana and a professor at the Higher Institute of
International Relations of Cuba. He studied postgraduate
studies at the Autonomous University of Mexico. He has
published on Russian and Soviet politics and the foreign
policy of Cuba. He served as Deputy Director in charge of
the CIS countries in the Cuban Chancellery.

 ونائـب مديـر مركـز األبحـاث للسياسـات الدوليـة،باحـث
 عمـل باحثًـا يف مركـز الدراسـات.واالستراتيجية يف هافانـا
 وأسـتاذًا يف املعهـد العايل للعالقات،األمريكيـة يف هافانا
 أنهـى دراسـاته العليـا يف جامعـة.الدوليـة يف كوبـا
 لـه منشـورات عـدّة عـن السياسـات.مكسـيكو املسـتقلة
 شـغل.الروسـية والسـوفياتية وعن السياسـة الخارجية لكوبا
منصـب نائـب مديـر مسـؤول عـن الـدول األعضـاء يف رابطـة
.الـدول املسـتقلّة يف السـفارة الكوبيـة

"From a revolutionary movement to a
revolutionary state: The case of Cuba"

 حالة كوبا:من حركة ثورية إىل دولة ثورية

" يوليـو26" يحلّـل البحـث السـياق الـذي تشـكّلت فيـه حركـة
 ويسـتعرض مالمحها والتقاليد السياسـية للنشـاطات،الثورية
The paper will analyze the context in which the  كما يعالـج.الثوريـة الكوبيـة التـي اسـتمدت منهـا سـلوكها
revolutionary movement of the 26th of July was  ويكمـن أحـد جوانبـه،البحـث سـياق انتصـار الحركـة الثوريـة
formed, its features, and the political traditions of املهمـة يف مسـتوى االنتصـار السـيايس واألخالقـي الـذي
،أحـرزه املتمـ ّردون
ّ
Cuban revolutionary activities that shaped its behavior. بغـض النظـر عـن الهزميـة العسـكرية
ُ الكاملـة التـي
َ م ِن
Secondly, the paper will deal with the context of the  ويعالـج جانـب آخـر.ـي بهـا الجيـش السـابق
عامل
ً
بصفتـه
،األمريكية
للمصالـح
الرسيـع
اإلقحـام
مـن البحـث
triumph of the revolutionary movement. An important
دعم
القومي
الشـعور
ّز
ف
ح
مـا
الكوبية؛
الشـؤون
يف
داخل ًيـا
aspect will be the level of the political and moral ً
victory attained by the rebels, apart from the total  ويتطـرق.للحكومـة الثوريـة وقيادتهـا السـاحرة للجامهير
military defeat of the previous army. Another aspect البحـث إىل التحـوالت التـي حققتهـا الدولـة الثوريـة يف
addressed is the quick involvement of the US interests حقـل الثقافـة السياسـية والتعبئـة واأليديولوجيـا وامليادين
as internal factor in the Cuban affairs, which permitted  ومنهـا القطاعـان العسـكري،االجتامعيـة والتنظيميـة
the galvanization of the nationalism in support of the  ومـن األجـزاء املهمـة لهـذا السـياق تأثير خبرات.واألمنـي
revolutionary government and its charismatic leadership.  مبـا فيـه دور االتحـاد السـوفيايت،أطـراف أجنبيـة ودعمهـا
Thirdly, the paper will deal with the transformations . يف بلـورة عمليـة تشـكّل الدولـة،وأطـراف فاعلـة أخـرى
implemented by the revolutionary state in the realm ويغطـي قسـم مهـم مـن التحليـل الطريقـة التي أكـدت بها
of political culture, mobilization, ideology, social, and ،الدولـة الثوريـة إسـقاطات سياسـتها الخارجيـة على العامل
.مبـا فيـه أميركا الالتينيـة
organizational domains, including the military and
security sectors. An important part of that context will
be the influence of foreign experiences and support,
including the role of the USSR and other actors in shaping
the process. An important part of the analysis will be the
way the revolutionary state confirmed its foreign policy
projection to the world, including Latin America.
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عبد الحكيم بلحاج
Abdelhakim Belhaj

Abdelhakim Belhaj is a Libyan politician and a former
paramilitary leader. He was the emir of the defunct Libyan
Islamic Fighting Group (LIFG). He is the now leader of the
conservative al-Watan Party and former commander of
Tripoli Military Council, the political-military entity that
controlled parts of the city.

 وكان أمريا للجامعة.سيايس ليبي وقائد عسكري سابق
 وهو اآلن رئيس حزب.)اإلسالمية املقاتلة الليبية (منحلة حاليا
،الوطن والقائد السابق للمجلس العسكري يف طرابلس
العسكري الذي سيطر عىل أجزاء من-وهو الكيان السيايس
.املدينة عقب إسقاط نظام القذايف

From the “Fighting Group” to the “Homeland Party”:
Observations on the Transformations in Libya

: "من "املقاتلة" إىل "الوطن
مالحظات حول التحوالت يف ليبيا

يقدم بلحاج شهادة وتأمالت حول تجربته الخاصة يف التحول
Belhaj provides a testimony and reflections on his own من قائد تنظيم مسلح إىل رئيس حزب سيايس يتنافس يف
experience transforming from a leader of an armed  ويتحدث عن تحديات الحفاظ عىل االنتقال من العمل،االنتخابات
organisation to a leader of political party vying in elections.
.املسلح للنشاط السلمي
He reflects on the challenges of sustaining that transition.
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عبد الله أنس
Abdullah Anas

Former Arab-Afghan commander (under Northern
Alliance/anti-Taliban military leader, Ahmad Shah
Massoud). He is the son-in-law and a close assistant of
Abdullah Azzam, the "godfather" of the Arab-Afghans.
After the establishment of the Islamic Salvation
Front (Le Front Islamique du Salut, FIS) in 1989, Anas
joined the Algerian FIS as a political activist. He closely
witnessed and negotiated the 1992 crisis, as well as the
developments of the Algerian "national tragedy" (civil
war). He became the head of the Executive Bureau of the
FIS. After 9/11, he advised the UN envoy to Afghanistan,
his compatriot Lakhdar Brahimi, on reconciliation in
Afghanistan and mediated between the Taliban and the
Afghan government on various occasions.

