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تقديم
نشهد اليوم تصاعداً ملحوظاً يف ظاهرة العنف ،ليس فقط يف مظهره ا ُملقارب من منظور قانوين كجنوح ،بل ّمثة عنف
م ّربر ثقافياً ،إ ّما بتأويل سيايس ،أو بتأويل ديني ،أو عرقي...إلخ .ومع تزايد الظاهرة واإلحساس بخطورتها نلقى َّأن النقاش
اإلعالمي عادة ما ينشغل باملقاربة السياس ّية اآلن ّية ،بينام ظاهرة العنف غري مرشوطة بأحداث جزئ ّية بل تفصح بنفسها
عن أصول كامنة أو ظاهرة يف التفكري واالجتامع .من هنا دعت الحاجة إىل اقرتاح هذا امللف البحثي (العنف :قضايا
وإشكاالت) الذي نريد به تعميق الدراسة يف الناتج النظري الذي قدّم يف حقول الفلسفة والعلوم اإلنسان ّية.
وال نقصد هنا أيّ اختزال يف استحضار العلوم اإلنسان ّية ،فسواء يف نزوعها الوضعي الذي يطمح إىل الوصف والتّفسري
توجهاتها الفهم ّية التي تقرص إمكانها املنهجي عىل إنجاز الفهم والتّأويل هي جميعها مقاربات نراها حقيقة
والتنبؤ ،أو يف ّ
باإليراد واالهتامم .هذا فض ًال عن املقاربات التي تصدر من داخل الحقل الفلسفي.
وقد استكتبنا لهذا امللف عدداً من الباحثني ،فكانت الحصيلة عىل مقدار من التن ّوع ،فصنّفنا الدراسات إىل محورين
اثنني :أدرجنا يف أ ّولهام البحوث التي تناولت داللة املفهوم وإشكاالته ،واستحرضنا يف املحور الثاين الذي عنو ّناه بـ”العنف
من منظور آخر” قراءات يف كتابات غرب ّية لظاهرة العنف ،مع ترجمة أحد النصوص امله ّمة للفيلسوف الفرنيس بول ريكور.
يف املحور األول“ :العنف :داللة وقضايا وإشكالت”
تبحث دة .سلمى بالحاج مربوك (تونس) موضوع أصول العنف ،منطلقة من تحديد فلسفي يعرف العنف بوصفه:
ّ
لنترصف ونفعل كام لو كنّا وحدنا فقط”َّ .
وكأن بقية الكون موجود هنا ليتلقى منا الفعل فقط
“كل فعل يصدر عنا
ّ
ثم تنتهي إىل أ َّنه إن كان من املستحيل إزالة
ويخضع لرغباتنا .لتخلص إىل بحث آل ّيات تفكيك العنف لفهم بنيته النفس ّيةّ .
العنف ،فعىل األقل ّمثة إمكانيات للخفض من منسوب حدّته.
ولدارسة العنف السيايس قدّم د .منويب غباش (جامعة تونس) بحثاً يف عالقة الفلسفة والسياسة بالعنف .حيث أ ّكد
يف بداية دراسته َّأن العنف ميثل تحدياً للفلسفة التي تعي محدود ّية فاعليتها إزاء الواقع العميل املوسوم بالالعقالن ّية .كام
تعي َّأن البرش ال يلتزمون يف أفعالهم واختياراتهم مبا يقيض به العقل ،بل يتبعون أهواءهم وميوالتهم الغريز ّية ،وهو ما
يفيض إىل التنازع والصدام .والفلسفة برسم تعريفها كحوار وتفكري َّ
فإن العنف هو بالرضورة نقيضها ،ولهذا يطرح السؤال
املتعلق بنوع الخطاب الذي ميكن أن تصوغه الفلسفة من أجل فهم َ
آخ ِرها املطلقَّ .إن هيمنة العنف عىل العامل اإلنساين
يعني نهاية الحوار وانعدام التواصل وإلغاء الحر ّية .وإدانة الفلسفة للعنف ومعارضتها ّ
لكل أشكاله مَّإنا هو التزام مبا
تقتضيه ماهيتها ،مبعنى َّأن معارضتها للعنف هو انتصار لذاتها ولحقيقتها.

3

مدخل

فس تقريظ بعض الفالسفة للعنف والحرب؟ وإذا كان العنف ينتمي إىل مجال
لكن إذا كان األمر كذلك ،فكيف ُي رّ
املامرسةَّ ،
فإن السياسة ميكن تص ّورها يف آن واحد كمسألة عمل ّية وكإطار أخالقي تأخذ فيه املامرسات واألفعال معناها
وأهميتها بالنظر إىل قيم وغايات محدّدة .لقد عبرّ الفالسفة عن مثل هذا التص ّور للسياسة بعبارات مثل“ :السياسة
األخالق ّية” أو “اإليتيقا السياس ّية”.
أهم املرشوعات النظر ّية التي قاربت مفهوم العنف ،يقدّم د .عامد الدين إبراهيم عبد الرازق
ويف تحليل أطاريح ّ
(مرص) قراءة يف مفهوم العنف عند الفيلسوفة األملان ّية حنة أرندت التي ر ّكزت مقاربتها له من منظور سيايس.
ويف تحليلها لظاهرة العنف ركزت د .حال السـويدات يف مداخلتها« :يف إخضاع العنف للنسق الفلسفي التحلي ّ
يل»
مؤسس للظاهرة ،مستحرضة املقاربة الهيجل ّية ،مع انفتاح عىل مفهوم الهو ّية كعامل
عىل مقولة الكليان ّية كرشط ّ
اجتامعي رئيس.
ويف مساءلة دعوى «رشعية العنف» استحرض الباحث املغريب د .يحيى بن الوليد أطروحة الخطاب ما بعد
الكولونيايل ،بوصفها إحدى املقاربات امله ّمة يف مجاالت الدرس األكادميي والبحث االجتامعي ،للظواهر السياس ّية
املتعقلة بإشكال ّية املثاقفة.
ونظراً َّ
ألن الواقع السيايس العريب اإلسالمي يشهد جدالً متصاعداً حول إشكال ّية العنف ،قدَّم د .غيضان السيد عيل
للعنف لدى اَ
الجمعات اإلسالمو ّية» ،محاوالً الكشف عن دوافع العنف املختلفة
(مرص) دراسة يف «ال ِبنية األيديولوج ّية ُ
وأسبابه الكامنة لدى الجامعات اإلسالمو ّية.
ثم يف املحور الثاين «العنف من منظور آخر»:
َّ
قدّم د .مصطفى بن متسك (تونس) قراءة يف كتاب أماريتا سني «الهو َّية والعنف :وهم املصري» ،كام قدّم د .مح ّمد
ممدوح (مرص) قراءة يف كتاب« :يف ّ
ظل العنف ،السياسة واالقتصاد ومشكالت التنمية» (تحرير :دوغالس س .نورث ،جون
جوزيف واليس ،ستيفن ىب .ويب ،بارى ر.وينغاست).
ثم ختمنا املحور بـ:
َّ
لنص مهم لبول ريكور بعنوان« :السلطة والعنف».
 ترجمة :د .عزالدين الخطايب ،د .عبد الحق منصف( ،املغرب) ٍّ وحوار مع د .عيل رسول حسن الربيعي الباحث املتخصص يف الفلسفة السياسية (جامعة أبريدين)« ،يف قضاياالعنف» أداره د .عبد الله بربزي (املغرب).
وهكذا حرصنا يف هذا امللف البحثي عىل تن ّوع املقاربات واألطاريح.
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أصول العنف :مقاربة من أجل فهم ظاهرة العنف
وميكانيزماتها
سلمى بالحاج مبروك

