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سياسة

5

ٌ
الحرب األهلية :تاريخ من الرعب
عامر محسن
ً
« ...نغني أنشودة عن شعب ّ
جبار ،يضرب أحشاءه بسيفه،
ٍ
عن القريب يواجه قريبه،
ّ
مصطفة في املعركة ّ
ضد بيارق،
بيارق
عن الذنب الجماعي ،عن
ً
ّ
حربة تهدد حربة مثلها،
نسور تواجه نسورًا ،عن
عن
ٍ
ٍ
ّ
أي جنون كان ذلك ،أيها املواطنون؟»
الشاعر الروماني لوكان
ٌ
خصلة ّ
مميزة أســوأ من باقي أشكال الحرب،
«فــي الحروب األهلية
ً ّ
وهي أنها تجبر كال منا على تحويل منزله الى حصن»
ميشال دو مونتني
ٌ
«السياسة هي استكمال للحرب األهلية»
ميشال فوكو
بحسب كتاب دايفيد آرميتاج ـ أستاذ تاريخ الفكر في هارفارد ـ عن الحرب
األهلية (مـنـشــورات ييل ،)2017 ،فـ ّ
ـإن «الـحــرب األهلية» فــي الفكر السياسي
ٌ
ّ
روماني بامتياز .في اليونان القديمة ،كان التعبير املستخدم
تقليد
الغربي هي
مدن
للحرب (بوليموس) يعني حصرًا الحروب بني «األجانب» ،ولو
كانت بني ٍ
يونانية مختلفةّ .أما املشاكل بني املواطنني أو الفتنة داخل املدينةّ ،
فإن لها جذرًا
لغويًا مختلفًا بالكامل (ستاسيس) ال يفيد معنى الحرب .في روما فقط ،ومنذ
رومــاّ ،
ّ
ّ
ومتكرر من الحرب،
وعنيف
رسمي
شكل
تحولت الحرب األهلية الــى
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ً
ليس أقل ضراوة أو خطرًا على الدولة من الحروب ضد األعداء الخارجيني .كل
من كتب عن الحرب األهلية في أوروبا ،حتى فتر ٍة قريبة ،كان يبدأ من التاريخ
ّ
الروماني وقصيدة لوكان الشهيرة عن القتال املرير بني الرومان ،لينظر للحرب
األهلية ،ويبحث في أسبابها ،ويناقش في الوقاية منها.
املؤرخ الروماني القديم ،تايتوس البيينوسّ ،
أوصى ّ
بأن «النسيان» هو الدفاع
الحقيقي الذي يمتلكه املجتمع السياسي في وجه فظاعات الحرب األهلية .فكان
منذ ذلك الزمان صوتًا يعارض النظرية «الحديثة» ،التي خرجت من األكاديميا
ّ
دليل تجريبي)
واملؤسسات الغربية في العقود املاضية ،وهي تصر (من غير ٍ
على ّأن العنف واملجازر بني الناس يمكن أن نتجاوزها اذا استمررنا في الكالم
ّ
ّ
ّ
بكل تفاصيلها ّ
ورسخناها في ذاكرة الناس
عنها بال توقف ،ووثقنا فظاعاتها
ّ
كنوع من «تطهر» (في مسلسل أميركي جديد ،تقول إحــدى الشخصيات،
ـ ّ ٍ
ّ
برأي في نقاشنا هذا ،ما معناه« :الجميع في عالم اليوم يقول لك إنه
تدلي
كأنها
ّ ٍ
عن مشاعرك ،وأن ال تتركها دفينة .في الحقيقة ،هناك الكثير ّ
مما
يجب أن تعبر
يجب أن ُيقال عن مزايا كبت املشاعر وتعليبها وعدم تفجيرها في نفسك وفي
اآلخرين») .كتاب آرميتاج هو ليس تأريخًا للحروب األهلية على ّ
مر العصور،
ٌ
تأريخ لألفكار عن الحرب األهلية ،وكيف ّ
تغيرت مع الزمن ،وكيف ننظر
بل هو
ٌ
ّ
بعدسة جديدة .فكما يقول مثل روسـ ّـي،
ـ في كل حقبة ـ الى حــروب املاضي
ٍ
اقتبسه آرميتاج في نهاية كتابه« ،إن املاضي غير قابل ّ
للتنبؤ».