The Transformation of the Islamic Salvation Army
and allied groups in Algeria (AIS)
This testimony explores the old phenomenon of taking
up arms as a method to attain religious, social and
political goals. It rflects on the reasons for both taking
up and abandoning arms, for various reasons, by young
Arab political activists in Algeria during the 1990s and
2000s, during what was called the "Algerian Tragedy".

قائـد سـابق لبعـض الوحـدات العسـكرية لألفغـان العـرب (تحت
 القائد العسـكري للتحالف الشمايل،لواء أحمد شـاه مسـعود
 هو صهـر الزعيـم الروحي لألفغـان العرب.)املعـادي لطالبـان
 بعـد إنشـاء، انضـم أنـس.عبـد اللـه عـزام ومسـاعده املقـرب
 إىل فرعهـا يف،1989 الجبهـة اإلسلامية لإلنقـاذ يف عـام
 شـهد عن كثـب عملية التفـاوض ألزمة.الجزائر ناشـطًا سياسـيًا
 كما شـهد أيضً ـا أحـداث "املأسـاة، وشـارك فيهـا1992 عـام
 و كان مديـ ًرا للمكتـب.)الجزائريـة الوطنيـة" (الحـرب األهليـة
 صار،  سبتمرب11  بعد أحداث.التنفيذي للجبهة اإلسلامية لإلنقاذ
 الدبلومايس، مستشـا ًرا ملبعوث األمم املتحـدة ألفغانسـتان
 وذلـك لدعـم املصالحـة، الجزائـري األخضر اإلبراهيمـي
.والتوسـط بين حركـة طالبـان والحكومـة األفغانيـة

تحوالت الجيش اإلسالمي لإلنقاذ والتنظيامت
املسلحة الحليفة له يف الجزائر
تتطـرق هـذه الشـهادة إىل ظاهـرة اللجـوء إىل حمـل
ً  وسـيل،السلاح
ة للتعبير عن املطالـب السياسـية واالجتامعية
 وتـرى أن أسـباب حمـل. بصفتهـا ظاهـرة قدميـة،والدينيـة
السلاح والتخلي عنـه تختلف مـن حالة إىل أخـرى ومن جامعة
 أو، أو للدفـاع، أو سـيايس،إىل أخـرى؛ فمنهـا مـا هو عرقـي
.للتوسـع والهيمنـة
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عمر عاشور
Omar Ashour

أسـتاذ مشـارك يف الدراسـات األمنيـة واالستراتيجية،
ومؤسـس ورئيـس برنامـج املاجسـتري يف الدراسـات األمنيـة
النقديـة مبعهـد الدوحـة للدراسـات العليـا .وهو مؤلـف كتاب
"تحوالت الحركات اإلسلامية املسـلحة" (روتلـدج  )2009 ،وكيف
يقاتـل تنظيـم الدولـة :التكتيـكات العسـكرية يف العـراق
ع ِ
مل أستاذًا
وسـورية وليبيا ومرص (ادنربه وأكسـفورد َ .)2019 ،
يف جامعـة اكستر (اململكة املتحدة) لتسـع سـنوات (-2008
 )2017ويف جامعـة ماكجيـل (كنـدا) لعامين (.)2008-2006
وخـدم كمستشـار أول يف األمـم املتحـدة لشـؤون إصلاح
القطـاع األمنـي ومكافحـة اإلرهـاب والتطـرف العنيـف.

من مسلحني إىل سلميني :كيف تتحول الجامعات
اللعنفي؟ وملاذا؟
املسلحة إىل النشاط السيايس ّ

Associate Professor of Security Studies, and the Head
and Founder of the Critical Security Studies Graduate
Program in the Doha Institute for Graduate Studies.
He is the author of The De-Radicalization of Jihadists:
Transforming Armed Islamist Movements (Routledge,
2009) and How ISIS Fights: Military Tactics in Iraq, Syria,
Libya and Egypt (Edinburgh University Press/Oxford
University Press, forthcoming in 2019). He previously
taught at the University of Exeter (UK) for nine years
(2008-2017) and McGill University (Canada) for two
years (2006-2008). He served as a senior consultant for
the United Nations.

From Fighters to Peacemakers: How and Why
?Armed Groups Transform to Unarmed Politics

