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دراسات��

فلسطين وإسرائيل وشعرية اإلبادة الجماعية )*(

مارك ليفاين

أستاذ تاريخ الشرق األوسط في جامعة كاليفورنيا، وأستاذ زائر في مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة 

لوند - السويد.

 إيريك شيفيتس

أستاذ في الدراسات األمريكية والعلوم اإلنسانية، جامعة كورنيل - نيويورك.

ترجمة: محمد المحفلي )**(

زميل باحث زائر في مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة لوند - السويد.

.

تستحضر »اإلبادة الجماعية«  إلى الذهن محارق البشر، وجبال الجماجم، والمقابر الجماعية، 

متعصبو  فعله  وما  الكمبوديين،  بمواطنيهم  الحمر  والخمير  أوروبــا،  بيهود  النازيون  فعله  ما  وهو 

والــدمــار  لــلــمــوت  مــمــارســة  بــوصــفــه  المصطلح شنيعاً  ويــبــدو  ــدا.  ــ روانـ فــي  الــتــوتــســي  بأقلية  الــهــوتــو 

أنها قد  أو  الجريمة  الجماعية بمنزلة اإلنذار؛ فعندما تحدث هذه  االجتماعي، كما أن االتهام باإلبادة 

حدثت بالفعل، فإنه ينبغي أن يترتب على ذلك االتهام أثر في الجناة.

ب التاريخ السياسي لمصطلح اإلبادة الجماعية في القانون والفقه  تستند مقاربتنا هذه إلى تَعقُّ

القضائي، ومقارنة بعض السياقات التي يشير إليها المصطلح سواء تلك السياقات التي حدثت فيها 

ت فيها مساءلة مرتكبي الجرائم. مع األخذ بعين االعتبار أين  ممارسة اإلبادة الجماعية، أو تلك التي تمَّ

ولماذا يوجد عدم وضوح في بعض استخداماته، كما نقدم بعض األفكار حول التوظيف السياسي 

للمصطلح والضرر الذي يصاحب تهمة اإلبادة الجماعية.

التي قد تترتب على اإلبادة الجماعية، فإن  ويمكن القول إنه بسبب خطورة العواقب المحتملة 

يزيد  قد  ما  وهــذا  قوته،  بإضعاف  يهدد  القانوني  تعريفه  مع  تتفق  ال  بطريقة  المصطلح  استعمال 

علينا  ولكن  الدولة.  قبل  من  عنيفة  لممارسات  ضحايا  يقعون  الذين  بأولئك  خطورة  الضرر  إلحاق 
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أن نبحث األمر مع الجهات المختصة بتقرير ما هي المعايير التي تم االعتماد عليها، لتحديد ما إذا 

المصطلح  بالمقابل، من يستعملون هذا  لكن  يبرره.  ما  له  الجماعية  اإلبــادة  استعمال مصطلح  كان 

مع  الحكومة  تعامل  لــوصــف  مسوغًا  يتخذونه  فإنهم  القانونية(  مــحــدداتــه  مــع  تتفق  ال  )بطريقة 

من  كثيراً  الشرطة  قتل  الضوء على  لتسليط  الوحيد  السبيل  يكون هذا هو  فربما  السود؛  األمريكيين 

األشخاص الُعزَّل، ومقارنة هذا األمر باإلعدام خارج القانون الذي كان نتيجة مباشرة الستعباد السود. 

حيث يعد الرق نظام إبادة جماعية، سواء في استباحة دماء السود، أو في فرض الموت االجتماعي 

لحياة  واالجتماعي  المادي  التدمير  في  المعاصر)1(  الجماعي  السجن  نتائج  وتظهر  المستعبد.  على 

السود ومجتمعاتهم، الذين يشكلون النسبة الكبرى في السجون األمريكية، ويوفر هذا مصدراً جديداً 

إن  القول  السياق يمكن  العبودية. في هذا  األجر، بشكل ال يختلف عن  للسخرة والعمل غير مدفوع 

السجن  المستمر، وكذلك  الشرطة  النظر بجدية في كارثة عنف  األمريكيين على  إرغام  إلى  الطريقة 

فإن  مماثلة  فيهم. وبطريقة  يؤثر  الذي  األكثر وحشية  العنف  بتاريخ  للسود، هي ربطهم  الجماعي 

وظلم  اضطهاد  ضد  يناضلون  الذين  الفلسطينيين  قبل  من  الجماعية«  »اإلبـــادة  مصطلح  استعمال 

ممنهج على المدى الطويل الذي يعانونه منذ عام 1969، بل في الواقع منذ عام 1947، قد مكنهم 

من الدفع بمحادثات سالم مع اإلسرائيليين، ولوال ذلك لما كان لتلك المحادثات أن تبدأ.

يزال تطبيقه محل  ال  ذلك  له معنى، ومع  الجماعية مصطلح  اإلبــادة  القول« ألن  »يمكن  نكتب 

وتاريخية.  وسياسية،  واجتماعية،  قانونية،  مختلفة:  نظر  من وجهات  تعريفه  يمكن  كبير.  اختالف 

إلى تجارب وافتراضات ومعايير تقييمية مختلفة. يعتمد تحديد - بشكل  جميعها مترابطة وتستند 

ارتكبت  قــد  أخــرى  حكومة  أي  أو  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  أو  إسرائيل  كانت  إذا  مــا   - معقول 

جرائم إبادة جماعية، على نطاق تلك االتهامات وهدفها، وما إذا كانت سياسية أو قانونية. ومن أجل 

عليها  المنصوص  المعايير  مع  يتفق  معيار  أي  فإن  الجماعية،  لإلبادة  قانوني  مفهوم  إلى  ل  التوصُّ

الجماعية  المقارنة بين االدعاءات واألحكام الصادرة عن قضايا اإلبادة  الدولي، يقتضي  القانون  في 

الدولية،  الجنائية  الدولية، والمحكمة  العدل  الدولية، مثل محكمة  المحاكم  بتتها  التي سمعتها و/أو 

ومختلف المحاكم المتخصصة المكلفة باتخاذ مثل هذه األحكام. 

ما  الجزم  إلــى  تــؤدي  ال  ربما   - الحقًا  سنوضح  كما   - تفصياًل  األكثر  التحقيقات  حتى  ولكن 

تحديد  معايير  أن  ذلك  للمفهوم،  األدنــى  الحد  تجاوزت  قد  معينة  سياسات،  أو  ممارسات،  كانت  إذا 

اإلبادة الجماعية المستخدمة حاليًا ال تزال غامضة بشكل متعمد، وال تزال األحكام القضائية محدودة 

وحديثة؛ إذ يعود تاريخها إلى عشرين عاماً. وعليه نستعرض هنا المعايير القانونية والمنطقية، في 

المتحدة األمريكية في ما يتعلق بسجلهما  إلى إسرائيل والواليات  الموجهة  االتهامات األخيرة  سياق 

السياسي  التوظيف  توسع  ضــوء  فــي  العنف  سياقات  تقييم  يمكن  كيف  نقترح  وأخــيــراً  القانوني، 

واالجتماعي للمصطلح.

)1(� يطلق مصطلح السجن الجماعي )Mass Incarceration( من قبل علماء االجتماع والباحثين ويقصدون 

به الزيادة الكبيرة في نسبة األمريكيين السود في السجون األمريكية بفعل القوانين العنصرية التي شجعت على 

ذلك )المترجم(.
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أواًل: نشأة اإلبادة الجماعية

تضمن كثير من الصراعات والحروب عبر تاريخ البشرية الكثير من أعمال القتل الجماعي ضد 

مجموعات سكانية بكاملها، وهي يمكن وصفها اليوم - بشكل ال لبس فيه - بأنها إبادات جماعية. 

ففي القرن الثامن الميالدي تسببت ثورة لوشان في الصين والغزو المغولي ألوراسيا بمقتل ما يعادل 

العالميتين  الحربين  نتائج  المعاصرة، وهو ما يجعل  السكانية  بالقياسات  البشر  الماليين من  مئات 

مجتمعة تبدو متقزمة أمام هذه النسبة. وخالل القرنين الماضيين، تم استهداف المدنيين - على نحو 

الجيوش؛  نفوذ  توسع  منها  متعددة،  عوامل  إلى  ذلك  ويعود  النطاق؛  واسعة  قتل  بأعمال   - متزايد 

بعيدة  والــصــواريــخ  جــواً،  المحمولة  والقنابل  للمدفعية،  سمحت  التي  األسلحة  في  التقني  والتقدم 

»أيديولوجيات شمولية« تشجع  العدو؛ وصعود  أراضي  الخلفية من  المناطق  إلى  بأن تصل  المدى، 

 ،)Alexander Downes( داونــز  ألكسندر  أشــار  وقــد  العدو.  مجتمع  أعضاء  جميع  ضد  العنف  على 

إلى أنه في حروب القرن العشرين، سقطت »أعداد هائلة من الضحايا المدنيين« وتم »التنكيل بهم« 

أخالقي  غير  عمل  المدنيين  استهداف  أن  على  الــرأي  في  توافق  فيه  بــرز  الــذي  الوقت  في  وتحديداً 

الذي   ،)IHL( الدولي  اإلنساني  القانون  عنوان:  تحت  شكله  اإلجماع  هذا  أخذ  وقد  حظره.  وينبغي 

يعود أصله إلى أواخر القرن التاسع عشر.

واالعــتــبــارات  العسكرية  الــضــرورة  بين  تـــوازن  فــرض  يــحــاول  بلد  أول  المتحدة  الــواليــات  كانت 

السياسي  الفيلسوف  أصــدره  الــذي   ،)Lieber Code( ليبر  قانون  وكــان  الحرب.  شن  في  اإلنسانية 

األمريكي فرانسيس ليبر)Frances Lieber(  ووقعه الرئيس أبراهام لينكولن في عام 1863، عبارة 

الحرب  وأعــراف  قوانين  من  الممارسات«  »أفضل  اتخذت  التي  العسكرية  األوامــر  من  مجموعة  عن 

لتحكم جيش االتحاد خالل الحرب األهلية األمريكية. ويتضمن القانون حظر الهجمات المتعمدة أو 

إلهام  المعادي. وقد أصبح قانون ليبر مصدر  المدنيين في الطرف  غيرها من أشكال إساءة معاملة 

الدولية  القوانين  تطوير  األولى في  الخطوات  اللتين شكلتا  1899 و1907  لعامي  التفاقيتي الهاي 

ضد  المتعمدة  الهجمات  تشمل  الحرب«  »جرائم  أو  االنتهاكات  أن  وحّددتا  المسلح،  للنزاع  الحديثة 

المدنيين خالل الصراعات بين الدول.

أعقبتها  فقد  ذلــك،  من  الضد  على  بل  لالنتهاكات،  حــّداً  تضع  لم  الجديدة  القواعد  هذه  أن  غير 

والحصار  األرمــن،  من  شخص  مليون  من  ألكثر  العثمانية  الدولة  بها  قامت  التي  الجماعية  المذابح 

ع على نحو مشابه )ولكن أقل من ذلك كثيراً( الذي قامت به دول الحلفاء )بريطانيا، وفرنسا،  المروِّ

وروسيا، وبولندا( ضد دول المحور )ألمانيا، والدولة العثمانية، والنمسا، والمجر، وبلغاريا(، خالل 

الحرب العالمية األولى. لم يكن هناك توجه رسمي ضد جرائم الحرب ناهيك بمساءلة الجناة. ولكن 

قوات  أواًل  استخدمته  مصطلح  وهو  اإلنسانية«،  ضد  »الجرائم  مفهوم  تطوير  ألهمت  األحــداث  هذه 

»اإلبادة  مفهوم  ذلك  وبعد  لألرمن،  العثمانية  المذابح  لوصف  األولى  العالمية  الحرب  الحلفاء خالل 

بعد  نورمبرغ  قانونية، حتى محاكم  أي خاصية بوصفها مفاهيم  لم تحصل على  لكنها  الجماعية«، 

الحرب العالمية الثانية.



 دراسات - ليفاين وشيفيتس / 21

كما صاغ الباحث اليهودي البولندي رافائيل ليمكين )Raphael Lemkin(، مصطلح »اإلبادة 

الجماعية« في عام 1943. وقد استمر في المتابعة على مدى العقود الماضية من أجل الحصول على 

به بوصفه عماًل فظيعًا  االعتراف  يتم  أن  األرمــن يجب  العثمانيون ضد  به  بأن ما قام  اعتراف دولي 

ومجرمًا، أو ما أسماه - في األصل- »Crime of Barbarity« )جريمة البربرية( )في ورقة أكاديمية 

عام 1933( وتشمل القتل الجماعي، وكذلك »محاولة تدمير أمة وطمس شخصيتها الثقافية« بدافع 

من »االعتبارات العرقية أو القومية أو الدينية«.