امللخص التنفيذي:
العنف هو ّ
لنترصف ونفعل كام لو كنّا وحدنا فقط؛ َّ
وكأن بقية الكون موجود هنا ليتلقى منا الفعل
كل فعل يصدر عنا ّ
فقط ويخضع لرغباتنا ولو كانت عىل حساب رغبات اآلخرين ،حتى ليغدو العنف مالزماً لطبيعة اإلنسان ،لكنَّ هذه
الطبيعة العنيفة لإلنسان ال ت ّربر أن يتح ّول العنف إىل منط حياة ،بل ال ب ّد من بحث آل ّيات لتفكيك العنف وفهم بنيته
النفس ّية ،وإن كان من املستحيل إزالته ،فليس عىل ّ
األقل من الخفض من منسوب حدّته ،وهو ما يحاول هذا البحث إبرازه.
متهيد
خاصة بالعامل املعارص ،بل ظاهرة قدمية قدم العامل الذي نعيش فيه .لذلك نرى حضور
العنف ليس ظاهرة جديدة ّ
العنف يف كثري من الخرافات واألساطري القدمية ،حيث تظهر لنا هذه األساطري ارتباط العنف باألصول األوىل ،فهو مرافق
كل تاريخ البرش ّية ،بل إ َّنه ما يزال إىل اليوم منترشاً يف ّ
واملؤسسني وجزء ال يتجزّأ من ّ
كل مكان عىل شاشاتنا
دائم لألبطال
ّ
متسنا وتؤثر علينا وته ّمنا جميعاً.
ويف وسائل اإلعالم ،وهو األقرب إلينا يف عالقتنا اإلنسان ّية اليوم ّية .والعنف هو ظاهرة ّ
لهذا نجد أنفسنا محاطني واقع ّياً بظاهرة العنف ،بل غارقني يف عامل استفحل فيه العنف .لذلك فرض العنف نفسه
موضوعاً يف الخطاب اليومي لعرصنا الراهن ،لدرجة أصبحت هذه الظاهرة ّ
محط تأويالت وتعريفات متعدّدة ،وك ّرست
لها املراكز الدول ّية والجهود البرش ّية لفهمها سواء من قبل املفكرين أو الحكومات ،وهي تثري أيضاً قلق األفراد ،أل َّنها تع ّرض
حياتهم للخطرَّ .إن ّ
كل هذا األفق امليلء بالعنف ليس مدعاة للغرابة عندما ننتبه لحارضنا املرعب الذي متيز بانتشار
كل مظاهر حياتنا وعىل مستويات عدّة ،كام تحاول ّ
العنف يف ّ
كل يوم أن تذ ّكرنا وسائل اإلعالم املختلفة من صحافة
ومذياع وتلفاز .بل إ ّننا نشهد انتشاراً َّ
قل له نظري ونحن نالمس بأ ّم أعيننا ما أصاب العالقات الدول ّية من عالقات عنيفة
تتجسد يف شكل حروب وحش ّية متواصلة وقاسية ،تح ّولت يف أحيان كثرية إىل حرب عصابات ال تبقي وال تذر،
وعدوان ّية ّ
ميارس فيها اإلرهاب السيايس واالضطهاد اإليديولوجي تجاه ّ
كل من يخرج عن نظام العامل وأمثولته التي تعمل العوملة
عىل نحتها والرتويج لها .بل َّإن العنف قد اخرتق لغتنا ذاتها وأسلوبنا يف التواصل مع اآلخرين ،وأصبحت كلامتنا التي
ننطقها والصور التي نراها فائضة عنفاً .وهو ما يعني َّأن تاريخ البرش ّية من القديم إىل عرص فولتري وما بعده مل ينجح يف
تجاوز ظاهرة العنف ،مّ
وإنا حاول إخفاءها تحت طالء وغطاء الطريقة املثىل يف تهذيب السلوك اإلنساين ،وحتى الحضارة
الغرب ّية املزه ّوة بنفسها منذ عرص األنوار ترى َّأن العنف الذي تعيشه الدول األخرى ال يعنيها ،فهو “عنف آخر”َّ ،
ألن
حصنته من العنف بتوفري مجتمع دميقراطي يحكمه القانون والنظام وصيانة
يف اعتقادها أ َّنها تعيش يف عامل هادئ قد ّ
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حقوق اإلنسان ،وهي ذاتها ال ميكن أن تعيش مبعزل عن العنف ،حتى وإن تبنّت ثقافة تريد إنكار العنف املعاشَّ ،
فإن
هشة ،وبإمكان العنف أن ّ
الحقيقة هي َّأن الواقع عنيف .ذلك َّأن الشاشة التي تخفي العنف ّ
يحطمها يف أ ّية لحظة يشاء.
من هنا يتوجب علينا التفكري يف طريقة متنحنا الخروج من وهم العيش يف عامل مرتامي الرخاء والعدالة واالستقرار والوعي
بخطورة هذه الظاهرة وحقيقتها.
وأ ّما أولئك الذين يأملون أمل الحاملني َّ
بأن السالم ممكن عىل أرض مل “تعرف يوماً سالماً” ،ويحاولون نفي وجود
العنف ،مَّ
فإنا هم ينغلقون داخل أوهام عامل يسوده السالم .لذلك فنحن مطالبون بالكشف عن العنف الذي يختفي
خلف وجه البرش ّية ومواجهته بدل ادعاء أ َّننا نعيش رخاء وسل ًام أو كنَّا نعيشَّ ،
ألن بناء ثقافة السالم والالعنف ال ميكن
أن يتحقق دون فهم وتفكيك آل ّيات العنف وأصوله ونزع أقنعته املتخفية وراء ما يظهر كأ َّنه سالم .واآلن وقد تح ّول
العنف من مج ّرد ظاهرة مصاحبة للسلوك البرشي عىل م ّر التاريخ إىل موضوع تفكري من قبل الفلسفة والعلوم اإلنسان ّية
بصفة عا َّمةَّ ،
فإن هذا األمر يتيح لنا دراسة هذه الظاهرة والوقوف عىل أسبابها وأصولها ونتائجها ،وذلك بإثارة جملة من
اإلشكال ّيات من بينها ما ييل :ملاذا يوجد العنف؟ ما دالالت العنف؟ ما جذوره وآل ّيات عمله؟ هل ّمثة عنف مرشوع وآخر
غري مرشوع؟ وهل ميكن الحديث عن عنف أخالقي وآخر ال أخالقي؟ هل ميكن تجاوزه ،أم هو كام عبرّ عن ذلك سيغموند
فرويد ال يوجد أيّ أمل يف تجاوزه ،أل َّنه مرتبط بنوازع اإلنسان العنيفة؟ وبالتايل ،هل ميكن القول َّإن العنف مج ّرد
ظاهرة نفس ّية مرتبطة بالبنية النفس ّية لإلنسان؟ هل العنف قدر برشيّ وحتم ّية تاريخ ّية؟ هل هو نفيس أم اجتامعي أم
اقتصادي؟ أم رمزي؟ وعندما يكون هناك عنف فهل أسبابه ينبغي البحث عنها بجانب الطبيعة البرش ّية القاتلة املتش ّبعة
بالخطيئة أو الغرائز التافهة ،أم بجانب شكل مجتمع ما وطرق تربيته ،كام أ ّكدت مارغريت ميد ):(Margaret Mead
«يكون نتيجة للتكييف االجتامعي واملجتمع هو الذي يق ّرر طبيعة هذا الوضع البرشي» 1الذي ّ
يفضل الرصاع لخدمة
املصالح الخاصة فقط؟ وهل ّمثة عالقة تالزم ّية بني العنف واملقدَّس؟ هل ّ
كل مقدَّس عنيف؟ وهل ميكن تربير العنف
بدعوى الدفاع عن املق َّدسات وعن حقوق اإلنسان؟ َّإن ما نراهن عليه إذا ما استطعنا كشف م ّربرات تعميم العنف ،هو
السامح بفهم أفضل ألسباب ظهوره ،وانفجاره الحايل ،وبالتايل فهم طبيعته الحقيق ّية .وهو ما يتيح لنا النأي بأنفسنا عن
يرتصد كينونتنا من ج ّرائه
العنف الذي يغرقنا ويحارصنا من جميع الجهات ،وحتى القدرة عىل قياس الخطر املداهم الذي ّ
والسعي قدر اإلمكان لعالج هذه الظاهرة املد ّمرة للوجود البرشي.
1ـ يف تعريف العنف ودالالته :ما هو العنف؟
أ) تعريف العنف باإليجاب :يع ّرف العنف عىل أ َّنه عمل ّية قتل ،حتى وإن كانت هذه العمل ّية ال تذهب إىل حدودها
القصوى ،وال تنخفض حدّة العنف عن طريق اإلزالة املاد ّية للشخص أو للمجموعة املقصودة .يعترب هدف العنف الرئيس
هو التدمري والرغبة يف القضاء عىل اآلخر واستبعاده وإقصائه ،واختزاله إىل كينونة صامتة يصبح أقوى من الرغبة يف الحوار
1 . Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris: Plon, 1969, Collection: Terre humaine.
*ـ مارغريت ميد عالمة اجتماع أمريكيّة ذات شهرة عالمية في اإلعالم خالل الستينيات من القرن العشرين ،قامت بدراسة عادات المجتمعات من أرخبيل المحيط الهادئ.
وتبينت من خالل مالحظتها لثالث مجتمعات تعيش في األرخبيل نفسه ّ
أن لها ثقافات مختلفة جداً ،وخاصة فيما يتعلق بالتمييز في «الجنس» بين الذكور واإلناث .وهو ما جعلها
تستنتج َّ
أن المجتمع هو الذي يكيّف طبائع األفراد حسب إحتياجاته.
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والنقاش معه .والعنف ليس الرصاع فقط ،بل هو ّ
كل ما يس ّممنا وهو ما مينع إعطاء نتائج إيجاب ّية للرصاع ،وعدم الخروج
ألن العنف هو ما يؤدي إىل نفي اآلخر .وهو ظاهرة عامل ّية ومنترشة يف ّ
بتجربة ناضجة منهَّ .
كل مكان ،وميكن أن تأخذ
أشكاالً متعدّدة ،بدرجات متفاوتة :إذ أ َّنه ميكن أن يكون مبرتبة أخالق ّية وماد ّية ولفظ ّية ،وحتى نفس ّية واقتصاد ّية« .كام
ميكن القول إ َّنه ليس هناك فقط العنف املفتوح ،واملعلن والحريب ،ذلك املتعلق باإلهانات والرضب واألفعال الحرب ّية،
ولكن أيضاً العنف امليكروفيزيايئ الخفي الذي ميكنه االختباء يف ثياب العادات وط ّيات األدب والنظام واملجهول .والعنف
ميكن أن يتخذ مظهراً حضارياً وهو الذي ال يتذكر السلوك الوحيش للجاين أو لإلرهايب» .2ميكن إثراء هذه املالحظة
بالتدقيق أكرث ،وذلك بإضافة َّأن العنف ميكن أن يكون مبارشاً عندما يكون الزعامء محدّدين وتكون الظروف معرتفاً بها،
كام هو الحال يف حالة العدوان ،واإلهانة والقتل والهجامت اإلرهاب ّية ،والحروب...العنف ميكنه أيضاً أن يكون بنيو ّياً عندما
ينتهك حقوق اإلنسان .هذه هي حاالت العنف االقتصادي أو االجتامعي ،والتمييز العنرصي ،الديني والجنيس  ...هذا
العنف البنيوي ميكن أن يجد جذوره يف اإلرادة السياس ّية أو الدين ّية يف أيديولوج ّية العنف .وأخرياً ال ب َّد من التأكيد َّأن
موجه نحو اآلخر فقط ،إذ ميكن لإلنسان أن يكون عنيفاً تجاه نفسه أيضاً.
العنف ليس مج َّرد موقف أو سلوك َّ
ب) تعريف العنف بالسلب :من الرضوري متييز العنف عن العدوان والق ّوة والرصاع.
 ال ب َّد من التمييز بني العنف والعدوان ،مبعنى َّأن العدوان ميثل ق ّوة محاربة وتأكيداً للذات ميكن أن يكون عنرصبناء لشخصيتي ،أل َّنه يتيح يل مواجهة اآلخر دون مهاجمتي .إيتيمولوجياًَّ ،
متأت من
فإن مصطلح «العدوان ّية ٍ «agressivité
الكلمة الالتين ّية « «aggrediالتي تعني «السري نحو أو يف اتجاه .»...بواسطة العودة إىل أصله اإليتيمولوجيَّ ،
فإن الفعل
» «agresserال يعني مزيداً من «العنف» كام هو فعل «تقدم» ،الذي يعني «السري إىل األمام»َّ .
فإن مصطلح»«Aggredi
يجسد أكرث فكرة الطاقة القتال ّية ،إذ أ َّنه دون عدوان ّية ليس بإمكان اإلنسان التغلب عىل مخاوفه والذهاب إىل األمام .إذا
ّ
متسكنا بأصل الكلامتَّ ،
فإن العنف ليس يف النهاية سوى انزالق عن العدوان ّية .فباملعنى االشتقاقي ال يعني االعتداء سوى
ّ
«السري ض ّد يشء ما»َّ .
ألن هذا هو املعنى املقصود ،ففي حاالت الحرب ،الهجوم عىل العدو هو السري نحوه لهزمه ،وهذا
يعني القيام مبهاجمته.3
 العنف ليس الق ّوة :فالق ّوة ال توجد إلاّ بواسطة الفعل ،وهذا الفعل ميكن أن يكون عنيفاً أو غري عنيف .فالق ّوةوالعنف ال يتموضعان السجل نفسه.
 وأخرياً ،يجب عدم الخلط بني العنف والرصاع :الرصاع هو جزء من الحياة وجزء من أ َّية عالقة مع اآلخر .وميكن أنيكون عام ًال إيجاب ّياً للتغيري يف عالقة ما أو يف املجتمع .الرصاعات هي فرص لالبتكار ،والذهاب إىل أبعد من ذلك ،إىل تغيري
2 . J-F Bazier, extrait de son exposé « la Non-violence: une proposition », du 5 juillet 2006.
3 . Pax Christi Wallonie ; Qu’est-ce que la violence? ANALYSE 2006; Publié avec le soutien du service de l’éducation permanente
de la Communauté française.
* باكس كريستي :هي حركة كاثوليكيّة دوليّة من أجل السالم .ويت ّم تنظيم باكس كريستي في أقسام وطنيّة وجماعات محليّة تعرف باسم باكس .ولدت حركة باكس كريستي في
ّ
وتتركز جهود باكس كريستي في خمسة مجاالت هي:
نهاية الحرب العالميّة الثانية عندما قامت مجموعة من الفرنسيين واأللمان اختاروا للصالة والعمل من أجل المصالحة.
الحوار وثقافة السالم ،والدفاع عن اإلبداع والبيئة ،ونزع السالح ،والدفاع واألمن ،وحقوق اإلنسان والتنمية التضامنيّة.
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ذوات املتصارعني .لكنَّ الرصاع غري املدار أو س ّيئ اإلدارة ميكن أن يؤدّي إىل العنف السلبي واملد ّمرَّ .
ألن العنف يش ّكل
اختالالً للرصاع :فبدالً من إيجاد ٍّ
حل دميقراطي مريح لكال الطرفنيَّ ،
فإن العنف يصبح املسار الذي يسعى إىل البحث عن
تسوية للرصاع بالقضاء عىل اآلخر.
2ـ ثقافة إنكار العنف بوصفه معيشاً
بالنسبة إىل جان-ميشال النيو  Longneauميثل العنف معطى أنرتوبولوج ّياً ،إ َّنه جوهري بالنسبة إىل الكائن اإلنساين،
وبالتايل أ ّية محاولة إلنكار ذلك تعود إىل تجاهل جزء من الذات البرش ّية .من هنا ال ب ّد من إدانة عدم الوعي بهذا العنف
الذي يسكننا والعنف الذي يحيط بنا ،ويعترب َّأن الوعي بهذا العنف وحده ميكن أن يساعدنا للتعلم عىل كيف ّية مواجهته
وجهاً لوجه .ولتدعيم هذا املوقف ميكن االنطالق من ثالث مالحظات لالنيو بخصوص العنف هي التالية:
أ ّوالً :لقد ُوجد العنف دامئاً ،وقام اإلنسان مبحاربته يف ّ
كل زمان ،وصنع أسلحة أكرث تط ّوراً عىل نحو متصاعد لتأمني حروبه.
ثانياً :العامل اليوم ليس أكرث عنفاً من األمس البعيد؛ مَّ
وإنا العنف اليوم صار مرئ ّياً أكرث ،وأكرث «عوملة» من ذي قبل،
ال س َّيام من خالل وسائل اإلعالم التي تنقل لنا يوم ّياً مشاهد القتل والحرب من ّ
كل أماكن النزاع دون أدىن مراعاة
للكرامة اإلنسان ّية .لذلك يظهر عنف اليوم املشهدي ربمّ ا أكرث تدمرياً ،بالنظر إىل الوسائل التكنولوج ّية الحال ّية ،ولكنَّه
ليس ظاهرة جديدة.
ثالثاً :قد نتحدّث كثرياً عن الوقاية من العنف .لكن ميكننا أن نطرح األسئلة التالية :ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي
مم نخاف؟ ملاذا نحن يف وضع غري مريح قبالة العنف؟ هل هو الخوف من العنف الذي يدفعنا
نسعى إىل منعه وتجنّبه؟ َّ
الحجة اإليتيق ّية األخرى التي ميكن تأييدها لتربير حقيقة
حجة أخرى غري الخوف ،فام هي؟ ما ّ
إىل منعه؟ إذا كان هناك ّ
تطوير برامج وقائ ّية ض ّد العنف؟
نستطيع أن نالحظ َّأن الوقاية من العنف تأخذ أحياناً ،وحتى بطريقة منحرفة ،شكل عنف قانوين ال يقوم مطلقاً
مبهاجمة أصل العنف .وبناء عىل هذا يدعم النيو فرض ّية أ َّننا نعيش يف ثقافة تنكر العنف اليومي املعيش؛ وكأ َّنه يبدو
َّأن علينا أن نؤمن بعامل هادئ ،يف حني َّأن الواقع عنيف .ويوجد العديد من الحجج التي تدعم هذه الفرض ّية ،ومن بينها
تط ّور العادات الحيات ّية الذي يشهد لصالح هذا االفرتاض:
 ففي العصور الوسطى :كانت الثقافة هي التعبري عن جميع االحتياجات (الجنس ّية ،الطبيع ّية). يف عرص النهضة :يجب أن يكون اإلنسان خيرّ اً ممتلئاً بالطيبة ،قادراً عىل التح ّكم يف نفسه ،مثل مطالبة اإلنسانبقمع نشاطه الجنيس.
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 مع حضارة التصنيع وتط ّور الرأسامل ّية :هناك حاجة إىل أشخاص لهم رؤية استرشاف ّية (منتجني ولكن أيضاً مستهلكني)للسامح بتطوير موثوق به للرأسامل ّية.
 يف ثقافتنا الحال ّية مث ًال ،التعبري عن املشاعر بطريقة قو ّية غالباً ما يعترب شيئاً غري إيجايب ،فالشخص الج ّيد هوالشخص الذي يتم ّكن من ضبط نفسه واحتواء مشاعره والتح ّكم فيها .حال ّياً ،يبدو أ َّننا بحاجة لالعتقاد يف عامل غري عنيف.
التوجه ،إذ نعترب أ َّنه من غري املقبول أن نكون عنيفني ،فمن
التعليم الذي ننقله ألطفالنا ،وكذلك الذي تلقيناه يعكس هذا ّ
الخطأ أن تظهر الغضب عندما ال تحصل عىل ما تريد؛ فالطفل يتعلم أ َّنه إذا أراد أن يكون محبوباً (باملعنى األ ّويل للكلمة)،
فيجب عليه أن يكتم غضبه وعدم إظهاره لآلخرين ،حتى ال يظهر مبظهر السيئني .أ ّما من وجهة نظر سياس ّية ومجتمع ّية،
فهذه الحاجة لالعتقاد يف عامل غري عنيف ميكن أن نلمسها أيضاً فيام ييل:
 يوجد من جهة أوىل طرق متعدّدة للوقاية من العنف :فهل هذا يعني َّأن العنف ال ميكن أن يظهر أل َّننا نخافه؟وكأ َّننا نبحث عن إزالته بدالً من تهذيبه.
 ومن جهة ثانية ،هناك مصادرة ومراقبة للعنف من قبل الدولة :إ َّنها تحتفظ «بالعنف الرشعي» (الرشطة والجيش)،وتسمح لهم بالسيطرة عىل املجال الخاص ّ
(تدخل الدولة يف العنف األرسي والزوجي والتح ّرش يف العمل .)...
 باإلضافة إىل ذلك َّفإن التط ّور اإلعالمي (التلفزيون واألفالم وألعاب الفيديو )...تعزّز أطروحة إنكار العنف؛ حيث
َّإن الصور املشبعة بالعنف تت ّفه العنف وتستهني به (مشهد ّية العنف) ،وتؤدّي يف بعض األحيان إىل رضورة إظهار مشاهد
أكرث عنفاً من ذلك ،من دون أن يكون لها تأثري حقيقي يف حياتنا الشخص ّية .فاألفالم العنيفة تقدّم مناذج للمتف ّرج للتعبري
عن العنف الذي يشعر به يف داخلهَّ .إن العنف كام تظهره وسائل اإلعالم ال ميكن مقارنته بالعنف املعيش ،مبعنى العنف
الذي أشعر به يف داخيل ،يف جسدي ولحمي .فاالعتقاد يف عامل مسامل يكشف عن نظرة طوباو ّية ،وميثل نوعاً من الوهم
ألن الحقيقة يف واقع األمر غري ذلك ،فنحن نعيش يف عامل عنيفّ ،
الخطريَّ ،
ولكل منّا داخل ذاته نفسها منابه من العنف،
بل َّإن «العنف يصبح ّ
لنترصف ونفعل كام لو كنّا وحدنا فقط؛ َّ
وكأن بقية الكون موجود هنا ليتلقى منا
كل فعل يصدر عنّا
ّ
الفعل فقط» .يف حني تسعى الثقافة التي نعيش فيها ملنع العنفَّ .
«إن مجتمعاً ،حيث العالقات تكون فيه كلها سلم ّية،
ال يوجد سوى يف عامل والت ديزين الخيايل؛ أل َّننا يف الواقع نعيش مع أناس ال ميكن التن ّبؤ مبا سيفعلونه أو يقولونه ،إ َّنهم
مختلفون عنّا ،لطيفون أحياناً ،أرشار يف أحيان أخرى ،ميكنهم تحدّينا ،وميكنهم إزعاجنا .واالعتقاد بخالف ذلك هو أمر
طفويل .كام َّأن الوعد مبجتمع خالٍ من العنف هو نوع من الدمياغوجيا».4
ونظراً لهذا الوضع ،سنجد أنفسنا أمام خيارين إذن لبناء ثقافة الالعنف والسالم :إ ّما أن نجعل الناس «لطيفني»،
ويتض ّمن ذلك قمع «الجانب امللعون» 5فيهم ،كام يقول جورج باتاي ( ،)Georges Batailleأو السامح لهم بالتعبري عن
العنف .فام اآلل ّيات التي تح ّرك العنف وتنتجه؟
4 . J-M Longneau, « Attention à la démagogie », in le Vif l’Express, paru le 28 avril 2006.
5 . Georges Bataille, « La part maudit », précédé de La Notion de dépense, Introduction de Jean Piel, Essai d’économie générale,
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3ـ أسس العنف وميكانزماته
سنحاول فهم اآلل ّيات التي تو ّلد العنف ،أو بعبارة أخرى ،سنفهم األمر الذي يؤدّي بالبرش إىل املرور إىل مرحلة «فعل
العنف» ومامرسته .ال ّ
شك َّأن العنف هو ظاهرة سطح ّية بادية للعيان ،وحتى نتم ّكن من السيطرة عليه َّ
فإن األمر يتط ّلب
البحث عماّ تخفيه هذه الظاهرة يف أعامقها .فام الذي يدفع الناس ليك يكونوا عنيفني؟ وما الذي يجربهم عىل الذهاب
مبارشة إىل مامرسة «فعل العنف»؟
يوجد نوعان من الناس يف التعامل مع شعور العنف؛ فبعض الناس يردّون الفعل بطريقة صادمة ال ميكن تص ّورها،
والبعض اآلخر يراكمون العنف الذي يشعرون به داخلهم وال يخرجونه إلاّ يف وقت الحق حني يخرج عن سيطرة الذات،
لذلك َّ
فإن تراكم العنف يف بعض األحيان يؤدّي إىل انفجار مفاجئ أمام واقعة تبدو تافهة ،وميكن مقارنة ذلك «بطنجرة
الضغط» التي تنفجر بسب خطأ يف توزيع طاقتها أثناء ّ
الطهو .وهذا يعني أ ّنه ،يف جميع الحاالت ،يشهد العنف عىل
معاناة وشعور باإلحباط .ومن أجل وقف هذه الظاهرة والسيطرة عليها ،فمن املفيد لنا أن نفهم السبب الذي يو ّلد
العنف .فام أسباب العنف؟
َّ
...فإن
أ) االحتياجات والرغبات واإلحباط :ما وراء رضورة تلبية االحتياجات األساس ّية مثل األكل والرشب والنوم
فكرة الرغبة هي مثرية لالهتامم لفهم اآلل ّيات التي تعمل وراء ّ
كل ظاهرة عنف .يف كثري من األحيان الرغبة مح ّرك العمل
اإليجايب ،وحني ال تنجز الرغبة ما رغبت به فإ َّنها تتح ّول إىل شعور باإلحباط الذي ينتج من عدم القدرة عىل تحقيق هذه
الرغبة ،هذا الشعور باإلحباط ميكن أن يكون هو املح ّرك للعنف .فام يقودنا إىل الشعور بالعنف هو الوضع الذي أدّى
بنا إىل التخيل عن يشء ما ،وهذا يعني عندما أكون يف مواجهة وضع مناقض ملا أرغبَّ ،
فإن هذا الوضع الذي نوجد فيه
يزعجنا ويحبطنا .عىل سبيل املثال ،الطفل الذي ال يستطيع الحصول عىل اللعبة التي يرغب فيها ،أو عندما يكون رجل ما
مرغ ًام عىل أن ينحني أمام ما تريده زوجه وترغب فيه وما يرفضه هو ،أو عندما ال يحصل الطالب عىل الدرجة التي كان
يعتقد أ َّنه يجب الحصول عليها ،أو عندما ال ميكن لدولة ما الوصول إىل مستوى ثروة دولة أخرى.
هذا األمر يضعنا أمام واقع أ ّننا نعيش يف العرص الراهن يف عامل يتم ّيز مبا ييلّ :
«كل يشء يجب أن يتحقق عىل الفور»،
وخاصة بالنسبة إىل األجيال الشا ّبة .يصبح من الرضوري االمتالك ،حتى لو كان ذلك عن طريق االقرتاض والديون ،فبمج ّرد
ّ
فإن األمر يصبح ال يطاق ،ويو ّلد إحباطاً
الضغط عىل الفأرة مث ًال ميكن الحصول عىل ّ
كل يشء .وإذا مل يكن ذلك ممكناًَّ ،
هائ ًال .وملواجهة اإلحباط ،يوجد ثالثة حلول ميكن تقدميها ،وهي:
 التخليّ عن اليشء املرغوب فيه ،واالستسالم لعدم الرغبة فيه.ثم االنتقام يف وقت الحق ،إن مل يحصل عىل
 القضاء عىل العائق الذي مينع الحصول عىل اليشء املرغوب فيهّ ،اليشء املبتغى.
Édition de Minuit, 1949, dans la collection «Critique », 232 pages.
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 سعي الطرفني معاً إىل ٍّحل وسط ،ويف هذه الحالة يكون االثنان كالهام مدع ّوين إىل التخليّ جزئ ّياً عن اليشء
املرغوب فيه من قبلهام .غري َّأن ّ
الحل عن طريق التفاوض غالباً ما يستغرق وقتاً أطول من الحلول األخرى ،وهو ما
يتناقض مع اإلرضاء الفوري للرغبات والحاجات.
فام الذي يختفي وراء شعور اإلحباط هذا؟
ب) االنتقال من الخيال إىل الواقع:
بإمكاننا أن نحدّد ثالث رغبات أو  -مح ّركات قو ّية للفعل  -عندما ال نعمل عليها ميكن أن تو ّلد العنف»* 6وهي التالية:
 .1الرغبة يف السلطة املطلقة.
 .2الرغبة يف االنصهار.
بأن ّ
 .3الشعور َّ
كل يشء يخضع يل وهو من ح ّقي.
 .1من خالل الرغبة يف السلطة املطلقة ،يجب أن نفهم :الرغبة يف أن نكون مثاليني؛ مبعنى الرغبة يف االرتقاء إىل
مستوى ما نفكر به (واجب) أن نكون ،وصعوبة تقبل ما لدينا من «نقاط الضعف».
كل يشء ممكن ّ
 الرغبة يف االستقالل والحر ّية السياد ّية :ال أريد أن أخضع أليّ قيدّ .وكل يشء مسموح به يل .ال يشء
وال أحد يستطيع أن يفرض ع ّ
يل حدوداً عىل اإلطالق.
 سلطة الرباءة املطلقة :الشعور بالكامل ،وبعدم ارتكاب أخطاء أو عيوب ،وبالتايل عدم الشعور املطلق بالذنب ،يفنظرتنا ألنفسنا ويف نظرة اآلخرين إلينا.
 السلطة املطلقة يف الوجود الخالد.يتم اختزاله إىل املعرفة التي أملكها عنه .فال ميكني القبول
 .2الرغبة يف الدّمج ،أو يف عالقة تعبرّ عن فكرة َّأن اآلخر ّ
بأ ّنه يهرب عن هذا اإلطار الذي وضعته فيه ،وأ َّنه يقوم ببعض األشياء التي مل أكن أتوقع أ َّنه بإمكانه القيام بها ،وبالتايل
خارجة عن السيطرة التي لديّ عنه ،أو أ َّنه ليس هو ما أعتقده عنه أو ما أريد له أن يكون .هذا هو الحال بالنسبة إىل
الزوج الذي يرفض خروج زوجته بدونه أو يرى أناساً ال يعجبونه .بل هو أيضاً مثال للدولة التي ال تقبل لدولة حليفة لها
أن تتبع توصياتها الجيو سياس ّية ،عىل سبيل املثال .هذه العالقة املبنية عىل االندماج ميكن أن تسري يف اتجاه معنيني :إ ّما
َّأن اآلخر هو الذي يجب أن يكون امتداداً لنفيس ،أو أ َّنه أنا من يختزل ليك يكون ما أعتقد َّأن البعض يريدين أن أكون.
 * 6الفرضيّات هنا جزء من نهج نظام التحليل النفسي ،وهي قابلة للتحويل إلى مجاالت أخرى.
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 .3الرغبة الثالثة تتمثل يف َّأن ّ
«كل يشء من حقي ويخضع يل» :فمن حقي املكافأة إذا كنت أعمل بشكل جيد .ومن
املفروض أن تجري معاملتي واإلشادة بشخيص كبطل مح ّرر إذا حملت الدميقراط ّية إىل بلد ما .هذه الرغبات الثالث تعود
إىل الخيال .والرغبات الوهم ّية هي غري قابلة للتحقيق بطبيعتهاَّ ،
ألن اإلنسان هو كائن محدود ،ال قدرة مطلقة له وال
يستطيع العيش وحيداً ،وهو يف حالة عدم يقني دائم.
وإذا مل نكن واعني بهذا األمرَّ ،
فإن الفرد ،وعىل نطاق أوسع املجموعة االجتامع ّية أو الدولة ،تواصل تنفيذ سلسلة
من االسرتاتيجيات للحفاظ عىل حياة وكينونة هذا العامل الوهمي .البعض عزلوا أنفسهم داخل جزيرة شعورهم بالفشل
واإلحباط ،إىل ح ّد االكتئاب أحياناً أو فقدان الشه ّية وحتى العودة عىل أنفسهم مبامرسة العنف ضدّها ،والبعض اآلخر
خلق لنفسه عاملاً سحر ّياً ،وفقاعة وهم ّية بإنكارهم للواقع .يحاول ّ
كل هؤالء حامية فقاعاتهم ض ّد أ َّية هجمة ميكن أن
يتوصلون لقبول
تحدث زعزعة لهم من خالل تدمري أو تجاهل أيّ يشء ميكن أن يؤدّي بهم إىل اإلحباط .البعض اآلخر ّ
الواقع ،وإدارة هذا اإلحباط والتح ّكم فيه (التوتر بني الرغبة والواقع) بطريقة غري عنيفة .فامذا نعني «بقبول الواقع»
إلخراج هذا العامل الخيايل الذي تعيشه هذه الشخص ّية؟ لنأخذ يف هذا الشأن ثالث حاالت:
كل يشء من زاوية ّ
توصلت إىل قبول واقع أ َّنني لست مثال ّياً يف ّ
كل وجهات النظر ويف أيّ وقت ،وأ َّنني لست
 .1إذا ّ
القادر عىل ّ
كل يشء ،مَّ
وإنا مج ّرد كائن محدود ونهايئ يحمل يف ذاته نقصانه ،فعندها بإمكاين سامع وتقبل النقد من أيٍّ
كان ّ
وبكل رحابة صدر واإلقرار مبواطن الضعف يف ذايت .كام َّأن عدم قدريت عىل إنجاز األشياء بطريقة مكتملة ومثال ّية ال
يعني ذلك أنيّ لست إنساناً غري جيد وغري جدير باالحرتام.
 .2باملثل أمام الرغبة يف االنصهار :اإلنسان هو يف األساس وحيد .لذلك َّ
فإن اآلخر واألنا يف األساس مختلفان ومتاميزان،
أنا لست اآلخر ،كام َّأن اآلخر ليس أنا ،لذلك يجب علينا أن نكون قادرين عىل قبول هذه املسافة غري القابلة للمحو،
توصلت لقبول وحديت ،فإ َّنني سأقبل َّأن اآلخر ميكنه أن يوجد بالنسبة إىل ذاته
وهذه االستحالة يف االنصهار واالندماج .إذا ّ
نفسها ،وأ َّنني بإمكاين إقامة عالقة معه دون أن يكون ما يفعله اآلخر بإمكانه أن ميثل خطراً ع ّ
يل.
«كل يشء هو من حقي ويخضع يل» ،يجب ع ّ
 .3وأخرياً ،فيام يتعلق بشعور َّأن ّ
يل قبول حقيقة َّأن الحياة هي ال
يقين ّية ،وأ َّنه يف غالب األمر للحصول عىل يشء ما ،فإ َّنه ال يكفي أن أنتظر حتى يسقط من السامء .وأ َّنه ال يجب ترجمة
هذا الاليقني باالنتظار ،أو الخضوع أو العداء تجاه من يجعل الحياة غري يقين ّية ،ولكن عىل العكس من ذلك ،بالعمل
اإليجايب الذي يتيح يل الفرصة من أجل تحقيق أهدايف.
«إن ّ
َّ
كل هذا يستدعي نهجاً تربو ّياً وتعليم ّياً ،حيث نع ّلم الناس إماتة خيال الق ّوة والسلطة ،والسيطرة املطلقة عىل
مصريهم يغدو أمراً رضور ّياً .فعندما يقفز الواقع يف وجهنا بعد حدث أليم ،فإ َّننا منيل إىل رفض ما نحن عليه واللجوء إىل
الخيال .وهذا يرتجم إىل سلوك النفي والعنف ،أو االنسحاب داخل الذات ،الذي نحتاجه أحياناً لقبول الواقع .هذا النهج
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التعليمي والرتبوي يتمثل يف مساعدة الناس عىل الخروج من املواقف الهروب َّية»َّ .7إن بلوغ مرحلة الرشد معناه القدرة
عىل التمييز بني الرغبة والواقع ،وأيضاً التح ّكم يف الرغبة وجعلها قادرة عىل الصرب وتأجيل تحقيق ما ترغب فيه وتعويدها
عىل انتظار دورها يف التحقق أو القبول بتحقيقها بطريقة تشارك َّية وجامع َّية (وهو أمر ليس بالهينّ يف مجتمع يتسم
باملاد ّية والفرد ّية كتلك التي تتميز مجتمعاتنا بها اليوم) .فالرشد يعني الوعي َّ
بأن رغبايت تأيت يف جزء منها من الخيال،
وإدراك رغبايت كخياالت ،وبالتايل ليست بالرضورة متح ّققة .وهذا يؤدّي إىل تق ّبل األمر الواقع والقبول حتى بالفشل
واإلحباط.
ما ميكن استخالصه من هذا البحث َّأن إثبات تجربة العنف هو يشء طبيعي جداً :فعندما أكون منفع ًال وغاضباً َّ
فإن
ألن ّ
هذا الشعور يجب أن يخرج ويتمظهر خارج ّياًّ ،
وكل واحد منّا يشعر بالعنف داخلهَّ ،
لكل واحد منّا رغبات يشعر بها
ويرغب يف تحقيقها ،فهذا األمر من طبيعة اإلنسان .لكنَّ العنف ال ميكن أن يكون منط حياة .يجب أن نكون قادرين عىل
تجاوزه .التعبري عن اإلحباط بواسطة العنف ال ميكن أن يكون إلاّ خطوة يف مسار يجب أن يؤدّي إىل قبول الوضع الذي
نحن مطالبون بالقبول به كام هو ،قبول أو إدارة الشعور باإلحباط ،وقبول متييز الرغبة عن الواقع .إ َّنه عمل تعليمي
وتربوي طويل حتى يتم ّكن البرش من التمييز بني شكل دوافع الرغبة والجانب الخيايل .مر ّكزاً أكرث عىل الفرد مت ّكن توماس
( ،)Thomas d’Ansembourgطبيب نفساين ،من تطوير النظر ّية القائلة َّإن العنف الذي نخربه ونعيشه يف حياتنا
اليوم ّية بداخلنا يأيت إىل ح ٍّد كبري من نفي وإنكار أعامل العنف التي تعيش داخل ّياً يف ذواتنا ،أي مبعنى آخر« :من العنف
ويفسه عىل النحو التايل :عدم االستامع إىل الذات يؤدّي عاج ًال أو آج ًال إىل
املعيش» الذي يشري إليه النيو  .Longneauرّ
عدم االستامع إىل اآلخرين .لقد تع ّلمنا أن نكون أكرث لطفاً وأدباً ،وتد ّربنا عىل ارتداء قناع ،ولعب دور .تع ّلمنا إخفاء ما
الخاصة بنا .وهذا العنف الذي منارسه عىل ذواتنا يجعلنا ننقل
يجول بداخلنا ،عملنا عىل تجاهل أو إغفال االحتياجات
ّ
هذا العنف إىل اآلخرين ومنارسه عليهم .لذلك «يتحدث  Ansembourgعن «التواصل الواعي» لإلشارة إىل التواصل الذي
يسمح لنا بتحرير مشاعرنا والتعبري بوضوح عن احتياجاتنا بطريقة تفاوض ّية .هذا «التواصل الواعي» هو أساس تهذيب
8
العنف لبناء ثقافة السالم التي نطمح إليهاَّ .
ألن «العنف ليس تعبرياً عن طبيعتنا :بل هو تعبري عن انتهاك طبيعتنا»
حسب Ansembourg
وأخرياً ،لتثقيف نوازع العنف لدينا وتهذيبه ،من الرضوري تحديد معايري وحدود واضحة يتعينّ علينا احرتامها.
وغياب تلك املعايري ميكن أن يكون مقلقاً ،وخصوصاً عندما نتموقع داخل الخيال ،وعندما يصبح من الصعب التمييز بني
خاصة عىل الشباب املندفع .فهل نحن حذرون مبا فيه الكفاية يف مدارسنا ،ويف أرسنا،
الواقع والرغبة .وهذا ينطبق بصفة ّ
يف حركاتنا واحرتامنا للقواعد املشرتكة الالزمة للعيش معاً؟ وهل نحن منتبهون مبا فيه الكفاية لعالمات املنع ،ومهت ّمون
بالعودة إىل القواعد ،عندما يكون هناك رصاع؟

7 . J-M Longeau, in le Vif l’Express, « Attention à la démagogie », 28.04.2006.
8 . Thomas d’Ansembourg Cessez d’être gentil soyez vrai – 2001- p. 233.
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العنف والسياسة
منوبي غباش