يتنـاول د .عمـر عاشـور أهـم الخالصـات العلميـة لألجنـدة
البحثيـة الخاصـة بالتحـوالت مـن النشـاط السـيايس املسـلح
إىل النشـاط السـيايس السـلمي .ويشـمل ذلـك أهـم مـا Dr. Omar Ashour addresses some of the most important
وصلـت إليـه الدراسـات فيما يخـص كيفيـة حـدوث التحـوالت conclusions of the research agenda on the transformations
وأسـبابها ،ورشوط البدء واالسـتمرارية ،واملسـارات املختلفة from armed to unarmed activism. This includes the
لعمليـات التحـول .وكذلـك يتنـاول مـا ينقـص األجنـدة البحثيةcauses and consequences of these transformations, ،
وإمكانيـات تحديثهـا وتطويرهـا ،وكيـف ميكـن أن تؤثـر إيجابًـا the conditions of initiation and sustainability, and the
يف صياغـة سياسـات رسـمية تسـاعد على دعـم التخلي different paths taken by transformation processes. Dr.
عـن العنـف والتطـرف ،واسـتمراره ،والتحـول نحـو السـلمية Ashour also addresses some of the critical lacunas in the
والسلام .واملحـارضة هـي إطـار نظري عـام ألعامل الورشـة current research agenda and the potential for future
التـي سـتُناقش فيهـا  26حالـة تحـول مـن منظمات مسـلحة research, explaining how it can positively affect the
إىل أحـزاب سياسـية وحـركات اجتامعيـة سـلمية متثـل أربـع design of official policies supporting the renunciation
قـارات ،وهـي مبنيّـة على أبحـاث علميـة للباحـث وخربتـه of political violence and violent extremism, and the
transition towards unarmed/non-violent politics.
مختصا
العمليـة بوصفه مستشـا ًرا سـابقًا يف األمم املتحـدة
ً
بشـؤون "التخلي عـن الراديكاليـة" .De-radicalisation
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غوردون كلوب
Gordon Clubb

Lecturer in International Security at the University of
Leeds in the UK. His research focuses on de-radicalization,
conceptualizing it as a social process, and on the role of
former combatants in preventing and countering violent
extremism. His most recent book called Social Movement
De-Radicalization and the Decline of Terrorism: The
Morphogenesis of the Irish Republican Movement (2017).
He is a Research Fellow at the German Institute on
Radicalization and De-Radicalization Studies.

A Draw or a Defeat? How the IRA transitioned
from arms to peace
Twenty years ago, the end of the Provisional IRA’s
campaign was formalized in the Good Friday Agreement.
This transition from arms to peace has been explained as
a result of successful counter-terrorism strategy which
led to the IRA’s defeat or a stalemate (or readiness to
negotiate) between the IRA and the UK government. Yet
neither of these characterizations sufficiently account
for how the transformation of social and agential forces,
and the interplay within and between these forces, led
the IRA to disengage. Rather than necessarily defeating
or drawing with the IRA, the UK government’s counterterrorism strategy facilitated intra-movement dynamics
which enabled (and constrained) agency to transition to
peaceful activism. To account for the transition to peace,
the paper analyses the interplay between structure
and agency over two periods, the first leading up to
the Good Friday Agreement and the second following
the agreement. Thus, the approach here is to account
for transitions from arms to peace by examining how
structure and agency interact, are changed or are
reproduced over time.

محـارض يف األمـن الـدويل يف جامعـة ليـدز يف اململكـة
 تركّـز أبحاثـه على مكافحـة التطـ ّرف وتراهـا عمليـة.املتحـدة
 وتتنـاول دور املقاتلني السـابقني يف منع التط ّرف،اجتامعيـة
 كتابـه األخري بعنـوان "الحركـة االجتامعية.العنيـف ومواجهتـه
 تشـكّل الحركـة الجمهورية:ملكافحـة التطـرف وتراجع اإلرهاب
 يشـغل حاليًـا منصـب باحـث زميـل يف.")2017( اإليرلنديـة
.املعهـد األملـاين لدراسـات التطـ ّرف واجتثاثـه

انسحاب أم هزمية؟ كيف انتقل الجيش الجمهوري
اإليرلندي من السالح إىل السالم؟
 عـن انتهـاء حملـة الجيـش،مـا
ً  قبـل عرشيـن عا،أُعلـن رسـميًا
 وجرى.الجمهـوري اإليرلنـدي يف اتفـاق الجمعـة العظيمـة
تفسير هـذا االنتقـال مـن السلاح إىل السلام بأنـه نتيجـة
 أفضـت إىل هزميـة،إستراتيجية ناجحـة ملكافحـة اإلرهـاب
الجيـش الجمهـوري أو إىل طريـق مسـدودة (أو اسـتعداد
 ولكـن حتى.للتفـاوض) بينـه وبين حكومـة اململكـة املتحـدة
 ال يفسر أي مـن هـذه التشـخيصات بدرجـ ٍة كافيـة كيـف،اآلن
أسـفر التحـول يف القـوى االجتامعيـة والفاعلـة بالوكالـة
والتفاعـل ضمـن هـذه القـوى وبينهـا عـن انسـحاب الجيـش
 فعوضً ـا عن رضورة إلحـاق الهزمية به.الجمهـوري اإليرلنـدي
 عـززت إستراتيجية الحكومـة الربيطانيـة،أو تحقيـق انسـحابه
يف مكافحـة اإلرهـاب دينامياتـه الداخليـة؛ مـا مكّنـه (ضمـن
 ولفهـم االنتقـال.قيـود) مـن االنتقـال إىل النشـاط السـلمي
 تحلـل الدراسـة التفاعـل املتبـادل بين الهيكلية،نحـو السلام
والـدور يف فرتتين زمنيتين؛ أمثـرت األوىل اتفـاق الجمعـة
 وهكـذا. يف حين أعقبـت املرحلـة الثانيـة االتفـاق،العظيمـة
،تفسر املقاربـة هنا عمليات االنتقال من السلاح إىل السلام
ّ
مـن خلال دراسـة سـبل تفاعـل البنيـة والـدور أو تغيريهما أو
.إعـادة إنتاجهما مـع مـرور الوقـت
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فرانك بريل
Frank Pearl

In 2006, Mr. Pearl began working in the Colombian
government. He set up the reintegration process for
former combatants from paramilitary and guerrilla
groups. In 2009, Mr. Pearl initiated the secret contacts
that led to the peace processes with FARC and ELN. He
acted as a member of the Colombian government´s
team that achieved the peace agreement with FARC and
was Lead Negotiator with the ELN guerrilla in the secret
phase.