لقد وفرت اإلبادة النازية لليهود والمجموعات السكانية األخرى في ألمانيا والدول التي احتلتها 

 »Genocide« في أوروبا الفرصة لرفايئل ليمكين من أجل الدفع بحجته، ليسمي هذا النوع من العنف

العشائر( والالحقة  )العرق،   »Génos« القديمة  اليونانية  الكلمة  بين  التي تجمع  الجماعية(،  )اإلبادة 

 (American ســكــوالر  أميريكان  مجلة  فــي   1946 عــام  نشرت  مقالة  فــي  )قــتــل(.   Cide الالتينية 

(Scholar، شرح فيها الباحث تعريف المصطلح، موضحًا أنه ينطوي على »الطمس الشامل لألمة«، 
البلدان. واألهم من ذلك،  السكاني »ديمغرافياً وثقافيًا« داخل  الماليين وتدميرهم«، والتدمير  و»قتل 

رأى ليمكين أن اإلبادة الجماعية تعد جريمة دولية؛ إذ إن ارتكابها كان يهم جميع الدول، وليس فقط 

تلك المتأثرة مباشرة، وكجريمة يمكن أن تحدث خالل زمن السلم وكذلك في زمن الحرب.

بأن  ليمكين  يحاجج  أن  المستغرب،  مــن  ليس  الثانية،  العالمية  الــحــرب  خلفية  إلــى  وبالنظر 

هو  النهاية  في  القصد  يكون  عندما  األفـــراد،  ضد  أعمال  خــالل  من  تتم  أن  يمكن  الجماعية  »اإلبـــادة 

إبادة المجموعة بأكملها التي تتألف من هؤالء األفراد... وعالوة على ذلك، فإن القصد اإلجرامي لقتل 

الممنهج  اإلجــرام  وحالة  والترصد،  اإلصــرار  يظهر سبق  المجموعة  هــذه  مثل  أفــراد  تدمير جميع  أو 

السياسية  الــمــؤســســات  »تفكيك  الخطة  هــذه  أهـــداف  تــكــون  وقــد  للعقوبة«.  مــشــدداً  ظــرفــاً  بوصفه 

واالجتماعية والثقافة واللغة والوطنية والمشاعر، والدين، والوجود االقتصادي للمجموعات الوطنية، 

والقضاء على األمن الشخصي والحرية والصحة والكرامة وحتى حياة األفراد الذين ينتمون إلى هذه 

الجماعات«. وفي عام 1946، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة الجديدة )التي أنشئت في العام 

في وجود  الحق  »إنكار  على  تنطوي  الجماعية  اإلبــادة  أن  على  ينص  الــذي   )1(  96 القرار  نفسه(، 

جماعات بشرية بأكملها«.

وبفضل عمل ليمكين وشغفه، أصبح هذا المصطلح محوراً في التحول الثوري للقانون الدولي 

 - حديثاً  والمعرَّفة  المسماة   - الجريمة  بسبب  النازيون  حوكم  وقــد  الثانية.  العالمية  الحرب  عقب 

وأقرت اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها من قبل األمم المتحدة في عام 1948، 

والثالثة من  الثانية  المادتين  اإلنسان. وكما هو منصوص عليه في  قانون دولي لحقوق  أول  وظهر 

االتفاقية، فإن اإلبادة الجماعية تتضمن عنصراً »معنويًا« و»ماديًا« على حد سواء، وتعرف بأنها »نية 

تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليًا أو جزئياً على هذا النحو«. ويشمل ذلك ارتكاب 

أعمال القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وإلحاق الضرر عمداً في ظروف حياة جماعة 

األطفال  نقل  الــوالدة، و/أو  منع  إلى  ترمي  تدابير  أو جزئيًا، وفرض  كلياً  المادي  تدميرها  تستهدف 

قسراً خارج المجموعة المضطهدة.
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ووفقاً التفاقية اإلبادة الجماعية، فإنه حتى وإن لم يشمل الموت والتدمير معظم أو حتى بعض 

حياتها«.  نمط  لتغيير  كافياً  يكون  أن  »يجب  وتنظيمه  العنف  فــإن  المستهدفة،  المجموعة  أعضاء 

التآمر  القانون  عليها  يعاقب  التي  األفعال  تشمل  الجماعية،  اإلبــادة  اتفاقية  من  الثالثة  المادة  وفــي 

لم  األعمال، حتى وإن  التواطؤ في هذه  الجماعية، فضاًل عن  اإلبــادة  ارتكاب  والتحريض ومحاوالت 

تنفذ بنجاح. وقد تم الحفاظ على هذا التعريف األساسي وتعزيزه في العقود السبعة التالية، بما في 

.)ICC( ذلك في نظام روما األساسي لعام 1998 إلنشاء محكمة جنائية دولية

وعلى الرغم من هذه االستمرارية في التعريف القانوني لإلبادة الجماعية منذ عام 1948، فإن 

المصطلح لم يكن ثابتًا. وفي الوقت الذي يجري فيه التفاوض على االتفاقية، كان الخبراء، بمن فيهم 

ليمكين، يدفعون من أجل تضمين تعريف الجريمة مكونًا ثقافيًا صريحًا، تعارضه الواليات المتحدة 

الجماعية  اإلبــادة  دعــاوى  تتابع  أن  يمكن  المضطهدة  األقليات  أن  من  كبيراً  خوفاً  هناك  ألن  بشدة، 

بزعم تدمير ثقافتها أو استيعابها القسري في المجموعة المهيمنة. وبالمثل، فإن تعريف الجماعات 

المحمية استبعد عمداً الحركات السياسية أو األحزاب، على الرغم من أنها - أو ربما ألنها - كانت من 

بين أكثر األهداف شيوعًا لعنف الدولة على نطاق واسع.

ثانيًا: تطوير القانون الدولي

على مدى أكثر من عقد بعد صدور اتفاقية اإلبادة الجماعية في عام 1948 واتفاقيات جنيف 

الــدولــي. ولــكــن مــع زوال  الــقــانــون  الــبــاردة مواصلة تطوير  الــحــرب  ــدت  1949، جــمَّ األربـــع فــي عــام 

القانون الدولي لحقوق  المستعمرات األوروبية وصعود الدول المستقلة حديثًا، بدأ عصر جديد من 

يدين  الــذي  المستعمرة  والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  بشأن   1960 إعــالن  ذلك  وشمل  اإلنسان. 

»االستعمار بجميع أشكاله ومظاهره« )بما في ذلك المستوطنات غير القانونية التي أنشأها السكان 

التمييز العنصري  المستعمرون(. وقد ربطت، صراحة »االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

لعام 1965« العنصريَة الهيكليَة)2( الجارية باالستعمار. 

1973« هذه الجريمة  تدين »االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 

وتعتبرها »جريمة دولية ضد اإلنسانية«؛ فهي »العنصرية الالإنسانية« التمييزية التي ترتكبها الدولة 

والتي يرتكبها أفراد الدولة بهدف إقامة هيمنة مجموعة عرقية من األشخاص على أي مجموعة عرقية 

أخرى واضطهادها وقمعها بشكل منهجي. وقد تم تأكيد الطبيعة اإلجرامية ألي نظام فصل عنصري 

القوانين  هذه  كل  وتعتبر   .1998 لعام   )ICC( الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  في 

»قطعية«، بمعنى أن كل بلد ملزم قانوناً باحترامها، سواء كان موقعاً هذه االتفاقيات أم ال، وبغض 

النظر عن مصالحها االستراتيجية الخاصة.

العامة  السياسات  ممارسات  على  القائمة  العنصرية  هي   )Structural Racism( الهيكلية  العنصرية   �)2(

أو  اللون  أو  العرق  على  قائمة  معينة  منطلقات  ومن  ومنظم،  منهجي  عمل  وفق  الثقافية  والتمثالت  والمؤسسات 

األيديولوجيا.. إلخ. )المترجم(.
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وقـــد تـــم تــطــويــر الــتــطــبــيــق الــقــانــونــي لــجــريــمــة اإلبـــــادة الــجــمــاعــيــة مـــن خـــالل عــمــل محكمتين 

في  بهم  المشتبه  الحرب  مجرمي  لمحاكمة  التسعينيات،  في  المتحدة  األمــم  أنشأتهما  متخصصتين 

المحكمة  الدولية )ICC(. حيث أنشئت  الجنائية  المحكمة  يوغسالفيا السابقة ورواندا، وكذلك إنشاء 

لرواندا  الدولية  الجنائية  والمحكمة   ،1993 عام  في   )ICTY( السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  الجنائية 

)ICTR( في عام 1994، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية بالظهور في عام 2002، عندما تم تجاوز 

الحد األدنى من الموقعين على نظام روما األساسي.

لم يكن من السهل أن تعمل هذه المؤسسات القانونية على التحقيق في االتهامات ومقاضاتها، 

ففي الواقع كانت هناك معارضة قوية منذ البداية. وقد قاومت بلدان كثيرة منذ فترة طويلة تصنيف 

فئة اإلبادة الجماعية حتى في أشد الحاالت تطرفًا، ألن هذه البلدان وعمالءها وحلفاءها قد انخرطوا 

في أعمال عنف يمكن أن تندرج تحت تعريف اإلبادة الجماعية، وألن القيام بذلك في سياقات أخرى 

االقتصادية  أو  االستراتيجية  أو  العسكرية  اآلثــار  عن  النظر  بغض  فــوراً،  وقفها  على  بالعمل  يلزمها 

 - الخصوص  وجه  على   - المتحدة  الواليات  عارضت  وقد  بذلك.  للقيام  عليها  المترتبة  والصعوبات 

وسم الحالتين المتولدتين لإلبادة الجماعية في حقبة ما بعد الحرب الباردة على هذا النحو؛ كما في 

حالة البوسنة، حيث طلبت إدارة كلينتون من المحامين الحكوميين - على حد تعبير محام سابق في 

وزارة الخارجية - »أداء الجمباز القانوني لتجنب تسمية هذه باإلبادة الجماعية«، وعملت بالمثل في 

المطالبة بتحرك عملي ضد  العام من أجل  الرأي  أن »تهيِّج  الرواندية خشية  الجماعية  اإلبادة  خضم 

تلك اإلبادة«. وعلى النقيض من ذلك، كانت إدارة بوش تسرع في استدعاء مصطلح اإلبادة الجماعية 

في دارفور، في حين كانت إدارة أوباما أكثر تردداً في إدانة النظام السوداني.

 - األقــل  - على  المتحدة  األمــم  فاعلة، فقد حاولت  عالمية  الرغم من خوف ومعارضة جهات  وعلى 

محاسبة المسؤولين عن عمليات اإلبادة الجماعية األخيرة من طريق المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 

السابقة (ICTY) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)، ومن ثم الحقًا من خالل المحكمة الجنائية 

بشأن  هامة  مناقشات  إجــراء  إلى  المحاكم  هذه  خالل  من  جرت  التي  المحاكمات  وأدت   .(ICC) الدولية 

أفضل طريقة لتعريف اإلبادة الجماعية. ولكن من المؤسف أن أياً من هذه المحاكم لم تقدم توضيحات 

الموت  نطاق  يكون  مــدى  أي  إلــى  وهــو:  االتفاقية،  في  الـــوارد  التعريف  في  غموضًا  األكثر  الجانب  عن 

والدمار جزئياً )في جزء( من تدمير مجموعة محمية؟ 

بين  المتبادلة  االتهامات  قضية  في   2015 شباط/فبراير   3 الدولية  العدل  محكمة  حكم  يعد 

لتقديم  الدوليين  القانونيين  قبل  من  شمواًل  األكثر  األخيرة  المحاوالت  بين  من  وصربيا)3(  كرواتيا 

تعريف أكثر دقة. تسأل المحكمة، في حكمها، على وجه التحديد في مسألة »معنى ونطاق« تدمير 

أن  كرواتيا  رأت  وقــد  جزئياً«.  المجموعة«  تدمير  و»معنى  المجموعة«  تدمير  و»حجم  »مجموعة« 

»القصد المطلوب ال يقتصر على نية تدمير المجموعة مادياً، بل يتضمن أيضًا النية لوقفها عن العمل 

)3(�  قضية كرواتيا- صربيا، قضت فيها محكمة العدل الدولية في عام 2015 برفض االتهامات المتبادلة بين 

البلدين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقد ادعى كل طرف أن اآلخر ارتكب جرائم إبادة جماعية أثناء الحرب التي 

دارت بعد االنفصال عن يوغوسالفيا السابقة التي استمرت بين 1991 - 1995 )المترجم(.
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أيضًا  أن تشمل  للمجموعة فحسب« ولكن يمكن  المادي  »التدمير  االتفاقية ال تعني  أن  أي  كوحدة«. 

نية  هو  يهم  ما  أن  ورأت  المجموعة،  لتدمير  العملية  المقاربة  هذه  صربيا  ورفضت  ثقافتها.  تدمير 

تدمير المجموعة بالمعنى المادي، حتى لو كانت األفعال المدرجة في المادة الثانية قد تبدو أحيانًا 

أقل من أن تسبب هذا التدمير.