ٍ
ريفي رأيًا آخر .ريفي الذي ال يوافق
ع ـلــى م ـقــولــة ت ـحــريــك الـسـلـفـيــن من
ق ـب ـلــه أو م ــن ق ـب ــل تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل،
ّ
يرى أن «ضعف التيار أفرغ الساحة
الطرابلسية أمام املتشددين» .يقول
امل ــدي ــر ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ل ـق ــوى األم ّــن
الــداخـلــي لـ ـ «األخ ـب ــار»« :نـحــن نمثل
االعتدال القوي ،بينما تيار املستقبل
ه ــو اعـ ـت ــدال ال ـض ـع ـيــف» .ويـضـيــف:
«ك ـ ــان ـ ــت طـ ــراب ـ ـلـ ــس مـ ـخـ ـط ــوف ــة ألن
املعتدلني كانوا منكفئني وجالسني
في بيوتهم ،ونحن أعدناهم اليوم»،
ّ
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ك ـ ــل اس ـت ـط ــاع ــات
الــرأي ،ال سيما األمنية منها ،تؤكد
ّ
أن ال ـجـ ّـو املـتـشــدد ال يـتـجــاوز  ٦في
املـ ـئ ــة م ــن أه ـ ــل ط ــرابـ ـل ــس» .وي ـل ـفــت
ريـ ـف ـ ّـي إلـ ــى أن «ط ــرابـ ـل ــس عــاص ـمــة
السنة تمثل الجماعة اإلسالمية من
سـكــانـهــا  ١فــي امل ـئــة مـقــابــل  ٣.٧في
املـئــة للسلفيني .أمــا البقية الباقية
فمعتدلة ،كــان يسيطر عليها تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ل ـك ـن ــه خـ ـس ــر مـعـظـمـهــا
اليوم».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ت ــرى م ـصــادر
ط ــراب ـل ـس ـي ــة أن ال ـس ـل ـف ـي ــن «ك ــان ــوا
أداة ضـمــن األج ـنــدة اإلقليمية التي
يـ ـق ــوده ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وريـ ـف ــي،
ل ـيــس ف ـقـ ّـط ف ــي وج ــه ح ــزب ال ـل ــه ،بل
ضد السني الخصم أيضًا» .أما ملاذا
ّ
ان ـك ـفــأوا ،ف ـتــرى أن «الــوظـيـفــة كانت
وظ ـي ـفــة أم ـن ـيــة مــرت ـب ـطــة ب ـس ــوري ــا».
ص ـعــود السلفيني فــي لـبـنــان تــرافــق
م ــع ت ـق ـ ّـدم امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة على
ك ــل ال ـج ـب ـه ــات ،وت ــراج ـع ـه ــم ت ــزام ــن
م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
وحلفائه زمام املبادرة« .وعندما قرر
األم ـيــرك ـيــون ض ــرب جـبـهــة الـنـصــرة
وداعش أخفض الكل رأسه».

التقليد الروماني
ّ
يرى بعض املؤرخني أن الرومان قد رفعوا السيوف بعضهم ضد بعض منذ
لحظة إنـشــاء مدينتهم ،حــن قتل املـ ّ
ـؤســس روميليس أخــاه ريـمــوس ،وأعطى
ّ
ّ
ّ
حتى ّإن أحــد املـ ّ
ـؤرخــن املتأخرين حكم بــأن «أســوار رومــا قد
اسمه للمدينة،
ّ
الرومانية
ُجبلت بالدماء» .في الحقيقةّ ،إن السلسلة الطويلة للحروب األهلية
ّ
وتوسع سلطة رومــا في
مرحلة مـحـ ّـددة ،بعد سقوط قرطاجة
قد ابتدأت في
ٍ
ّ
ّ
ّ
واستمرت بال توقف تقريبًا ُملا يقارب قرنًا ونصف قرن من الزمن،
املتوسط،
ّ
ّ
ّ
حني حلت الجمهورية في نهاية األمر وأسس عهد «السالم االمبراطوري» في
روما مع االمبراطور أوغسطني وأسالفه.