Talking to Guerillas: Reflections on the FARC and
the Colombian Peace Accords
Senator Frank Pearl speaks about his personal experience
in engaging in dialogue and negotiating with armed
revolutionary organizations in Colombia, and how they
transformed from armed to peaceful movements. He
also presents the challenges of launching and sustaining
the transition to peaceful political activity. He will
focus on the Revolutionary Armed Forces of Colombia—
People’s Army (FARC) and the National Liberation Army
(ELN), drawing upon some comparisons with other
cases. Senator Pearl was a member of the Colombian
governmental team that signed the peace agreement
with FARC, and he was the principal negotiator in talks
with the ELN during the secret talks.

بـدأ بيرل مسيرته املهنيـة يف الحكومـة الكولومبيـة يف
 أطلـق عمليـة إعـادة دمـج املقاتلين السـابقني.2006 عـام
الذيـن كانـوا ينتمـون إىل املجموعـات املسـلّحة وشـبه
رسية
ّ  بـادر بريل إىل إجـراء اتصاالت،2009  يف عـام.املسـلّحة
أدت إىل إرسـاء عمليـة السلام مـع جامعـة القوات املسـلحة
 وجيـش التحريـر الوطنيFARC "الثوريـة الكولومبيـة "الفـارك
 شـارك ضمـن الفريـق الحكومـي الكولومبي الـذي وقّع.ELN
 وكان املفـاوض،"على اتفاقيـة السلام مـع جامعـة "الفـارك
الرئيـس يف املحادثـات مـع جيـش التحريـر الوطنـي يف
.رسيـة
ّ املرحلـة ال

 مالحظات حول تنظيم "القوات:محاورة املسلحني
 الفارك" واتّفاقات السالم- املسلحة الثورية
الكولومبية
يتحـدث السـيناتور فرانك بيرل عن خربته الشـخصية يف الحوار
،والتفـاوض مـع التنظيمات الثوريـة املسـلحة يف كولومبيـا
 وتحديـات بدء عملية،وكيفيـة تحولها من السلاح إىل السلام
.التحـول نحـو النشـاط السـيايس السـلمي واسـتمراريتها
وسيركّز على حالتَـي جامعـة "القـوات املسـلحة الثوريـة
،ELN " و"جيـش التحريـر الوطنـيFARC "الكولومبيـة "الفـارك
 لقـد كان بيرل مـن.مـع إجـراء بعـض املقارنـات بحـاالت أخـرى
ضمـن الفريـق الحكومـي الكولومبـي الـذي وقّـع اتفاقيـة
 وكان املفـاوض الرئيـس يف،"السلام مـع جامعـة "الفـارك
املحادثـات مـع منظمة "جيـش التحرير الوطنـي" يف املرحلة
.رس ية
ّ ال
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ماريا جيمينا دوزان
Maria Jimena Duzãn

Maria Jimena Duzan is an award-winning Colombian
journalist and researcher. She is the author of Death
Beat, in which she holds a dramatic account of the "war
on drugs." Her most recent book is Santos, Paradoxes
of Peace and Power, which is a deep account of how
the peace accord was signed with FARC (Revolutionary
Armed Forces of Colombia) and why the implementation
process is facing so many challenges today. Currently,
she is working on a documentary entitled "The Battle
for Peace" with the Guardian TV, documenting the
transformation of the FARC from an armed organisation
to a political party.

كاتبة وصحافية كولومبية حازت عىل عدة جوائز عاملية يف
 كتابها "فوز1994  نرشت يف عام.مجال الصحافة الدولية
" حياة صحايف كولومبي داخل حروب الكوكايني:املوت
رسدت فيه اللحظات املأساوية التي عاشتها البالد أثناء
 ومن أواخر أعاملها كتاب."خوضها "الحرب عىل املخدرات
 وميثل هذا الكتاب." مفارقات السلم والسلطة:"سانتوس
مراجعة مهمة ملفاوضات ومعاهدة السالم التي ُوقعت بني
الحكومة الكولومبية وتنظيم الفارك (القوت املسلحة الثورية
 والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ املعاهدة،)الكولومبية
ِ ُ وت.اليوم
فيلم وثائقيًا بعنوان "معركة من
عد دوزان حاليًا
ً
أجل السالم" من أجل رصد وتوثيق تحوالت "الفارك" من منظمة
.مسلحة إىل حزب سيايس سلمي وتحديات ذلك

Political Reintegration of Demobilized
Combatants in Colombia

رسحني يف
َّ إعادة الدمج السيايس للمقاتلني امل
كولومبيا

Colombia is a nation that has been defined by violence
for most of its two centuries of independent history.
The latest bout of violence initially surfaced in the
early 1960s with the birth of the Stalinist-motivated
insurgency which came to be known as the Revolutionary
Armed Forces of Colombia, or FARC. Over the following
decades a whole array of different communist guerrilla
organizations and rightwing paramilitary groups
started to emerge across Colombia’s vast territory. The
emergence of the cocaine trade in the 1980s and its rapid
growth through the 1990’s served as an extreme catalyst
which rapidly increased the level and breadth of violence
and ended up criminalizing Colombia’s once politically
motivated insurgencies.