وعند بت هذه المسألة، أشارت محكمة العدل الدولية )ICJ( إلى أنه في حين أن اإلبادة الجماعية 

المطاف ومن ثم  إلغاؤها في نهاية  المسودة األصلية لالتفاقية، فإنه قد تم  أُدرجــت في  الثقافية قد 

للمجموعة  البيولوجي  أو  المادي  بالتدمير  االتفاقية  في  اإلبــادة  نطاق  تحديد  ذلك  على  بناء  »تقرر 

اإلبــادة  إجــراء  اعتبار  فيها  ينبغي  ال  التي  الحاالت  في  أنه حتى  يعني  هذا  أن  المحكمة  فقط«. ورأت 

أن  ينبغي  فإنه  المجموعة،  ألعضاء  البيولوجي  أو  المادي  بالتدمير  مباشر  بشكل  متعلقًا  الجماعية 

البيولوجي  التدمير  أو  المادية  األهــداف  تحقيق  بقصد  المرتكبة  األفعال  »يشمل  أنه  على  إليه  ينظر 

للمجموعة، كلياً أو جزئياً«.

 ثالثًا: البيولوجيا مقابل الثقافة:

دروس من تجربة األمريكيين األصليين لإلبادة الجماعية

فتصنيف  الثقافي.  الــجــانــب  عــن  البيولوجي  أو  الــجــســدي  الــجــانــب  فصل  الــواقــع  فــي  يستحيل 

فكرة  يجعل  البيولوجي  جــوهــره  مــن  بــداًل  السياسي  جــوهــره  على  اعــتــمــاداً  للعرق  االجتماعي  البناء 

»الديمومة« و»االستقرار« مجرد إدعاءات كاذبة في هذا العرق. على سبيل المثال، في القرن السادس 

من  المتعصبة  المسيحية  المذاهب  ونشر  الدين  يضعون  لألمريكتين  األوروبــيــون  الغزاة  كان  عشر، 

تلك  أنفسهم عن  بها  أساسية يميزون  األصلية، كفوارق  الشعوب  الموجودة في  جانبهم، و»الوثنية« 

العرق  َبْيَلَجة  بدأت  وقد  و»التوحش«(.  »التحضر«  بين  الفرق  يعّدونه  ما  آخر  بتعبير  )أو  الشعوب، 

استخدمت  التي  العلمية«،  »العنصرية  ظهور  خــالل  من  عشر  الثامن  القرن  في   (Biologization)
العنصرية  وتستبعد  واالستعمارية.  اإلمبريالية  مشاريعهم  في  بالتفوق  األوروبيين  مزاعم  لتبرير 

العلمية حتى إمكان التحسين الثقافي، ألن التسلسل الهرمي في هذا النظام ثابت في الطبيعة؛ فهو 

يوفر أساساً منطقياً مستقراً )متجاوزاً( السياسات العنصرية وغيرها من السياسات القمعية، بما في 

ذلك اإلبادة الجماعية المحتملة. وهكذا، فإن تعريف »العرقي« ينطوي على إشكالية بطبيعته ألنه ال 

يوجد تعريف واضح لـ»العرق« من حيث المصطلحات البيولوجية. )تعترف االتفاقية الدولية للقضاء 

على جميع أشكال التمييز العنصري ضمنًا بالطابع اإلشكالي لمصطلح »العرق« عندما تصف التمييز 

العنصري بعبارات عامة، على أنه يعني »أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق 

أو اللون، أو األصل القومي أو اإلثني ...«(. 

يمكن فصله  ال  أنه  الواضح  فمن  بيولوجياً،  األول تصنيفاً  المقام  في  ليس  العرق  كان  إذا  لــذا، 

للمجموعة  الثقافي  التدمير  تنطبق على  أن  ينبغي  بالضرورة  الجماعية«  »اإلبــادة  إن  ثم  الثقافة،  عن 

وكذلك تدميرها المادي. حالة السكان األصليين ألمريكا هي خير مثال على ذلك. ويقدر الديمغرافي 

 1492 عام  والجنوب  الشمال  في  األمريكتين  سكان  عدد   )Russell Thornton( ثورنتون  روســل 
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قام  التي  الجماعية  اإلبــادة  أدت  العشرين،  القرن  وبحلول  نسمة.  مليون  وسبعين  اثنين  من  بأكثر 

وأربعة ماليين ونصف  أربعة ماليين  بين  ما  إلى  السكان  إلى خفض عدد  األوروبــي  االستعمار  بها 

المليون. في الواليات المتحدة، في ما سيصبح 48 والية، تقدر أرقام ثورنتون عدد السكان البالغ في 

القرن  نهاية  250,000 نسمة مع حلول  إلى  انخفضت  بأكثر من خمسة ماليين نسمة،   1492 عام 

الواسع  باالنتشار  تمثلت  التي  البيولوجية  والحرب  العرقي  والتطهير  الحرب  التاسع عشر من خالل 

للجدري، وحجب التطعيم واللقاح عن السكان األصليين )وكالهما تطور في القرن الثامن عشر(. ما 

إبادة  تجربة  األصليين بوصفها  أمريكا  تجربة سكان  يمثل  والدمار  الموت  أن مستوى  في  من شك 

غيرها  أو  المتحدة  الواليات  تعترف  لن  كما  النحو،  هذا  على  تصنيفها رسمياً  يتم  لم  ولكن  جماعية، 

إلى ما سيترتب على هذا  القريب، نظراً  المستقبل  التصنيف في  الحكومات في األمريكتين بهذا  من 

االعتراف من تداعيات أخالقية وسياسية، وربما قانونية.

ال  للعالم،  ورؤيتهم  لغاتهم  بــأن  ثقافياً  أنفسهم  يعرفون  األصليين  األمريكيين  مجتمعات  كل 

تحتوي على تعارض بين الطبيعة والثقافة. في الواقع، ال توجد فئة من »الطبيعة« متميزة أو منفصلة 

عن المحيط الثقافي أو االجتماعي. في الواليات المتحدة، لم يكن حتى منتصف القرن التاسع عشر، 

مع قضية الواليات المتحدة ضد روجرز 1846، حيث بينت أن مصطلح »الهندي األحمر« كان مصنفًا 

للقانون  القبائل - ومن ثم يخضعون  تبنيهم في  الذين تم  البيض  الرجال  العرق ليضع  على أساس 

التاسع  القرن  نهاية  في  نفسه،  المنوال  وعلى  المتحدة.  للواليات  الفدرالية  السلطات  تحت   - القبلي 

القبائل  على   (Blood-Quantum Regime) الــدم)4(  لنسبة  قانوناً  األمريكية  الحكومة  فرضت  عشر، 

القبائل نفسها هذا  الهنود الحمر. اعتمدت  48 والية من أجل تقليص عدد  األصلية في ما يقرب من 

النظام في ثالثينيات القرن الماضي بعد قانون إعادة التنظيم الهندي لعام 1934. كانت فكرة نسبة 

الدم دائمًا خيااًل بيروقراطياً ألن متطلبات العضوية القبلية تختلف جذريًا من قبيلة إلى قبيلة؛ وهذا 

ما يكشف عن األساس الثقافي والسياسي لما يعتبر قانونياً هوية عرقية. وبالفعل، في قرار مورتون 

العليا - على ما يبدو -  1974، نقضت المحكمة  (Morton v Mancari) الصادر عام  ضد مانكاري 

(BIA) ال تشكل  الهندية  الهندية في مكتب الشؤون  التوظيف  الموقف السابق بإعالن أن تفضيالت 

تمييزاً عنصريًا، ألن مصطلح الهندي األحمر في ظروف معيَّنة يشير إلى داللة سياسية، ال بيولوجية، 

وفي كلتا الحالتين تشكل سابقة في الفقه القضائي األمريكي. 

 ،1890 الهنود الحمر عام  التي ارتكبها الجيش األمريكي ضد  ومنذ مجزرة )الركبة الجريحة( 

المادي.  الطمس  غير  أخرى  بوسائل  المتحدة  الواليات  في  الحمر  للهنود  الجماعية  اإلبــادة  استمرت 

يأخذ  )الــذي  الداخلي  التعليم  القسري عن طريق نظام  االحتواء  المثال -  ويشمل ذلك - على سبيل 

منتصف  حتى  عشر  التاسع  القرن  أواخــر  من  استمر  والــذي  أســرهــم(  من  األصليين  السكان  أطفال 

الهنود  أطفال  ونقل  السبعينيات،  في  األصليين  السكان  لنساء  القسري  واإلعــقــام  العشرين،  القرن 

)4(� أصدر األمريكيون هذا النظام أو القانون عام 1705 لتحديد من يمكن أن يكون أمريكيًا أصليًا ومن ال 

يكون كذلك بناء على ما إذا كان األب أو األم أمريكياً أصليًا، ويترتب على هذا التحديد عدد من اإلجراءات والحقوق 

التي تميز بين السكان األصليين عن غيرهم من ذوي األصول األوروبية )المترجم(.
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الهندي  الطفل  رعــايــة  قــانــون  إقـــرار  مــع   1978 عــام  فــي  )انتهت جزئياً  البيض  مــن  أســر  إلــى  الحمر 

األحمر(، وحرمانهم االعتراف االتحادي بالقبائل، وعدم إدراج أفراد القبائل في سجالت قبائلهم من 

قبل القبائل نفسها. في هذه الحالة األخيرة، كما علَّمنا فرانز فانون، »المستعَمرون قد يقومون بعمل 

المستعِمرين«. 

هوية  تشكل  الــتــي  الثقافة  تدمير  يــكــون  مرحلة  أي  فــي  هــو:  هنا  نفسه  يــطــرح  الـــذي  الــســؤال 

الجماعة )مثل القيم التقليدية كاللغة وأنماط التفاعل مع أعضاء المجموعة من خالل روابط القرابة 

دون  مــن  الجماعية  ــادة  اإلبـ ارتــكــاب  يمكن  وببساطة،  جماعية؟  إبـــادة  فعل(  أو  )مــحــاولــة  الممتدة( 

د الطريق  التدمير المادي للمجموعة أو حتى جزء منها، على الرغم من أن التدمير المادي تاريخياً مهَّ

الــراهــن،  الــوقــت  األقـــل فــي  الــثــقــافــي؟ وعــلــى  للتدمير 

تفسير  فــي  بها  معترف  كفئة  الثقافة  استبعاد  فــإن 

اتفاقية اإلبادة الجماعية يحول دون جعلها جزءاً من 

المنوال  وعلى  الجماعية.  لــإلبــادة  القانوني  التحديد 

نفسه، تم استبعاد الجماعات السياسية أو االنتماءات 

الــعــضــويــة فــي حـــزب أو حركة  األيــديــولــوجــيــة )مــثــل 

معينة( بسبب الضغط الذي تمارسه الحكومات التي 

تحت  المنشقة  لــألحــزاب  اضطهادها  يقع  أن  تخشى 

عنوان اإلبادة الجماعية. وهو ما تم تبريره من خالل 

بأنها  الجماعية  اإلبـــادة  جريمة  تعريف  فــي  التركيز 

و»دوامــــًا«  »اســتــقــراراً«  أكــثــر  مجموعات  على  تــكــون 

تركها  أو  إلــيــهــا  االنــضــمــام  الــنــاس  يستطيع  ال  حــيــث 

»بإرادتهم«.

التعريف  توسيع  وتأثيرات  إمكانات  نستعرض 

القانوني لإلبادة الجماعية، ودور التعاريف والمناقشات غير القانونية )أي االجتماعية والسياسية( 

القائم الذي يشمل  القانوني  النظام  إلى  المقالة. واآلن، دعونا نعود  العملية في خاتمة هذه  في تلك 

المصطلح، حيث يظل حجم التدمير المادي/البيولوجي لمجموعة أو أفراد ذا أهمية قصوى.

رابعًا: مقياس اإلبادة الجماعية

في  الدولية  العدل  محكمة  رأت  المستهدفة،  للمجموعة  الــدمــار«  »حجم  بمسألة  يتعلق  ما  في 

قضية كرواتيا - صربيا، أنه »في غياب إثبات مباشر، يجب أن يكون هناك دليل أفعال على مستوى 

يثبت النية ليس فقط الستهداف أفراد معينين بسبب كونهم في مجموعة معينة، ولكن أيضاً لتدمير 

الجماعة نفسها كليًا أو جزئيًا«. أما حول أي مدى يجب أن يتأثر جزء من المجموعة قبل أن تعتبر هذه 

األعمال قد استوفت معايير اإلبادة الجماعية )بداًل من أن تكون »مجرد« جريمة ضد اإلنسانية(، فقد 

أشارت محكمة العدل الدولية إلى حكمها الصادر عام 2007 بشأن انطباق اتفاقية اإلبادة الجماعية 

على الحرب الصربية ضد البوسنة، والحظت أنه »من المقبول على نطاق واسع أن اإلبادة الجماعية 

ــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ بــــــــيــــــــن  الــــــــجــــــــمــــــــع  إن 

واأليـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــكــــامــــنــــة مــع 

الــعــنــف االســتــثــنــائــيــة ضد  أعـــمـــال 

وحــرمــان   ]...[ المدنيين  الــســكــان 

ــم  ــهـ ــقـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن مـــــــــن حـ

ــي تـــقـــريـــر الــمــصــيــر،  األســــاســــي فــ

وتدمير  السكان،  أغلبية  وتشتيت 

تقريباً،  الوطنية  المؤسسات  كــل 

إلــــى وصــــف ذلــك  يــــؤدي  يــمــكــن أن 

باإلبادة الجماعية.
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تم ارتكابها، حيث النية هي تدمير المجموعة ضمن نطاق جغرافي محدد... ]إذا[ كان جزء معيَّن من 

النتيجة،  الذي قد يدعم  لبقائها،  أمر ضروري  أنه  أو  للمجموعة ككل،  ]أي نموذجًا[  المجموعة رمزاً 

حين يكون الجزء جوهريًا في معنى ]القانون[«.