ُ ّ
الرومان ّ
يؤرخون لعهد الحرب األهلية مع دخول سل الى روما ،للمرة األولى،
ّ
على رأس جيشه ( 87ق .م ).وأخذ املدينة بالقوة .وقد تبعه في ذلك يوليوس
حروب
قيصر ،بعد أربعني سنة ،حني عبر جيشه نهر «روبيكون» وأطلق موجة
ٍ
ّ
مرعبة جعلت الحرب السابقة بني ُسل وماريوس تبدو اشتباكًا وديعًا باملقارنة
ً
ُ
حرب
(إذ لم يقتل خاللها سوى مئات ،أو آالف ،الرومان بدال من مئات اآلالف في ٍ
ّ
ّ
رومانية «عاملية» ،دارت معاركها بني إيطاليا وسواحل قصية في املتوسط).
ّ
في الحقيقةّ ،
فإن العقود التي سبقت دخول ُسل الى روما يمكن أيضًا اعتبارها
سنوات حــرب ّ
أهلية ،وإن أعطاها الــرومــان املعاصرون أسـمـ ًـاء مختلفة (كما
ٍ
ّ
يكتب آرميتاج ،حتى يوليوس قيصر كان يتجنب ،في كتبه الكثيرة ،توصيف
صــراعــاتــه على أنها «حــرب أهـلـيــة») .فقد كانت هناك «الـحــرب االجتماعية»،
بــن رومــا وحلفائها االيطاليني الــذيــن طالبوا باملواطنة املتساوية وبالحقوق
السياسيةّ ،ثم تبعتها «حروب العبيد» التي ّتوجتها ثورة سبارتاكوس والحملة
ّ
ضده ،قبل أن تنطلق املعارك الكبرى بني الفصائل الرومانية النبيلة.
ّ
حتى السياسة في تلك املرحلة اكتست طابع الحرب األهلية .يــروي آرميتاج
ّ
سياسيان
كيف ّتم قتل تبيريوس غراتشوس وأخيه األصغر غايوس ،وهما
ّ
كانا يمثالن الجناح «الشعبوي» في السياسة الرومانية .حــاول غراتشوس
ً
األكبر أن ّ
يمرر قوانني تعطي الفئات الشعبية ـ عمليًا ـ سيطرة على القرار
ّ
ّ
األراضي والثروة التي يحق للنبالء امتالكها ،وقد
السياسي ،وتحد من حجم
ً
حازت أفكاره اإلصالحية شعبية كبيرة بني الطبقات الدنيا في العاصمة .قام
ُالجناح االرستقراطي عبر ميليشياته بقتل غراتشوس مع  350من أتباعه،
ّ
وألقيت جثته في نهر التيبرّ .ثم القى أخوه األصغر غايوس مصيرًا مشابهًا
ُ
ـدر أكبر مــن القسوة الــرمــزيــة ،إذ قطع
حــن حــاول استكمال درب أخـيــه ،مــع قـ ٍ
ّ
رأســه وتـ ّـم ملء جمجمته بالرصاص الذائب ،قبل أن ُيلقى بجثته ـ هو اآلخر
ـ ـ فــي التيبر ،وهـكــذا انتهت الـحــركــة «االشـتــراكـيــة» فــي روم ــا وأعـلــن الفصيل

االرستقراطي انتصاره واحتكاره السياسة.
املفهوم الــذي نملكه اليوم عن «الـحــرب األهلية» يجد مثاله في رومــا :املعارك
جيوش ترفع األعالم ذاتها ،وعشرات الفيالق والنسور
الكالسيكية الكبرى بني
ٍ
يواجه بعضها بعضًا .العنف الالمحدود ضد املقاتلني واألنصار .الحرب داخل
العائلة نفسها؛ بل ّإن طرفي الحرب األهلية الكبرى في بداياتها ،يوليوس قيصر
زوج ابنته لبومبي قبل أن يصبح عـ ّ
وبومبي ،كانا قريبني ،إذ إن قيصر ّ
ـدوه
بنصر أهلي عبر
اللدود .في تلك الفترة ّتم رفع الحظر التاريخي عن االحتفال
ٍ
نصر» في قلب املدينة (إذ كان املوكب والعرض العسكري وإكليل الغار
«موكب
ٍ
ّ
عدو أجنبي) ،حني ّ
يسجل نصرًا على ّ
ّ
سير يوليوس قيصر
تحق حصرًا ملن
بموكب مشابه إثر
موكبًا عظيمًا لالحتفال بقهره ألعدائه ،ليتبعه أوكتافيوس
ٍ
ّ
االنتصار على آخر منافسيه ،مــارك أنطوني ،واعتالئه عرش رومــا .وقد ظل
ّ
ّ
إعــدام أشهر ّ
وسياسييها ،سيسرو (وتعليق رأسه
مفوهي رومــا ومثقفيها
ً
املقطوع ويديه ،أليام ،على منبر الـ«فوروم» الروماني حيث كان يخطب) تمثيال
رمزيًا لقسوة الحرب بني املواطنني وعنفها الفائق.