 طـوال أغلبيـة،كولومبيـا بلـد هيمنـت عليـه أعمال العنـف
 وقـد ظهـرت موجـة.فترات اسـتقالله منـذ قرنين مـن الزمـان
 مع والدة، يف مطلع سـتينيات القرن املـايض،العنـف األخرية
 والـذي بـات يُعـ َرف باسـم،التمـرد ذي الدوافـع السـتالينية
 ثم أخذت."القـوات املسـلحة الثورية الكولومبيـة أو "الفـارك
تظهـر طـوال العقـود التالية طائفـة كاملة مـن تنظيامت حرب
 والجامعـات اليمينيـة شـبه،العصابـات الشـيوعية املختلفـة
 وكان ظهور. يف شـتى أرجاء كولومبيا الشاسـعة،العسـكرية
 ومنوهـا الرسيـع خلال،تجـارة الكوكايين يف الثامنينيـات
ووسـع
، عامل تحفيز شـديد ع ّزز مسـتوى العنف،التسـعينيات
َّ
نطاقـه برسعـة؛ وانتهى األمـر إىل تجريم حـركات التم ّرد التي
.كانـت دوافعها سياسـية

26

 جويل زهار- ماري
Marie-Joëlle Zahar

Associate professor of political science at the Université
de Montréal since June 2001. Her research areas include
conflict resolution, civil wars, peacekeeping and postconflict reconstruction. A graduate of McGill University
where she obtained a Ph.D. in political science, Dr. Zahar
has since held a post-doctoral fellowship from the Social
Sciences and Humanities Research Council of Canada
at the Munk Centre for International Studies at the
University of Toronto.

The ‘Profession of Arms’: Querying the reasons
behind the failed transitions to unarmed political
activism in Mali and the Central African Republic
In the last two decades, Mali and the Central African
Republic have experienced recurring episodes of armed
conflict. In both countries, foreign interventions have
sought to usher political transitions and transform armed
mobilization into unarmed political activism. Successive
Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR)
programs have sought to (re)integrate combatants in
the ranks of the respective armed and security forces;
political-institutional solutions have been designed to
address the armed groups’ grievances regarding lack of
political participation; and finally, development programs
have sought to improve the quality of life for citizens in an
attempt to steer them away from armed violence. Yet many
Malian and Central African ex-fighters have returned into
the fold of the rebellion. By focusing on a set of negative
cases, this paper seeks to identify conditions for a durable
transition to unarmed political activism.

أسـتاذة مشـاركة يف العلـوم السياسـية يف جامعـة
 تتضمـن أبحاثهـا.2001  يونيـو/ منـذ حزيـران، بكنـدا،مونرتيـال
 وحفـظ، والحـروب األهليـة،قضايـا متعـددة مثـل حـل النزاعـات
 تخرجـت. وعمليـة إعـادة اإلعمار بعـد انتهـاء النـزاع،السلام
 حيث حـازت الدكتـوراه يف العلوم،زهـار يف جامعـة ماكغيـل
 وهـي تشـغل منـذ ذلك الوقـت منصـب باحثة يف.السياسـية
املجلـس الكندي ألبحـاث العلـوم االجتامعية واإلنسـانية يف
.مركـز مونـك للشـؤون العامليـة يف جامعـة تورنتـو

 استجالء أسباب فشل االنتقال:""مهنة العمل املسلح
إىل النشاط السيايس غري املسلح يف مايل
وجمهورية أفريقيا الوسطى
عانـت مـايل وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف العقديـن
 وركّـزت.املنرصمين موجـات متعاقبـة مـن الصراع املسـلح
مسـاعي التدخلات األجنبيـة يف كال البلديـن على إحلال
 وتحويـل التعبئـة املسـلحة إىل حـراك،االنتقـال السـيايس
 وجرى وضـع برامـج متتالية لنزع السلاح.سـيايس غير مسـلح
 وإعـادة اإلدمـاج بغيـة إعـادة دمـج املقاتلين يف،والترسيـح
 وجرى.صفـوف القـوات املسـلحة والقوى األمنيـة الرسـمية
 تعالـج شـكاوى الجامعـات،صـوغ حلـول سياسـية مؤسسـية
را
ً  وأخي.املسـلحة املتعلقـة بعـدم املشـاركة السياسـية
سـعت برامـج التنميـة لتحسين نوعيـة حيـاة املواطنين
واملواطنـات؛ يف محاولـة لدفعهـم بعيـدًا عـن العنـف
 عـاد كثير مـن املقاتلين السـابقني يف، ومـع ذلـك.املسـلح
 وتسـعى.مـايل وأفريقيـا الوسـطى إىل حظيرة العصيـان
 مـن خلال تركيزهـا على مجموعـة مـن الحـاالت،هـذه الورقـة
 لتحديـد رشوط االنتقـال املسـتدام نحـو النشـاط،السـلبية
.السـيايس غير املسـلح
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When politics is not enough: Understanding the
Failure of the PKK’s Transition from Armed to
Unarmed Political Activism

،أسـتاذ مشـارك يف معهد الرشق األوسط يف جامعة سكاريا
 يشـغل أيضً ـا منصـب مديـر الدراسـات األمنيـة يف مركـز.تركيـا
الدراسـات السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة "سـيتا" يف
) وشـهادة2003(  حاصل على بكالوريوس اآلداب. تركيـا،أنقـرة
.) من جامعة سـكاريا2009( املاجسـتري يف العالقـات الدوليـة
حـاز الدكتـوراه يف العلوم السياسـية والعالقـات الدولية من
 تركّز أبحاثه على األمن الدويل.2012 جامعـة مرمـرة يف عـام
.واإلرهاب والدراسـات العسـكرية

 يف فهم فشل انتقال:عندما ال تكون السياسة كافية
حزب العامل الكردستاين من النشاط املسلح إىل النشاط
السيايس غري املسلح