»تمثياًل  يعد   - النظر  قيد   - المجموعة  من  كان جزء  إذا  ما  تحديد  يتم  هنا هي كيف  المشكلة 

 (Navajo-Hopi Land) رمزيًا لها«. فخالل النزاع الذي دام أكثر من قرن على أرض نافاجو- هوبي

)في الواليات المتحدة األمريكية( - على سبيل المثال - تم إبعاد ما يقرب من اثني عشر إلى أربعة 

عشر ألفاً من النافاجوس قسراً من منازل أجدادهم في ما أصبح يعرف - بأمر من المحكمة - هوبي 

الند. وكانت آثار هذه اإلزالة مدمرة في التعبيرات النفسية واالجتماعية والثقافية لهؤالء الناس حيث 

. ومن بين هذه األسر  تعتبر األرض في ثقافات القبائل األصلية جزءاً من صلة القرابة، فهي كيان حيٌّ

عائالت في نافاجو، التي ال يوجد سوى عدد قليل منها ما زالت تطلق ما يسمى األراضــي المقسمة 

على هوبي، وهي من أكثر مناطق نافاجوس تقليدية، إذ تعد مستودعات للثقافة التاريخية، بما في 

الحبال السرية ألطفالهم  النافاجوس  أزيلوا منها - تقليدياً - حيث يدفن  التي  ذلك، بالطبع، األرض 

على أرضهم وعندما تموت أو يموت فرد نافاجو، يفترض أن تدفن أو يدفن مع حبله السري.

هل نحن نعتبر إذاً هذا »الجزء« »نموذجاً« ألكثر من ثالثمئة ألف من سكان نافاجوس؟ وما هي 

آثار هذه اإلزالة في ثقافة نافاجو؟ هذه التساؤالت - التي ليست بالغية - لم تنظر فيها المحاكم التي 

فرضت عقوبات ضد التطهير العرقي في هذه المنطقة؛ بداًل من ذلك، ركزوا على مجموعة محدودة 

العرقي«  »التطهير  أدناه، فإن  المتعلقة بحقوق األرض. عالوة على ذلك، وكما سنناقش  من األسئلة 

ليس في الوقت الحاضر قانونيًا جزءاً من التعريف القضائي لإلبادة الجماعية.

بيد أن تجربة نافاجو - هوبي تخبرنا أنه في حين قد يكون هناك سبب وجيه للتعريف القانوني 

لإلبادة من أجل االحتفاظ بـ »أرضية« ديمغرافية ال تأخذ األفعال )في مقابل النية أو التحريض( بعين 

االعتبار لتلبي الحد األدنى، مستندة إلى تحديد قانوني لإلبادة الجماعية إلى حد كبير على هذا النحو، 

 ،2015 لعام  الدولية  العدل  أن حكم محكمة  يبقى  ذلــك،  كبيرة. ومع  إشكالية  األمــر يشكل  هذا  فإن 

مثل قرارها لعام 2007، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية 

مثل  المتحدة  األمم  تجريها  التي  التحقيقات  من  وغيرها  الدولية  الجنائية  والمحكمة  لرواندا  الدولية 

ودارفــور،  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  المحتملة  الجماعية  اإلبــادة  عمليات  تــدرس  التي  تلك 

فإنه  الجماعية،  اإلبـــادة  أعمال  من  عماًل  معين  إجــراء  يعتبر  لكي  أنــه  بفهم  التمسك  إلــى  تميل  كلها 

األكبر وحتى  المجموعة  أداء  استمرار  أن  لدرجة  بيولوجي«  أو  مادي  »تدمير  على  ينطوي  أن  يجب 

بقاءها معرض للتهديد »بشكل قاطع« و»مقنع«. ويمكننا أن نتصور أن الحاالت الجارية أو التي تم 

استكمالها مؤخراً في السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وجمهورية ساحل العاج 

ستزيد من توضيح المعايير القانونية لمحاكمات اإلبادة الجماعية.

لرواندا  الدولية  الجنائية  والمحكمة  السابقة،  ليوغسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  الواقع 

االجتماعات  محاضر  )مثل  ومباشرة  موثقة  وبراهين  دامغة  أدلــة  هناك  تكون  عندما  أنــه  قررتا،  قد 

الجماعية، هو  اإلبــادة  نية  التي تتضمن غاية محددة( من  الخطط  أو  العامة  أو  الخاصة  البيانات  أو 

من  األقل  على  جوهري  جزء  »لتدمير  للجناة  الواضحة  والنيات  المرتكبة  الفظائع  مقياس  بالتحديد 



28 / المستقبل العربي - العدد 473

حكمها  اختتمت  الدولية  العدل  محكمة  أن  وبما  الحاسم.  العامل  هو  وهــذا  المستهدفة«  المجموعة 

الصادر في عام 2015 في قضية كرواتيا مع صربيا، فإن »اإلبادة الجماعية تفترض النية المسبقة 

لتدمير جماعة على هذا النحو، وليس إلحاق الضرر بها أو إزالتها من منطقة ما، بصرف النظر عن 

كيفية وصف هذه األعمال في القانون«.

 خامسًا: تطبيق مقاييس اإلبادة الجماعية

على تاريخ فلسطين وإسرائيل

يمكننا  الجماعية،  لإلبادة  القانوني  بالتحديد  المحيطة  الغامضة  المقاييس  فهمنا  أن  بعد  اآلن 

أن ننظر إلى اإلجراءات التي قامت بها إسرائيل خالل نصف قرن من احتاللها للضفة الغربية وغزة 

والقدس الشرقية، بل حتى بالعودة إلى حرب 1948، من أجل محاولة النظر في ما إذا كانت تشكل 

التي  الحوادث  التي تضمنت عشرات   ،1948 إبادة جماعية كليًا أو جزئيًا. دعونا نبدأ بحرب  جريمة 

شملت القتل العمد ألعداد كبيرة من المدنيين، وعدة مجازر، شملت عشرات أو مئات القتلى.

يقترح مارتن شاو )Martin Shaw( تفسيراً واسعًا لمفهوم اإلبادة الجماعية، مع إشارة محددة 

احتواء  إلــى  فقط  يهدف  ال  الجماعية  اإلبــادة  فعل  »إن  قائاًل  الفلسطينية:  والنكبة   1948 حــرب  إلــى 

إلى تحطيم وتدمير وجودهم االجتماعي. وهكذا، فإن  أو إخضاعهم، بل  السيطرة عليهم  أو  السكان 

اإلبادة الجماعية مخصصة، ليس بواسطة شكل معين من أشكال العنف، بل عن طريق العنف العام 

سبيل  على   - الفاصل  الحد  هو  ما  مثل:  األسئلة  بعض  يثير  شو  تفسير  أن  نقترح  وقد  والسائد...« 

المثال - بين االحتواء والتدمير؟ متى يصل االحتواء إلى تدمير الوجود االجتماعي للمجموعة؟ 

وبخاصة  »محدود«،  من  بــداًل  ومنتشراً«  »عاماً  العنف  يصبح  متى  تحديد  مسألة  أيضاً  وهناك 

غير  وفاته  تعتبر  ومــن  مقصوداً  هدفًا  وفاته  تعتبر  من  تحديد  على  أواًل  الحكم  ذلــك  يعتمد  عندما 

للمعايير  وفقًا  الجزئية«،  »المجازر  مثل  حجماً  األقــل  القتل  حــاالت  وفي  جانبياً«.  »ضــرراً  المتعمدة 

دعــاوى  في  بالفصل  المكلفة  المحاكم  مختلف  تستخدمها  التي  والبيولوجية(  )الفيزيائية  الضيقة 

النية في القتل الجماعي والتدمير االجتماعي لكي  اإلبادة الجماعية، يجب أن يكون هناك دليل على 

به بوضوح  يقصد  أن  العنف يجب  أعمال  من  نطاق عمل معين  أو  فإن مدى  إبــادة جماعية؛  تشكل 

تحقيق الهدف - حتى لو لم يتحقق - من التدمير المادي للمجموعة ككل.

الجناة، وهل يمكن توسيع  نية  »النية«. وبأي معايير يمكن تحديد  الحاسم هنا هو  المصطلح 

المتعمدة  اإلجــراءات  تؤدي بعض  أن  المرجح  من  بأن  المعرفة  لتشمل  الجماعية  اإلبــادة  ارتكاب  نية 

فيه  يمكن  آخــر  مجال  وهــذا  تحديداً؟  المعلنة  النية  هي  هــذه  تكن  لم  لو  الجماعية حتى  اإلبــادة  إلــى 

معايير  بشأن  مختلفة  استنتاجات  تصدر  أن  عام(  بوجه  )والمعرفة  االجتماع  وعلم  القضائي  للفقه 

ومحددات اإلبادة الجماعية.

من  ســـواء   ،1948 حــرب  خــالل  الصهيونية/اإلسرائيلية  األعــمــال  فــإن  شــاو  نظر  وجــهــة  ومــن 

للمدنيين،  المتعددة  الــمــذابــح  ســيــاق  فــي  أو  للفلسطينيين،  النطاق  الــواســع  العرقي  التطهير  حيث 

اإلقصائية«  و»القومية  االستيطاني«  »االحــتــالل  تعكس  ناشئة«  جماعية  إبـــادة  »عقلية  عــن  تكشف 
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الــجــمــع بين  إن  الــهــويــة، واأليــديــولــوجــيــات والــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة.  ثــم  الصهيونية ومـــن  وتــجــســد 

القتل  سيَّما  )وال  المدنيين  السكان  ضد  االستثنائية  العنف  أعمال  مع  الكامنة  واأليديولوجيا  النيات 

الجماعي و/أو تدمير قرى بأكملها تقريباً، التي تجسدها مذبحة دير ياسين ومعركة اللد(، وحرمان 

الفلسطينيين من حقهم األساسي في تقرير المصير، وتشتيت أغلبية السكان، وتدمير كل المؤسسات 

الوطنية تقريباً، يمكن أن يؤدي إلى وصف ذلك باإلبادة الجماعية. ومن ناحية أخرى، فإن االستثناء 

المتعمد للتطهير العرقي من اتفاقية اإلبادة الجماعية، حتى وإن كان السكان في جميع أنحاء العالم 

أكثر تجانسًا، كان  الهند وباكستان( قد جرى »تطهيرهم« من ديارهم لخلق مناطق  )أبرزها تقسيم 

هذا نقصاً أساسيًا متعمداً وكبيراً جداً في مدى نطاق عمل اتفاقية اإلبادة الجماعية.

والنكبة   1948 أهــمــيــة حـــرب  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

بأن  المعاصرة  االدعـــاءات  فــإن  تاريخيًا،  الفلسطينية 

قد  الفلسطينيين  إبادة جماعية ضد  ارتكبت  إسرائيل 

الغربية  للضفة  المستمر  احتاللها  على  أساسًا  ركزت 

والقدس الشرقية وقطاع غزة.

والتقييمات  التقارير  مــن  العديد  هناك  أن  كما 

التي أجرتها منظمات محلية ودولية رائدة في مجال 

حــقــوق اإلنـــســـان )بــمــا فــيــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 

المعلومات  مركز  ومنظمة  ووتــش  رايتس  وهيومان 

اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، والمركز القانوني لحماية 

فلسطين  ومــركــز  »عــدالــة«،  العربية  األقــلــيــات  حــقــوق 

لحقوق اإلنسان والحق، ومنظمة مراقبة السالم اآلن، 

أدلة  الخارجية األمريكية،  المتحدة، ووزارة  الدولية(، وكذلك تقدم األمم  الدفاع عن األطفال  ومنظمة 

قوية وحججًا دامغة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ال حصر لها وجرائم ضد اإلنسانية. وكثيراً ما 

المشروعة  العسكرية  األهــداف  بين  )التمييز  التمييز  لمبادئ  التفسيرات  أوسع  إسرائيل حتى  تنتهك 

أهداف  لتحقيق  الضروري  بالقدر  القوة  استخدام  من  )الحد  والتناسب  المقاتلين(  وغير  والمدنيين 

عسكرية مشروعة(.