امللخص التنفيذي
ميثل العنف تحدّياً للفلسفة ،فالخطاب الفلسفي ال يستطيع تجاهل أفعال العنف وآثارها املد ّمرة يف الحياة واملجتمع،
ولكنَّه ،يف الوقت نفسه ،يعي عجزه وعدم فاعليته إزاء الواقع العميل املوسوم بالالعقالن ّية .تعني واقعة العنف الشامل َّأن
البرش ال يلتزمون يف أفعالهم واختياراتهم مبا يقيض به العقل ،بل يتبعون أهواءهم وميوالتهم الغريز ّية وهو ما يفيض إىل
موجه ض ّد اآلخر .هو استعامل الق ّوة ض ّد اآلخر الذي مل يعد طرفاً يف التواصل ،كام
التنازع والصدامَّ .إن العنف هو فعل ّ
يعني َّأن اآلخر تح ّول يف نظر مستعمل الق ّوة إىل مج ّرد يشء .كيف للفلسفة أن تتجاهل ظاهرة هي من الخطورة بحيث
تتامهى مع تجريد اإلنسان من إنسان ّيته؟ إذا كانت الفلسفة تع ّرف كحوار وتفكريَّ ،
فإن العنف هو بالرضورة نقيضها،
ولهذا يطرح السؤال املتعلق بنوع الخطاب الذي ميكن أن تصوغه الفلسفة من أجل فهم َ
آخ ِرها املطلقَّ .إن هيمنة العنف
عىل عامل األنايس يعني نهاية الحوار وانعدام التواصل وإلغاء الحر َّيةَّ .إن إدانة الفلسفة للعنف ومعارضتها ّ
لكل أشكاله مّإنا
نفس
هي التزام مبا تقتضيه ماهيتها ،مبعنى َّأن معارضتها للعنف هو انتصار لذاتها ولحقيقتها .إذا كان األمر كذلك ،فكيف رّ
تقريظ بعض الفالسفة للعنف والحرب؟ إذا كانت الفلسفة تسعى إىل تص ّور وفهم ما هو كائن ،كام يقول هيجلَّ ،
فإن
اضطالعها مبشكل العنف يصبح أمراً بديه ّياً .بأيّ معنى يكون خطاب الفيلسوف حول العنف إيجاب ّياً؟ هل يكون إيجاب ّياً
عندما ُيدينه إدانة مطلقة ويرفضه رفضاً قطع ّياً مهام كانت األسباب وامل ّربرات ويتبنّى موقف الالعنف بصورة جذر َّية ،أم
عندما يسعى لفهمه باعتباره عنرصاً مك ِّوناً للواقع ّ
بغض النظر عن أيّ مبادئ قبل ّية أو قيم أخالق ّية؟ ما هو كائن أم ما
يجب أن يكون؟ الحقيقي أم الواقعي؟ الفعل أم املعيار؟ إ َّنها املفارقة األصل َّية التي يجد املف ّكر /الفيلسوف نفسه مدع ّواً
إىل ح ّلهاّ .
خاصة عندما ُيطرح مشكل
ولعل ح ّلها ال يكون ممكناً إلاّ برتجيح أحد الطرفني .تتأ ّكد صعوبة املفارقة بصورة ّ
العالقة بني العنف والسياسة .إذا كان العنف ينتمي إىل مجال املامرسةَّ ،
فإن السياسة ميكن تص ّورها يف آن واحد كمسألة
عمل ّية وكإطار أخالقي تأخذ فيه املامرسات واألفعال معناها وأهميتها بالنظر إىل قيم وغايات محدّدة .لقد عبرّ الفالسفة
عن مثل هذا التص ّور للسياسة بعبارات مثل“ :السياسة األخالق ّية” أو “اإليتيقا السياس ّية”.
تقديم:
يبدو العنف نقيضاً للسياسةَّ .إن انعدامه أو عىل ّ
األقل الح ّد منه والتخفيف من آثاره هو رشط إمكان الوجود
االجتامعي وهدف السياسة األسايس .لقد اعتربت فكرة التنافر بني العنف والسياسة ُمس ّلمة مشرتكة بني أغلب فالسفة
السياسة املحدثني واملعارصين .يتط ّلب االجتامع املدين سالماً اجتامع ّياً يبدو صعب املنال بالنظر إىل العدوان ّية الكامنة يف
ّ
كل فرد واستعداده الطبيعي الستعامل الق ّوة ض ّد اآلخرين من أجل إشباع رغبته وفرض إرادته عليهم .إزاء هذا العنف
املتأصل ال ب ّد من قيام سلطة عليا يكون لها من الق ّوة ما ميكنها من فرض طاعة القوانني التي من شأنها أن تجعل
ّ
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الوجود االجتامعي سلم ّياً .يف هذا اإلطار اعتربت الدولة الكيان السيايس الوحيد الذي يحتكر العنف الرشعي .ليس مبدأ
احتكار العنف خالياً من التناقض .كيف ذلك؟ يك يمُ نع العنف ال ب ّد من عنف أشدّ .ملنع صدام القوى املد ّمر ،قوى األفراد
وموحدة هي ق ّوة السلطان (التنّني  .)Léviathanولكنَّ فرض احرتام
موحدة
والجامعات ،ال ب ّد من وجود ق ّوة واحدة َّ
ِّ
القوانني وتكريس النزعة السلم ّية داخل ّياً تط ّلب ،بل اقتىض ،ابتكار تقنيات ملامرسة العنف إلكراه األفراد عىل الخضوع
وحملهم عىل الطاعةّ .
ولعل املثال األبرز الذي يقدّمه لنا التاريخ عىل شدّة «العنف الرشعي» وفظاعته هو اإلجراءات
وبحجة «داعي املصلحة العليا» ُ Raison d’Étatتداس كرامة اإلنسان
التي اتخذتها الدولة االستبداد ّية ،فباسم القانون
ّ
و ُتنتهك ّ
كل الحقوق اإلنسان ّية.
هل لنا أن نقول َّإن ّمثة تالزماً بني السياسة والعنف؟ َّ
وإن العنف هو الوجه اآلخر للسياسة؟ وهو تقريباً ما ذهب
إليه كالوسفتز  Clausewitzعندما قالَّ :إن «الحرب هي مج ّرد استمرار للسياسة بوسائل أخرى»La guerre n’est que( 1
.la poursuite de la politique par d’autres moyens
تقوم أطروحة كالوسفتز عىل فرض ّية أساس ّية يف الفلسفة السياس ّية الحديثة وهي أولو ّية السياسة عىل العنف (وهي
متثل قلباً للفرض ّية اإلنرثوبولوج ّية التي تقول بأسبق ّية العنف عىل السياسة) .هل ميكن القول َّإن السياسة هي استمرار
للحرب بوسائل أخرى؟
َ
التحقق العميل للسياسة باعتبارها إدارة الشأن العام  ،res publicaويف السياق نفسه اع ُت َربت
اع ُت َربت الدولة الحديثة
يتم اتخاذ قرار خوض الحرب أو إنهائها يف إطار آل ّيات
الحرب ،كفعل عنيف تقوم به الدولة ،جزءاً من الشأن العام ،لذلك ّ
التداول واملشاركة الدميقراط ّيةَّ .إن الحرب مبا هي أقىص أشكال العنف َّ
املنظم هي دامئاً حرب الكل ،حرب الجامعة ض ّد
من ُيعترب يف نظرها عد ّواً حقيق ّياً أو مصطنعاً.
نحن نفرتض َّأن العنف ،وكذلك الحرب باعتبارها أقىص أشكال العنف املنظم ،ميثل عنرصاً أساس ّياً يف عامل السياسة.
ّ
الصحة «األخالق ّية للشعوب» .ولكن
لعل هذه الفرض ّية تحيل عىل األطروحة الهيجل ّية القائلة َّإن الحرب عالمة عىل ّ
يجب ألاّ ُيفهم العنف فقط كفعل حريب ض ّد اآلخر-العد ّو الخارجي ،بل كمامرسة إكراه ّية وقهر ّية تقوم بها الدولة ض ّد
املؤسسات (املراقبة ،املنع،
مواطنيهاَّ .إن جوهر سلطة الدولة هو العنف الذي تل ّوح به عرب القوانني أو متارسه من خالل َّ
ترصفه وفق قواعد وقوانني
السجن ...إلخ) .هذا ما يسمح بطرح فرض ّية العنف السيايس .ال تلغي السياسة العنف ،بل ّ
تعكس رصاع املصالح وعالقات القوى يف املجتمع .وينتج عن ذلك َّأن الدولة ،باحتكارها العنف ،تسعى إىل املحافظة عىل
النظام االجتامعي من خالل ضامن توازن املصالح والقوى .وقد يجدر التنبيه هنا إىل َّأن األطروحة املاركس ّية املتعلقة
باعتبار سلطة الدولة متطابقة مع الهيمنة السياس ّية للطبقات املسيطرة اقتصاد ّياً تكتسب وجاهة ال ميكن إنكارها.2
1 . Clausewitz, De la guerre, traduit de l’allemand et présenté par Nicolas Waquet, Rivage poche/Petite bibliothèque, Paris, 2006,
p. 43-44.
ً
عامال حاسماً في تق ّدم التاريخ وفي الثورة ،ونجده في بعض كتبه يتح ّدث عن
 2ـ في إطار نقده للماركسيّة األرثوذكسيّة بيَّن بالبار حدود مقولة «الصراع الطبقي» باعتباره
صراع طبقي بال طبقات « »lutte des classes sans classesباعتباره العمق البنيوي الذي تنغرس فيه الممارسة السياسيّة .ليست الطبقات «شخصيّات» وال «جواهر»،
ولكنّها تكوّن بصور متغايرة فردنتها  individualisationبحسب الظروف .انظر:
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ال يتعلق سؤال الوجود السيايس بكيف ّية إلغاء العنف أو القضاء عىل رشوط إمكانه ،بل بكيف ّية الح ّد منه والتخفيف
يتم التفكري يف السالم إلاّ كحالة استثنائ ّية ،كحالة نادرة يف تاريخ الجامعة
من آثاره الوخيمة عىل املجموعة .لهذا االعتبار مل ّ
السيايس هي مبثابة استعداد لحرب قادمة .ميكن القول َّإن السالم يف الفكر السيايس الحديث م ّثل مقولة طوباو ّية وليس
مقولة سياس ّية :السياسة مجال الرصاع أو باألحرى مجال إدارة الرصاعات داخل ّياً وخارج ّياً ،والعنف (الحرب) هو الشكل
العياين لهذا الرصاع .لقد اع ُتبرِ املف ّكرون وال ّكتاب الذين تحدّثوا عن السالم «حاملني» و«طوباويني» ،فبحديثهم عن «السالم
العاملي» تجاهلوا حقائق التاريخ ومعطيات الواقع وبنوا رصوحاً من اآلمال خارج الزمان التاريخي .قد تكون اليوتوبيات
سواء كان موضوعها السالم أو السعادة أو الوفرة أو اللذة ردّة فعل إزاء الواقع .ليس هدفنا هنا تقييم اليوتوبيات ،بل
نريد اإلشارة إىل َّأن التخ ّيل الجامعي لوجود سلمي مَّإنا هو يف حقيقته رفض واعرتاض عىل واقع يحكمه العنف.
ال َّ
شك يف َّأن الدولة-األ َّمة أو دولة القانون الحديثة نجحت إىل ح ّد كبري يف الح ّد من العنف بني األفراد والجامعات
املك ّونة لأل َّمة .مل يعد العنف ،كمامرسة عشوائ ّية ،مسموحاً به وال مقبوالً .وحدها الدولة لها الحق يف مامرسة العنف
ومؤسساتها الترشيع ّية والقضائ ّية والتنفيذ ّية .ولكنَّ وضع الدولة-األ َّمة يف عرص العوملة قد
وترصيفه من خالل سلطاتها َّ
يفرض مقاربة مسألة العنف والحرب بطريقة جديدة تتجاوز التص ّورات القدمية حول العنف ،ويعيد النظر يف مبدأ
احتكار الدولة للعنف الرشعي.
السيايس.
نريد أن نبينّ يف ما نحن بسبيله َّأن العنف ،وإن بدا متعارضاً مع غاية السياسة ،فإ َّنه ال ينفصل عن الوجود
ّ
إ َّنه ميثل وسيلة من وسائل الفعل السيايس الرامي إىل السيطرة واإلخضاعَّ .إن سياسة عقالن ّية وأخالق ّية هي ما يعوز
اإلنسان ّ
الخطاء  .l’homme faillibleإ َّنها ّ
تظل أم ًال ُيرتجى ،أمنية الحاملني بالعدل والسالم الدائم .من شأن مثل هذا
التص ّور أن يجعلنا نعيد تقييم ما اعتُرب سياسة عقالن ّية أدات ّية ،وهي السياسة التي ميكن أن نتبينّ بسهولة ارتباطها باملصالح
االجتامع ّية والطبق ّية .سرن ّكز يف ما ييل عىل اإلشكال ّيات التالية ،أ ّوالً :العنف الطبيعي وتأسيس الحقّ السيايس ،ثانياً :تقريظ
العنف ،ثالثاً :عنف العوملة ،العنف املعومل ،مناهضة العنف.
 -1العنف الطبيعي وتأسيس ّ
الحق السيايس
تقوم أطروحة العنف الطبيعي عىل فرض ّية إنرثوبولوج ّية أساس ّية ،كام تستند إىل الفصل بني الطبيعة الثابتة والتاريخ
املتح ّول .ومبقتىض هذا الفصل /التمييز يعترب العنف معطى ثابتاً وخاص ّية مميزة لإلنسان ،وبالتايل يتص ّور كحتم ّية
يتوجب عىل املجتمع مواجهتها والح ّد من آثارها .حتم ّية العنف هذه
اجتامع ّية ويفهم كواقعة محايثة للوجود اإلنساين ّ
ستُحدّد بدورها تص ّور التاريخ واعتباره مجاالً لتنظيم العنف الطبيعي وترصيفه بحيث يصبح مفيداً للمجتمع .التقدّم
التاريخي هو نجاح اإلنسان يف عمل ّية تحويل العنف الطبيعي إىل عنف سيايس ،مبعنى االنتقال من الوجود الطبيعي ما
قبل السيايس إىل الوجود املدين السيايس.

Balibar et Wallerstein, Race, nation, classe, Paris, La découverte, 2007.
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اعترب أغلب الفالسفة السياسيني املحدثني َّأن اإلنسان كائن عنيف بسبب ّ
املتأصل يف طبيعته .ومن أجل إصالح
الرش ّ
هذا «االعوجاج» بعبارة كانط  Kantولتحسني الوجود اإلنساين ال ب ّد من أن يخرج اإلنسان من الطبيعة أو باألحرى من
«حالة الطبيعة» ويدخل يف التاريخ .عتبة التاريخ هي السياسة ،إذ ال سبيل إىل التخلص من خطر العنف الطبيعي املد ّمر
إلاّ بإقامة النظام السيايس .ولكن قبل الرتكيز عىل مكانة العنف يف املجتمع السيايس ،أي يف مجتمع الدولة ،لننظر يف ماه ّية
العنف الطبيعي ويف مدى وجاهة فرض ّية العنف الطبيعي مقارنة بفرض ّية «خري ّية» اإلنسان الطبيع ّية.
أ ّكد كثري من الباحثني عىل قدم ظاهرة العنف بالرغم من اختالف أشكاله وتن ّوع تجلياته يف املجتمعات .ولكن «يجب
االنتباه إىل َّأن هذا التأصيل اإلنرثوبولوجي والتاريخي لظاهرة العنف املقدَّس ال يحسم املشكل املتعلق بطبيعة العنف.
أي هل العنف طبيعي أم تاريخي؟ فطري أم مكتسب؟ وذلك َّ
ألن تلك البحوث حدّدت موقعها اإلبستيمولوجي منذ
البداية كعلوم مستقلة عن الفلسفة ،أي إ َّنها ال تبحث يف طبيعة األشياء وال تستهدف تحديد أصلها أو قيمتها ،بل تراهن
تهتم املقاربة الفلسف ّية للعنف
فقط عىل فهم الظواهر اإلنرثوبولوجية بتحديد أسبابها» .3عىل خالف العلوم اإلنسان ّية ،ال ّ
بالبحث يف األسباب وال تكتفي بالوصف ،بل تستقيص طبيعة األشياء وتبحث يف معانيها وغاياتها .غري َّأن ّمثة موقفاً آخر
خاصاً بالعلوم االجتامع ّية دون الفلسفة التي تسند إليها مه ّمة التقويم
يرفض مثل هذا
«التخصص» ،فوصف العنف ليس ّ
ّ
األخالقي واملعياري .4ذهب كثري من الفالسفة إىل َّأن العنف طبيعي َّ
وأن وظيفة السياسة كاصطناع هي إدارة العنف
وتحويله إىل عنف إيجايب؛ مبعنى أن يكون مالمئاً لرغبة اإلنسان يف البقاء ولنزوعه إىل الوجود األفضل.
ال تستبعد نظر ّية العقد االجتامعي بصياغاتها املختلفة عنرص العنف ،فقد أ ّكد فالسفة التعاقد عىل َّأن الحالة
الكل ض ّد ّ
الطبيع ّية هي حالة رصاع وحرب مع ّممة أي «حرب ّ
الكل» بعبارة هوبز  .Hobbesوهي تتناقض مع غريزة
البقاء واملحافظة عىل الذات كام تتناقض مع الغاية األخالق ّية األساس ّية (حالة الطبيعة هي حالة أخالق ّية لدى جون لوك)
للوجود اإلنساين وهي حامية الحياة والحقوق األخرى .ملواجهة رصاع األهواء وتناقض الرغبات وتنافر املصالح والطابع
النسبي للق َّوة الفرد ّية ،رأى هؤالء الفالسفة َّأن حساب املصالح العقالين أو التدبري السيايس يقيض بالتخيل عن القوى
الطبيع ّية والتنازل عن الحقوق الطبيع ّية لصالح ق ّوة أعىل هي ق ّوة الجسم السيايس الذي ينشأ بفعل تعاقد األفراد األحرار.
تحدّث هوبز عن االنفعال السيايس األسايس أال وهو خشية املوت :مبا َّأن الق ّوة الطبيع ّية ّ
لكل فرد يف حالة الطبيعة (حالة
حرب) ال تتناسب مع حقه الطبيعي ،فإ َّنه ال أحد بإمكانه أن يضمن االستمرار يف البقاء (حفظ الذات) ،ولذلك يكون من
الرضوري «االتفاق» مع اآلخرين عىل الخضوع لسلطة عموم ّية (ملك أو مجلس) تكون وظيفتها األساس ّية إيجاد السالم
واألمن الالزمني لالجتامع املدين .هوبز  Hobbesالفيلسوف الذي جعل من العنف عنرصاً أساس ّياً يف النظر ّية السياس ّية
يعترب َّأن ما يدفع الحشود  la multitudeإىل القبول بسلطة عليا والخضوع ألوامرها هو شعور الخوف من املوت .مبا
لكل واحد ،يرت ّبص به إلزاحته عن طريق إشباع رغبته سواء باإلخضاع أو بالقتل ،ومبا َّأن ّ
كل واحد هو عد ّو ّ
َّأن ّ
كل واحد
 3ـ منوبي غباش« ،المق ّدس والعنف» ،مجلة ّ
يتفكرون ،العدد  ،2015 ،5ص ص .114 -80
4 . Pierre Sauvêtre et Cécile Lavergne, «Pour une phénoménologie de la cruauté. Entretien avec Étienne Balibar».

Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 19 | 2010, mis en ligne le 30 novembre 2012. (URL: http://traces.
revues.org/492; DOI: 10.4000/traces.4926).
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فإن شعور الخوف من املوت يتم ّكن من ّ
يعي أ َّنه ليس قو ّياً مبا فيه الكفاية وال يستم ّر قو ّياًَّ ،
كل واحد ويدفعه إىل القبول
بسلطان مطلق القوة .ملنع العنف الطبيعي املميز للوجود يف حالة الطبيعة ال ب ّد من تحويل ذلك العنف إىل عنف ّ
منظم
ومؤسسايت.
ومقنّن َّ
ال خالف بني الفالسفة التعاقديني عىل هذه املسألة (تأسيس الحقّ السيايس كنقيض للعنف الطبيعي ،إحالل القانون
املدين ّ
محل الحقّ الطبيعي) .ميثل العقد االجتامعي يف النظر ّية السياس ّية الحديثة مبدأ االجتامع السيايس :اتفاق أفراد
مشتتني وضعفاء (من كان منهم قو ّياً ،فهو ضعيف ،أل َّنه ال يضمن استمرار ق ّوته الطبيع ّية ،وبالتايل ال يضمن حقه يف أن يفعل
ّ
كل ما من شأنه أن يحفظ بقاءه) عىل االتحاد والخضوع لسلطة مطلقة يكون لها مطلق الحقّ يف استعامل الق ّوة والعنف
لفرض إرادتها .ال ينتهي العنف إذن بقيام الدولة ،ما يحصل هو انتقال العنف من مستوى الطبيعة إىل مستوى السياسة.
تتأسس عىل عقد اجتامعي مزعوم ،بل َّإن
رأى هيوم  Humeيف سياق نقده لنظر ّية العقد االجتامعي َّأن الدولة ال ّ
القوة والحرب ،مبا هي مامرسة ّ
منظمة للعنف الجامعي ،هي سبب قيام الحكومات والدولَّ .إن املنترصين والغزاة هم
الذين مت ّكنوا يف لحظات تاريخ ّية مع ّينة من إخضاع مجموعات برش ّية لسلطتهم وك ّونوا حكومات وأقاموا د َوالً .تلك هي
يتمسك بها الفالسفة.
الحقيقة التي ُتثبتها وقائع التاريخ وتتناقض مع أوهام «االتفاق» و«االختيار» و«التعاقد» التي ّ
يقول هيوم« :أق ّر َّ
بأن طبيعة األشياء اإلنسان ّية ال تتالءم مع هذا االتفاق وال تسمح بظهوره إلاّ نادراً .أقول َّإن الغزوات
واالغتصاب ،أو لنتحدث بصورة واضحة ،الق ّوة هي التي و ّلدت ّ
كل الحكومات الجديدة التي قامت عىل أنقاض الحكومات
القدمية .أقول أخرياً :إ َّنه يف الحاالت القليلة التي ُوجد فيها اتفاق ،فإ َّنه كان غري ثابت ومحدوداً ومشوباً بالغش والعنف
ُ
يلتفت هيوم إىل التاريخ السيايس
بحيث ال ميكن أن يكون أساساً»ِ .5ع َوض البحث عن أساس نظري لالجتامع السيايس
الفعيل حيث الرصاعات العنيفة والحروب الدمو ّية بني القوى املختلفة من أجل السيطرة والهيمنة« :تكون بدايات
حكومة (ما) دامئاً مشكوكاً فيها وغري تا ّمة .كانت امل ّرات األوىل التي استطاع فيها رجل أن يسيطر عىل الحشود خالل حرب،
عندما تبدّت بوضوح علو ّية الشجاعة والذكاء».6
يعطي التص ّور التاريخي والتص ّور التعاقدي للعنف لتك ّون النظام السيايس وللق ّوة املاد ّية مكانة مركز ّية يف النظر ّية
السياس ّية :السياسة هي وسيلة لترصيف العنف الطبيعي الكامن يف الفرد ويف املجموعة .وسواء حصلت السلطة عن
طريق االغتصاب  usurpationأو عن طريق االتفاق َّ consentement
فإن الغاية من إقامة النظام السيايس واحدة ،وهي
تجنّب العنف الطبيعي الالمحدود والالعقالين.
تتجلىّ القيمة األنطولوج ّية للعنف والرصاع يف «جدل ّية الس ّيد والعبد» التي صاغها هيجل :اإلنسان هو قبل ّ
كل يشء
رغبة ،ليس فقط رغبة يف اليشء الخارجي بل رغبته يف االعرتاف من ِقبل اآلخر املحدّدة للوعي الذايت .من أجل الحصول
5 . Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, essai sur le contrat primitif (1752), p.2, Édition électronique: (www.uqac.Quebec.
ca/zone30/classiques-des-sciences-sociales/index.html).
6 . Hume, Quatre Discours politiques, préface et notes établies par J-P Cléro, Centre de philosophie politique et juridique, Université
de Caen, p. 145.
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عىل االعرتاف ال ب ّد من خوض رصاع مرير ال ينتهي بالرضورة باملوت« .من أجل أن يتم ّكن الواقع اإلنساين من أن ينشأ
كواقع «مع َرت ٍف» به يجب أن يبقى الخصامن بعد الرصاع عىل قيد الحياة .وليس ذلك ممكناً إلاّ برشط أن يسلكا يف هذا
ٍ
الرصاع عىل نحو مختلف .عليهام أن يتق ّوما كإنسانني غري متعادلني بواسطة أفعال حر ّية ال ُتخ َتزَل ،بل ال ميكن تو ّقعها وال
استنباطها عرب هذا الرصاع عينه وبه .عىل أحدهام ،من غري أن يكون إطالقاً مع ّداً سلفاً (لذلك) ،أن يخاف من اآلخر وعليه
أن يتنازل لآلخر ،عليه أن يرفض املجازفة بحياته يف سبيل إرواء رغبته بـ «االعرتاف» ،عليه أن َيع ِرتف به من غري أن ُيعترَ َف
به من ِقبل هذا اآلخر» .7الرصاع إذاً هو قانون الوجود االجتامعي ،والق ّوة (العنف) هي الشكل األسايس الذي يتخذه ذلك
الرصاع .مبا َّأن مكانة العبود ّية والسيادة ليستا مطلقتني وثابتتني  -إذ ميكن للسيد أن يفقد االعرتاف بسيادته يف اللحظة
التي يعي فيها العبد أ َّنه حر َّ
وأن الس ّيد ليس س ّيداً إلاّ لكونه يعرتف به كس ّيد ،مبعنى َّأن الس ّيد ميكنه أن يفقد الق ّوة التي
فإن األنا واآلخر عليهام أن يختارا منط وجود آخر ،أي أن يتخىل ٌّ
م ّكنته من الهيمنة َّ -
كل منهام عن إشباع رغبته كام يعنّ
له وبحسب ما تسمح به ق ّوته الطبيع ّية ،وأن يطيعا معاً سلطة أسمى هي سلطة الدولة التي مت ّثل «الكل ّية األخالق ّية».
لدى هيجل يأخذ العنف يف شكله األقىص ،أي الحرب ،قيمة أخالق ّية وروح ّيةَّ .إن الحرب يف نظره ليست تعبرياً عن
نزَعات اإلنسان الطبيع ّية وعن ميوالته التافهة ،بل هي التجربة التي يستطيع فيها الكائن اإلنساين «تجا ُوز ونفي طبيعته
ّ
«الصحة األخالق ّية» للشعوب ،وهي ال ُتخاض إلاّ من أجل الدولة
وتدل عىل
ّ
الحيوان َّية» من خالل مجابهة املوت .8إ َّنها تعبرّ
صحتها األخالق َّية
ودفاعاً عنهاَّ .9إن بسط الدولة سلطانها عىل األفراد يف الداخل وخوضها الحرب يف الخارج لدليل عىل ّ
وعنفوانها الروحي باعتبارها «كل ّية أخالق ّية» .هذا التقريظ املفرط للحرب جعل كثرياً من الباحثني يتّهمون هيجل بتربير
الفاش ّية واإلمربيال ّية (أرنست كاسرير) .10ال يه ّمنا هنا تقريظ هيجل للحرب إلاّ من جهة كونه تأكيداً عىل ق َّوة الدولة
وسلطتها املطلقة .وعنف الدولة يستدعي بال شك عنفاً آخر ميكن وصفه بأ َّنه عنف مضاد أو عنف غري رشعي ،ولكنَّه يف
ّ
كل الحاالت عنف سيايس.
 -2تقريظ العنف
لقد أقيمت الدولة الحديثة استناداً إىل التمييز بني العنف غري املرشوع ،الطبيعي ،الالمحدود ،املنفلت ،والعنف
املرشوع أي العنف السيايس ّ
املنظم الذي تحتكر الدولة وحدها مامرسته يف داخل حدودها وخارجها .يقول فيرب weber
نص كثرياً ما يستشهد به« :لقد ا ّتبعت املجموعات السياس ّية املتن ّوعة ،بدءاً باملجموعات القامئة عىل روابط القرابة،
يف ٍّ
العنف املادي كسبيل للوصول إىل الحكم .وعىل خالف ذلك يجب اعتبار الدولة املعارصة مجموعة إنسان ّية استطاعت أن
تحقق ما طالبت به من حقّ االستئثار بالعنف املرشوع يف نطاق إقليم محدّد ُيعترب من بني خاص ّيات الدولةَّ .إن عرصنا
عىل خالف العصور املاضية يتم ّيز بأ َّنه ال يبيح للمجموعات وال لألفراد اللجوء اىل العنف إلاّ مبقدار ما تسمح به الدولة.
 . 7الكسندر كوجيف« ،جدلية السيد والعبد» ،ترجمة وفاء شعبان ،مجلة الفكر العربي المعاصر ،عدد  ،2000 ،115-114ص .58-45
8 . Alexis Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, Vrin, Paris, 1979, p. 60.
9 . Hegel, Philosophie du droit, § 327.
10 . Alexis Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, p 58.
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وهكذا تصبح الدولة املصدر الوحيد الذي يستم ّد منه «الحقّ » يف العنف» .11ال ميكن للدولة أن متارس سلطتها وتفرض
قوانينها أو إيديولوجيتها أو نظامها الخاص عىل املجتمع إلاّ باستعامل العنف .وهو بال شك عنف عقالين ،ولكن كونه
عقالن ّياً ال يلغي إمكان ّية تح ّوله إىل مامرسة ال عقالن ّيةَّ .إن منوذج الدولة الفاش ّية االستبداد ّية ّ
يدل عىل َّأن العنف الرشعي
(القانوين) ال يتطابق مع العنف املرشوع ،أي العنف الذي يستند إىل حق معروف سلفاً أو محدّد قبل ّياً مثل مقاومة
يؤسس القوة 12وي ّربرها ،أ َّما العنف الرشعي ،فهو
املعتدي دفاعاً عن النفس .يعني العنف املرشوع َّأن الحقّ هو الذي ّ
يستند إىل قانون ما ،ولكنَّه ال يكون بالرضورة مرشوعاً.
يقتيض التفكري يف مشكل عنف الدولة االهتامم بالعنف املضاد لها (العنف الثوري أو املقاومة العنيفة) .من املعروف
تم تربير مقاومة عنف الدولة الفاش ّية ومقاومة السلطات االستعامر ّية استناداً إىل مرجع ّية حقوق اإلنسان الكون ّية .قد
أ َّنه ّ
يطرح هنا مسألة فشل الدولة الحديثة يف تحقيق الربنامج السيايس األسايس ،أي إلغاء العنف أو الح ّد منه إىل أدىن درجة
من أجل توفري الرشوط الالزمة لحياة إنسان ّية الئقة .لنئ مت ّكنت الدولة من الح ّد من العنف يف املجتمع وفرضت عىل
املواطنني االلتزام بالسلم املدين ،فإ َّنها ،يف املقابل ،احتكرت العنف إىل ح ّد أ َّنها أصبحت جهازاً كبرياً ملامرسة العنف وإعادة
إنتاجه .13ليس العنف مج َّرد وسيلة يف متناول الدولة الحديثة تستخدمه لتحقيق غايات عموم ّية ،بل أصبح هو عني الفعل
السيايس ذاته .السياسة هي السلطة العنيفة .تقول حنة أرندت  Hanna Arendtيف هذا املعنى« :إن كان جوهر السلطة
مامرسة القيادة ،فمن الواضح أ َّنه ليس َّمثة سلطة أكرب من تلك التي تنبع من فوهة البندق ّية» .14ال يعني ذلك َّأن أرندت
تمُ ا ِثل بني السلطة والعنف ،إ َّنها تؤ ّكد ،عىل العكس من ذلك ،عىل رضورة التمييز بينها ،أي بني السياسة والعنف.15
يف مقابل رفض العنف وإدانته باعتباره مناقضاً للسياسة ومتعارضاً مع رشوط الوجود السيايس (العنف غري املرشوع)،
املؤسسايت املنظم ،بل َّإن أصحابه يذهبون
َّمثة موقف آخر يدافع عن العنف ويؤ ّكد عىل رضورته ملواجهة عنف الدولة ّ
إىل ح ّد إضفاء صبغة أخالق ّية عليه .ميكن أن نذكر عىل سبيل املثال فلفريدو باريتو  Valfredo Paretoوجورج صوريل
 Georges Sorelوفرانتز فانون  Frantz Fanonباعتبارهم أبرز من قام بامتداح العنف والدعوة إىل توظيفه أداة للنضال
والتغيري السيايس .ولعله من نافلة القول َّإن هؤالء املفكرين مَّإنا ساروا عىل خطى فالسفة سابقني أسندوا للعنف قيمة
أخالق ّية (هيجل  )Hegelوجعلوا منه مبدأ حيو ّياً خلاّ قاً (برجسون .)Bergson
يرى باريتو َّأن معيار العلم ّية  scienticitéهو معيار مزدوج يتمثل يف التجربة واملنطق .وإذا كانت فائدة املنهج
املنطقي-التجريبي قد تأ ّكدت يف مجال العلوم الطبيع ّية ،فإ َّنه من الرضوري نقله واستخدامه يف ميدان دراسة الظواهر
اإلنسان َّية .مي ّيز باريتو بني األفعال اإلنسان ّية املنطق ّية واألفعال اإلنسان ّية غري املنطق ّية ،دون أن يعني ذلك َّأن الصنف
11 . Max weber, Le savant et le politique, Plon, Paris, p113.
12 . Rousseau, Du contrat social, L. I, chap. III, Éditions du Seuil, Paris, 1977, p.176.
13 . Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, (Chap. I).
 14ـ حنا أرندت ،في العنف ،ترجمة إبراهيم العريس ،دار الساقي ،بيروت ،1992 ،ص .32
 15ـ المرجع نفسه ،ص .45
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الثاين غري قابل للدراسة العلم ّية« .كام َّأن علم االقتصاد هو العلم املنطقي-التجريبي لألفعال املنطق ّيةَّ ،
فإن علم االجتامع
هو العلم املنطقي-التجريبي لألفعال غري املنطق ّية ،وذلك َّ
ألن السلوك البرشي يتم ّيز باالزدواج ّية يف العالقة بني الوسائل
والغايات»ُ .16تطرح ضمن هذا اإلطار مسألة العنف باعتباره ُبعداً للحياة االجتامع ّية التي تهيمن عليها أشكال الفعل غري
املنطق ّية .أضفى باريتو الرشع ّية عىل اللجوء إىل الق ّوة والعنف ،فالطبقات الحاكمة تسعى إىل استخدام الق ّوة والحفاظ
عىل هيمنتها بإخضاع الطبقات املحكومة ،كام َّأن هذه األخرية ال ب ّد لها من االلتجاء إىل الق ّوة إذا أرادت التخلص من
الهيمنة أو التقليل من شدّة العسف .نقرأ مث ًال يف الفقرة  2480من كتابه الضخم« :بحث يف علم االجتامع» Traité de
« :)1916( sociologie généraleميكن التأكيد َّأن مقاومة الطبقة القائدة تكون ف ّعالة فقط إذا كانت مستعدّة ألن تكون
متط ّرفة ومستعدّةّ ،
بغض النظر عن أيّ اعتبار آخر ،الستعامل الق ّوة واألسلحة عندما تدعو الرضورة إىل ذلك ،وذلك تحت
طائلة الوقوع يف العجز ومساعدة الخصوم»َّ .17إن تقريظ باريتو للق ّوة والعنف واستهزاءه بالنزعة السلم ّية وبالنزعة
اإلنسان ّية وبالدميقراط ّية النياب ّية جعل بعض الباحثني يعتربونه مدافعاً عن الفاش ّية والتسلط ّية.
يف كتاب« :أفكار حول العنف» ( Réflexions sur la violence )1908أ ّكد الفرنيس جورج صوريل Georges Sorel
عىل أهم ّية العنف يف التاريخ .ويف سبيل تبيني فاعليته السياس ّية م ّيز بني أشكال مختلفة من العنف .هناك أ ّوالً عنف من
درجة دنيا منترش ويشبه التنافس الحيوي ،وهو يفعل بواسطة الظروف االجتامع ّية واالقتصاد ّية و ُينتج اإلقصاء من املِلك ّية
َّ
واملنظ َمة من
بشكل بطيء .يظهر هذا الصنف من العنف من خالل األنظمة الرضيب ّية .الصنف الثاين هو الق ّوة امل َر ّكزة
قبل الدولة والتي تؤثر مبارشة عىل العمل :تحديد قيمة األجر ،مدّة العمل اليومي ،إبقاء العامل يف تبع ّية إراد ّية .وأ ّما
الصنف الثالث ،فهو يتطابق مع العنف الحقيقي الذي ميثل املوضوع األسايس للتاريخ 18كام أ َّنه موضوع تقريظ.
ُتستعمل كلمتا «القوة» و«العنف» استعامالً ال يخلو من التباس ،فهام تدالن ،يف الوقت نفسه ،عىل أفعال السلطة
خصص كلمة «العنف» للداللة عىل التم ّرد فقط« :نقول إذن َّإن
وعىل أفعال التم ّرد .ولذلك يرى صوريل أ َّنه يجب أن ُت ّ
القوة  forceموضوعها فرض نظام اجتامعي معينّ يكون فيه الحكم بيد أقل ّية ،يف حني َّأن العنف  violenceينزع دامئاً إىل
تحطيم هذا النظام .لقد استعملت البورجواز ّية الق ّوة منذ بداية العصور الحديثة ،يف حني َّأن الربوليتاريا تر ّد الفعل اآلن
تجاهها وتجاه الدولة بالعنف» .19يف مواجهة ق ّوة البورجواز ّية التي هي ،يف نهاية األمر ،مجموعة الوسائل املاد ّية لإلكراه
والقمع ،يجب أن تتس ّلح الربوليتاريا بالعنف الثوري للقضاء عىل تلك الق ّوة والخروج من وضع ّية التبع ّية .لقد رأى صوريل
َّأن ماركس  Marxمل يتم ّكن من التمييز الواضح بني «الق ّوة البورجوازية والعنف الربوليتاري» ،وذلك أل َّنه «مل يعش يف
أوساط اكت ََسبت تص ّوراً كافياً لإلرضاب العام»ُ .20يعلن صوريل عن انتامئه إىل ما يس ّميه «املدرسة الجديدة» التي ال ترى
 16ـ فرانسوا شاتليه وآخرون ،معجم المؤلفات السياسيّة ،ترجمة :محمّد عرب صاصيال ،الشبكة العربيّة للبحاث والنشر ،بيروت ،2014 ،ص .142
 17ـ معجم المؤلفات السياسيّة ،ص .146
18 . Georges Sorel, Réflexions sur la violence (1908), Édition électronique: (www.uqac.Quebec.ca/zone30/classiques-dessciences-sociales/index.html), p. 117.
19 . Georges Sorel, Réflexions sur la violence, p. 116.
20 . Sorel, Réflexions sur la violence, p 121.
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َّأن التغيري الثوري مي ّر عرب تش ّبه الربوليتاريا بالبورجواز ّية وسعيها إىل احتالل مواقعها االقتصاد ّية والسياس ّية من خالل
االستحواذ عىل الق ّوة عرب انتخابات دميقراط ّية أو عرب ثورة تقوم بها الدولة بنفسها.21
ّمثة نقطة أخرى يف تص ّور صوريل نراها جديرة باإلبراز وهي تأكيده عىل أخالق ّية العنف .ير ّد صوريل عىل القائلني َّإن
دان من الناحية األخالق ّية َّ
العنف ُم ٌ
بأن العنف ال يتعارض مع قيم األخالق الجديدة مثل الرشف وروح القتال غري املتواكب
مع الكراهية والتنزّه عن املنافع املاد ّية ،22وهي قيم غائبة عن املجتمع البورجوازي« .لنس َّلم ألنصار الرفق َّ
بأن العنف
ميكن أن ُي ّ
عطل النمو االقتصادي ،بل ميكن أن يكون خطراً عىل األخالق عندما يتجاوز ح ّداً مع ّيناً .ولكنَّ هذا التسليم ال
يتعارض مع املذهب املعروض هنا ،أل ّنني أعترب العنف من وجهة نظر نتائجه اإليديولوج ّية فقط».23
الخاصة
لقد تأثر فانون  F. Fanonتأثراً كبرياً بصوريل ،إىل درجة أ َّنه «كان يستخدم مقوالته حتى حني كانت خربته
ّ
تنصّ ،
وبكل وضوح ،عىل ما يناقض تلك املقوالت» .24ال يتحدّث فانون عن العنف يف املطلق بل عن العنف الكولونيايل.
ّ
خاص باملستع َمرين ميارسونه ض ّد بعضهم بعضاً.
لهذا الرضب من العنف مفاعيله وارتداداته
الخاصة ،ومنها إنتاج ٍ
ّ
عنف ٍ
ليس العنف ،يف فكر فانون ،فع ًال مجان ّياً أو مامرسة عشوائ ّية ،بل إ َّنه ميثل مح ّركاً للتاريخ ،وهو ليس ردّة فعل عىل عنف
آخر ظامل وغري مرشوع ،إ ّنه اختيار وجودي :إ ّما املقاومة املسلحة وإ َّما العبود ّية األبد ّية ،إ ّما الحياة وإ ّما املوتَّ .
«إن
انبثاق األ َّمة الجديدة وتدمري النّظم االستعامر ّية هام إ ّما مثرة عنف يقوم به الشعب املستَع َمر ،وإ ّما مثرة العنف الذي
تقوم به شعوب أخرى فيضغط عىل النظام االستعامري»َّ .25إن العنف متمث ًال يف الق ّوة العسكر ّية الغاشمة هو الذي
حل متاح أمام املستع َمر إلاّ
ضمن للمستع ِمر التف ّوق والهيمنة ،وهو الذي «كفل تف ّوق قيم البيض» ،ولذلك ليس من ٍّ
استخدام العنف .ويجب أن نالحظ هنا َّأن فانون يضع العنف الثوري ،عنف حركة التحرير الوطني يف مرتبة أعىل من
الق ّوة العسكرية ،26وهي تقريباً الفكرة نفسها التي رأيناها عند صوريل الذي م ّيز بني «ق ّوة» السلطة املهيمنة و«عنف»
املقاومة« .لقد أدرك املستع َمر منذ والدته إدراكاً واضحاً َّأن هذا العامل ا ُملض ّيق املزروع بأنواع املنع ال ميكن تبديله إلاّ
بالعنف املطلق»ُ .27يبينّ فانون يف لغة منترصة َّأن العنف الذي ميارسه املستع ِمرون ض ّد املستع َمرين هو عنف خ ّالق وبنّاء،
فهو يخلق عاملاً جديداً ويبني عالقات جديدة بني املستع ِمر وأبناء األرض ،فهؤالء العبيد ،عبيد العصور الحديثة « ُيدركون
َّأن هذا الجنون وحده يستطيع أن يخ ّلصهم من براثن االضطهاد االستعامريَّ .إن نوعاً جديداً من العالقات قد قام يف
العاملَّ .إن الشعوب املتخ ّلفة ّ
تحطم أصفادها ،واألمر الخارق أ َّنها تنترص».28
21 . Sorel, Réflexions sur la violence, p 122.
 22ـ أرندت ،في العنف ،ص .63
23 . Sorel, Réflexions sur la violence, p 124.
 24ـ أرندت ،في العنف ،ص .64
 25ـ فرانتز فانون ،معذبو األرض ،ترجمة سامي الدروبي وجمال األتاسي ،دار القلم بيروت  ،1985ص .42
 26ـ معذبو األرض ،ص .44
 27ـ معذبو األرض ،ص .20
 28ـ معذبو األرض ،ص .45
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حقاً إ َّنه ألمر خارق أن تتح ّرر الشعوب بواسطة العنف الثوري ،ولكنَّ العنف ال ينتهي بانتهاء حركات التح ّرر الوطني
يف البلدان املستع َمرة .هذا العنف يستم ّر يف الوضع الجديد ،وقد يأخذ أشكاالً جديدة بتغري األطراف املتناقضة ،أي
البورجواز ّية الوطن ّية التابعة للمستع ِمر القديم والجامهري الفقرية« .بعد رفع الرايات الوطن ّية ّ
يظل العنف متّقداً ،والس ّيام
َّأن عهد البناء الوطني ّ
يتم يف إطار التنافس بني الرأسامل ّية واالشرتاك ّية».29
يظل ّ
تكمن أهم ّية موقف جورج صوريل وفرانتز فانون يف التأكيد عىل العنف باعتباره وسيلة للمقاومة .إ َّنه بالنظر إىل
كونه ميثل اإلمكان ّية املتاحة أمام املظلومني واملستع َبدين واملستع َمرين للتخلص من وضع ّية بائسة يكتسب العنف قيمة
أخالق ّيةَّ .إن االعرتاض عىل هذا املوقف مت ّثل يف موقف «الالعنف» الداعي إىل مقاومة العنف من منط َلق الرفض القطعي
للعنف ،وذلك بالضبط ما يعتربه أنصار اللاّ عنف موقفاً أخالق ّياً.
ما ميكن استخالصه من التص ّورات املق ّرظة للعنف ،التي عرضناها سابقاً بإيجاز ،هو َّأن العنف ظاهرة سياس ّية تحكمها
رشوط اجتامع ّية واقتصاد ّية وتاريخ ّية .ال ميكن أن ينفصل العنف عن السياسة وال ميكن للسياسة أن تح ّقق أهدافها بدون
استعامل العنف ،وليكن عنفاً مرشوعاً .ال نقصد َّأن ّ
كل أشكال العنف سياس ّية ،ولكنَّنا نقصد العنف الجامعي الهادف إىل
تغيري األوضاع بشكل جذريَّ .إن «العنف والسلطة ليسا بأيّ حال ظاهرتني طبيعيتني ،أي ٍّ
تجل ملسرية الحياة ،بل إ َّنهام
ينتميان إىل ملكوت السياسة املهيمن عىل قضايا البرش ،هذا الذي ال ميكن ضامن إنسانيته إلاّ بقدرة اإلنسان عىل الفعل
وقابليته ألن يبدأ شيئاً جديداً» .30ال يعني هذا القول َّإن أرندت تطابق بني السياسة والعنف أو تدعو إىل القبول بالعنف
كأداة للتغيري السيايس .أطروحة أرندت هي َّأن هيمنة العنف دليل عىل فشل السياسة.
َّإن السياسة تناقض العنف ،وانحطاطها يتو ّلد عنه انفالت العنف االجتامعي املد ّمر .ذلك ما تستخلصه أرندت يف
بحثها حول العنفّ :
«كل انحطاط يصيب السلطة مَّإنا هو دعوة مفتوحة للعنف ،وذلك َّ
ألن أولئك الذين يقبضون عىل
السلطة ،سواء كانوا حاكمني أو محكومني ،عندما يشعرون َّ
بأن هذه السلطة تفلت من بني أيديهم ،يالقون عىل الدوام
أكرب قدر من الصعوبة (يف) مقاومة إغراء استبدال السلطة بالعنف» .31ال ّ
شك يف َّأن السياسة تح ّد من العنف وقد تساهم
يف خلق عالقات سلم ّية بني املواطنني ،ولكنَّ ذلك ال يعني َّأن السياسة تتناقض مع العنف بصورة تا َّمة .قد يصح القول َّإن
حس مدين ال يستطيع إلاّ
الترصف بشكل عنيف ،32ولكنَّ
ّ
من ال ميتلك أيّ تصور لحقيقة «الشأن العام» ومن ليس له أدىن ٍّ
ذلك ال ّ
يدل عىل َّأن السياسة ،عندما تتجىل من خالل مامرسة الدولة للسلطة يف سبيل إدارة الشأن العام وحاميته ،ال تقوم
كل فعل آخر ،من شأنها أن تغيرّ العامل ،ولكنَّ التبدّل األكرث رجحاناً سيكون تب ّدالً
«إن مامرسة العنف ،مثل ّ
عىل العنفَّ .
يف اتجاه عامل أكرث عنفاً» .33وهذا ما ينطبق بالضبط عىل سياسة الدولة الحديثة.
 29ـ معذبو األرض ،ص .47
 30ـ أرندت ،في العنف ،ص .75
 31ـ ارندت ،في العنف ،ص .79
 32ـ أرندت ،في العنف ،ص .71
 33ـ أرندت ،في العنف ،ص .73
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 -3عنف العوملة ،عوملة العنف ،مناهضة العنف
َّإن احتكار الدولة املعارصة للعنف وانفرادها بحقّ تقرير الحرب ال يعني َّأن دائرة العنف ال تتجاوز مجال التنظيم
املؤسسايت .ال َّ
شك يف َّأن الدولة الحديثة لعبت دوراً كبرياً يف مسار العنف من خالل اإلعداد للحروب وتنظيمها وإدارة
ّ
مواردها .يتجلىّ ذلك بشكل خاص يف املرحلة الكولونيال ّية ويف لحظة نهايتها ،أي مع البداية الفعل ّية للحرب النوو ّية (رضب
مدينتي هريوشيام وناغازايك بالقنبلة النوو ّية عام َّ .)1945إن الحروب االستعامر ّية والحرب النوو ّية ،وظهور نوع جديد من
الحروب تزامن مع انحسار سلطة الدولة وتق ّلص مجال تأثريها ،هي مراحل ثالث ها َّمة يف تاريخ العنف.34
مارست الدول االستعامر ّية ض ّد الشعوب املحتلة ،خالل الحقبة الكولونيال ّية ،عنفاً ال مثيل له قبل ذلك الوقت،
وذلك بالنظر إىل األسلحة املستعملة (املدافع ،الطائرات ،القنابل) والدّمار الواسع وعدد الضحايا الكبري الذي خ ّلفته .لقد
للتوسع والهيمنة ،ومن أجل استغالل املوارد االقتصاد ّية
كانت الحروب االستعامر ّية العدوان ّية وسيلة الدول اإلمربيال ّية ّ
التي يحتاجها النم ّو الرأساميلّ .
يدل عنف املستع ِمر عىل َّأن الدولة الحديثة جعلت من العنف عامد سياساتها التوسع ّية.
َّإن نهب الخريات واستغالل الرثوات يف البالد البعيدة يتط ّلب عُ دّة عسكر ّية كافية إلخضاع اآلخرين وتعطيل مقاومتهم
ومنعهم من اللجوء إىل العنف املضاد .من املعروف َّأن املستع ِمر مل يعتمد فقط عىل الق ّوة املاد ّية والعنف املطلق،
بل اعتمد أيضاً عىل وسائل إيديولوج ّية تقوم عىل اإلقناع والتأثري وإشعار اآلخر ،املستع َمر ،بدونيته وتخ ّلفه وحاجته
للمستع ِمر .لقد قدّم هذا األخري نفسه ،من خالل مف ّكريه ومثقفيه ،يف صورة املح ّرر واملخ ّلص الذي تح ّمل رسالة ترقية
تم تربير عنف االستعامر برتسانة من األكاذيب ،ومنها إيديولوجيا «امله ّمة التحضري ّية»
الشعوب الهمج ّية البدائ ّية .لقد ّ
 mission civilisatriceأو حسب عبارة رديارد كبلنغ ّ Rudyard kipling
منظر االستعامر اإلنجليزي (« )1908عبء
الرجل األبيض» «.35»fardeau de l’homme blanc
ُت ّوجت الحقبة االستعامر ّية باندالع الحرب العامل ّية الثانية التي مل تكن الحرب العامل ّية األوىل إلاّ متهيدًا سياس ّياً
وعسكر ّياً لها .وقد متثلت ذروة العنف يف تلك الحرب يف استعامل القنبلة النوو ّية .36قبل ذلك ،ومع تقدّم الحرب ،ألقيت
القنابل الحارقة عىل مدن مثل برلني وطوكيو .لقد اعترب بعض رجال السياسة والحرب َّأن إلقاء القنبلة النوو ّية من شأنه
يعجل بإنهاء الحرب ،وال ننىس أ َّنها حينام ألقيت كانت الحرب تقرتب من نهايتها .ويف سياق تربير السالح النووي
أن ّ
حجة أخرى تقول َّإن ذلك العمل سيحمي حيوات كثري من الناس ،واملقصود طبعاً هو حامية
استعملت باإلضافة إىل ذلك ّ
حياة الجنود األمريكيني ،أ ّما حياة املاليني من اليابانيني ،فلم تؤخذ يف الحسبان.37