ال شـك يف أن املسـألة الكرديـة ظاهـرة سياسـية عرقيـة
 وهـي تؤثـر يف، نشـأت منـذ عهـد بعيـد،متعـددة األسـباب
While the Kurdish question is undoubtedly a long- أساسـا بالروابـط بين
 ولكـن هـذه الدراسـة تُعنـى.دول عـدة
ً
standing multi-state and multi-causal ethno-political الهويـة واألمـن والسياسـة؛ لفهـم أسـباب فشـل عمليـة
phenomenon, this study is primarily concerned with  وإلجـراء تعديالت،االنتقـال التـي أُطلقـت لحـل القضية الكرديـة
the identity–security-politics nexus to understand the  وهـي تتنـاول.على حـزب العمال الكردسـتاين يف تركيـا
reasons behind the failure of the transition process,  وكيـف نجـم عنهـا،مسـألة سياسـات الهويـة وعوامـل األمـن
which was initiated to solve the Kurdish issue and to  وتركّز هذه الدراسـة.معضلـة أمنيـة دامئـة بين تركيـا والحـزب
transform the Kurdish Workers’ Party (PKK) in Turkey. لـدى تناولهـا فشـل االنتقـال من الحـراك املسـلح إىل الحراك
It addresses the question of how identity politics ، األول:السـيايس غير املسـلح على أربعـة عوامـل دافعـة
and security dynamics produce a persistent security ،) حزب العامل الكردسـتاين،طبيعـة التنظيـم (يف هذه الحالة
dilemma between Turkey and the PKK. To address the  البيئـة األمنية التي ميارس،وإستراتيجيته السياسـية؛ الثاين
failure of the transition from armed to unarmed political ور
َّ  املـدى املتصـ،فيهـا التنظيـم املسـلّح نشـاطه؛ الثالـث
activism; this study underlines four driving factors. The لفرصـة تحويـل التنظيم نفسـه يك ينجح يف تحقيـق أهدافه
first is the nature of the organization (in this case the  الدعـم الخارجـي الـذي يتيح إبقـاء التنظيم،التاريخيـة؛ الرابـع
PKK), and its political strategy. The second factor is the
.على قيـد الحيـاة يف بيئـة تنافسـية
security environment in which the armed organization
actively operates. The third one is the perceived space
of opportunity to transform the organization itself to
become successful in its historical objectives. The last
one is the external support that can help to maintain
the survival of the organization in a competitive
environment.
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 عضـو سـابق يف املجلـس الثوري،كاتـب وباحـث فلسـطيني
.لحركـة فتـح واملجلس العسـكري األعىل للثورة الفلسـطينية
شـارك يف تأسـيس الكتيبـة الطالبيـة يف فتـح وصـار قائـدًا
 كام قـاد القـوات الفلسـطينية واللبنانية املشتركة يف،لهـا
 ويف قاطع،1978 قاطـع بنـت جبيل – مـارون الـراس يف عـام
 يعمـل حاليًـا باحثًـا.1982 النبطيـة – قلعـة الشـقيف يف عـام
ومنسـقًا ملشروع توثيـق القضيـة الفلسـطينية يف املركـز
.العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات

ّ
وتعث السالم
الحالة الفلسطينية بني ارتباك البنادق

The Palestinian Condition: between the
Confusion of Rifles and the Faltering of Peace

،تتنـاول هـذه الورقـة تجربـة الكفـاح الفلسـطيني املسـلح
ّ  والتحـ،منـذ منتصـف سـتينيات القـرن املـايض
This paper examines the experiences of the Palestinian ول التدريجـي
ّ يف مسـارها مـن العمـل املسـلح إىل محاولـة تل
armed struggle since the mid-1960s, when the gradual مـس آفـاق
shift from armed action to exploring the prospects for  وصـولً إىل،لالنخـراط يف تسـوية سياسـية لصراع مسـتدام
engaging in a political settlement began. This led to the التوقيـع على إعلان املبـادئ حـول ترتيبـات الحكـم الـذايت
signing of the Declaration of Principles on Interim Self-  الـذي أُعيـد،1993 االنتقـايل املعـروف باتفـاق أوسـلو عـام
Government Arrangements (OSLO I), followed up with  بعـد تسـلّم الرئيـس محمـود عبـاس رئاسـة،إنتاجـه مـن جديـد
.2005 السـلطة الفلسـطينية عـام
the second Oslo accords after Mahmoud Abbas became
president of the Palestinian Authority in 2005.
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عضـو رئيـس يف فريـق االتحاد األفريقـي االستشـاري الرفيع
وكبير االستراتيجيني يف الهيئـة الحكوميـة للتنميـة "إيغـاد"
 .IGADعمـل سـابقًا موظفًـا مسـؤولً يف االتحـاد األفريقـي،
ومديـر الربامـج يف معهـد الدراسـات األمنيـة ،ومديـر قسـم
يف جامعـة أديـس أبابـا .يشـغل مـارو منصـب أسـتاذ مسـاعد
يف جامعـة أديـس أبابا .وهو خبير يف مجال حقوق اإلنسـان
والقانـون اإلنسـاين .وهـو محـارض يف املعهـد األفريقـي
للتنميـة االقتصاديـة والتخطيـط التابـع ملنظمـة األمـم
املتحـدة يف السـنغال ،ويف املعهـد األفريقـي للدراسـات
االستراتيجية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وكليـة الدفاع
التابعـة ملنظمـة حلـف شمال األطلسي .NDC