معنى الحرب األهلية
«أنماط» لتفسير الحرب األهلية داخل
منذ روما ،يقول آرميتاج ،خرجت ثالثة
ٍ
ّ
ً
نقاش عن املوضوع اليوم .التفسير
كل
صدى لها في
مجتمع سياسي ،نجد
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
األهلية هي نتيجة «طبيعية» لتطور املدينة وثرائها وتعقد
األول هو ّأن الحرب
ّ
مصالحها؛ «ضريبة الحضارة» بمعنى مــا ،وقـ ٌ
ـدر ال يمكن تجنبه أو تالفيه
(على نسق نظريات حديثة تقول إن العوملة واالقتصاد الرأسمالي يخلقان حالة
حرب أهلية كونية ،أو قول فوكو وآغامبني إن الحوكمة والسياسة اليومية ما
ٍّ
ٌ
هما إل شكل مخفف من الحرب األهلية) .التفسير الثاني هو أن انهيار الجسد
السياسي سببه تضارب املصالح وغياب مركز واحد لـ«السيادة» ،والدليل هو
انتهاء دورة الـحــرب فــي رومــا مــع إنـشــاء االمـبــراطــوريــة وتكريس االمبراطور
ّ
حاكمًا أوح ــد .والتفسير الـثــالــث (مــثـلــه ،فــي حينها ،الـقــديــس أوغـسـطــن) هو
ّأن الـحــرب األهلية هــي نتيجة الطمع البشري ومحاولة بناء «مدينة أرضية»
واالبـتـعــاد عــن القيم الــروحـيــة اإللـهـيــة (وه ــو ي ــوازي التفسيرات الحديثة عن
االنـحــراف االيــديــولــوجــي ،أو «انـحــراف الـثــورة عــن ثوريتها» ،كسردية للعنف
والحرب واالنهيار).
ّ
بمعنى آخــر ،وهــذا ال ــدرس األســاســي مــن كـتــاب آرمـيـتــاج ،فــإن فــي وسـعــك أن
تستخلص مــن هــذا التعبير املــرعــب «الـحــرب األهـلـيــة» ال ــدروس الـتــي تريدها.
استخدم مفكرون كهوبس أو غروتيوس شبح الحرب األهلية لتبرير الحكم
ّ
حكم ـ في رأي املنظر القانوني الهولندي غروتيوس ـ هو أفضل
املطلق ،فأي ٍ
ّ
من حكم الحرب الداخلية .أما الليبراليون كجون لوك والغرنون سيدني ،فقد
استخدموا املنطلق ذاته للقطع بضرورة إنهاء الحكم املطلق .سيدني حاجج ّ
بأن
الحرب األهلية تأتي من امللكيات وصراعات الخالفة ،فالحكم الشعبي ـ إذًا ـ هو
الضمانة الوحيدة ضد االقتتال ،فيصبح عزل امللك ،أو قتله حتى ،واجبًا لحماية
يطبق ّ
البلد من دورات العنف (حاول سيدني أن ّ
نظريته على أرض الواقع ،فحكم
عليه باإلعدام عام  1683بتهمة التآمر على حياة امللك).