34 . Trutz von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence. Jalons d’une sociologie criminologique
de la guerre», Déviance et société 2005/3 (vol. 29), p. 285-298.
35 . Trutz von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence».
 36ـ كان روزفلت  Rooseveltقد ّ
حث الطرفين المتحاربين الحلفاء والمحور على تجنب البربريّة في الحرب باستعمال القنبلة النوويّة .انظر:
John Rawls, «Peut-on justifier Hiroshima?», Trad. Bertrand Guillarmedans Esprit, Fevrier, 1997, pp.119-128.
37 . John Rawls, «Peut-on justifier Hiroshima?».
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مل تكن القنبلة النوو ّية مج ّرد سالح ردع ،ولكنَّها كانت بداية لظهور نوع جديد من العنف العاملي مل يكن للبرش َّية به
من عهد .لقد كانت الحروب يف أغلب الحاالت محل ّية وإقليم ّية ،أ َّما بعد استخدام السالح النووي ،فقد دخلت البرش ّية يف
عرص العنف الكوين الذي ال يقا َرن بعنف اإلمرباطور ّية وال بعنف الدولة-األ َّمة .هكذا بدأ سباق التس ّلح بني القوى العامل ّية
الكربى يف إطار الحرب الباردة ومن أجل تحقيق ما ُس ّمي بـ«توازن الرعب» .l’équilibre de la terreur
ستظهر بعد نهاية الحقبة االستعامر ّية حروب أطلق عليها اسم الحروب ما بعد الكولونيال ّية .guerres postcoloniales
تم البحث عماّ اعترب م ّربرات كافية لهذه الحروب الجديدة التي تعترب يف الوقت نفسه مظاهر ومفاعيل للعوملة .رأى
وقد ّ
فون تروتا َّ Von Trothaأن رشعنة الحرب قامت عىل أربعة أصناف من التربيرات هي أ َّوالً« :املصالح األمن ّية والسياس ّية-
خاصة للق ّوة العظمى أي الواليات املتحدة األمريك ّية» ،ثانياً :القانون الدويل الكالسييك،
االقتصاد ّية للدول-األمم ،وبصورة ّ
ثالثاً :قرارات األمم املتحدة ،رابعاً :مجموعة من التربيرات التي ترى يف «حروب التهدئة» ما بعد الكولونيال ّية حروباً لفرض
الدميقراط ّية»  guerres de démocratisationأو لتكريس حقوق اإلنسان.38
الحروب ما بعد الكولونيال ّية هي إذن حروب عامل ّية صغرية ،39وهي يف أغلب الحاالت حروب تدور يف نطاق الدولة
الواحدة بني الجامعات العرق ّية والطائف ّية وتتم ّيز مبا تحدثه من إبادة« .تحتوي الحرب العامل ّية الصغرية عىل توليف جديد
ألشكال مختلفة من العنف اإلرهايب والحريب .فهي تعمل بواسطة هجامت معدّة بطريقة منهج ّية وتدفع بالصدمة التي
يفرتض َّأن تلك العمل ّيات تنتجها إىل أقىص حد .تهدف أعامل العنف إىل أن تنتج ،من جهة ،شعوراً عا ّماً بعدم األمان ورعباً
مفرطاً ،ومن جهة أخرى تعاطفاً ومساندة من قبل الذين يريد العبو الحرب الصغرية العامل ّية أن يكونوا طليعتهم الفاعلة».40
هكذا إذن صار العنف ّ
املنظم املستعمل بهدف اإلبادة الجامع ّية وإلحاق أكرب أذى بالعدو خارج نطاق «العنف
الرشعي» الخاص بالدولة-األ ّمة .لقد بدت الدولة املعارصة غري قادرة عىل رصد ومراقبة ّ
كل بؤر العنف ،وقد نجازف
بالقول إ َّنها أصبحت عاجزة عن استباق تك ّون الحرب الصغرية ناهيك عن منع اندالعها .تفسري ذلك هو َّأن العوملة أنتجت
الخاصة بالدولة-األ ّمة ،فلم تعد الدولة تتح ّكم يف االقتصاد أو يف حركة البرش عرب العامل أو يف
تآكل وتق ّلص مجال السيادة
ّ
عمل ّية التوجيه اإليديولوجي وال يف العنف الجامعي ومفاعيله .ميكن الحديث ،يف هذا السياق ،عن «عوملة العنف» أو
«العنف املعومل».
يعترب العنف ا ُمل َعولَم ،غري الرشعي وغري النظامي ،ذاك الذي يحصل عىل تخوم سيادة الدولة وض ّد سلطتها نتاجاً
للعوملة .ففي عامل األسواق املفتوحة وغري القابلة للمراقبة والتح ّكم من قبل الدولة أصبح ّ
كل يشء خاضعاً لقاعدة العرض
كل يشء صار بضاعة ُتحدّد «يد السوق الخف ّية» قيمتها التبادل ّية .ال يش ّذ العنف ّ
والطلب ،أي َّأن ّ
املنظم عن هذه
38 . Trutz von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence».
 39ـ يعود مفهوم «الحرب الصغيرة»  Small warsالى العقيد والمنظر الحربي االنجليزي شارل كولوال  )Callwell Charles (1906والعبارة تدل على الحرب
الكولونيالية بهدف إخضاع الشعوب واالستحواذ على األرض انظر:
Von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence».
40 . Von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence».

26

مختصة يف العنف تستعمل
القاعدة .ليس من الخطأ إذن الحديث عن «أسواق العنف» وهي «أسواق مقاولني ورشكات
ّ
مزايا العنف يف التنافس من أجل الحصول عىل سلطة اقتصاد ّية أو اجتامع ّية أو سياس ّية ( .)...أصبح العنف العنرص
املهيمن عىل ّ
كل عالقات التبادل ،فتغلغل يف جزء كبري من العالقات االجتامع ّية ويف أماكن كثرية ويف الحياة اليوم ّية وصار
أداة أساس ّية يف متناول الراغبني يف الصعود السيايس واالجتامعي واالقتصادي» .41ميكن أن نذكر كدليل عىل «خصخصة»
الخاصة Entreprises militaires privées
العنف  privatisation de la violenceما ُيس ّمى اليوم بالرشكات العسكر ّية ّ
الخاصة  Entreprises sécuritaires privéesالتي أصبحت تلعب األدوار التقليد ّية التي كانت تقوم
والرشكات األمن ّية
ّ
بها فيالق الجيوش النظام ّية وقوات الرشطة ،لقد صارت الحكومات تلتجئ إليها للقيام بخدمات معينة مثل حامية
املصالح االقتصاد ّية أو حامية الشخص ّيات السياس ّية أو تدريب املرتزقة أو القيام بأعامل رس ّية.42
وخاصة العمل ّيات اإلرهاب ّية ذات الطابع الديني ردّة فعل عنيفة ض ّد
يصح اعتبار «الحروب العامل ّية الصغرية»
ّ
قد ّ
عنف العوملة .ويجب أن نالحظ َّأن هذا العنف ليس فقط عنفاً ماد ّياً يصيب األجساد فيدمرها أو ّ
يعطل حركتها ،بل هو
أيضاً عنف معنوي ورمزي يصيب النفوس من خالل إثارة االنفعاالت السلب ّية كالخوف والحزن والقلق والشعور باإلهانة.
التوسع االقتصادي العاملي وانفتاح األسواق .للعوملة جانب ثقايف ورمزي ال ميكن تجاهله إذا
ال ميكن اختزال العوملة يف ّ
ما رمنا فهم الحركات املناهضة للعوملة ثقاف ّية كانت أو سياس ّية أو «عسكر ّية» .قد ال نجانب الصواب إذا قلنا ،يف هذا
السياقَّ ،إن العوملة تعني هيمنة منظومة قيم مع ّينة وهيمنة منط خاص من التنظيم االجتامعي واالقتصادي قد نس ّميه
«الرأسامل ّية العامل ّية» أو «الليربال ّية الجديدة» .يفرض هذا النمط بأشكال عنيفة ماد ّية ورمز ّية من خالل تبخيس واحتقار
الخاصة بأمم وشعوب تعترب متخلفة وتابعة للثقافة الغرب ّية .وكذلك من خالل فرض منط
الثقافات واملنظومات الرمز ّية
ّ
تنظيم اجتامعي واقتصادي (الحقوق املدن ّية والسياس ّية ،الدميقراط ّية الليربال ّية ،اقتصاد السوق) .تبدو العوملة متناقضة يف
جوهرها ،فهي تقوم ،من جهة ،عىل تنسيب ّ
كل القيم واملنظومات الرمز ّية ،وتضفي ،من جهة أخرى ،طابع الكون ّية عىل
يتم تجاهل األصل
يتم تجاهلها كام ّ
ما هو نسبي .الرأسامل ّية نظام نسبي وليست قانوناً طبيع ّياً ،ولكنَّ هذه الحقيقة ّ
التاريخي والحضاري للثقافة الغرب ّية لتطرح كقيم إنسان ّية كون ّية مطابقة للعقل املوضوعي ،وأ ّما قيم اآلخرين ،فهي ال
ترقى إىل مرتبة األخالق املوضوع ّية وال تتامىش مع مقتضيات العقالن ّية.
قد تعترب حركات العنف (الحركات اإلرهاب ّية) واملقاومة السلم ّية (اللاّ عنف) ردّة فعل الهو ّيات املح َت َقرة ض ّد العنف
املادي (حروب التدخل بتع ّلة فرض الدميقراط ّية أو حامية حقوق اإلنسان) ،وض ّد العنف الرمزي (الهيمنة الثقاف ّية)
سمى باإلرهاب الديني أو «العنف املقدَّس» امل ّربر دين ّياً هو يف حقيقة األمر رضب من
املالزمني لظاهرة العوملةَّ .إن ما ُي َّ
رضوب العنف السيايس ،مبعنى أ َّنه ميثل رفضاً للهيمنة الثقاف ّية وللهيمنة السياس ّية ،أي إخضاع الشعوب والتح ّكم يف
مصائرها بشكل مبارش وغري مبارش.

41 . Von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence».
42 . Von Trotha, «Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence».
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ّمثة مظهر آخر من مظاهر العوملة ونتيجة من نتائجها الخطرية ،وهو يتمثل يف االرتدادات العنيفة للهيمنة العسكر ّية
والرمز ّية .ينتج عن إلقاء القنابل العنقود ّية عىل تج ّمعات برش ّية يف البالد البعيدة ردّة فعل عنيفة يف البالد التي تق َّر ُر
فيها الحرب .يتعلق األمر ،بطبيعة الحال ،بالعمل ّيات اإلرهاب ّية التي أصبحت اليوم تش ّكل ظاهرة متميزة .ميكن القول إذن
َّإن عنف العوملة يو ّلد العنف املعولَم .يعني العنف امل َع ْومل انتفاء الحدود بني املعتدي واملظلوم ،بني الجلاّ د والضح ّية ،بني
الحرب الهجوم ّية و«الحرب الصغرية» الدفاع ّية .يعني العنف امل َع ْومل َّأن طريف عالقة العنف أو الحرب يتبادالن املواقع
ألن العوملة تتيح إمكان ّيات هائلة ملامرسة العنف األقىص ،فيصبح فعل ّ
واألدوار ،وذلك َّ
كل طرف معادالً ،من حيث
املوجهة.
الفظاعة ،لفعل الطرف اآلخر ،بالرغم من اختالف األدوات املستعملة واإليديولوج ّيات ِّ
مييز إتيان باليبار يف كتابه« :العنف واملدن ّية :قراءات ومحاوالت أخرى يف الفلسفة السياس ّية» 43بني ثالثة أصناف من
استعامالت العنف ،44وهي« :العنف املضاد»  la contre-violenceو«الالعنف»  la non-violenceو«مناهضة العنف»
 .l’anti-violenceالعنف املضاد هو مواجهة العنف األقىص  l’extrême violenceبوسائل عنيفة ،وهذا الصنف ّ
يحتل
مكانة أساس ّية يف الفكر السيايس الحديث ،سواء متثل يف عنف الدولة ض ّد معارضيها (ماكيافيل) أو يف العنف الثوري
(لينني) .وأ ّما الالعنف ،فهو يرتبط بإمكان ّية تطوير اسرتاتيج ّيات مقاومة من شأنها أن متنع فظاعة العنف األقىص .وأ ّما
مفهوم «مناهضة العنف» ،فهو عىل صلة وثيقة مبفهوم املدن ّية  .civilitéيقول باليبار« :أقصد بفرض ّية «مناهضة العنف»
ّ l’anti-violence
كل ما ال يدخل يف نطاق األطروحة التقليد ّية ،سواء تحدّدت من جهة فينومينولوجيا السلطة أو من جهة
فينومينولوجيا الثورة ،أي القول بالعنف املضاد أو بالالعنف» .45يأخذ هذا التمييز معناه بالنظر إىل متييز أ ّويل آخر هو
الذي يقيمه الفيلسوف بني العنف العادي  violence ordinaireوالعنف األقىص  violence extrêmeأو العنف املبالغ
فيه الذي ال ميكن قبوله .وين ّبهنا باليبار إىل أ َّنه من الرضوري ألاّ ننسب العنف العادي إىل السلطة ،ونعترب العنف األقىص
وجهاً لتحطيم ذلك العنف ،وذلك أل َّنه «ال يشء أخطر بطريقة ما من اختزال العنف يف السلطة».
ُم ّ
يف إطار تحليله لبنية «العنف األقىص»  -الذي ُيفرتض أن يكون موضوع مقاومة ،موضوع مناهضة العنف  -صاغ
باليبار مفاهيم أخرى مثل «العنف ما فوق-الذايت»  la violence ultra-subjectiveوهو العنف الذي يؤدّي إىل اختزال
الكائنات اإلنسان ّية إىل أشياء بدون منفعة (صناعة أناس قابلني ألن ُيلفظوا  des hommes jetablesبواسطة العنف
الرأساميل البنيوي .والعنف ما فوق-املوضوعي  la violence ultra-objectiveالذي ّ
يدل عىل امليكانزمات التي بواسطتها
تستحوذ هو ّية متخ َّيلة  identité fantasmatiqueعىل الذات وتصهرها داخل ّياً ،بحيث يكون من غري املمكن نسبة العنف
إىل شخص بعينه يتم ّيز بإرادة اإليذاء.46
43 . Etienne Balibar, Violence et civilité. Lectures et autres essais de philosophie politique, Paris, Galileé, 2010.
44 . Zeynep Direk, «Une réponse féministe à Violence et civilité d’Étienne Balibar», Rue Descartes 2015/2 (n° 85-86), p.88-103.
[En ligne]: http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2015-2-page-88.htm.
45 . Pierre Sauvêtre et Cécile Lavergne, «Pour une phénoménologie de la cruauté. Entretien avec Étienne Balibar»,

Tracés. Revue de Sciences humaines.

46 . «Entretien avec Étienne Balibar», Tracés. Revue de Sciences humaines.
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لقد استند مق ّرظو الحرب (العنف) إىل فكرة كون الحرب هي قانون التاريخ ،وبالتايل أق ّروا بوجود «فلسفة الحرب»
التمسك بفكرة «أخالق ّية الحرب» والدفاع عن العنف
وباستحالة «فلسفة السالم» 47.ولكن هل ميكن اليوم االستمرار يف ّ
باعتباره وسيلة إلثبات الذات والقضاء عىل ّ
كل أشكال الالمساواة بني البرش؟ يبدو َّأن الحروب القاسية واملد ّمرة التي
هام منها من شأنها أن تجعل الناس يغيرّ ون وعيهم وموقفهم من العنف ومن الحرب.
عاشتها البرش ّية ويكابدها اليوم جزء ٌّ
ّمثة اليوم موقف عاملي مناهض للحرب ،نزعة سلم ّية من نوع جديد بدأت يف الظهور ،ترتجمها حركة الرأي العام عرب
تعبئة الجامهري ض ّد الحرب بهدف عزل وإضعاف القرار السيايس ،وذلك بحرمانه من املرشوع ّية الشعب ّية .48لقد غ ّذت
الحروب املعارصة الخوف والرعب من نهاية كارث ّية للجنس البرشي ،بحيث َّإن السالم العاملي مل يعد مج َّرد غاية بعيدة
املنال ،بل أصبح رضورة تفرضها الق ّوة الرهيبة لألسلحة ،وليـس للسياسة الواقع ّية إلاّ أن تتعامل مع النزعة السل ّمية
كخيار .ولكن هل تحتاج «الحروب العامل ّية الصغرية» اليوم إىل املرشوع ّية السياس ّية والشعب ّية؟ من املعروف َّأن قرارات
شنّ الحروب عىل دول وجامعات ال ُتتخذ يف إطار مداوالت دميقراط ّية وال حتّى يف إطار القانون الدويل ،وذلك بالنظر إىل
«خصوص ّية» النظام العاملي الراهن ما بعد الهيمنة األمريك ّية أحاد ّية الجانب .يف ّ
ظل هذا النظام يتداخل املحيل بالعاملي،
ومؤسسات
الوطني بالدويل ،بحيث َّإن تشكيالت النظام العاملي  l’ordre globalتتك ّون يف الوقت نفسه من سلطات
ّ
وطن ّية وما فوق وطن ّية.49
تطرح راهن ّية العنف ،باعتباره مشك ًال فلسف ّياً وسياس ّياً ،أسئلة عىل الفيلسوف تتعلق مبعنى الفعل اإلنساين وباملرجع ّية
األخالق ّية واإليتيق ّية التي من شأنها أن تحدّد الفعل وتوجهه .وكذلك بحقيقة السيايس ونوع ّية السياسة التي يجب اتباعها
املؤسسايت أو بعنف األفرادّ .
يدل العنف يف
من أجل إلغاء العنف أو عىل األقل الح ّد منه ،سواء تعلق األمر بعنف الدولة ّ
واقعيته املوضوع ّية ،وكذلك الحرب باعتبارها شكله األقىص ،عىل َّأن اإلنسان ّ
خطاء  ،faillibleومبا هو كذلك ،فهو كائن
غري مسؤول .وانعدام املسؤول ّية يعني الخضوع لألهواء ،وهو املعنى الحقيقي النعدام الحر َّية .50من هنا تكتسب دعوة
الفيلسوف كانط إىل «تنوير الجمهور» وإىل تحسني الجنس البرشي أخالق ّياً أهم ّيتها القصوى.
خامتة
ليست األطروحة القائلة باقرتان السياسة بالعنف جديدة ،فقد ذهب بعض الفالسفة إىل القول إ َّنه ال توجد فلسفة
للسلم بل توجد فقط فلسفة للحرب .الواقع ّية املوضوع ّية للحرب يؤ ّكدها التاريخ ويثبتها الواقع ،أ ّما السالم (انعدام
يتمسك به ّ
املنظرون املثاليون .اعترب كالوسفتز َّأن «الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل
العنف) ،فليس إلاّ حل ًام يوتوب ّياً ّ
أخرى» ،أي َّأن العنف والق َّوة هام قاعدة العالقات البرش ّية األساس ّية .ولكن ميكن الدفاع ،من جهة أخرى ،عن الفكرة التي
47 . Alexis Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, Op. Cit. p. 65.
48 . Monique Castillo, La paix: raison, d’Etats et sagesse des Nations, Hatier, Paris, 1997, p54.
49 . Michael Hardt et Toni Negri, Commonwealth, tra. Elsa Boyer, Gallimard «Folio essais»2012 p 323-324.
50 . Alexis Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, p. 21.
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تؤ ّكد التناقض بني السياسة والعنف ،بني الوجود السيايس ومامرسة الحرب ،أي اإلقرار َّ
بأن السياسة الحقيق ّية تتمثل يف
تكريس عالقات سلم ّية بني مواطنني أحرار ومتساوين (حنة أرندت).
ليس املهم املحاججة يف سبيل االنتصار لهذه األطروحة أو تلكّ ،
فكل واحدة منهام تكون عىل قدر من الوجاهة
لعل املهم هو ّ
بحسب زاوية النظر التي انطالقاً منها ُيق َّيم العنف وي ّربرّ .
التفطن إىل َّأن الواقع االجتامعي والتاريخي ليس
انعكاساً لتص ّورات نظر ّية أو ُملثل عليا -وإن كانت التص ّورات رضور ّية للتفكري والفهم ،وا ُملثل صالحة لتوجيه املامرسة
وترشيدها -بل هو مجال العنف ،وهو عنف قد يبلغ يف أحيان كثرية حدّه األقىص ،بحيث يصعب القبول به وتح ّمله ،وهو
ما يدفع بالبرش إىل مقاومته مقاومة سلم ّية (الالعنف) أو عنيفة (العنف املضاد) .لكأ َّننا بالعنف حلقة مغلقة ال ميكن
التخلص منه إال باستعامل عنف آخر (لنالحظ هنا َّأن موقف الالعنف ،مقاومة العنف بفعل سلبي ،هو الجانب اآلخر
ملوقف العنفَّ .إن من يق ّرر تبنّي أسلوب الالعنف مَّإنا يستبطن العنف ،فال عنفه هو ،مبعنى ما« ،عنف سلبي» أعزل).
َّإن العنف ظاهرة معقدة ّ
تتدخل عنارص مختلفة يف نشوئها وتك ّونها ،نفس ّية واجتامع ّية واقتصاد ّية وسياس ّية وثقاف ّية،
ولذلك تكتسب املقاربات العلم ّية أهميتها يف سبيل تفسريها وفهمها .ولكنَّ العنف هو كذلك مشكل سيايس ومشكل
خاصة مشكل يتعلق باملعنى الذي يعطيه اإلنسان لذاته ولآلخر وللعامل ،ومن هنا تتأ ّكد قيمة النظر
أخالقي ،وهو بصورة ّ
الفلسفي فيه« .ال تكون الحرب ممكنة إلاّ إذا تح ّول البرش إىل أشياء بال معنى» .51إ َّنه انطالقاً من تص ّور يجعل من الحضارة
مساراً للتقدّم املادي فقط ،ويقبل ّ
بتشيؤ اإلنسان ،ميكننا أن نفهم الحرب يف عاملنا املعارص .الهدف من الحرب ،بغض النظر
عن الوسائل املستعملة فيها ،هو السيطرة واالستحواذ عىل العامل :املوارد الطبيع ّية والخريات والبرش ،باعتبارهم «أشياء»
زائدة عن الحاجة ،أي قابلة للتدمري.

51 . Alexis Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, op. Cit. p.66.
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قراءة في مفهوم العنف السياسي
(حنة أرندت نموذج ًا)
عماد الدين إبراهيم عبد الرازق

ال ُيعترب العنف ظاهرة جديدة وليدة اليوم أو األمس القريب ،مَّ
وإنا ظاهرة ترضب بجذورها يف أعامق التاريخ حتى
تصل إىل بدء وجود اإلنسان عىل سطح األرض ،وقصة قابيل وهابيل هي أبرز مثال عىل ذلك .والعنف هو تعبري عن الق ّوة
تم تعريف العنف يف املعجم الفلسفي بأ َّنه مضا ٌّد
الجسد ّية التي تصدر ض ّد النفس أو ض ّد أيّ شخص بصورة متع ّمدة .وقد َّ
للرفق ،مرادف للشدّة والقسوة ،والعنيف هو الشخص املتصف بالعنفّ ،
فكل فعل شديد يخالف طبيعة اليش يكون
مفروضاً من الخارج ،فهو مبعنى ما فعل عنيف ،وع ّرف يف العلوم االجتامعية بأ َّنه استخدام الق ّوة استخداماً غري مرشوع
أو غري مطابق للقانون .وكلمة العنف ( )Violenceمشتقة من الكلمة الالتين ّية ( )viol areالتي تعني ينتهك أو يغتصب،
فالعنف انتهاك أو أذى يلحق باألشخاص .أ َّما التعريف االصطالحي للعنف ،فهو اإلكراه املادّي الواقع عىل شخص إلجباره
عىل سلوك أو التزام .وهناك أنواع للعنف منها :العنف البدين ،والعنف الشفوي ،والعنف بالتس ّلط عىل اآلخرين إلحداث
نتائج اقتصاد ّية ونفس ّية وعقل ّية.1
أ َّما العنف عند (أرندت) ،فهي مل تهتم به إلاّ من دائرة اهتاممها بالسياسة ،ومل متتهن السياسة وتف ّكر فيها إلاّ بناء
عىل ما عاشته من أمل اإلقصاء واإلبعاد والنفي .لقد كان قدر أرندت أن تولد يف أرسة يهود ّية ،ويف زمن ونظام سيايس رأى
يف اليهود أكرب أعدائه ،حيث تح ّولت اليهود ّية يف دولة هتلر الناز ّية إىل تهمة يعاقب عليها القانون ،لذلك كان أغلب
ما كتبته أرندت السياس ّية املناضلة يف حركة طالب ّية أملان ّية وصهيون ّية هي كتابات تدور حول السياسة ،ويفتح عينها
عىل التوتالتيار ّية والعنفَّ .إن اهتامم أرندت بالعنف إذن أمر طبيعي وعادي عندما نتج عن مسارات تكوينها املعريف
والسوسيوسيايس العامر ّ
بكل مكونات العنف وأعراضه ،رصاع عاشته م ّرة كيهود ّية غري مرغوب فيها ،وم ّرة أخرى كطالبة
تعيش الخصام بني معلميها ،وم ّرة ثالثة كمناضلة تحاول بناء أ ّمة تضع ح ّداً لضياع اليهود يف العامل .ويجب أن نشري إىل
حقيقة ها ّمة وهي َّأن أرندت مل تكن الوحيدة بني املف ّكرين املعارصين التي تكلمت يف العنف وقامت بتحليله ،بل سبقها
الكثريون ،مثل سارتر ،وسوريل ،وفانون .ويجب أن نلفت االنتباه إىل َّأن كتابات أرندت حول العنف مل تكن إلاّ االطالع
والنظر يف كتابات بعض املف ّكرين من أمثال إنجلز وكالوزفتش اللذين يعتربان العنف ظاهرة إنسان ّية قدمية قدم البرش،
أ ّما أرندت ،فتنظر إىل العنف عىل أ َّنه ظاهرة معارصة ،بل وأبرز الظواهر عىل اإلطالق.