االنتقال يف إثيوبيا :من الكفاح املسلح إىل سياسة االئتالف
تشـهد السياسـة الوطنية اإلثيوبية هي أيضً ـا مرحلة انتقالية
تكتنفهـا انقسـامات ثنائيـة .إذ يتواجـه اليوم الحركـة القومية
الرجعيـة ،التي أوجدت لنفسـها دائـرة من األنصار الشـعبويني
غير الدميقراطيين ،مـن جهـة ،والحركـة التقدميـة اإلثيوبيـة،
مـن جهـة أخـرى .ويتسـم الخطـاب القومـي داخـل إثيوبيـا
وخارجهـا بسياسـة الكراهيـة واالسـتقطاب .أمـا سياسـة
تسـوية الخالفـات فهـي عرضـة لهجـوم سياسـة اإلقصـاء.
وقـد يتعـرض النظـام السـيايس التوافقـي للخطر مـع صعود
اسـتبداد األكرثيـة ،ورمبـا تتضعضـع الدميقراطيـة الدسـتورية
بفعـل بـروز دميقراطيـة األكرثيـة .واألهـم مـن ذلك أن نشـوء
الشـعبوية القوميـة أو املحليـة قـد يهـدّد حركـة التنميـة
ويعـوق تنفيذهـا؛ مـا يجعـل إثيوبيـا يف حالـة عـوز وحرمـان
دامئين.

Lead Member of the African Union High Advisory Group,
Chief Strategist for Intergovernmental Authority on
Development (IGAD), Dr Mehari Taddele Maru was
former Official of AU, Programme Head of Institute for
Security Studies, and Director at Addis Ababa University.

Transition in Ethiopia: from Armed Struggle
to Coalition Politics
Ethiopian national politics is also in transition and full
of dichotomy. Regressive nationalism that created
undemocratic populist constituency, and progressive
Ethiopianism are now in direct confrontation. The
national discourse within and outside Ethiopia is
characterized by politics of hate and polarization.
Politics of accommodation is under attack by politics of
exclusion. The rise of majoritarianism may endanger the
consociationalist political system. The rise of majoritarian
democracy could threaten constitutional democracy.
More fundamental, the rise of national or sub-national
populism, could undercut developmentalism and the
delivery that will leave Ethiopia in permanent poverty
and deprivation.
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نال شهادة الدكتوراه من كلية اللغات والثقافات واملجتمعات
 أما أطروحته فكانت. ،2015 يف جامعة ليدز الربيطانية عام
 يف،دراسة نوعية عن املهاجرين داخل ًيا من الجيل األول والثاين
عمل ميدان ًيا استم ّر ملدّة
ً
من البحث
ّ  تض.حركات الباسك القومية
 إضافة إىل مقابالت شاملة مع،اثني عرش شه ًرا يف بالد الباسك
ْ
ناشطني ومؤيدين لحركات الباسك القومية يف مقاطعات أالفا
 حاصل عىل ماجستري يف اللغتني.وبسكاي وغيبوثكوا ونافارا
اإلسبانية واإليطالية وماجستري (درجة امتياز) يف الدراسات
. بريطانيا،القومية منجامعة إدنربه