تشمل قائمة الجرائم الموثقة: الهجمات القاتلة العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين، والمعاملة 

بأكملها،  مناطق  وإغــالق  عادلة،  محاكمة  في  الحق  من  والحرمان  الجماعي،  والعقاب  الالإنسانية، 

واالحتجاز  الــمــنــازل،  هــدم  وعمليات  بشرية،  ــاً  دروعـ السكان  واســتــخــدام  داخلها،  المدنيين  وحبس 

التحتية،  البنية  وتدمير  والنهب،  واالغتصاب،  األطفال،  والتعذيب، وسجن  والتعسفي،  القانوني  غير 

إلى  بالعودة  للمدنيين  السماح  ورفــض  ونفيهم،  السكان  وترحيل  القانون،  خــارج  القتل  وعمليات 

مواطنيهم  وتحركات  العسكرية،  غير  المستوطنات  إقامة  عن  فضاًل  الحربية،  األعمال  بعد  ديارهم 

األعمال  أثناء  إسرائيل  تصرفات  عن  النظر  وبصرف  المحتلة.  المناطق  هذه  في  اإلسرائيليين  اليهود 

إنها  حيث  بطبيعتها،  قانونية  غير  وغاياته  وأهدافه  لالحتالل  اليومي  العمل  فإن  الفعلية،  العدائية 

والموارد  المحاصيل  وسرقة  مشروعة  غير  بصورة  األراضــي  مصادرة  تشمل  إبطاء،  ودون  مستمرة 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فـــظـــاعـــة أعـــمـــال 

ــي الــمــحــتــلــة،  ــ إســرائــيــل فـــي األراضــ

وبــمــوجــب الــتــفــســيــرات الــقــانــونــيــة 

الــــحــــالــــيــــة لـــــــإلبـــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، 

فــإنــه مـــن الــمــســتــحــيــل - عــمــلــيــاً - 

أو  إسرائيلي  مسؤول  أي  مقاضاة 

أحـــد مــســؤولــي الـــدولـــة حـــول هــذه 

الجريمة.
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دين، وإعاقة بل وحظر تنمية  الطبيعية وتدميرها، وسرقة إمدادات المياه والتلويث والتسميم المتعمَّ

االقتصاد الفلسطيني الواقع تحت االحتالل. 

السيطرة«  »مصفوفة  بــأنــه   (Jeff Halper) هالبر  جيف  اإلســرائــيــلــي  الجغرافي  وصــفــه  مــا  إن 

الحركة  على  تقريباً  الكاملة  السيطرة  من  مستوى  على  ينطوي  المحتلة  األراضــي  على  اإلسرائيلية 

تقريبًا،  التزاماتها  كل  إسرائيل  فيها  تنتهك  إلى درجة  والسياسية  االقتصادية،  والتنمية  الفلسطينية، 

كما   - تتميز  المحتلة  األراضـــي  في  إسرائيل  تصرفات  إن  دولــيــاً.  بها  معترف  احتالل  قــوة  بوصفها 

وصفتها محكمة العدل الدولية - بـ »اإلفالت من العقاب«. وهذه اإلجــراءات والسياسات التي تستند 

العنصري، وحتى  والتمييز  الدولية مثل االضطهاد، واالستعمار،  الجرائم  بمعيار  تفي  إليها بوضوح 

الفصل العنصري.

سادسًا: موقف المسؤولين اإلسرائيليين من تدمير فلسطين

»حق«  المؤثرة  اإلعالم  اإلسرائيليين ووسائل  المسؤولين  من  العديد  اقترح  األخيرة،  السنوات  في 

الجماعية  اإلبـــادة  وحتى  واســع،  نطاق  على  القتل  إلــى  ودعــوا  الفلسطينيين،  على  القضاء  في  الــدولــة 

للفلسطينيين. على سبيل المثال، دعا حاخام الجيش الكبير، إيال قارم )Eyal Qarim(، صراحة إلى 

 - الحالية  العدل  وزيــرة  أعلنت  كما   - الفلسطينيات  يقصد  الحالة  هذه  في   - األغيار«  »نساء  اغتصاب 

أيليت شاكيد (Ayelet Shaked) - أن »الشعب الفلسطيني كله عدو« ودعت إلى تدميره، »بما في ذلك 

كبار السن والنساء والمدن والقرى والممتلكات والبنية التحتية«. وكما يتضح من المناقشة أعاله، فإن 

بيان شاكيد يعد دعوة ال لبس فيها إلى اإلبادة الجماعية، كما يوجه كبار المسؤولين اإلسرائيليين نداءات 

مماثلة تعمل على تشكيل سياسات الحكومة بشكل مباشر وتؤثر في مواقف الجنود اإلسرائيليين تجاه 

الفلسطينيين.

فإن  متخّلفة،  تــزال  ال  الدولية  التشريعات  في  التحريض  وعواقب  معايير،  أن  من  الرغم  وعلى 

اإلبــادة  على  العلني  التحريض  مالحقة  »يمكن  أنه  يبيِّن  المتحدة  الواليات  في  الهولوكوست  متحف 

بالتحريض  يتعلق  ما  اللغة في  اإلبــادة«. ويمكن حشد طاقة هذه  ارتكاب  يتم  لم  لو  الجماعية حتى 

المسؤولين في تحويل غزة  أو رغبة بعض  للعرب«  »الموت  بـ  تنادي  التي  بالدعوات  يتعلق  ما  وفي 

إلى »مقبرة«. فمع مرور السنوات، أصبحت اتهامات التحريض على ارتكاب اإلبادة الجماعية واضحة 

بشكل متزايد، وبخاصة عندما ترتبط بالجرائم على نطاق واسع التي ارتكبت في االعتداءات على غزة 

خالل العقد الماضي.

القانونية  التفسيرات  وبموجب  المحتلة،  األراضــي  في  إسرائيل  أعمال  فظاعة  من  الرغم  وعلى 

الحالية لإلبادة الجماعية، فإنه من المستحيل - عمليًا - مقاضاة أي مسؤول إسرائيلي أو أحد مسؤولي 

الدولة حول هذه الجريمة. وبكل بساطة، فإن عدد القتلى ونسبتهم من السكان الفلسطينيين سواء 

النزاعات  التي حدثت في  القتل  التاريخي لهم أو في الشتات، ال يرتفعون إلى مستويات  في الوطن 

والتي جرت فيها مالحقة مرتكبي اإلبادة الجماعية، ألن التفسيرات الحالية وإجراءات التنفيذ تتوقف 

على مسألة »المقياس«.
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عدد  بلغ  فقد  و2014،  و2009   2008 األعـــوام  في  غــزة  في  الــصــراعــات،  أحــدث  على  ركزنا  وإذا 

القتلى المدنيين تقريبًا 900 شخص في الفترة 2009-2008، وألف وخمسمئة شخص في عام 2014. 

كما قتل أكثر من مئة شخص من المدنيين خالل فترة الصراع المكثف في عام 2012. وإجمااًل فإن 

عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خالل السنوات الخمسين الماضية يشكل أقل من واحد في 

المائة من السكان الفلسطينيين في العالم اليوم.

على  يقوم  استراتيجي  منطق  أو  عسكري  تشريع  أي  فــي  لها  مبرر  وال  مرعبة  األرقـــام  هــذه  إن 

جانب  من  القوة  الستخدام  حــداً  يضع  الــذي  العسكري،  االحتالل  قواعد  أو  والتناسب  التمييز  معايير 

إسرائيل.  تفضلها  التي  العشوائية  والهجمات  الثقيلة  األسلحة  استعمال  ويحظر  االحتالل  شرطة  قوة 

ألن  الفلسطينيين،  قبل  من  اإلرهــاب  استخدام  أو  اإلسرائيلية  والوفيات  اإلصابات  هنا  نناقش  ال  )نحن 

الجماعية؛  اإلبــادة  على  تحريض  أو حتى  محاولة  بمنزلة  تكونا  أن  يمكن  أو  تكونان  قد  الحجتين  كال 

وألن نية العنف الفلسطيني ومجاله ضد اإلسرائيليين ال يعفيان أو يخففان من االنتهاكات اإلسرائيلية 

للقانون الدولي، ومن ثم فهما غير ذوي صلة بهذه المناقشة(. والسؤال المطروح أمامنا - في سياق 

التطور القانوني والفقهي لتاريخ اإلبادة الجماعية التي تم تناولها في ما تقدم - هو حول ما إذا كان 

مستوى العنف ضد الفلسطينيين، - سواء ما يتعلق بأعداد القتلى، أو األرقام األكبر كثيراً من الجرحى، 

ضد  المرتكبة  والجرائم  اإلسرائيلية،  الحرب  جرائم  من  ذلك  وغير  أراضيهم،  عن  المدافعين  والسجناء 

إلى  يرتفع   - االحتالل  من  قرن  الممنهج خالل نصف  اليومي  والعنف  العنصري،  والفصل  اإلنسانية، 

مستوى اإلبادة الجماعية المحددة في القانون الدولي.

اإلسرائيليين  اليهود  بعض  ذلك  في  بما  اإلسرائيلية،  الدولة  عنف  منتقدي  من  كثير  قــارن  وقد 

وغير اإلسرائيليين وحتى مسؤولي الفاتيكان، الوضع في غزة بمحنة اليهود في معسكرات االعتقال 

ثمانية  أن  ذلك  إحصائياً؛  تنعقد  ال  المقارنة  أن  بيد   (Warsaw Ghetto) وارســو  غيتو  في  أو  النازية 

المئة  وتسعين بالمئة من يهود وارسو قد لقوا حتفهم في نهاية المطاف، كما أن ثالثة وستين في 

غزة  من سكان  بالمئة  مع خمسة  مقارنة  المحرقة،  قتلوا خالل  قد  الحرب  قبل  ما  أوروبــا  يهود  من 

من  ومستوطنيها  إسرائيل جنودها  منذ سحب  قتلوا  الذين  الفلسطينيين  مجموع  من  بالمئة  واثنين 

التوتسي  من  ألــف  ثمانمائة  على  يزيد  ما  قتل  المقابل،  وفــي   .2005 الثاني/يناير  كانون  في  غــزة 

الروانديين )خمسة وسبعون بالمئة من السكان( خالل مئة يوم من اإلبادة الجماعية في عام 1994، 

في حين أن أكثر من مئتي ألف مسلم بوسني )عشرة بالمئة من السكان المسلمين قبل الحرب( قد 

قتلوا على يد الصرب بين عامي 1993 و1995.

وإذا تجاوزنا عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل إلى جوانب أخرى من معاناة الحياة في 

العقاب  2005 )وهو شكل غير قانوني من أشكال  ظل االحتالل، بما في ذلك حصار غزة منذ عام 

الجماعي وجريمة ضد اإلنسانية(، فقد أدى االحتالل بوضوح إلى خسائر كبيرة في التنمية االقتصادية 

التنمية  بأبسط مستويات  المتعلقة  المدمرة  اآلثار  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  والسياسية  واالجتماعية 

البشرية، مثل سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي )التي وصلت إلى مستويات مزمنة، بحسب توثيق 

بجامعة  الباحثة  األخــرى(. وقد وصفت  اإلغاثة  األحمر ومنظمات  والصليب  العالمية  الصحة  منظمة 

هارفارد، سارة روي، االتجاه اإلجمالي بأنه يشير إلى ما هو أبعد من مجرد اإلحباط أو الضعف في 
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 - دفعت  قد  إسرائيل  أن  يعني  وهــذا  »الالتنمية«،  عليها  يطلق  أن  يمكن  حالة  إلى  ووصلت  التنمية، 

بنشاط - مسار التنمية في المجتمع الفلسطيني إلى الخلف.

يزال  ال  الفلسطيني  المجتمع  فــإن  االحــتــالل،  من  قــرن  نصف  من  أكثر  مــرور  من  الرغم  وعلى 

زادت  وقــد  الــدخــل«  من  األدنــى  الحد  »متوسط  بلد  فهو  للدهشة،  مثير  بشكل  ومــرنــاً  بالحياة  نابضًا 

الماضية، وبالتأكيد ليس بقدر ما  التنمية البشرية فيه بشكل ملحوظ في العقود األربعة  مستويات 

لو كانت فلسطين دولة مستقلة، ولكنها تشكل نسبة أفضل من الدول العربية األخرى مثل مصر أو 

سورية )قبل الحرب(. وال نقول إن هذه األرقام تشير إلى أن الحكم اإلسرائيلي أمر مفيد. ولكن هناك 

عالقة  ال  التي  الفلسطينية  البشرية  التنمية  مستويات  ارتفاع  وراء   - االحتالل  غير   - عديدة  أسبابًا 

التحويالت  ذلك  في  بما  اإلسرائيلية،  بالسياسات  لها 

مـــن أفــــــراد األســـــر الــعــامــلــيــن فـــي الــــخــــارج، فـــي ظل 

للمعونات الخارجية. عالوة  المستويات المتدنية جداً 

الالجئين  الحياة في مخيمات  على ذلك، فإن ظروف 

الفلسطينيين، وال سيَّما تلك التي تقع خارج فلسطين 

الــتــاريــخــيــة، ال تـــزال فــي وضــع أقــســى كــثــيــراً مــن تلك 

الموجودة داخل األراضي المحتلة.