 - 1رجب دبوس ،القاموس السياسي ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،1996 ،ص .219

33

أو ًال :تعريف العنف عند أرندت
َّإن ما يجعل مقاربة أرندت للعنف مقاربة فريدة من نوعها هو استحضارها املبكر للعقل الداليل للعنف ،فهي
يتم خلطه مع مفاهيم أخرى مثل سلطة أو ق ّوة ( )Forceأو نفوذ أو قدرة ،وترى
تشري إىل َّأن مفهوم العنف غالباً ما ّ
أ َّنها مفاهيم يعجز العلم السيايس عن التمييز بينها بشكل واضح ،فحتى أكرب املف ّكرين ،تقول أرندت عىل لسان أنرتفيس،
تعسفي ،رغم َّأن هذه املفاهيم تشري إىل ظواهر متاميزة ،كام أ َّنها تشري
يستخدم مفاهيم السلطة والنفوذ والقدرة بشكل ّ
وإنا هو قبل ّ
إىل كيف ّيات مختلفة .وترى أرندت َّأن االستعامل الصحيح لهذه الكلامت ليس مسألة لغو ّية فقط ،مَّ
كل يشء
مسألة تص ّور تاريخي ،لهذا السبب ترفض أرندت أن متتهن لعبة التعريفاتَّ ،
ألن األمر ال يتعلق فقط مبج َّرد إهامل لغوي،
فوراء هذا الغموض الواضح يكمن اعتقاد محدّد ،وهو َّأن اإلشكال َّية السياس َّية تكمن يف معرفة من املهي ِمن ومن املهي َمن
عليه ،لذلك تبقى مفاهيم مثل سلطة ونفوذ وقدرة وق ّوة مج ّرد مؤرشات عىل أدوات الهيمنة التي يستعملها اإلنسان من
أجل الهيمنة عىل اإلنسان ،لذا ترى أرندت َّأن ما مييز العنف عماّ يشابهه من مفاهيم هو طبيعته األدات ّية ،كام أ ّنه يشبهه
يف مالمحه الفينومينولوج ّيه.2
ثانياً :السياسة والسلطة والعنف
ترى أرندت َّأن العنف ال ينفصل عن السياسة والسلطة ،وال يوجد عنف يف السياسة عىل املستوى النظري أكرب وأخطر
خضم تفكريها يف
من استدعاء التص ّور البيولوجي الكالسييك للعنف ،هذه هي الخالصة الكربى التي تنتهي إليها أرندت يف ّ
العنف ،لذا تشري إىل ّ
كل من نظر يف السياسة إىل اليوم ال يجب أن يقول شيئاً آخر غري هذا .عىل سبيل املثال يرى فيرب َّأن
الدولة هي هيمنة اإلنسان عىل اإلنسان باستعامل العنف املرشوع (أو باألحرى الذي يعترب مرشوعاً) ،وكذلك يرى (ميلز)
َّأن العنف هو الشكل األخري للسلطةَّ .إن هذا االتفاق العام والغريب يف نظر أرندت ،الذي يجعل من السلطة السياس ّية
تنظي ًام للعنف ،ال ميكن أن يكون له أيّ معنى إلاّ إذا اعتربنا مع ماركس َّأن الدولة تش ّكل أداة للهيمنة يف يد الطبقة
املهيمنة .وتق ّرر أرندت َّأن السلطة من الناحية العمل ّية هي الحكم ،والحكومة ال متارس غري سلطة اإلكراه واإلخضاع باسم
املصلحة العا ّمة يف األنظمة املسماّ ة دميقراط ّية وباسم املستبد يف األنظمة التوتالتيار ّيةَّ .إن العنف يف األوىل ال ميارس إلاّ
باسم األغل ّبية ،يف حني َّأن العنف يف الثانية ال يقع إلاّ للدفاع عن حدود الله والسلطان ،إ َّنه يتخذ شكل الواحد يف األوىل،
يف حني يصبح الواحد ض ّد ّ
الكل يف األنظمة الديكتاتور ّية.3
ثالثاً :السلطة السياس ّية من الحر ّية إىل العنف
كلام ابتعدنا عن أفالطون وأرسطو واقرتبنا من الزمن الحديث واملعارص ،انتقلنا من حضارة القول إىل حضارة الفعل،
أي ابتعدنا عن املحادثة والنقاش وانغمسنا يف حيز العنف والرصاع ،وإذا كانت السياسة يف زمن أفالطون وعرصه تعني
الحكم بالعقل ،فإ َّنها أصبحت مع فيرب وماركس الحكم بالعنف .وإذا كانت هذه األخرية مجاالً ملامرسة حر ّية القول
 - 2حنا ارندت ،في العنف ،ترجمة إبراهيم العريس ،دار الساقي ،بيروت ،1992 ،ص 65
 - 3حنا ارندت ،أسس التوتالتيارية ،ترجمة انطوان أبو زيد ،دار الساقي ،بيروت ،1993 ،ص 85
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وحارساً يحمي حقنا يف التعبري ،فإ َّنها تح ّولت عند ٍّ
كل من ألتوسري وبوردو إىل أداة ووسيلة متنع االختالف يف الرأي من
األصلَّ .إن التح ّول الذي أصاب مفهوم الدولة يف الزمن املعارص يرجع يف نظر (أرندت) إىل اخرتاق التص ّور املاركيس للدولة
ملعظم التمثل الذي أدّى إىل ظهور شكل جديد من الدولة التسلط ّية التي أصبح العنف داخلها يلعب الدور نفسه الذي
تلعبه السلطة ،أي إخضاع الناس ،وهذا ما يعني َّأن العنف هو السلطة .وتق ّر أرندت هذا املعطى الذي استعملت فيه
الدولة جهازاً ميارس عنفني مرشوعني ،بعد أن كانت عند أفالطون حلاّ ً لعنف املجال الخاص وإكراهه .أ َّما العنف األول،
فهو عنف مادّي متارسه عرب وسائلها األيديولوج ّيةَّ .إن املجال العام مل يعد مجاالً ملامرسة الحر َّية وخلق املساواة بقدر ما
أضحى مجاالً تنتج فيه ّ
كل أشكال العنف وأكرثها ق ّوة ،يف الوقت الذي تح ّول فيه املجال الخاص من مجال يقمع املساواة
أهم انتقال ترصده أرندت هو تح ّول مظاهر العنف
ويستبعدها ،إىل مجال ال مجال للحر ّية واملساواة إلاّ بداخله .إلاّ َّأن ّ
السيايس املعارص الذي مل يعد مج ّرد حرب تنتهي بخضوع أحد الطرفني أو مج ّرد رصاع يبقى أحد طرفيه ح ّياً بعد أن
يقيض عىل االخرَّ .إن العنف السيايس املعارص ميكن أن يكون صامتاً كام ميكن أن يكون بارداً ،حيث مل تعد الحرب مواجهه
مبارشة بني طريف النزاع ،بل ميكن أن تنوب عن املتنازعني أطراف اخرى ،وميكن للحرب كشكل من أشكال العنف أن تتخذ
تكتف أرندت
أشكاالً ومظاهر أخرى دون املواجهة التي تخلف وراءها قتىل ،كالحرب الباردة بني أمريكا وروسيا .ومل
ِ
عند تفكريها يف العنف بإعادة إنتاج الخطاب السيايس السائد ،بل تجاوزته عندما أقلعت عن املنهج الفيربي واملاركيس،
واعتربت َّأن الدولة والسلطة السياس ّية ليستا فقط أو ال تكونان فقط أداة لإلكراه يف يد طبقة مع ّينةَّ ،
ألن هذه الطبقة
تكون محرومة من استعامل هذه اآللة كام رغبت ،كام أ َّنها ليست هي الجهاز الذي ميتلك الحق.4
ثم َّ
فإن شعار الواحد ض ّد الجميع هو خري تعبري عن العنف ،وبتعبريها
فالعنف عند أرندت تعبري عماّ هو فردي ،ومن ّ
َّ
فإن العنف من الناحية الظاهرة قريب من املقدرة ،وبالنظر إىل أدوات العنف تبدو كغريها من األدوات استخدمت بهدف
مضاعفة طبيعة املقدرة حتى تستطيع أن ّ
تحل محلها يف آخر مراحل تط ّورها.5
وقد ميزت أرندت ثالثة أصناف من العنف :العنف العسكري ،والقمع الداخيل ،والعنف املرتتب عىل التقدّم
التكنولوجي ،وتذهب إىل َّأن األخري أكرثها تهديداً للحر ّية ،أل ّنه يرتتب عليه قضاء مربم عىل الحر ّية بصورة عا ّمة ،وحر ّية
توجه معظم األبحاث لخدمة ما هو عسكري .وتشري أرندت إىل َّأن العنف يف أكرث صوره رضاوة
الفكر بصورة ّ
خاصة ،إذ ّ
تجسد يف القرن العرشين ،ومع هذا فهو ليس نتاجاً لهذا القرن ،مَّ
وإنا نتاج للعنف اإلجرامي الذي ورثه هذا الجيل من
ّ
األجيال السابقة .وتقول يف هذا َّإن الحامس الضارب لدى اليسار الجديد واندفاعاته ومصداقيته ،إن جاز لنا هذا القول،
ترتبط جميعها بالقلق الناتج عن التط ّور االنتحاري لألسلحة الجديدة.6
فالجيل الراهن هو الجيل األ ّول الذي يرتعرع يف ّ
ظل القنبلة النوو ّية ،وقد ورث أبناء هذا الجيل من جيل اآلباء تجربة
التغلغل الكثيف للعنف اإلجرامي يف العمل السيايس وتعلموا يف املدارس الثانو ّية والكل ّيات أشياء كثرية عن معسكرات
4 - Hannah Arendt: the human condition, Chicago, 1958, p78.
 - 5حنة أرندت ،في العنف ،ص .6
 - 6المرجع السابق ،ص .27
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اإلدارة واالعتقال وعن املجازر الجامع ّية وأعامل التعذيب وعن املسالخ الجامع ّية للمدنيني خالل الحروب التي بدونها ال
ميكن للعمليات العسكر ّية الحديثة أن تكون ممكنة ،حتى لو اقترصت عىل استخدام األسلحة التقليد ّية.7
وتشري إىل أ َّنه قد ترتب عىل هذا العنف خلق جيل سلبي بصورة واضحة ،فاقد القدرة عىل اإلبداع .لقد أضحت
الغاية القصوى لهم أن يظلوا عىل قيد الحياة ،ولنئ سألت أحدهم سؤالني بسيطني :كيف تريد للعامل أن يكون بعد خمسني
سنة؟ وكيف تريد لحياتك أن تكون بعد خمسة أعوام؟ سيكون أيّ جواب مسبوقاً بعبارة رشط أن ّ
يظل العامل قامئاً ،وأن
ّ
أظل عىل قيد الحياة.8
ويجب أن نشري إىل حقيقة ها ّمة وهي َّأن العنف عند أرندت ليس مرادفاً للسلطةَّ ،
ألن السلطة ،وفقاً ملا تقول ،هي
قدرة اإلنسان عىل الفعل املتناسق ،وليست خاص ّية فرد ّية ،بل إ َّنها تقود إىل مجموعةّ ،
وتظل موجودة طاملا ظلت املجموعة
مع بعضها بعضاً ،وحني نقول عن شخص ما إ َّنه يف السلطة ،فإ َّننا نشري إىل أ َّنه قد منح تخوي ًال من قبل عدد من الناس
يترصف باسمهم ،ويف اللحظة التي تختفي فيها الجامعة التي نتجت السلطة عنها ،تختفي سلطة املتسلط بدورها.9
ليك ّ
وترى أرندت َّأن فقدان القدرة عىل الفعل املتناسق ّ
يدل عىل فقدان مرشوع ّية السلطة عنها ،وعىل ذلك فالسلطة
تختلف عن العنف وتتاميز عنه يف املصدر والغاية ،فالعنف عندها فردي املصدر والغاية ،ويحوي يف ذاته فناءه ،وال
يرتك خلفه ذكرى يدخل من خاللها إىل ذاكرة التاريخ ،وما يرتتب عليه من حكم مَّإنا هو حكم استبدادي يحوي هو اآلخر
بني طياته أسباب فنائهَّ .10إن ما يرتتب عليه ليس حر ّية سياس ّية ،مَّ
وإنا حر ّية فرد ّية تقوم عىل القرص ،إ ّنها منط من أمناط
العبود ّية ،ويف الوقت ذاته نتاج للفقر االقتصادي ،وليس نتاجاً ألفكار سياس ّية ،أي َّأن ما يرت ّتب عىل العنف هو حر ّية الفرد
التي تستلزم القضاء عىل حر ّية اآلخريني.11
وهناك حقيقة يجب ألاّ نغفلها ونحن يف سياق الحديث عن العنف عند أرندت ،وهي أ َّنها تنطلق يف بحثها داخل
دائرة العنف من رفض ّ
كل التص ّورات االختزال ّية التي هي بالرضورة متثالت إقصائ ّية وأحاد ّية البعد ،تستحرض معطى
خاصة أمام ظاهرة عانت إىل وقت قريب من جهل مر ّكب تح ّول إىل أكرب عائق من العوائق
وتغ ّيب أكرث من جانبّ ،
اإلبستمولوج ّية أمام فهم العنف ،خاص بتلك املعرفة التي جعلت من العنف ظاهرة عاد ّية ،لهذا تق ّرر أرندت منذ
البداية ّ
تخطي هذه العوائق إىل جانب رفضها للتفسريات البيولوج ّية .وتشري كذلك إىل َّأن العنف مل يظهر عىل شكل
واحد عرب التاريخ ،فالرصاعات القدمية حسبام تقول أرندت نقدت ّ
كل معانيها يف الزمن املعارص ،لذلك يختلف العنف
نب عىل غرار هذا األخري عىل
املعارص اختالفاً جذر ّياً عن العنف القديم ،وال مياثله إلاّ يف القليل من بناه وغاياته ،إذ مل ين ِ
 - 7حنة أرندت ،في العنف ،ص .25
 - 8المرجع السابق ،ص .18
 - 9المرجع السابق ،ص .39
10 - Hanna Arendt: The human condition, p244.
11 - Hannah Arendt: On Revolution, new York, p34.
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مبدأ إذا ما ربح هذا الطرف أو ذاكَّ .إن العنف املعارص كام تحلله أرندت هو عنف عقالين ،ليست الغلبة هدفه ،وال
النرص أع ّز مطالبه ،بل هو يسعى أساساً إىل إخضاع الخصم وإضعافه عن طريق الكثري من الوسائل ،عىل رأسها التسابق
نحو التسلح الذي ال يعترب إعداداً للحرب واستعداداً لها بقدر ما يع ّد وسيلة لتقوية ذلك اإلخضاع ،وأقوى ضامنة للسلم،
إلاّ َّأن هذا ال يعني َّأن العنف ينتهي دامئاً بالسلمَّ ،
وأن نهاية الحرب السالم ،أل َّنه ما أن ينتهي عنف ،حتى يبدأ عنف
آخرَّ .إن العنف كام تفهمه أرندت هو ظاهرة كون ّية ،فالعنف يستحيل إىل مج ّرد خطاب نظري وخطايب ما مل يصطدم
رصاع األجيال مع املصالح امللموسة لهذه الجامعة ،وهذا هو حال الثورة الطالب ّية يف أملانيا ،فالثورة الطالب ّية يف أملانيا
ليست هي نفسها يف الواليات املتحدة أو فرنسا ،مل تقتنع أرندت يوماً ما مبفهوم كام تتبناه الحركات الطالب ّية والعماّ ل ّية
عىل السواء ،أل َّنه مفهوم يعاين الكثري من األزمات ،أه ّمها أ َّنه غري مبني عىل نظر ّية .كام ترفض أرندت خطابات سارتر
الساحرة ،وطوباو ّية سوريل ،وشعوب ّية فانون الداعية إىل العنف.12
كام ترى أرندت عند تحليلها للنظم الشمول ّية َّأن العنف يتعارض جوهر ّياً مع السياسة بل يقصيها ويغيبها متاماًَّ ،
وأن
العنف يعبرّ يف كثري من األحيان عن مشاعر ال ترتبط بالرضورة بالسياسة كالخوف من املوت والفناء والبحث عن الخلود.
وتشري أرندت إىل ظهور العنف املضاد للسلطة عند غياب الحر ّية ،والعنف ال ميثل إلاّ مسلكاً من املسالك التي تلجأ إليها
السلطة ،وهي عندما تقوم بذلك تحاول تربيرهَّ ،إن األفعال السياس ّية الحقة ال تحتاج إىل تربير ،أ ّما العنف ،فيوجب يف
أغلب األحيان التربير ،لذا تقول أرندت ال ميكن للعنف أن ينحدر من نقيضه الذي هو السلطة ،وأ َّنه يتعينّ علينا ليك نفهم
نتفحص جذوره وطبيعته ،والعنف مبا أ َّنه يتاميز عن السلطة أو الق ّوة أو القدرة ،فهو بحاجة دامئاً
العنف عىل حقيقته أن ّ
إىل أدوات ،كام أشار إىل ذلك إنجلز منذ زمن بعيد ،وفعل العنف تسيرّ ه مقولة الغاية والوسيلة ،ومبا َّأن النتائج التي يسفر
عنها عمل البرش تتبدّى دامئاً منفلتة من رقابة من يقومون بالعملَّ ،
فإن العنف يحمل يف ذاته عنرصاً إضاف ّياً تعسف ّياً .لقد
َّ
ظل العنف يف أغلب األحيان قض ّية نظر ّية وفصاحة لفظ ّية ،حني كان التصادم بني األجيال غري متطابق بعد مع التصادم
بني املصالح امللموسة للجامعات ،وقد كان هذا األمر ملحوظاً يف أملانيا حني كان من مصلحة الهيئة التعليم َّية أن تجمع
أكرب عدد ممكن من الطالب لحضور الندوات واملحارضات.13
رابعاً :طبيعة العنف
تشري أرندت إىل َّأن العنف ينتج عن الغضب ،وهذه مسألة يتفق عليها الجميع ،وشأن الغضب أن يكون ال عقالن ّياً
و َم َرض ّياً ،والعنف الذي هو أدوايت يف طبيعته يبدو واقع ّياً بالنظر إىل أ َّنه يكون ف ّعاالً يف الوصول إىل الغاية التي من شأنها
أن ت ّربره .وترى أرندت َّأن العنف أحياناً يكون سالح إصالح أكرث مماّ هو سالح ثورة ،ففرنسا ما كان لها أبداً أن تحوز عىل
القانون األكرث جذر ّياً منذ نابليون ليمكنها أن تبدّل وتغيرّ من نظامها التعليمي العنيف لوال َّأن الطالب الفرنسيني مل يقوموا
بانتفاضتهم ،ويف أملانيا ما كان أحد ميكن أن يالحظ وجود أقل ّيات منشقة لوال قيامهم بأعامل استفزاز ّية.14
 12ـ حنة أرندت ،في العنف ،ص .87
 - 13المرجع نفسه ،ص .98
 - 14المرجع السابق ،ص .56

37

الخامتة
يأت إلاّ من اهتاممها بالسياسة ،وهذا أمر طبيعي وعادي ،ملا م ّرت به
رأينا فيام سبق َّأن اهتامم أرندت بالعنف مل ِ
خاصة باملجتمعات الحديثة
من أحداث سياس ّية كبرية جعلتها تقوم بتحليل ظاهرة العنف التي تراها ظاهرة معارصة ّ
وليست ظاهرة قدمية ،كام هو شائع عند معظم املف ّكرين السياسيني .والعنف ميثل الرصاع من أجل السلطة ،بل ميثل
أقىص درجات السلطة ،فالسلطة متثل شعار الجميع ض ّد الواحد ،أ ّما العنف ،فإ َّنه ميثل شعار الواحد ض ّد الجميع ،لذا ميثل
العنف اللجوء إىل أدوات القمع ،وترى َّأن الق ّوة نستخدمها يف االستعامل اليومي كمرادف للعنف ،ويتم ّيز العنف بطابعه
األدوايت ،كام أ َّنه ميثل الرشط األويل لوجود السلطة ،والحرب أيضاً متثل شك ًال من أشكال العنف ،ويجب أن نشري إىل َّأن
ّ
يترصف دون إرادته ميثل عنفاً ،والعنف قد يكون ماد ّياً ملموساً يتمثل يف قبضة
كل استخدام للق ّوة إلرغام اآلخر أو جعله ّ
املؤسس عىل عالقات االستغالل والهيمنة.
اليد واملسدّس ،وقد يكون عنفاً غري مادّي مثل العنف ّ
ويأخذ العنف صورتني مختلفتني :عنف الحياة اليوم ّية ،والعنف السيايس؛ ففي األ ّول يتّجه العنف ض ّد الضح ّية يف
ذاتها ،ويف الثاين َّ
فإن ضح ّية العنف ليست مطلوبة يف ذاتها ،إ َّما أل َّنها ترمز لنظام سيايس ،أو يهدف منها إىل خلق مناخ
إرهايب يس ّبب أزمة للنظام السيايس .كام يجب أن نوضح َّأن العنف عند أرندت ليس مرادفاً للسلطة ،كام َّأن السلطة
مغايرة ومختلفة عن العنف يف املصدر والغاية ،فالعنف يحوي يف ذاته فناءه ،وال يرتك خلفه ذكرى ميكن أن يدخل بها
ذاكرة التاريخ ،وما يرتتب عليه من حكم مَّإنا هو حكم استبدادي يحوي هو األخر أسباب فنائه .والعنف بوجه عام يحتاج
إىل تربير وتوجيه عندما يكون يف طريقه إىل الهدف الذي يتبعه ،وفقدان السلطة يصبح مغرياً ألصحابها باستخدام العنف.