Transformations after Defeats? The Case of ETA
in Spain

التحوالت بعد الهزائم؟ منظمة إيتا (أرض الباسك
جا
ً والحرية) يف إسبانيان منوذ

ول حركـة انفصاليـة عنيفـة إىل حركـة
ّ تبحـث هـذه الورقـة تحـ
" فقـد تأسسـت مجموعـة الباسـك اإلرهابيـة "إيتـا.سـلمية
This paper examines the transformation of a violent  وجـرى حلّهـا1959 (التـي تعنـي أرض الباسـك والحريـة) سـنة
secessionist movement into a peaceful one. The Basque ورت هـذه املجموعـة الرسيـة
ّ  وتطـ.2018 رسـم ًيا يف عـام
terrorist group ETA was founded in 1959 and formally  لتصبـح العقـدة املركزيـة ضمن،خلال العقـود السـتة األخيرة
disbanded in 2018. During those six decades, this م املنظمات التـي تسـعى لتحقيـق هـدف
ّ شـبكة مركّبـة تضـ
clandestine group evolved to become the central node إستراتيجي مشترك يكمن يف تحقيق االسـتقالل السـيايس
in a complex network of organizations that shared the  مثّـل حـزب باتاسـونا السـيايس (ويعنـي اسـمه.عـن إسـبانيا
strategic goal of political independence from Spain. ،الوحدة) إحدى املنظامت الرئيسـة لحركة الباسـك االنفصالية
One of the key organizations of the Basque secessionist  وتطرح هذه."عـالً يف تفكيك منظمة "إيتـا
ّ إذ إنـه أدّى دو ًرا ف
ً  إضاف،الورقـة كيف أن فاعلية سياسـة مكافحة اإلرهـاب
movement was the political party Batasuna, which ة إىل
was instrumental in the disbandment of ETA. The paper ولً فصائل ًيـا
ّ  أثـارا تحـ،نقـاش داخلي ضمـن املنظمـة نفسـها
argues that the effectiveness of counter-terrorist policy وتفسر هـذه الورقـة االنتقـال
.ضمـن الحركـة االنفصاليـة
ّ
and an internal process of debate triggered a factional مـن النشـاط املسـلح إىل النشـاط غير املسـلح مـن خلال
transformation of the secessionist movement. This مقاربـة متعـدّدة املسـتويات تجمـع بين البيانـات الفرديـة
paper will account for the transition from armed to ول املقاتلني
ّ  تبدو عملية تحـ، نهايـة.والتنظيميـة والسـياقية
unarmed activism with a multi-level approach that  ميكـن رصـده على،إىل سياسـيني مسـألة تك ّيـف تكتيكي
combines individual, organizational and contextual
.واملتوسـط والـكيل
 الجـزيئ:املسـتويات الثالثـة
ّ
data. Ultimately, the transformation of militants into
politicians is a story of tactical adjustment, which can be
traced on the micro-, meso- and macro-levels.
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rationale arguing that armed action is the most effective (and, in some ideologies, the most legitimate) means for
social and political change. However, the transformation of the nature of the uprisings in Libya and Syria in 2011 and
onward, and the regional developments in Iraq (during and after April 2013) and in Egypt (during and after July 2013)
have led to different conclusions. They demonstrate that soft power and civil resistance tactics have their limits and
to pursue real change, hard power is necessary. In such an environment, radicalization, recruitment and ideological
frames supportive of armed militancy are more likely to grow, survive and expand.
However, in the context of partly democratic institutionalized transitions in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen between
2011 and 2013, a few critical policy-relevant observations can be deduced.
First, almost all of the once-armed large groups upheld their transformation from armed to unarmed activism.
Organizations such as the Egyptian Islamic Group (IG) and the Libyan Islamic Fighting Group, and factions and
individuals from the Egyptian al-Jihad organization, have transformed into political parties. Furthermore, they have
participated in elections, constitutional crafting and mainstream political compromises.
Another observation is related to security sector reform (SSR). From previous research, it was clear that transitions
from armed to unarmed activities are less likely to be sustained unless there is a thorough process of reforming the
security sector. The reform process should entail changing the SOPs, training and education curricula, leadership and
promotion criteria, as well as oversight and accountability by elected and judicial institutions. The violations of the
security sector, and the lack of accountability to address such violations, have been a major contributor to sparking
and sustaining armed radicalization.
A third observation involves reconfiguring civil-military relations. The supremacy of the armed over the elected and
the judicial has created a political context in which bullets are more significant than ballots and laws as a method for
attaining and retaining political power.
A fourth observation is about demobilization, disarmament and reintegration (DDR). The politicization of such a
process and its failure in Libya and Yemen in the aftermath of the Libyan revolution and Yemeni uprising have led to
the rise of multiple armed non-state actors, a phenomenon that facilitated the necessary resources and logistics to
armed radicals. DDR is inherently connected to SSR. Most armed non-state actors in post-conflict environments will
refuse to disband and demobilize if there is no mutual trust or guarantees with the official armed institutions and
armed state actors. This is especially the case when the latter has traditionally been above the law, and not subject
to oversight or accountability.
Finally, popular support for national reconciliation, compromise, inclusion, and general de-escalation is crucial for
supporting transformations to non-violence. That kind of support is partly a result of political culture that can be
created and promoted via elementary, secondary and higher education, as well as a result of a responsible free media
that promotes such concepts, as opposed to a hysteric media that promotes social and sectarian extreme polarization.
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Transformations from armed to unarmed activism is not a unique phenomenon. One statistical study showed that
of 268 identified armed groups that operated between 1968 and 2006, only 20 (7 percent) were defeated militarily.
In contrast, 114 (43 percent) joined the political mainstream, either as political parties or socio-political movements.
Policing, intelligence and public backlash were responsible for dismantling 107 (40 percent) organizations, the majority
of them small. For bigger groups (especially those above 1,000 members), by far the most common trajectory was a
conversion to unarmed politics.
How does such transformation happen? Why does it happen? What are the conditions for initiating the transitions?
And what are the conditions for sustaining it? What are the different trajectories of moving away from armed action?
Does the transformation happen after a military victory, a military defeat, or a draw in an armed conflict between an

insurgent group(s) and an incumbent authority(ies)? All these questions and more will be addressed in a workshop
entitled “From Bullets to Ballots: Transitions from Armed to Unarmed Political Activism.” The workshop is organised by
the Strategic Studies Unit of the Arab Centre for Research and Policy Studies (ACRPS) and Doha Institute of Graduate
Studies. The Workshop will discuss over 20 cases of transformations, from armed organisations to political parties, by
both scholars and leaders of these transformations. The cases represent four continents: Asia (West), Africa (North and
Sub-Saharan), Europe (South and Western), Central and South America. An edited volume will be published by the Arab
Centre for Research and Policy Studies based on selected papers and presentations produced for the Workshop. This
concept note gives a brief, general framework.
Transformations from armed to unarmed activism can occur across three dimensions: ideological, behavioral and
organizational. Usually a combination of charismatic leadership within the organization, a hurting stalemate, interactions
with the non-like-minded “other” as well as between the layers of the organization, and selective inducements from the
state and other regional and international actors within a de-escalatory environment are common causes of initiating the
transformations. There is a pattern of interaction between these factors. A hurting military stalemate and interaction with
non-like-minded actors often affect the ideas and the behavior of the leadership of an armed organization and are likely to
lead them to initiate three endogenous processes. These are: strategic calculations based on cost-benefit analysis; political
learning based on interaction with the non-like-minded actors and modification of the group’s worldview as a result of severe
crises; and frustration and dramatic changes in the environment. Following these processes, the leadership of an armed
organization initiates a transformation process that is bolstered by selective inducements from the incumbent authorities as
well as by internal interactions. Also, transformed groups often interact with armed groups and sometimes influence them in
a controlled, pressured environment (such as prisons, areas of exile or rugged strongholds). A similar process occurs within the
armed institutions of the state and the incumbent authorities.
Regardless of the approach taken to explain these transformation processes, a consensus among scholars has developed
that the process is extremely context-sensitive. In other words, in a political context in which authoritarian repression,
military coups, civil wars and other forms of political violence and social instability are common features, sustained
armed activism will be the likely outcome. Attempted transformations towards unarmed politics are more likely to have
limited, short-term effects or collapse.
The “Arab Spring” has offered scholars and practitioners several important lessons about how changes within the political
environment can affect transformations towards unarmed activism. The success of mainly unarmed civil resistance
tactics in bringing down two authoritarian regimes in Tunisia (2010, 2011) and Egypt (2011) has briefly undermined the
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