ــؤال حــــــول كـــيـــفـــيـــة فــهــم  ــ ــســ ــ ــ ويـــمـــكـــن إثـــــــــارة ال

الفلسطينية،  البشرية  للتنمية  الحالية  المستويات 

في  النية  أو  التآمر  أو  التحريض  ادعــاء  إلــى  بالعودة 

ارتكاب اإلبادة الجماعية. ونعتقد أن المسؤولين اإلسرائيليين سيجادلون بأنه على الرغم من قدرتهم 

القوة تدل على عدم وجود  على إلحاق أضرار كبيرة بغزة، فإن حالة عدم إلحاق أضرار بقدرة هذه 

جادلوا  فقد  الواقع،  وفي  الحالي.  القانوني  التعريف  بموجب  الجماعية  اإلبــادة  الرتكاب  لديهم  نية 

بالمقابل،  ولكن  المؤشرات.  هذه  باستخدام  نسبياً  قياسه  تم  للقوة  استخدامهم  بأن  وبنجاح  مــراراً 

فإن رغبة القادة اإلسرائيليين في »إبقاء اقتصاد غزة على وشك االنهيار« )المذكور في الوثائق التي 

نشرتها ويكيليكس نقاًل عن دبلوماسيين إسرائيليين( تشير إلى نية ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، ألن 

ذلك ينطوي على انتهاكات متكررة للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

التعاريف  حيث  مــن  االحــتــالل  تــصــرفــات  مجمل  إلــى  نظرنا  إذا  نستخلصه  أن  يمكن  الـــذي  مــا 

 :(Ilan Pappé) بابيه  إيالن  المؤرخ اإلسرائيلي  أن نقول، بعد  الجماعية؟ هل يمكن  القانونية لإلبادة 

إن المقياس الكامل ألعمال إسرائيل على مدى نصف قرن يشكل ما أطلق عليه »اإلبادة الجماعية«؟ 

وبموجب الفهم القانوني الحالي لإلبادة الجماعية، فإن اإلجابة - على األرجح - هي ال، لعدة أسباب؛ 

ليس أقلها عدم االعتراف بهذا التصنيف الزمني من قبل المحاكم المختصة. ولكن بابيه ليس الوحيد 

بابوا  تعطلت حياة سكان  بإندونيسيا،   )Papua( بابوا  المفهوم. وفي غرب  هذا  مثل  بنشر  قام  من 

الناس هناك  الباحثون والحقوقيون من أن  بسبب إحدى أكبر عمليات التعدين في العالم. وقد حذر 

يواجهون »إبادة جماعية بطيئة« حيث تدمر المناجم موطنهم وطريقة حياتهم. ويزيد ذلك تفاقمًا: 

في  اإلسرائيليين  الــقــادة  رغبة  إن 

»إبـــقـــاء اقــتــصــاد غــــزة عــلــى وشــك 

ارتــكــاب  نــيــة  إلـــى  االنــهــيــار« تشير 

ذلــك  اإلنـــســـانـــيـــة، ألن  ــد  ــرائـــم ضـ جـ

يــنــطــوي عــلــى انــتــهــاكــات مــتــكــررة 

جنيف  اتــفــاقــيــة  مـــن   147 لــلــمــادة 

الرابعة.
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أمكنة  من  باإلندونيسيين  المنطقة  ورفــد  »عــدواً«،  باعتبارهم  ومعاملتهم  للحكومة  الممنهج  التمييز 

أخرى جعلت البابويين أقلية في مناطقهم. 

إن ديناميات غرب بابوا ليست مختلفة عن تلك الموجودة في البيئات والمستعمرات االستيطانية 

 )Kjell األخرى مثل أستراليا أو فلسطين/إسرائيل. وفي تحليل الوضع في بابوا، يقدم كيل أندرسون

لتحديد درجات  أجل »تطوير نموذج تحليلي جديد«  الجماعية من  اإلبــادة  الباحث في   Anderson(

وأطر زمنية مختلفة لإلبادة الجماعية - وتحديداً - يميز أندرسون »اإلبادة الجماعية« الساخنة »ذات 

»إبــادة  أو  »الــبــاردة«  أو  نمطية«  »غير  يسميه  ما  عن  الهولوكوست،  تجسدها  التي  العالية«  الكثافة 

جماعية بطيئة«. وهذه ال تنطوي على قتل جماعي، بل تحدث »بشكل تدريجي، على مدى سنوات، 

أو  االستعمارية  الجماعية  اإلبــادة  عمليات  تحدث  ما  كثيراً  بأنه  أندرسون،  ويجادل  أجيال«.  أو حتى 

يكون  ال  قــد  الحالة  هــذه  وفــي  النحو.  هــذا  على  األصلية  الشعوب  مستهدفة  الــجــديــدة،  االستعمارية 

التدمير المادي للسكان األصليين مقصوداً بصورة مباشرة؛ بل إن الجناة يعمدون إلى تقويض أسس 

الطائشة.  السياسات  أو  الممنهج  القمع  خــالل  من  فأكثر  أكثر  األصليين  السكان  مجموعات  وجــود 

وكثيراً ما تكون هذه السياسات متجذرة في نزع الكرامة اإلنسانية للمنتمين للشعوب األصلية، حيث 

الجماعية  التقدم الحضاري، والمصالح  أمام  السكان األصليين يشكلون فيها عقبات بدائية  إن  يقال 

للمجتمع السياسي الشرعي للدولة.

الجماعية  لــإلبــادة  أنــدرســون  معايير  مع  تتوافق  أن  للفلسطينيين  إسرائيل  لمعاملة  يمكن  هل 

البطيئة أو الباردة؟ من ناحية، فإن نموذجه أقرب إلى الحالة على أرض الواقع من التعريف القانوني 

التقليدي لإلبادة الجماعية مع تركيزه على مدى الوفاة المقصودة أو الفعلية والتفكك المجتمعي. من 

ناحية أخرى، فإن أكثر محاولة »لتدمير« السكان الفلسطينيين سواء كانت سريعة أو بطيئة الحركة 

ستؤدي - بعد هذا الوقت الطويل - إلى خسائر فادحة في السكان كما حدث بالفعل أو كالتي عاناها 

سكان بابوا الغربية. وال تزال قضية »المقياس« ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى الحساب القانوني.

لإلبادة  العلمي  الفهم  توسيع  بشأن  الوعي  زيــادة  بمكان  األهمية  من  أن  نــرى  األســبــاب،  لهذه 

الجماعية؛ ألن هذه المناقشات يمكن - بل ينبغي - أن تؤدي في نهاية المطاف إلى مناقشات مماثلة 

في المحاكم الدولية المختصة. إن فكرة إنشاء مقياس لفعل اإلبادة الجماعية )ال ينبغي الخلط بينه 

وبين التحريض أو التآمر أو النية الرتكاب جريمة إبادة جماعية( تشمل خبرات مجتمعات، مثل بابوا 

والسياسية  الثقافة  الجماعية  اإلبادة  مثل  مفاهيم  إعادة دمج  أيضًا  العملية  الغربية وفلسطين. وفي 

)التي كانت تسمى في األصل »إبادة سياسية politicide«( في مصفوفة المعاني القانونية لتستحق 

الدراسة من قبل الباحثين والحقوقيين. ويبدو أن مثل هذا النهج يفسح مجااًل لمفاهيم عمليات اإلبادة 

)أندرسون(  البطيئة  الحركة  أو  )بابيه(،  المتدرج  أو  )شــاو(،  االجتماعي  كالتدمير  الناشئة  الجماعية 

والتي تمت مناقشتها هنا؛ لتصبح جزءاً من المناقشة القانونية مع تطور المصطلح.

الحكومة  أن  إثبات  جــداً  الصعب  من  أنه سيكون  نعتقد  الحالية،  القانونية  البيئة  في  ذلــك،  مع 

أو  أثناء االحتالل، )سواء كانت تدريجية  الجماعية  اإلبادة  أو تآمرت الرتكاب  اإلسرائيلية قد اعتزمت 

مركزة(. )وقد توصل آخرون إلى استنتاج معاكس؛ من ذلك ما صدر مؤخراً، من تحليل نشره مركز 
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حقوق  ومنظور  دولــي  قانون  الفلسطيني:  للشعب  الجماعية  »اإلبـــادة  بعنوان  الدستورية  الحقوق 

اإلنسان«(.

القادة  قبل  مــن  التحريض  على  أدلــة  هناك  أن  نعتقد  حيث  أخـــرى.  مسألة  التحريض  أن  غير 

فلغتهم  الــدولــي.  المستوى  على  فـــوراً  معالجتها  وينبغي  الجماعية،  ــادة  اإلبـ الرتــكــاب  اإلسرائيليين 

بسبب  السياسيين  القادة  محاكمة  تمت  حيث  نورمبرغ،  إلى  تاريخها  يعود  التي  الحاالت  مع  تتفق 

الدولي؛  الجنائي  القانون  بموجب  مكتملة«  »غير  جريمة  ألنه  خاصة  أهمية  وللتحريض  التحريض. 

أي أن الجريمة المرتكبة على أساسها »ال تحتاج إلى أن تحدث فعاًل من أجل إثبات الجريمة«، وألنها 

مجال من مجاالت قانون اإلبادة الجماعية حيث حدث تطور في الفهم والتعاريف القانونية للمفهوم، 

على الصعيدين المحلي والدولي. 

 سابعًا: شعرية اإلبادة الجماعية:

من الفهم القانوني إلى الفهم االجتماعي والسياسي

الدراسة واإلدراك الحاسم من أجل توسيع  إلى  الجماعية« ستدعو  في رأينا أن »شعرية اإلبادة 

أرسطو  فعل  )كما  معين  مصطلح  تعريف  حــدود  إيجاد  الشعرية  تحاول  وغــيــره.  القانوني  فهمها 

مــع مصطلح الــمــأســاة فــي فــن الــشــعــر(. وهــكــذا، فإن 

المصطلح  ــدود  تــكــون حــ عــنــدمــا  الــشــعــريــة مــطــلــوبــة 

أن  األشكال. ونحن نؤكد  بأي شكل من  غير واضحة 

مصطلح  ألن  ة؛  ملحَّ الشعرية  هــذه  مثل  إلــى  الحاجة 

ــادة الــجــمــاعــيــة قـــد تـــم اســتــخــدامــه فـــي الــســنــوات  ــ اإلبــ

استخدامها  أدى  حيث  معينة  حــاالت  لوصف  األخيرة 

إلى إحداث االرتباك والتناقض.

الــســنــوات  فــي  الفلسطينيون  يــتــعــرض  لــم  وإذا 

محدد  هو  كما   - جماعية  إلبــادة  الماضية  الخمسين 

الهيئات  وتــفــســره  الــدولــيــة،  القضائية  الــســوابــق  فــي 

تحت  يعانوا  لــم  أنهم  يعني  ال  ذلــك  فــإن   - القضائية 

سيطرة االحتالل اإلسرائيلي الجائر. والواقع أن إسرائيل - كما ذكرنا أعاله - ارتكبت بشكل روتيني 

مبدئيًا من  ن  يمكِّ إسرائيل  بلغته جرائم  الذي  والمدى  اإلنسانية.  وممنهج جرائم حرب، وجرائم ضد 

العنصري.  والفصل  واالحتالل  باالضطهاد  المتعلقة  الدولية  الجرائم  عن  الدولة  مسؤولي  مقاضاة 

يمكن  حيث  إلسرائيل،  الدولي  الموقع  عميق  بشكل  تغير  أن  شأنها  من  الــدعــاوى  لهذه  متابعة  وأي 

وبكونها  الجرائم.  هذه  ارتكاب  عن  تتوقف  حتى  القاسية  التدابير  من  وغيرها  لجزاءات  تخضع  أن 

موقعة االتفاقيات التي تحدد هذه الجرائم، فإن داعميها من الحكومات األجنبية، بما في ذلك الواليات 

بشكل جدي  إسرائيل  معاقبة  لتجنب  موقف حرج  في  األوروبــي، سيكونون  االتحاد  ودول  المتحدة 

عقب هذا الحكم.

من  متزايدة  أعـــداداً  أنَّ  إلــى  بالنظر 

اآلن على  األمريكيين واألوروبيين 

اســـتـــعـــداد لــلــنــظــر فـــي الــمــســؤولــيــة 

المرتكبة  الجرائم  عن  اإلسرائيلية 

العنصري،  اإلنسانية والفصل  ضد 

قوية  جهود  بــذل  على  نحث  فإننا 

القانونية  الحالة  لبناء  ومتضافرة 

والعامة لمثل هذه المحاكمات.
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في  للنظر  اســتــعــداد  على  اآلن  واألوروبــيــيــن  األمريكيين  مــن  مــتــزايــدة  ــداداً  أعــ أنَّ  إلــى  وبالنظر 

المسؤولية اإلسرائيلية عن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية والفصل العنصري، فإننا نحث على بذل 

جهود قوية ومتضافرة لبناء الحالة القانونية والعامة لمثل هذه المحاكمات. ونعتقد أيضاً أن التركيز 

في هذا السياق على اتهام إسرائيل باإلبادة الجماعية - كمسألة قانونية - ال يزال ينطوي على نتائج 

عكسية استراتيجيًا؛ ألنه سيشتت الجهود بعيداً من العمل المكثف الالزم التخاذ قرار بشأن الجرائم 

المشككين  يــوحــد  ــد  وقـ األخـــــرى،  الــخــطــيــرة  الــدولــيــة 

في  الفلسطينيون  فيه  يبالغ  موقف  حول  والخصوم 

الناس والرأي  تصوير معاناتهم، وينفر قطاعات من 

المحاكم  إلجبار  دعمه  إلــى  حاجة  هناك  حيث  العام، 

الحذرة سياسيًا من أجل النظر في تلك الجرائم.