املراجع:
 -1رجب بدبوس :القاموس السيايس ،دار الكتب الوطن ّية ،بنغازي.1996 ،
 -2حنة أرندت :يف العنف ،ترجمة :إبراهيم العريس ،دار الساقي ،بريوت.1992 ،
 -3حنة أرندت ،أسس التوتالتيار ّية ،ترجمة :أنطوان أبو زيد ،دار الساقي ،بريوت.1993 ،
4- Hannah Arendt: the human condition, Chicago1958.
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التحليلي
في إخضاع العنف للنسق الفلسفي
ّ
حال السـويدات

َّإن بحثاً يأخذ عىل عاتقه مه ّمة التنقيب عن صورة ونسق للعنف ال ميكن أن يتجزّأ يف منهجه ،إلاّ يف حال أراد أن يفرد
نفسه يف تتبع ظاهرة اجتامع ّية سياس ّية ،وأن يتحدّث عنها بظروفها وواقعها وتنظريها ،وهذا ما ال نرمي إليه يف بحثنا هذا،
حيث يلزمنا تحديد نقاط انطالق مفهوم ّية نحو البحث يف ظاهرة العنف ،وأكرث ما سيكون ذلك يف املجال املعريف العقيل،
الذي ميكن أن يعطي للظاهرة رشعيتها ،أو أن يسلبها منها ،بدءاً من الفكرة ،وانطالقاً إىل الظواهر العديدة واملرتامية فوق
سطح العامل ،وقد ال يبدأ العنف نفسه من الفكرة ،بل من سياقات االنفعاالت البرش ّية الغريز ّية ،إلاّ َّأن ما يعنينا يف هذه
الدراسة هو العنف الخارج من النّسق ،املنعجن مع املفاهيم.
ولذلك؛ ال ب َّد أن ننظر يف نظر ّية األنساق املعرف ّية ،التي عدّها هيجل رشطاً أساس ّياً لقيام معر ّيف ،واختبار الكوليان ّية،
مؤسسة لظاهرة العنف.
من ناحية متامها كظاهرة مستقلةّ ،
وطبعاً ،ال ميكننا إغفال ال ُهو ّية كعامل اجتامعي أسايس ،وكمربر مستم ّر بذاته ،غري مضبوط وغري ضابط ّ
بكل ما ميكن
أن يدخل يف نطاقه؛ الستحالة أن يخضع ملنهج أو لنمط أو العتبار سيايس ،ولكونه شام ًال لكافة األماكن واألزمان.
وتكمن أهم ّية البحث يف تت ّبع الظاهرة العنف َّية كيشء ميكن إخضاعه للنسق الفلسفي ،قبل إخضاعه للمجاالت
ألن منهجة الظاهرة وفلسفتها ،من املمكن أن تش ّكال درعاً واقية أكرث من ترك األمر منوطاً
السياس ّية العديدة؛ وذلك َّ
باملصلحة السياس ّية ،أو خاضعاً لتقدير الشعوب والجامهري املرتكزة بدورها عىل ال ُهو ّية ،أو االنفعاالت التاريخ ّية غري
مختصة بزمان ومكان مع ّينني.
الواعية ملستقبل الفكرة والحدث ،مماّ ميكن أن يشمل ظواهر عنف عديدة ،غري
ّ
العنف والفلسفة
َّإن العنف ،بوصفه حدثاً إنسان ّياً بحتاً ،ينقل معياريته من اإلنسان وإليه ،وال يتجاوز بذاته أكرث من تباين واضح بني
سمة األشخاص يتمحور يف الق ّوة ،فألف التاريخ أمناطاً منها ،حتى صارت جوهراً للتاريخ غري املألوف أيضاً ،فلم تأخذ هذه
العالقة شكل واعتبارات الغاب ،بل تعدّدت لتشمل التقسيم األعىل واألدىن لإلنسان ،تبعاً ملعايري اقتصاد ّية وسياس ّيةّ ،
وظل
التقسيم حادثاً رغم ّ
كل املحاوالت املضنية من املعرفيني والفلسفيني والتنظرييني لرفع الغاية اإلنسان ّية الض ّيقة ملصلحة
ثم اإلنسان الك ّ
الغاية الواسعة ،واإلنسان الذايت إىل اإلنسان الك ّ
يل الكو ّين ،ضمن اعتبار ّية انتقال ّية تضمن الحق
يل
اإلقليميّ ،
ّ
خاصة وضمن أحداث مزلزلة كالحروب والويالت
اإلنسا ّين العظيم ،رغم نسب ّية املفهوم ،وتشتته ضمن هو ّيات وحاالت ّ
واملجاعات.
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ويالحظ َّأن ّمثة توازياً واضحاً بني محاوالت الفالسفة والتنظرييني وبني الواقع الذي يش ّكل الحدث التاريخي ،والذي
يش ّكله العنف بوصفه رضورة للتأريخ األممي القومي الذي تحتضنه االتجاهات السياس ّية املذهب ّية والطارئة ،والذي
تناهى عن سلطة شعرت بالخطر عىل نفسها بحسب تعبري حنة أرندت ،فقد أشارت إىل َّأن السلطة املطلقة تنفي العنف
إذ تأمن قيامها ،فينفي بدوره وجود سلطة مطلقة متح ّكمة قامئة بذاتها وعىل ذاتها داخل املجال التفعييل لها ،مماّ ال
يجتمع بينهام ،وإقرار أرندت بهذا التباين يشري بق ّوة إىل مفارقة بني الرشع ّية يف كلتا الحالتني ،والتي تشكل نقطة حديث
وتأ ّمل يف العنف كقرار نابع من السلطة القلقة ،بال ّرغم من اإلقرار بكونه حالة إنسان ّية أصيلة.1
إلاّ َّأن اختزال العنف بالشكل املألوف له ،وهو الحرب واألذى الجسدي ،الذي ميكن أن متارسه السلطة يف حال
هدّدتها فئة من الناس ،قد يفيض بنا إىل التسليم بسلم ّية فاعليتها خالل وجودها الرشعي ،ومعارضة لذلك ،نشري إىل َّأن
سيادة أنظمة مع ّينة برشع ّية مع ّينة ،قد ال تلتقي بصورها جميعاً ،فالدّول التي ّ
نظمت رشعيتها بعيداً عن شخوص السلطة
املؤقتني ،قد يتباين مفهوم الخطر لديها عن دول تكون فيها سلطة الفرد مطلقة ،والتي تختلف عن سلطة الدولة ّ
املنظمة
ذاتها يف السياق القانوين الرشعي ،فلدى األخرية قد نصطدم مبفهوم للعنف يكون منظ ًام ومرشعاً تجاه اآلخر خارج اإلقليم،
أ ّما يف الحالة األوىل ،فيبدأ العنف لحظة يبدأ أصحاب السلطة بالتخطيط ألمد طويل ،وأ ّول ما يبدأ داخل الدولة نفسها،
كل السعي لتش ّكل الشخوص لنفسها مناع ًة من املحكوم ،فتك ّمم ّ
فنجد َّأن السعي ّ
كل ما ميكن أن يهدّد وجودها قبل
أن يفعل ،فنجد َّأن القيود العنيفة قد تدخل يف ّ
كل مجاالت التنمية والحياة الداخلية ،مثل :التعليم ،واالقتصاد ،والعمل،
والصحافة واإلعالم .ولقياس مستوى العنف الذي ترتكبه هذه األنظمة التي ال تفصل نفسها عن الترشيع وآثاره الفعل ّية
عىل الحالة الداخل ّية للدولة ،يلزم أن نف ّعل املعايري النظر ّية الالزمة لذلك ،وهو ليس غرض البحث ،إلاّ َّأن هذا تأكيد عىل
َّأن العنف قد ال يتجلىّ يف استخدام السالح فقطَّ ،
وأن بدأه قد ال يشرتط تهديد السلطة املطلقة ،بل درء احتامله يحتاج
إىل تسخري ّ
كل املمكنات لحاميتها وتحصينها ،عىل حساب نجوعها وفائدتها يف تحقيق األفضل ،فهو ،إضافة إىل ما قالته
منطقي ،وتتجلىّ آثاره يف ّ
كل مناحي الدولة الداخل ّية ،وتتمثل غالباً يف الفقر،
أرندت ،يبدأ حني يكون وجود السلطة غري
ّ
والجهل ،والبطالة ،ويف تنفذ رأس املال ،والعنف املجتمعي ،وانتشار الجرمية ،وغياب الدميقراط ّية وحر ّية الرأي ،وصعوبة
املامرسة السياس ّية ،وغريها من املظاهر املعقدة يف الدول املعن ّية.
وألن التنظري حول تط ّرفها يأيت دامئاً
وألن للسلطة أشكاالً ،ومقدّمات تاريخ ّية ذات خصوص ّية ال ميكن أن تع ّممَّ ،
َّ
من البيئة نفسها عىل مدار األزمان ،يجب أن نبحث يف احتامل فاعليته يف العنف املامرس من قبل السلطات ،واملحتمي
برشعيتها ،عل ًام َّ
بأن العنف ظاهرة واسعة وشاملة ومظاهرها كبرية ،لكن يشرتك اإلنسان بكونه املح ّرك لها ،ولذلك؛ يجب أن
منيز بني العنف الناجم عن العقل ،يف مقابل العنف الناجم عن الغريزة ،وقد ال يستقيم التفريق بينهام إلاّ بعد توضيحه،
فمجال عنف الغريزة يكون لحظ ّياً أكرث ،ومييل إىل العشوائ ّية ،وبال ّرغم من ذلك نجد دوافعه معروفة لدينا ومألوفة ،مثل
حب املال ،أو الرغبة يف الشعور بالق ّوة ،أو فرض السلطة ،وقد متثل ذلك بالصعاليكّ ،
وقطاع الطرق ،والجامعات املستعدّة
ّ
لفعل أبشع مظاهر العنف ،مقابل غنائم واضحة ،وينترش هذا النوع من العصابات وامليليشات حول العامل بالتساوي،
 1ـ انظر :أرندت ،حنة (دون) .في العنف .ت :إبراهيم العريس ،بيروت :دار الساقي ،ص .50
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وميارس عنفه تحت مدار السلطتني ،السلطة املطلقة واملؤقتة ،رغم الفارق بينهام .أ ّما العنف الناجم عن العقل ،فهو علم
املؤسس للعنفّ ،
وكل ما ميكن أن يقدّم بوصفه فكراً وتنويراً مكتوباً ،عىل اختالف سياق املكتوب ،وتجنيسه عند
النظر ّية ّ
الطرح ،أو حتى تجنيسه عند التلقي.
تبعاً لذلك ،تجدر بنا اإلشارة إىل َّأن تلقي العنف املكتوب تاريخ ّياً وفلسف ّياً ،يختلف باختالف مد ّونه ،فهناك املد ّون
الناقل املبجل للسلطة ،املتعاضد مع معانيها وغاياتها ،فيستخدم ملكة عقله يف توطيد أفكارها وتنسيقها وتأريخ رشع ّيتها
قبل أحداثها ،أ ّما املدون الناقد املغاير الذي يحاكم األحداث مبلكة تفكريه ،فإ َّنه ّ
ينظر يف سبيل رفع القيمة اإلنسان ّية
مستنداً إىل التجربة التاريخ ّية للسلطة ،وهذا التفصيل ميكن أن نقيمه عىل ّ
كل ما هو مكتوب موازا ًة مع تأريخ األحداث
التاريخ ّية ووقائع الشعوب ،فلم ُ
تعل أمم عىل أخرى إلاّ بالسالح ،ومل يتغيرّ مستقبل الكثري من القوم ّيات إلاّ بفعل العنف،
مجانبة مع أحداث التنظري التي نقلتها الكتب ،فاملؤرخ والكاتب كان ينقل حدثاً حرب ّياً ،مثلام كان ينقل نظر ّيات كاتب أو
فيلسوف أو رجل علم ،أو داعية ،أو نبي ،ومل تكن هذه املجانبة واملوازاة محض ٍّ
تخل عن أثر الفكرة أو النظر ّية بالحدث
السيايس ،مع االعرتاف الكامل من هذا الواقع التاريخي َّ
بأن النظر ّية املعرف ّية الفلسف ّية مل تفرض نفسها عىل الواقع الذي
كان يرشع يف تشكيل نفسه سياسياً واقتصادياً رغم ّ
كل املشاحنات واملضاربات بينهام ،حيث قامت عىل التحليل والنظر
والكتابة ونرش علمها وكنهها دون أن تسعى المتالك السلطة املحضة التي تجعلها ترسل أفكارها إىل العا ّمة ،ومن هنا ،برزت
العالقة بني هذين القطبني كعالقة مجاذبة ومنافرة دون أن يتقاطعا تقاطعاً تا ّماً يجعل أ ّياً منهام جزءاً ال يتجزّأ من اآلخر.
أ ّما ما ميكن أن يكون معرض حديثنا وغايتنا ،فهو حقيقة َّأن الفلسفة وعلم النظر ّية أشمل من السلطة ،إذ من املمكن
أن يضعا لها األسس ،ويقيام لها الحدود ،ومينحاها الترشيع املستم ّد من االعتبارات اإلنسان ّية ،وهذا ال يعني َّأن السلطة
بوصفها متش ّكلة بني أيدي مجموعة من الناس ال تستطيع التنظري لنفسها مبا يضمن حقوق املنتفعني بها ولها ،وقد تشوب
هذا التنظري املصالح منطلقة من اإلقليم ّية والهو ّيات ّية ،ومحاوالت ترشيع الوجود الفعيل للسلطة بأنواعها يف الدول حال ّياً،
يؤسس
والقرارات الداخل ّية والخارج ّية التي تتخذها ،مماّ يؤكد عىل رضورة وجود تدوين نسقي يتخذ طابعاً معرف ّياً ّ
يتأسس هذا إلاّ من خالل التنظري فلسف ّياً ملا ميكن
لحامية اإلنسان انطالقاً من العقلّ ،
ثم إىل الترشيع ،وبطبيعة الحال ،لن ّ
أن ينطلق منه اعتبار اإلنسان ّية عقل ّياً ،باالنفصال عن الغايات السياس ّية العظمى واملسيطرة عىل السرية السياس ّية الحال ّية،
ودون أن ترتكز عىل تأويل الحالة املأخوذة عن ردود األفعال وتنظريها وتربيرها وفهمها ،مع أهم ّية هذه الخطوات التي
مل تكن كافية ملجابهة هذه الظاهرة الناجمة عن عدم تهذيب أصالة العنف يف اإلنسان ممنهجاً كان أم غريز ّياً.
وبنا ًء عىل ما سبق ،حاول هذا البحث تسليط الضوء عىل إمكان ّية الحؤول دون توغل العنف السيايس أو ما ُيس ّمى
بأيدولوج ّية العنف ،التي ُتع ّد «تقليباً آخر لأليدولوجيا بعد انهيار نظام القطب ّية الثنائ ّية نتيجة صدمة املفاجأة وخيالء
الق ّوة املنترصة واختالل التوازن بني القوى العامل ّية ،وتق ُّوض ّ
كل الثوابت السياس ّية والقيم ّية تقريباًْ ،
كأن ينهار عامل ليظهر
تؤسسه فكرة ومل يخطط له
عىل أنقاضه عامل جديد هو اآلن بصدد التك ّون ،وقد ينهار وهو ما يزال يف بدء تش ّكله ،إن مل ّ
فيلسوف ،مثل العوامل السابقة ،كأفالطون ،والفارايب ،وابن رشد ،وكانط ،وهيجل» ،2بوساطة أدوات الفكر ،وباتخاذ املنهج
 2ـ الكيالني ،مصطفى .)2015( ،أيدولوجيا العنف ،ط ،1عمان :وزارة الثقافة األردنيّة ،ص 130
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سبي ًال لذلك ،وإلحقاق هذا التأسيس ،يجدر بنا البحث يف إمكان ّية وضع نسق تنظريي متكامل تتحقق فيه أركان جديدة،
يكون البناء بعد الهدم فيه ناجعاً ،من خالل التقارب مع فلسفات متكاملة .وذلك َّ
ألن االستقالل يف محاكمة قض ّية ميكن
أن تق ّوض تحت جناح الخطابات األيديولوج ّية ،مثل العنف ،يجعلها يف إطار الحديث عن ّ
كل قيمي وراديكا ّيل بالرضورة،
يلم به ،فالالفت يف ّ
يوجه نفسه لنجدة اإلنسان وخالصه من ّ
كل تلك الخطابات التي مارست العنف كجزء ال يتجزّأ
ّ
كل ما ّ
رس نجوعها كاألديان واأليدولوج ّيات الثور ّية كاملاركس ّية ،أ َّنها حملت قيمة مزدوجة بني حاميته وإيذائه ،وهذا يختلف
من ّ
متاماً عن أنظمة الدول التي تستند إىل قوانينها ودساتريها ،فسياق العنف يختلف لديها باختالف نوع خطابها ورضورتها
ثم تسعى إىل السلطة من
ثم ترسل الخطاب ،أ ّما األيدولوج ّيات ،فهي تش ّكل الخطاب ّ
واملرسل إليه ،فهي متلك السلطةّ ،
ميس إشكال ّيات اإلنسان ،وهذا ما يجعلنا نعيد النظر يف استخدامها لجزئ ّية العنف،
خالل أهداف تبدو مقنعة ،وجوهر ّ
ثم وضع املقدّمات املنهج ّية التي
مع محاولة البحث يف استقالل ّية هذه القض ّية ،وتتبعها بعيداً عن سياقاتها الفكر ّيةّ ،
تفيد يف تقنني تش ّكل أيديولوج ّية جديدة ذات صيغة معرف ّية تحليل ّية ّ
ترشع العنف ،حتى لو كانت متنح نفسها قداسة
تلق وتقييم وبحث يف موضع اإلنسان ،والقيمة التي
ما ،وحتى ما سبق أن ظهر وتش ّكل ،فهو ليس ببعيد عن إعادة ٍ
تستند إليها هذه الخطابات يف تشكيل موقفها منه ،سواء أكان موافقاً ملضمونها قاب ًال ومحققاً ومعتنقاً لها ،أم موازياً لها
دون اعتناق ،أم مجابهاً مناهضاً ،وإلحقاق تلك القاعدة املنهج ّية التي من شأنها أن تلعب دور املق ّيم لرشع ّية الخطابات
الفكر ّية ،يجب أن نش ّكل منهجاً مجابهاً يستند بدوره إىل مقدّمات العقل ،باملقاربة مع املناهج الفلسف ّية التا ّمة ،التي
ننتقي منها النسق الهيجيل.
أ -العنف والنسق الهيجيل:
عندما آثر هيجل أن تكون الفلسفة نسقاً يحقق من نفسه نتاجاً علم ّياً وليس مج ّرد حديث متذبذب ،3فإ َّنه سعى
يؤسس إىل إعادة قراءة للفلسفة ،أي الشكل املنهجي من املعرفة ،بوساطة التمييز
بذلك إىل بناء نسق فلسفي أيديولوجي ّ
بني نوعني من األنساق الفلسف ّية ،وهام :نسق فلسفي كليّ  ،ينطبق عىل تاريخ الفلسفة بكاملها ،وأنساق فلسف ّية خاصة
بالفلسفة ،4مماّ مي ّكن تكوين قاعدة تنظري ّية للبحث فيام ميكن البحث فيه لغاية التفكر والتأ ّمل ،فهي وعاء يحتضن عمل ّية
التفكري رغم رصامتها التي تتضح من تعريفها بأ َّنها تقوم عىل فروض أو مس ّلامت عقل ّية يسوغها العقل الفلسفي ويثبتها
خاصة بالفيلسوف وقابلة للدحض» ،5مماّ مينحها ما ي ّربر وجودها وهيمنتها عىل النقد
داخل النسق ،فهي مس ّلامت فرد ّية ّ
ثم امتالك القدرة عىل إنتاج نقد ممنهج نابع من رؤية كاملة األركان ،يف أيّ علم
لق ّوة تعقل ذاتها بجميع أركانها بداي ًةّ ،
ّ
«الكل املنظم» ،بل يتض ّمن تالياً أو نتيجة؛ أل َّنه عمل
أو مجال معريف إبستمولوجي ،وهو عىل الرغم من ذلك ال يتض ّمن
واع ومقصود ،وبهذا املعنى يتم ّيز النسق عن املذهب 6الذي ميكن أن يش ّكل بيئة خصبة للعنف ،وذلك لكونه يقوم
فكري ٍ
عىل التسليم الجازم ملبادئه وفروضه ،ويقوم عىل مس ّلامت وأفكار بوصفها صادقة دوماً ،ويجب اعتناقها عىل مبدأ االعتقاد
 3ـ انظر :هيجل .)2005( ،موسوعة العلوم الفلسفيّة ،ت :إمام عبد الفتاح إمام ،بيروت :دار التنوير ،ص 70.
 4ـ المصدر نفسه ،ص .150
 5ـ الضاهر ،سليمان أحمد .)2014( ،مفهوم النّسق في الفلسفة ،مجلة جامعة دمشق ،ع  ،4+3ص .372
 6ـ المصدر نفسه ،ص .373
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والتسليم ،من غري إخضاعها للنقد والتحليل ،بوصفها مبادئ وأصوالً كل ّية وغري قابلة للدحض» .7فيثار الخطاب فيها لضامن
ذاته عالياً يف الواقع وممت ّداً عرب التاريخ متجاوزاً ُلك ْن ِه الرفعة اإلنسان ّية ،مع االحتفاظ بالذات املؤمنة واملصدّقة ّ
لكل ما
يحمله هذا الخطاب دون تجزئة أو تف ّكر أو رفض أو نقض ونقد.
َّإن النسق ال يكون مطواعاً لألنسنة أكرث من املذهب فقط ،بل إ َّنه قد تض ّمن تفكر هذا اإلنسان بترشيعه ما يحفظ
يوجه إليهم العنف ،ونعني باآلخر هنا
له شمول ّية جوهره ،دومنا تفصيل أو تقنني عنرصي يفرض صورة اآلخر ،كأشخاص ّ
من ال يعتنق هذا الخطاب أساساً له ،مماّ يجعله عد ّواً تصيغ نحوه هذه األيديولوج ّيات املواقف املت ّعددة.
خاص ًة ،يأخذ عىل عاتقه أن يجعل املتعينّ يف مقابل
ويشار إىل َّأن النسق ،كام أتت املثال ّية األملان ّية عا ّم ًة وهيجل ّ
الذات املتعالية والوجود املطلق؛ أي الخروج عن الذات يف مقابل ما هو كو ّين وإنسا ّين.8
بصحة
صحة مطلقة لجوهرها وع ّلتها ،بل هي أكرث من ذلك دليل إىل الفكر ،دون التسليم ّ
وال تأخذ النسق ّية يف ذاتها ّ
جوهرها ،وصواب علاّ تها ،وشمول ّية عنارصها ،بل ترجع إىل تكوين جدران منهج ّية عقل ّية صارمة للبحث عماّ هو داخل
تحجرها ،ويحفظ غايات فلسف ّية دون أخرى ،ويحميها من الشمول ّية.9
نطاق العامل املوضوعي ،وهذا ما ال يتيح ّ
نخلص مماّ سبق إىل َّأن النسق ،كام جاء به هيجل واملثال ّية األملان ّية ،سبيل إىل تقنني أيّ بحث يف أ َّية ظاهرة يف العامل
املوضوعي ،رشيطة االلتزام مبعايريه اإلبستمولوج ّية ،فهو «مجموعة من اآلراء والنظر ّيات الفلسف ّية ارتبطت ببعضها بعضاً
أعم من النظر ّية» .10مماّ ميكن أن يحمل النسق
ارتباطاً منطق ّياً حتى صارت ذات وحدة عضو ّية منسقة ومتامسكة ،وهو ّ
تصب يف قاعدة متامسكة وثيمة مشرتكة ،أال وهي اإلنسان،
الفكري املجابه للعنف مجموعة من اآلراء املختلفة ،لكنَّها ّ
مماّ ميكن أن يشرتك فيه عامل النفس مع الفيلسوف مع السيسيولوجي مع السيايسّ ،
كل مبا ألِف من علمه املستقل ،يف
السيايس ،ليس فقط من أجل
البحث عن جذور هذه الظاهرة وواقعها وما جعلها حالة عرص ّية مالزمة تأخذ طابعها
ّ
رشح الظروف واملجاالت التي ميكن أن يتط ّرف فيها اإلنسان ،وعالقة هذه الظاهرة بالغريزة والبيئة ،بل من أجل الوصول
إىل تالٍ ونتيجة ،ميكن من خاللها تقنني ّ
كل ما ميكن تقنينه يف سبيل الح ّد من هذه الظاهرة ،وهذا ما نحتاج إليه بعد
واف ،يج ّهز نفسه
التوجهات املعرف ّية ،التي تهدف إىل تقديم رشح ٍ
الدراسة النسق ّية املتكاملة التي تتعاضد فيها أبرز ّ
كبديل فعيل تستند الترشيعات كاف ًة إليه ،فالنسق املجابه للعنف يجب أن يكون كلاّ ً مش ّك ًال من أجزاء عديدة ،كام هو
األساس الذي بلوره هيجل.11

 7ـ المصدر نفسه ،ص .372
 8ـ هيجل ،موسوعة العلوم الفلسفيّة ،ص 66
 9ـ السلطان ،سليمان ( .)2013هيجل والفكر النسقوي ،مدوّنة سليمان السلطان ،تاريخ االطالع20/8/2017 :
 10ـ صليبا ،جميل ،المعجم الفلسفي ،)1979( ،بيروت ،ج ،2ص 361
 11ـ الموسوعة الفلسفيّة ،)1983( ،موسكو ،ص 616
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ب -النسق املجابه للعنف وإشكال الهو ّية:
ُتع ّد قض ّية ال ُهو ّية أبرز ما قد يعرتض تأ ّمالت إنسانو ّية تطمح لقهر ّ
كل املربرات الض ّيقة التي من شأنها أن ُتعيل
ثم إىل اإلقليم ،مماّ يقسم الذات عن األخرى تقسي ًام يستند إىل تصنيفها وتقعيدها
من قيمة الفرد إىل الفرد املتشابه ّ
فثمة إشكال كبري يف تصنيف الهو َّية الذات َّية مبعزل عن ّ
الكل،
ضمن خصوص ّية تكوين ّية وتاريخ ّية وأيدولوج ّية وثقاف ّيةَّ ،
آخذين بعني االعتبار إرادة الفرد الح َّرة ،التي ال يعيها ُّ
كل األفراد بالرضورة ،والذين يكونون متامهني مع ّ
الكل (غري
املطلق) وظروفه ،لكنَّ الفرد صاحب اإلرادة هو من يقيم تكوينه حام ًال يف نفسه طيناً جاهزاً للتكوين والتشكيلّ ،
يبث
فيه روحاً وعق ًال جديدين ،بحسب إفرازات النقد الذايت ،لكنَّهام غري مكينني وتا َّم نْي ،لقابليتهام للتعديل والتطوير وأحياناً
للتغيري الجذري ج َّراء التفكر والتعقل والتجربة والبحث ،واالنسياقات متع ّددة الوجوه التي تحول دون اعتناق عقل
جديد ثابت ومؤ ّكد ،بعد مرحلة نزع ال ُهو َّية بالكامل .فيبدأ اإلنسان بتشكيل هُ و َّية إىل جيل جديد ،من باب االستنارة
والنب َّوة ومامرسة الوصاية النابعة من الدراية ،إذن مل نخرج من إشكال التوريث والثورة عىل املوروث عرب إعادة تقييمه،
وامتالك حر َّية إعادة صياغته ،بل وإرسال زمني متق ّدم للقيم الذات ّية ،فالعامل ك ّله يف تشكيل حركة هُ و َّيات ّية ال محالة،12
مماَّ يوسع احتامل تأصيل جذور هذه الهو ّية باللجوء إىل العنف ض ّد صورة اآلخر املغاير ،بل إسقاطه من القاعدة
املشرتكة ،أال وهي األنسنة.
وقد تتجاوز الهويات ّية رشع ّيتها عندما تجور عىل اآلخر ألغراض سياس ّية واقتصاد ّية وثقاف ّية ،فتصري شمول ّية كوليان ّية،
تستخدم الق ّوة لقهر األضعف ولتضمن تبعيته لها ،وتتعدّد أشكال هذه الق ّوة ،فتكون سياس ّية اقتصاد ّية تجعل من الدول
ثم تأخذ هذه الهيمنة طابعاً سياس ّياً ،وقد تكون رصيحة فتبدأ بالحرب متجاوز ًة بذلك أشكال العنف
األضعف مدين ًة لهاّ ،
الضمن ّية التي تقوم عىل سلب عنارص ق ّوة الطرف اآلخر.
ولطاملا كانت األنظمة الشمول ّية هي املح ّرك الفعيل لتاريخ العامل الحايل بكل حروبه ومآسيه ،وحتى بالدته وعدميته،
الذي ميكن أن يجابه بذاتو ّية نبيلة تناقش نفسها فيام يش ّكله الفرد يف حياته كام يحب أن تكون عليه األمور عا ّم ًة لكل
الناس ،فينتقي اختياراته لكون يحب أن تكون مثاالً نبي ًال ُيحتذى به من قبل اإلنسان ،وهذا ما أ ّكدته وجود ّية سارتر
أثناء حديثه عن استحضار املعنى اإلنساين يف الحقل الذايت .13وهذا ما ميكن أن يجعل الهو ّية /الذات ّية سبي ًال للوصول
إىل ما هو إنساين دون تذويب الذات فيام هو ك ّ
يل مبهم ،أو إهاملها ما هو كيل واضح ومشرتك ورضوري ،مماّ يش ّكل
قاعدة حامية من العنف ملا هو خارج عن الذات ،لكونه مل يكن خارجاً من أساس عن اعتباراتها التي تهدف لضامن
الخري يف اإلنسان ّية.