ّأما الوهم األكبر ،بحساب كتاب آرميتاج ،فهو محاولة التفريق بني «الحرب
ٌ
تعبير حداثي ،تقول حنا أرندت ،خرج ليستبدل
األهلية» و«الثورة»« .الثورة»
ـار «ت ـقــدمــي» و«إي ـجــابــي» وتـغـيـيــري ،ولكنه
ـ
ع
ـ
ش
ـ
ب
مـفـهـ ٌـوم «ال ـح ــرب األه ـل ـيــة»
ٍ
جملة ايــديــولــوجـيــة وقيمية ،مــن املستحيل تفريقها فــي الــواقــع عــن الحرب
األهـلـيــة« .الـثــورة األميركية» كــانــت ،مــن وجهة نظر الكثير مــن معاصريها،
عرق وثقافة (وعائالت) واحدة ،بعضهم
حربًا أهلية بني إنكليز ينتمون الى ٍ
يسكن املستعمرات والبعض اآلخر في املتروبول« .الثورة الفرنسية» تصبح
ثــورة جميلة فقط إذا مــا تناسينا مظاهر «الـحــرب األهـلـيــة» فيها ـ ـ وهــذا ال
يقتصر على مرحلة «الــرعــب» ،بل القمع العسكري ضـ ّـد «أعــداء الـثــورة» في
ً
ّ
للتمرد فــي غرب
الفترة الــاحـقــة ،فيذكر آرمـيـتــاج مـثــا ّأن القمع «ال ـثــوري»
فرنسا كـ ّـلــف أكـثــر مــن  150ألــف ضحية .بمعنى آخ ــر« ،ال ـثــورة» هــي حـ ٌ
ـرب
أهلية تنتصر فيها وتـ ّ
ّ
فتسمي املــاضــي مــا تشاء (من
ـؤســس لعهد جــديــد،
هنا ،االنقالب العسكري ،السريع والناجح ،غالبًا ما يطلق على نفسه اسم
مهم ّ
«ثــورة») .هذا ٌ
درس ٌّ
ملحبي «التثوير» ،وملن يعتقد أن الثورة هي «الحل
ّ
السهل» .قبل أن تعلن ثورتك ،انظر الى املجتمع وموازين القوى ،وفكر في
حرب أهلية ،وهل أنت ٌ
املسألة على ّأنها ٌ
قادر على الفوز فيها قبل أن تشعلها؟
(في فلسفة األميركي جون راولز ،الشرعية الوحيدة في الحرب األهلية هي
للطرف الــذي يعتمد أجندة تقدمية تحتوي جميع املواطنني وتساويهم ،وال
تفرق وال ّ
ّ
تميز وال تقصي أحدًا).
خاتمة
ً
في كتاب آرميتاج مشاكل عديدة ،ال مجال لذكرها هنا ،فهو ـ مثال ـ يكتب
ّ
تأريخًا عن الحرب األهلية في الفكر الغربي فحسب ّ
ويقدمه على أنــه تأريخ
يصر آرميتاج ّ
ّ
عاملي.
بشدة على أهمية التعريفات والتصنيفات ،ألنها ـ في
ّ
رأيه ـ ّ
تحدد «الحقوق القانونية» للناس في حالة الحرب ،وحق التدخل والحماية
ّ
وإنقاذ املدنينيّ ،
كأن هذه «الحقوق» هي ٌ
ولكن هناك
واقع قائم في عالم اليوم.
ّ
أيضًا أمثوالت ّ
مهمة ،إذ يقول آرميتاج إن الحروب األهلية تختلف عن تلك بني
ً
ّ
الدول في جانبني :هي أطول إجماال ،تستغرق ما معدله عشر سنوات ،وهي ال
ّ
لطرف على آخر (على عكس الحروب الدولية
ساحق
انتصار
تنتهي إل عبر
ٍ
ٍ
ٍ
التي تختم أكثرها معاهدات وتسويات) .هذه النتيجة ،التي تدعمها أمثلة التاريخ،
ُ
ّ
تبطل املقولة األخالقوية عن أنه «ال يوجد رابح في الحرب األهلية» .على العكس
يقول آرميتاج ،فإن الحروب الداخلية التي انتهت الى «تسوية» وضمانات دولية
غالبًا ما تعود الى االندالع ما إن يغيب دور الضامن الخارجي .من الساذج ،إذًا،
ّ
تستخف بالحرب األهلية وبرعبها وأهوالهاّ ،
ولكن من الخطير ،في اآلن ذاته،
أن
ّ
تصدق بأنها غير قابلة للكسب.
أن