التي  القضايا  متابعة  على  التركيز  نقترح  لذلك 

يحتمل أن يتم الفصل فيها. ولكننا نؤيد أيضاً متابعة 

من  المستمر  العمل  فــي  لــالنــخــراط  ومتزامنة  أخـــرى 

لإلبادة  بــه  المعمول  القانوني  التعريف  تغيير  أجــل 

تــنــص عليها  أخــــرى ال  إجــــــراءات  لــيــشــمــل  الــجــمــاعــيــة 

ــد يـــكـــون لـــإلبـــادة الــجــمــاعــيــة  الــمــعــايــيــر الــحــالــيــة. وقــ

فــاالحــتــالل  االجــتــمــاعــيــة هــنــا؛  الــحــجــج  نــتــحــدث عــن  لكننا ال  تــعــريــفــات ومــعــان اجتماعية وقــانــونــيــة. 

اإلسرائيلي هو - أواًل وقبل أي شيء - قضية قانونية. إذا كان المطلوب مواجهته وهزيمته في نهاية 

المطاف، فسوف يكون ذلك اعتماداً على القانون أكثر كثيراً من علم االجتماع. ولكن في الوقت نفسه، 

خالل  من  أواًل  القانوني،  المصطلح  بها  يتطور  أن  يمكن  التي  الكيفية  في  النظر  إلــى  بحاجة  نحن 

التدريجي  التطبيق  خالل  من  ثم  ومن  والقانونية،  والسياسية  االجتماعية  النظرية  إطار  في  تطوره 

في  القضائية  الهيئات  من  وغيرها  الدولية  الجنائية  المحكمة  قبل  من  أحــدث،  ولمفاهيم  لتفسيرات 

القضايا الحالية. 

وعندما يناقش المرء قوة القانون، فإن مسألة التفسير، وسلطة تحديد معنى اللغة )لغة القانون في 

استعمارية في جوهرها، وهذا صحيح حتى  القانونية  السلطة  تراتبية  إن  األهمية.  بالغ  أمر  الحالة(  هذه 

نعالج مشكلة  أن  يجب  التفسير،  نناقش مشكلة  وعندما  االستعمارية«.  بعد  »ما  المعاصرة  السياقات  في 

الترجمة. كانت الجريمة األساسية للقانون الهندي الفدرالي األمريكي (US Federal Indian Law) - على 

سبيل المثال - هي ترجمة عالقات السكان األصليين إلى أرض، حيث تعد األرض غير قابلة للتبديل ألنها 

التسويغ  ويليمز:  روبــرت  القانوني  الباحث  عليها  أطلق  التي  الملكية،  عالقات  في  القرابة،  من صلة  جزء 

القانوني لإلبادة الجماعية. 

للشعوب  كــان  ــوادور حيث  واإلكـ بوليفيا  في  الحالي  القانون  ففي  آخــر،  من سياق  أمثلة  أخذنا  ولــو 

أو األرض   ،)pachahmama( الباشامامة( تأثير كبير في كتابته، تم منح األرض  البلدين  األصلية في كال 

ثم،  ممتلكات(،  إلى  تحويلها  هو  األصليين  السكان  نظر  )ومن وجهة  األرض  فقتل  اإلنسان.  األم( حقوق 

يكون ذلك ارتكاب إبادة جماعية. واحدة من التهم الموجهة من قبل المدافعين األصليين ضد خط األنابيب 

اتــــهــــام  ــلــــى  عــ  ]...[ ــيــــز  ــتــــركــ الــ إن 

إســـرائـــيـــل بـــــاإلبـــــادة الــجــمــاعــيــة - 

كمسألة قانونية - ال يزال ينطوي 

استراتيجياً؛  عكسية  نتائج  على 

من  بــعــيــداً  الــجــهــود  سيشتت  ألنـــه 

قرار  التخاذ  الــالزم  المكثف  العمل 

الخطيرة  الــدولــيــة  الــجــرائــم  بــشــأن 

األخرى.
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إذاً  البيئية«.  الجماعية  »اإلبـــادة  هي  األمريكية(  الشمالية  داكوتا  واليــة  في  )مقرها  داكوتا  واليــة  الواصل 

فالسؤال هو، من الذي يضع القانون، ومن الذي يفسره؟ ما المصطلحات التي يتضمنها ويستثنيها؟ من 

هو داخل القانون ومن خارجه، وبماذا ُتبنى التعاريف الداخلية والخارجية، وكيف يمكن أن تؤثر مفاهيم 

وتعاريف سياق في تلك الموجودة في سياق أخرى؟

وكما ذكرنا في ما تقدم، فإن اإلبادة الجماعية الثقافية والتطهير العرقي هما فئتان من التدمير كان 

الجماعية،  اإلبــادة  اتفاقية  في محددات  إدراجهما  يمكن 

في  أنــه  والــواقــع  سياسية.  العتبارات  ذلــك  يتم  لم  ولكن 

بين بيني موريس ودانيال بالتمان  نقاش جرى مؤخراً 

حول التطهير العرقي الذي حصل في عام 1948، نشر 

فــي صحيفة هــآرتــس اإلســرائــيــلــيــة، يــقــول مــوريــس: إن 

الواقعة  مناطقهم  مباشرة  يغادرون  ال  الذين  األشخاص 

لتطهير  تــعــرضــوا  قــد  اعــتــبــارهــم  ينبغي  ال  الــنــار  تــحــت 

عرقي حتى ولو لم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد 

أهمية  على  سلبياً  نموذجاً  الحجة  هذه  وتقدم  الصراع. 

توفير أساس قانوني أكثر حزمًا للنظر في التطهير العرقي بوصفه جريمة دولية وتحديد عالقتها باإلبادة 

الجماعية. 

إن الضوابط التعريفية والتفسرية لإلبادة الجماعية، في ما يتعلق بالتدمير المادي/البيولوجي 

واستبعاد التدمير الثقافي أو السياسي، قد ُوضعت جزئياً لمنع الشعوب التي تعرضت لالستعمار من 

تقديم دعاوى ناجحة عن اإلبادات الجماعية التي قام بها المستعمرون. وقد ارتكب ليمكين نفسه مثل 

هذه التوجه، حيث عارض إضافة االستعمار إلى قائمة الجرائم؛ ألنه قد يؤدي إلى توجيه اتهامات من 

هذا القبيل ضد القوى األوروبية ذاتها التي لم يكن التفاقية اإلبادة الجماعية أي فرصة العتمادها أو 

التصديق عليها من قبل األمم المتحدة والدول األعضاء فيها لوال دعم تلك الدول. وكما يوضح ويليام 

أنه »على مدى  الدولي،  القانون  الجماعية في  اإلبادة  شاباس )William Schabas( في مقدمته عن 

عقود، طلب من اتفاقية اإلبادة الجماعية أن تتحمل عبئًا لم يكن مقصوداً، وذلك أساساً بسبب حالة 

التخلف النسبية للقانون الدولي، في التعامل مع المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان... وقد تغير 

هذا في السنوات األخيرة«.

لإلبادة  القانوني  للفهم  مجال  هناك  الدولية،  والسياسية  القانونية  البيئة  تغير  ومــع  آخــر،  بتعبير 

لخلق  الجهد  من  الكثير  يبذلوا  أن  إلى  القانون  علماء  يحتاج  ذلــك،  يحدث  لكي  ولكن  ومعناها.  الجماعية 

األسس القانونية والسياسية واألخالقية المهمة لهذا التطور.

في هذا السياق، ينبغي التأكيد مجدداً، أنه لم يطرأ سوى توسع ضئيل في التعريف القانوني لإلبادة 

»اإلبــادة  مثل  مفاهيم  اكتسبت  وقــد  اجتماعياً.  نطاقه  اتسع  المفهوم  أن  غير   ،1948 عــام  منذ  الجماعية 

السياسية« أو »اإلبادة العرقية« - التي استثناها صائغوها صراحة من االتفاقية - قبواًل متزايداً بين العلماء 

وصناع السياسات وبعض قطاعات الرأي العام. ونعتبر أن اإلبادة السياسية مصطلح مفيد بوجه خاص 

بسبب  النهائية،  الصيغة  من  استبعد  ولكنه  الجماعية،  اإلبـــادة  التفاقية  األصلية  المسودة  في  أدرج  ألنــه 

الــثــقــافــيــة  الــجــمــاعــيــة  اإلبــــــــادة  إن 

من  فئتان  هما  العرقي  والتطهير 

الـــتـــدمـــيـــر كـــــان يــمــكــن إدراجـــهـــمـــا 

ــــي مـــــحـــــددات اتـــفـــاقـــيـــة اإلبـــــــادة  فـ

ــتـــم ذلـــك  ــكــــن لــــم يـ ــيـــة، ولــ ــاعـ ــمـ الـــجـ

العتبارات سياسية. 
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إلى حكوماتها،  االتهامات  لتوجيه  المقموعة  السياسية  واألحــزاب  الجماعات  تستخدمها  أن  من  المخاوف 

الجماعات لديها من »االستقرار« ما يتفق مع متطلبات حمايتها من  العضوية في هذه  وألنه ال يعتقد أن 

قبل االتفاقية.

استخدم عالم االجتماع اإلسرائيلي باروخ كيمرلينغ )Baruch Kimmerling( المفهوم السياسي، بداًل 

الموجهة  الناجح للسياسات طويلة األجل  الواضح وتنفيذها  من اإلبادة الجماعية، لوصف هدف إسرائيل 

اجتماعي  ككيان  الفلسطيني  الشعب  وجــود  »إنهاء  إلى 

وسياسي واقتصادي مشروع« من خالل منع أي إمكان 

في  واالســتــقــالل  الــســيــادة  عــلــى  الفلسطينيين  لــحــصــول 

دولتهم القومية.

قــد نسأل بعد  الشعرية،  فــي  االنــخــراط  أجــل  ومــن 

ومتى  تبدأ  متى  الجماعية؟  اإلبـــادة  حــدود  ما هي  ذلــك، 

المستقبل  يحدد  ال  الماضي  أن  نتصور  ال  لكي  تنتهي؟ 

االستعمار  ظل  في  الحالية  المعاناة  فإن  مسبق،  بشكل 

المجتمعات  مــن  لكثير  ومــواجــهــتــه  المستمر  األمــريــكــي 

السابقة  القرون  جرائم  بــأن  تذكرنا  األصلية،  األمريكية 

يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في مظالم الحاضر؛ إذا لم 

يتم التصدي لها بشكل مباشر ومعالجتها. وال يمكن أن 

نتوقع أن يحصل الفلسطينيون على عدالة أكثر من األمريكيين األصليين، إذا ما احتفظت إسرائيل بمستوى 

السلطة نفسه واإلفالت من العقاب في المستقبل المنظور، ولم تحاسب على ماضيها.

خاتمة: توسيع المصطلحات

تثير اآللــيــات الــتــي مــن خــاللــهــا جـــرت عملية الــقــضــاء عــلــى األمــريــكــيــيــن األصــلــيــيــن، واســتــمــرار 

أو  للمجموعة  مــادي  تدمير  دون  الجماعية  اإلبـــادة  ارتــكــاب  يمكن  هل  التالي:  الــســؤال  اضطهادهم، 

حتى جزء منها، على الرغم من أن التدمير المادي تاريخيًا قد نفذ التدمير الثقافي؟ يبدو أن الجواب 

إحدى  لم تستخدم  ما  قانونية،  آثار  أي  اآلن، من دون  إجابة سوسيولوجية حتى  »نعم«، ولكن هذه 

الهيئات القضائية ذات الصلة هذه الحقائق؛ للمساعدة على إعادة صياغة التعريف القانوني لإلبادة 

الجماعية.

يجب على الفقهاء والعلماء توسيع نطاق التصورات المفاهيمية لإلبادة الجماعية في ما يتعلق 

جريمة  جعل  بغية  الجماعية؛  اإلبــادة  اتفاقية  تعنيها  التي  األعمال  هي  ومــا  المحمية،  بالمجموعات 

الراهنة، سواء في فلسطين  التاريخية أو  اإلبادة الجماعية موضع نقاش وجدال في سياق األوضاع 

المحتلة أو في المناطق الحضرية األمريكية، حيث ال تتوافق الشروط القائمة مع التعريف القانوني 

الحالي. مع العلم أن الفلسطينيين يشكلون بالفعل مجموعة محمية )»وطنية«(، مشمولة باالتفاقية. 

الذي  الدليل  أبعد من شرط تقديم  إلى ما هو  الجنائية  المسؤولية  المهم توسيع نطاق  وبالمثل، من 

إن الضوابط التعريفية والتفسرية 

الــجــمــاعــيــة، فــي مــا يتعلق  لــإلبــادة 

ــولـــوجـــي  ــيـ ــبـ ــادي/الـ ــمـ بـــالـــتـــدمـــيـــر الـ

الـــثـــقـــافـــي أو  الـــتـــدمـــيـــر  واســـتـــبـــعـــاد 

لمنع  السياسي، قد ُوضعت جزئياً 

التي تعرضت لالستعمار  الشعوب 

مــــن تـــقـــديـــم دعـــــــاوى نـــاجـــحـــة عــن 

بها  قــام  الــتــي  الجماعية  اإلبــــادات 

المستعمرون.
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يقضي بأن الجناة ينوون على وجه التحديد ارتكاب اإلبادة الجماعية إلى »نهج قائم على المعرفة« 

غير  المتخذة.  لألعمال  المحتملة  باآلثار  الوعي  لتشمل  الجنائية  المسؤولية  نطاق  توسيع  شأنه  من 

أن هذا التغيير لن يؤثر في التقييم في هذه الحالة دون تغيير نوع اإلجراءات التي تشملها االتفاقية 

ونطاقها.

المسؤولين  قبل  مــن  الــمــتــزايــدة  المعلنة  التصريحات  ضــوء  فــي  وبــخــاصــة  أخـــرى،  ناحية  مــن 

ضد  األخــرى  الدولية  والجرائم  والتدمير،  الجماعي،  والقتل  االغتصاب،  إلى  دعوا  الذين  اإلسرائيليين 

أكثر  أصبحت  الجماعية  اإلبــادة  الرتكاب  التحريض  اتهامات  أن  التأكيد  نكرر  فإننا  الفلسطينيين، 

في  إسرائيل  بها  تورطت  النطاق  واسعة  بجرائم  ترتبط  عندما  متزايد،  نحو  على  للتصديق  قابلية 

الهجمات ضد غزة على مدى العقد الماضي. على أقل تقدير، فإن األثر المستمر للفتوى االستشارية 

الصادرة عن محكمة العدل الدولية في الهاي عام 2004 بشأن »الجدار العازل« في الضفة الغربية 

طلبت  )التي  العامة  الجمعية  مثل  المتحدة  لألمم  تابعة  هيئة  إقناع  الممكن  من  كان  إذا  أنه  يوضح 

الرأي عام 2004( بطلب رأي محكمة العدل الدولية، 

في  المثارة  القضايا  جميع  في  الناتج  التحقيق  فــإن 

توضيح  نحو  كبيراً  شوطًا  يقطع  ســوف  المقال  هــذا 

مــرور  مــع  إســرائــيــل  لسلوك  الــدولــي  القضائي  الفهم 

نصف قرن من االحتالل.

غــيــر أن هــــذا اإلجـــــــراء مــنــفــصــل عـــن الــتــســاؤل 

األوسع الذي حاولنا أن نتناوله في هذا المقال وهو: 

تعريف  تــوســيــع  المستحسن  ومـــن  الــمــمــكــن  مــن  هــل 

تعتبر  ال  الــتــي  اإلجـــــراءات  ليشمل  الجماعية  اإلبــــادة 

المحكمة؟  فــي  المفهوم  تطبيق  لتبرير  كافية  الــيــوم 

المستمر  اإليـــذاء  عن  فضاًل  األصليين،  أمريكا  سكان  تواجه  التي  الحالة  السابقة  المناقشة  توضح 

 Movement for( السود«  حياة  أجل  من  »حركة  بينته  الــذي   - السود  األمريكيون  له  يتعرض  الــذي 

البيان على لغة تتهم إسرائيل  العام الماضي عندما اشتمل  Black Lives( )التي تسببت بضجة في 
القيام بذلك. والواقع أن بلدانًا مثل فرنسا ورومانيا شهدت  باإلبادة الجماعية( - كما تقترح أسباب 

في السنوات األخيرة توسعاً في مفهوم اإلبادة الجماعية في السوابق القانونية.

ببساطة، يمكن أن يحدث التغيير، وإن كان ذلك ببطء شديد في كثير من األحيان. ونؤكد هنا 

التي ال  الجماعية بحيث تشمل األفعال  اإلبادة  أو معيار  المعايير«  إلى »خفض مستوى  أننا ال ندعو 

تنطوي بوضوح على النية، أو السياسات، أو التدمير المادي الفعلي أو تجزئة المجتمعات المحلية. 

بداًل من ذلك، فإننا ندعو إلى النظر على نطاق أوسع في معرفة أنواع اإلجراءات التي تفي بالمعيار 

القائم.

استراتيجية  إلى وضع  هناك حاجة  أن  يبدو  الفلسطينيين،  اإلسرائيلية ضد  األعمال  حالة  وفي 

الــجــرائــم اإلســرائــيــلــيــة، وشــدتــهــا، وإمــكــان تطبيق  بــمــدى  الــعــام  ــرأي  الــ تــعــريــف  األول،  ذات شــقــيــن: 

العنصري،  الفصل  تستهدف  التي  االتفاقيات  تلك  مثل  عليها،  القائمة  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 

الــتــحــريــض الرتــكــاب  اتــهــامــات  إن 

ــادة الــجــمــاعــيــة أصــبــحــت أكــثــر  ــ اإلبــ

للتصديق على نحو متزايد،  قابلية 

ــعـــة  ــبـــط بـــجـــرائـــم واسـ ــا تـــرتـ ــنـــدمـ عـ

تــورطــت بها إســرائــيــل في  الــنــطــاق 

ــلـــى مـــدى  ــزة عـ ــ ــمـــات ضــــد غــ ــهـــجـ الـ

العقد الماضي.
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والمستمر  الروتيني  إسرائيل  انتهاك  إن  اإلنسانية.  ضد  والجرائم  واالضطهاد،  العنصري،  والتمييز 

لهذه القوانين ينطوي بالفعل على عواقب قانونية وخيمة إذا ما طبقت هذه االتفاقيات عليها. اآلخر، 

التطهير  التي تنطوي على  الجرائم  لتشمل  الجماعية؛  القانوني لإلبادة  التعريف  إلى توسيع  الدعوة 

أو  الثقافة  أســاس  على  القائمة  تلك  )أي  حاليًا  المحمية  غير  للجماعات  الجماعي  والقتل  العرقي، 

والفقهية  القانونية  المعرفة  نظرية  من  جزءاً  لتصبح  السياسي،  التدمير  وكذلك  السياسي(،  االنتماء 

المحيطة باإلبادة الجماعية.

التفاهمات االجتماعية ومن ضمنها تعريفات قانونية لإلبادة الجماعية،  ختامًا، إن توسيع 

كبير من  وعــدد  المتحدة  والــواليــات  إســرائــيــل  إجــبــار  أجــل  مــن  النضال  فــي  مهمًا  دوراً  ســيــؤدي 

الحكومات األخرى على إنهاء القمع الوحشي الممنهج وطويل األمد للسكان، واالمتثال للقانون 

الدولي. ولكن قبل أن يحدث ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من العمل األساسي، فيجب أن ينظر 

الحكومات  اتهام  على  المترتبة  واالستراتيجية  السياسية  الخسائر  إلى  واألكاديميون  الناشطون 

هذه  تؤتي  كي  االتهامات  هذه  لمثل  والسياسية  القانونية  البيئة  وجود  قبل  الجماعية،  باإلبادة 

الدعاوى ثمارها □

ً صدر حديثا

عبد الله البريدي

النيوليبرالية  فــخــاخ  فــي  الــكــتــاب  هــذا  يبحث 

ــعـــددة )فـــي  ــتـ ــة مـ ــيــ ــ ــارب دول ــجــ ــا فــــي تــ ــايـــاهـ وخـــطـ

مقاربات  لطرح  يسعى  وهــو  واألطـــراف(،  المركز 

النيوليبرالية  نجاعة  أو  صاحية  مــدى  حــول  أولية 

لــتــكــون ركــيــزة إلصـــاح والــتــنــويــع االقــتــصــادي في 

المجتمعية  معطياتها  وفق  العربية  الخليج  بلدان 

النيوليبرالية  ــار  آثـ ــرز  أبـ ويتلمس  واالقــتــصــاديــة، 

في  ومجتمعيًا  اقتصاديًا  وتكاليفها  وانعكاساتها 

ابتكار  إمكان  مــدى  يستكشف  وهــو  البلدان،  تلك 

عــقــيــدة اقــتــصــاديــة، تــائــم ظــــروف هـــذه الــبــلــدان 

بما  والمستقبلية،  الحالية  لحاجاتها  وتستجيب 

التنمية واالستقرار المستدامين على أسس  يكرس 

صلبة.

بــعــد انــقــضــاء عــقــود عــلــى انــبــعــاث الــثــروة النفطية فــي بــلــدان الخليج الــعــربــيــة، وعلى 

الرغم من األموال الهائلة التي جنتها تلك البلدان منها، فهي لم تبلغ مكانة من التطور 

االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي تــضــعــهــا فـــعـــًا عــلــى طـــريـــق بـــلـــدان أخـــــرى صـــاعـــدة فـــي الــعــالــم 

الــثــالــث عــرفــت كــيــف تــخــتــّط طــريــقــهــا وفـــق رؤى اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وخـــيـــارات تنموية 

أوصلتها إلى ما وصلت إليه من تقدم اقتصادي واجتماعي. أما بلدان الخليج العربية 

ــــراء تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــــع رؤى اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  فـــلـــم تـــتـــرافـــق وارداتـــــهـــــا الـــمـــالـــيـــة مــــن جــ

وخيارات تنموية لديها تحقق لها قفزة إلى مصاف الــدول الصناعية الجديدة أو الدول 

الناشئة على األقـــل، بــل اعــتــمــدت خــيــارات ورؤى نيوليبرالية ساهمت فــي وقــوعــهــا في 

كثير من الفخاخ االقتصادية واالجتماعية.

يبحث هذا الكتاب في فخاخ النيوليبرالية وخطاياها في تجارب دولية متعددة )في 

الــمــركــز واألطــــــراف(، وهـــو يسعى لــطــرح مــقــاربــات أولــيــة حـــول مـــدى صــاحــيــة أو نجاعة 

ــيـــزة لـــإصـــاح والــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي فـــي بـــلـــدان الــخــلــيــج الــعــربــيــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــتــكــون ركـ

وفـــق معطياتها المجتمعية واالقــتــصــاديــة، ويــتــلــمــس أبــــرز آثــــار الــنــيــولــيــبــرالــيــة وانــعــكــاســاتــهــا 

وتكاليفها اقــتــصــاديــًا ومجتمعيًا فــي تــلــك الــبــلــدان، وهـــو يستكشف مـــدى إمــكــان ابتكار 

عقيدة اقتصادية، تائم ظروف هذه البلدان وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية، 

بما يكرس التنمية واالستقرار المستدامين على أسس صلبة. 

● أستاذ اإلدارة والــســلــوك التنظيمي فــي قــســم إدارة األعـــمـــال،  كلية االقــتــصــاد 
واإلدارة - جامعة القصيم )السعودية(.

● حائز دكــتــوراه في إدارة األعــمــال، تخصص السلوك التنظيمي )فــي موضوع 
اإلبداع( - جامعة مانشستر )المملكة المتحدة(. 

ــــات، مــنــهــا: الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة: مـــدخـــل  ـــدراســ ــ ● صدر لـــه عــــدد مـــن الــكــتــب والـ
تـــكـــامـــلـــي لـــمـــفـــاهـــيـــم االســـــتـــــدامـــــة وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 

)2015(؛ الــــســــلــــفــــيــــة الــــشــــيــــعــــيــــة والــــــســــــنــــــيــــــة: بـــــحـــــث فــــــــي تـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــــلـــــى االنــــــــدمــــــــاج 

االجتماعي )2013(؛ اللغة هوية ناطقة )2013(؛ أسرار الهندسة االجتماعية 

)2011(؛ السلفية والليبرالية: اغتيال اإلبــداع في ثقافتنا العربية )2008(؛ في 

ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة )2008(، فــضــًا عــن عـــدد آخـــر مــن الــكــتــب أو مــن الــدراســات 

المنشورة في دوريات محّكمة.

بناية »بيت النهضة«، شارع البصرة، ص.ب: 6001 - 113

الحمراء ـ بيروت 2407 2034 ـ لبنان

تلفون: 750084 ـ 750085 ـ 750086 ـ 750087 )9611+(

برقياً: »مرعربي« ـ بيروت

فاكس: 750088 )9611+(

e-mail: info@caus.org.lb
Website: http://www.caus.org.lb
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