 12ـ انظر :السويدات ،حال ( .)2016مقال بعنوان الهويّة كمفهوم متراسي ،مؤسّ سة مؤمنون بال حدود.
 13ـ سارتر ،جان بول ( ،)2012الوجوديّة منزع إنساني ،ت :محمّد نجيب عبد المولى وزهير المدنيني ،بيروت ،دار التنوير ،ص .43
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خامتة
يف دراسة إمكان ّية تأطري قض ّية العنف يف قالب نسقي خالص ّ
تظل الفكرة مطروحة وقابلة للتطوير يف دراسات أخرى
تتناول تحديد الفصل الحقيقي لظاهرة العنف عن الطرح األيديولوجي الذي يهدف إىل أخذه عن الحالة الكل ّية ،وجعله
ثم تشكيل
حلاّ ً ضمن ّياً تعمد إليه هذه الحلول أو األفكار أو النظر ّيات الكل ّية الراديكال ّية ذات الطابع التنظريي الفلسفيَّ ،
ما هو معياريّ أمام املجاالت املتعدّدة التي تتناول هذه القض ّية الشائكة.
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في شرع ّية العنف؟

عن فانون وحال العرب المأزوم
يحيى بن الوليد

ّمثة قامات أكادمي ّية وفكر ّية ،الفتة ووازنة ،ال ّ
نكف عن «استدعائها» ،يف السياق العريب الضاغط ،من أجل تفكيك
خطاطة من الخطاطات اإلشكال ّية أو تحليل مفهوم من املفاهيم الكربى التي ما تزال تلوي ،بوتائر متسارعة ،بحال
العرب؛ كام هو الشأن بالنسبة إىل موضوع «العنف» الذي ال ميكن البحث فيه إلاّ يف ضوء منظور أكادميي ووعي فكري
ثم أهم ّية «نظر ّية الخطاب ما بعد الكولونيايل ) ،(Poscolonialismمبقوالتها األكادمي ّية ومستنداتها
«مرجعي» .ومن ّ
التص ّور ّية ،ودون اختزالها ـوبطريقة آل ّيةـ يف ماكينات االستعامر ورطان «املا بعد ّية» ،ودون جعلها النظر ّية التي ال تعلو
عليها نظر ّية أخرى يف مجاالت الدرس األكادميي والبحث االجتامعي.
وال يبدو مفيداً أن ننغلق يف إطار من تلك النظرة التجزيئ ّية التي مبوجبها يغدو األكادميي األمرييك واملف ّكر الفلسطيني
إدوارد سعيد ( 1935ـ  )2003الصوت الذي ال يعلو عليه صوت آخر يف «نظر ّية الخطاب ما بعد الكولونيايل» ...وهذا
بالرغم من َّأن صاحب «االسترشاق» ّ
املؤسس املدهش واملع ِّمـق للنظر ّية .فال ب ّد من أن نشري إىل الطبيب واملناضل
يظل ِّ
والكاتب واملفكر «املاريتنيك املولد ـ الجزائري الهوى» فرانز فانون (1925( )F. Fanonـ  )1961الذي كان له إسهامه
املب ّكـر والجارف ،يف التدشني الالحق ،وابتدا ًء من أواخر سبعينيات القرن املنرصم ،للنظرية ذاتها وبرثائها املفاهيمي
وبكرنفالها األكادميي وبتط ّلعها إىل دراسة أشكال من التمثيل والخطاب والرسد والتاريخ والذهن ّيات والتخييالت ...جنباً
إىل جنب مشكالت الهو ّية واالنتامء املتعدّد وعمل الذاكرة والقوم ّية واإليديولوجيا والعنرص ّية والهيمنة واملقاومة ...وغري
ذلك من األلغام التي صار العامل العريب مجاالً ألنساقها املفرتسة ونريانها اللاّ هبة .فمن الجليّ أن تبدو النظر ّية ،يف الوقت
الراهن ،وبأكرث من معنى ،األنسب للعامل العريب والعامل الثالث (الجديد) بصفة عا ّمة.1
وتتجاوز أهم ّية مقاربة فانون مثل هذا السياق (القرايئ /التأوييل) نحو تعضيد السياق نفسه ،ونحو شحذ هذا األخري
مبفاهيم ال مجال فيها للزوائد البالغ ّية والسوائل اإليديولوج ّية .فهذا هو فانون «املف َّوه» ،و«صوت املضطهدين» ،و«نبي
العامل الثالث» يف فرتته .وفانون الذي هو من صنف األموات من الذين تستم ّر «كلمتهم» ،وعىل النحو الذي يجعلهم
ينصتون لألحياء ،بل يتجاوبون معهم .فانون الذي هو مرياث« ،ض ّد كولونيايل ) ،«(Anticolonialمتجدّد ومشرتك .وهل
من املصادفة التاريخ ّية أن تكون الذكرى الخمسني لرحيله قد اقرتنت بالحراك العريب الذي انطلق من سيدي بوزيد ،أواخر
العام  ،2010ليشمل بلداناً عرب ّية ،وليعرج ،يف متواليات مسرتسلة ،عىل مدريد وأثينا ...وليصل إىل بروكلني ...وليخلق مناخاً
عامل ّياً من االحتجاجات يف الساحات وامليادين .وكانت الحصيلة ،يف العامل العريب ،سقوط «رموز» من االستبداد ومن النوع
 1ـ للمزيد من التوسّ ع في موضوع ،ينظر القسم النظري األوّل «في المقوالت النظريّة والمستندات التصوّريّة» من كتابنا «الوعي المحلّق ـ إدوارد سعيد وحال العرب» ،دار
رؤية ،القاهرة ،2010 ،ص ص 24ــ122.
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يرص عىل البقاء إىل آخر دقيقة .وكام كانت الحصيلة إغراق املنطقة يف مزيد من البلقنة والكراه ّية والطائف ّية...
الذي ّ
إلخّ .
وكل ذلك يستلزم أشكاالً من ّ
التدخل والتقويم ،لكن بنا ًء عىل مرتكزات التحليل وآل ّيات التشخيص عىل نحو ما هو
منصوص عليه يف نظر ّيات القراءة ودراسات التأويل ويف العلوم اإلنسان ّية والعلوم االجتامع ّية.
يتم التشديد عىل صاحب «معذبو األرض» من منطلق َّأن «مرتكزات فانون الفكر ّية التح ّرر ّية ال
وكان من املفهوم أن ّ
تنحرص يف رقعة جغراف ّية واحدة ،وال يف لحظة تاريخ ّية مع ّينة ،بل متتد يف الزمان واملكان ،و«اليوم ،يف ّ
ظل التح ّوالت التي
تشهدها املنطقة العرب ّية ،تربز رضورة إعادة بعث قناعات فانون ،ليس فقط نظر ّياً ،بل أيضاً عىل أرض الواقع».2
وبالرغم من التعثرّ عىل صعيد القراءة التحليل ّية واالستجابة الفكر ّية لفانون ،يف الفكر العريب ،فقد كان من املفهوم أن
يثار ،مع فانون ،ويف السياق العريب املأزوم تعييناً ،موضوع «معذبو األرض» ( )1961تبعاً لعنوان كتابه األشهر والراديكايل.
3
بخاصة مفهوم «العنف الثوري الرشعي» ،بل «العنف املطلق» كام نعته فانون نفسه
وكان من املفهوم أن يثار معه ّ
يف سياق ال ّرد عىل العنف االستعامري القائم عىل «عالقات الق ّوة العارية» ...ذلك َّأن العنف الغاشم ال يولِّد ،يف حال
ثم َّإن «الجلاّ د العريب» ،بدوره« ،القومي» و«العلامين» كام صنّف ذاته
املستع َمر ،إلاّ العنف املضاد :الرشعي والثوريّ .
يف بعض األحيان ،والذي تال عقود ّذل االستعامر ،مل يرتك للضح ّية أيّ خيار غري خيار العنف ،أو «اسرتاتيجيا رضب الثعبان
بأ ّية حديدة يف اليد» تبعاً للمثال العريب .فجميع الوسائل مرشوعة يف سياق «تهذيب» الجلاّ د ،القاهر ،ويف سياق مخطط
إسقاط األنظمة املستبدّة التي أتت عىل «األخرض واليابس» معاً ،مقارنة مع االستعامر ذاته.
تم توظيفه يف معجم قراءة الحراك العريب ،ال ّ
يقل
وعندما نقول َّإن «االستعامر الداخيل» ،وتبعاً للمفهوم الذي ّ
دهاء ورعونة وفظاعة وغطرسة ،...فهذا ال يعني ،سواء عىل مستوى التض ّمن أو اللزوم ،أ َّننا «منج ِّـد االستعامر املبارش».
فاالستعامر تو ّلد من العنف وال ميكنه االستمرار إلاّ يف العنف والدم واالغتصاب والعنرص ّية ...كام يح ّلل عماّ ر بلخوجة يف
كتابه «الرببر ّية الكولونيال ّية يف إفريقيا» ،واملكتوب بنربة ال تخلو من تأثري فرانز فانون وإميه سيزير)(Aime Césaire
ً4
املاريتنيك بدوره وأحد املم ِّهـدين للنظر ّية أيضا.
ويف الحق فموضوعنا مرتبط بـ«رشع ّية العنف؟» وليس بـ«االستعامر الداخيل» .5واملؤ ّكد َّأن مفهوم العنف هذا،
ولدى فانون نفسه ،مفهوم خاليف؛ ّ
وكل ذلك قبل أن نذكر االستعامالت واالنحرافات واالنزياحات التي طالت استعامل
متخصصني
«النص الفانوين» يف العامل العريب ،وعىل محدود ّية تداول فانون يف هذا العامل مقارنة مع الغرب الذي وجد فيه
ّ
ّ
من املك ّرسني يف منجزه وشخصه معاً ،وهذا موضوع آخر .ولذلك يبقى أن نؤ ّكد َّأن هذا العنف وارد ،وقبل ذلك فهو
مؤ َّكـد يف حال خطاب فانون ذاته ،وإلاّ ملا نعت بـ«نبي العنف» و«مسيح الثقافات املقهورة» .فأين نحن من «الق ّوة
 2ـ انظر :مجلة الدوحة (ملف «فانون ،نصير المعذبين ،حياة ثانية») ،الدوحة ،العدد  ،71سبتمبر .2013
3 . Franz Fanon, Les Damnés de La terre, P68.
4 . Amar Belkoja: Barbatie Coloniale en Afrique, Editions ANEP, Alger, 2002.
 - 5انظر :يحيى بن الوليد« :في االستعمار الداخلي» جريدة «القدس العربي».29/08/2011 :
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الناعمة» التي وجدت تحلي ًال ضافياً ،ودفاعاً هادئاً عنها ،عند املف ّكر األبرز عيل حرب يف كتابه« :ثورات الق ّوة الناعمة يف
وبخاصة إذا ما ذ ّكرنا َّ
بأن بيلدوزرات «القمع واإلرهاب بالنسبة إىل الدول املستبدة كمتطلبات االحتياطي
العامل العريب» ...
ّ
للبنوك» ،كام يقول الباحث السيايس األمرييك جون واتربوري(J.Waterbury).6
التأسيس ّية ،ويف مجال النظر ّية سالفة الذكر ،ما كان له أن يصوغ أعامله ،وبسندها
وكام َّأن فرانز فانون ،وبأعامله ّ
النظري التأسييس ،وبثقلها التأصييل ،لوال إقامته بالجزائر التي قدّمت له «مادّة دسمة» (ومعكوسة إنسان ّياً) ،بعد أن
وصلها يف «الوقت املناسب ،يف وقت كانت تعيش فيه مواجهة مبارشة بني الكولونيال ّية ومنو الوعي» كام قال ابن فانون
أوليفيي فانون 7الجزائر التي قاتل من أجلها ،وانضم إىل ثورتها منذ العام  ،1956إىل أن تويف نتيجة داء اللوكيميا الخبيث
قبل عام واحد فقط من حصولها عىل «استقاللها» ( ...)1962دون أن يتجاوز السادسة والثالثني من عمره .لقد «اختار
ف .فانون مامرسة مهنته يف الجزائر ،بالد االستعامر بامتياز ،حتى يعيش ويكافح بني املستع َمرين من أمثاله» ،كام ورد يف
تقديم نارش كتابه «ألجل الثورة اإلفريق ّية» .8و«قد سبق لشعوب كثرية أن طالبت بإنهاء االستعامر ،لكن مل يسبق لشعب
أن بادر إىل وضع ح ٍّد نهايئ كام يفعل الشعب الجزائري ،لكنَّ الشكل الذي اتخذه نضال الشعب الجزائري هو من العنف
والشمول ّية بحيث إ َّنه يؤثر بشكل حاسم عىل النضال املستقبيل يف املستعمرات األخرى» ،كام قال فرانز فانون نفسه يف
الكتاب نفسه .9وهذا التشديد ،ويف وضوح تا ّم ،عىل العنف من أجل تحقيق «الذات» [«الوطن ّية»؟] تعييناً ،هو ما كان
يفسح املجال ،من ناحية مقابلة ،للتحدّث عن «فانون اآلخر» وتحديداً «فانون الفاشستي الجديد األسود».10
وقد ّ
لخص الكاتب واملحلل صبحي حديدي ،وللمناسبة هو أحد الذين ق َّدموا ،ومن خالل لغة واضحة ،ويف وقت
مب ّكر مبنطق «سياق التلقي العريب»« ،نظر ّية الخطاب ما بعد الكولونويايل» يف العامل العريب ،جانباً أساس ّياً يف املشكل من
نصه عىل طوله ألهم ّيته)« :فبأي حقّ
خالل موضوع َيربط ـمبارشة ،هذه امل ّرةـ فانون بالحراك العريب .يقول (ونستحرض ّ
ُينتظر من الضح ّية أن «تكبح جامح النفس» ،وأن متتنع عن اللجوء إىل ّ
كل ،وأيّ  ،وسيلة تكفل تفكيك ذلك النظام؟ أليس
هذا ما رمى إليه فانون ،حني تساءل :ملاذا يكون من واجب الضح ّية أن تربيّ قاهرها ،وتع ّلمه األخالق السلم ّية؟
[« ]...واإلنصاف يقتيض اإلشارة إىل َّأن مسألة العنف مل تكن واضحة متاماً يف مرشوع فانون العام ،وامتزجت عنده
مبفهوم «استخدام الق ّوة» أحياناً ،و«الكفاح املسلح» أو «االنتفاضة الجامهري ّية» أو «االنبعاث الشعبي» أحياناً أخرى ،ويف
«مع ّذبو األرض» ذهب إىل ح ّد الحديث عن «عنف مسامل» .كذلك َّ
فإن مقولته الشهرية ،حول الحاجة إىل «التطهر» عرب

 6ـ جون واتربوري ،إمكانيّة التحرّ ك نحو الليبراليّة السياسيّة في الشرق األوسط /ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بيروت،
 ،1995ص .82
 7ـ انظر :مجلة الدوحة (ملف «فانون ،نصير المعذبين ،حياة ثانية») ،الدوحة :العدد  ،71سبتمبر .2013
 8ـ فرانز فانون :ألجل الثورة اإلفريقيّة ،ترجمة ماري طوق ودياال طوق (بيروت ،الجزائر ANEP :ـدار الفارابي ،)2007 ،ص .10
 9ـ المرجع نفسه ،ص ص  146ـ .147

 10ـ دافيد كوت ،فرانز فانون ،ترجمة عدنان كياني ،المؤسّ سة العربيّة للدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،1952 2ص .149
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العنف الثوري ،قصدت ما يشبه عمل ّية تخليص الجسد من سموم الكحول أو سموم املخ ّدرات ،كخطوة أوىل رضور ّية قبل
التخ ّلص من اإلدمان» .11ولعل املقصود ،هنا ،اإلدمان يف صفوف الثوار.
آل ّيات العنف ومستوياته وسياقاته وأصنافه ومصادره واسرتاتيجياته ومخرجاته ...أوسع من أن نعرض لها يف هذا
املقال املضغوط .ولذلك يه ّمنا أن نشدّد عىل «العنف املسامل» الذي استخلصه صبحي حديدي من كتاب «معذبو
األرض» يف سياق استخالص أصناف العنف لدى فانون نفسه .وكان إميي سيزير (وقد سلفت اإلشارة إليه) قد تحدّث عن
«صديقه» فانون قائ ًالَّ :
«إن عنفه ،بدون مفارقة ،هو عنف رجل غري عنيف ،وأقصد بذلك أ َّنه عنف العدالة وتطهري النفس
و«أهم ما يف فانون أ َّنه إنسان» ،كام قال املؤرخ الكامريوين الشهري ،وأحد أبرز املهت ّمني بفانون ونظر ّية ما بعد
والعناد».12
ّ
االستعامر ،آشيل مبامبي(Achille Mbembe) .13
فـ»علم نفس املسحوقني» ،أو «املضطهدين» ،الذي مارسه فانون ،ومن منظور «الوعي العاملثالثي» وقتذاك ،وضداً
عىل ّ
«ذل االستعامر» ،ومن أجل فهم ما نعته فانون نفسه ،يف كتابه «معذبو األرض» ،بـ«االختالالت النفس ّية»(Les

) Troublesالتي كانت تعترص «اإلنسان ـ املستعمـَر» نتيجة االستعامر ،يفيد يف السياق العريب املعارص .فاالستبداد
ثم أهم ّية تنزيل السياسة من علياء
العريب كان له تأثرياته الجارفة عىل «الجسد» ذاته يف إطار «التمدين املنفلت» ،ومن ّ
املج ّرد إىل مجال الجسد  -أو مجال «الجسدان ّية» ـ الستخالص التش ّوهات واألعطاب التي طالت هذا األخري نتيجة تراكم
«طبقات االستبداد»؛ ّ
ولعل هذا ما قصد إليه الفيلسوف ميشال فوكو بـ«السياسة الحيو ّية ) ،«(Biopolitiqueوهو
ت ّيار متزايد االهتامم ،مع أ َّننا ال نوليه أهم ّية تليق به يف سياق املجتمعات العرب ّية .وكان فانون ،بدوره ،قد تحدّث عن
«التو ّتر العضيل ) 14»(Musculaireالذي تس ّبـب فيه  -بشكل مبارش  -عنف االستعامر الوحيش .ولذلك فـ«تو ّفر السالمة
االجتامع ّية رشط لتوفر السالمة العقل ّية» .15واالستبداد مل يوجع اإلنسان العريب فقط ،مَّ
وإنا ش ّوهه ـ جسد ّياً ـ أيضاً.

وإذا كان ّ
«فك االستعامر» ) (Décolonisationدامئاً «ظاهرة عنيفة» ،كام يتص ّور فانون ،16بالنظر للطبيعة االستبداد ّية
فإن ّ
«فك االستعامر الداخيل» ال ّ
لالستعامر ،وبالنظر للبنية االستعامر ّية القامئة عىل التعذيب واالغتصاب والقتلَّ ،17
يقل
عنه عنفاً .ولذلك برهن الحاكم العريب ،مقارنة مع «الكولون األبيض» ،مع أ ّول اختبار (سيايس) حقيقي له ،من قبل شعبه،
«السعار الرئايس» ،من أجل
بعد عقود متواصلة من االستبداد السيايس املتص ِّلب واملتغطرس ،عىل فائض من «الجنون» أو ُ
التش ّبث بالكريس الذي وصله بدون انتخابات أو عن طريق انتخابات شكل ّية .وحصل ّ
كل ذلك باسم «فهم رئايس صنمي»،
 11ـ صبحي حديدي :فانون و’الربيع العربي :العنف والتحرر ،جريدة القدس العربي2012./10/14 :
 12ـ دافيد كوت ،فرانز فانون ،ترجمة عدنان كياني ،ص .146
 13ـ آشيل مبامبي ،حوار ،مجلة الدوحة (مرجع مذكور) ،ص .33
14 . Franz Fanon, Les Damnés de La terre, P48.

 15ـ دلفيد كوت :فرانز فانون ،ص .61
16 . Franz Fanon, Les Damnés de La terre, P66.

 17ـ فرانز فانون :ألجل الثورة اإلفريقيّة ،ص .94
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يرص عىل شطب الح ّد األدىن من «مفهوم الدولة»
انقاليب أو مريايث ،ال يأخذ مبواثيق األرض وال بتعاليم السامء ،واألخطر أ َّنه ّ
«املؤسسة العسكر ّية» هي «الوسيط» بني املستع ِمر
التي تدعم القانون مثلام تحمي من االنفجار االجتامعي .وإذا كانت
ّ
فإن الجيوش العرب ّية قاتلت يف الداخل ،داخل العامل العريب تعييناً ،أكرث مماّ
واملستع َمر ،أو هي أداة اضطهاد األهايلَّ ،
قاتلت خارجه ،أو باألحرى إ َّنها وضعت للقتال يف الخارج كام يقول عبد الله العروي يف كتابه «مفهوم الدولة».18
ثم كانت الحاجة إىل «بارديغم التح ّرر» الذي يقع يف أطروحة «معذبو األرض» .19صحيح َّأن فانون كان يعنى
ومن َّ
بآليات العنف السيكولوج ّية واالجتامع ّية والسياس ّية ...إلاّ َّأن ّ
كل ذلك كان ،يف مقاربته ،مؤطراً ضمن «قا ّرة التاريخ» .ومن
ثم ارتقاء درس العنف إىل درس التح ّرر ضمن دروس التاريخ .20ففكره مفيد يف السياق الذي و ّلده مبارشة ،وهو سياق
ّ
الخمسينيات والستينيات ،كام أ َّنه مفيد يف سياق حارض بلدان وشعوب وضمنها بلدان العامل العريب التي ما تزال غارقة يف
أشكال من التناقضات وأشكال من الهيمنة واالستبداد.
وعالوة عىل َّأن فكر فانون مفتوح ،ومستقبيل يف الوقت ذاتهَّ ،
فإن الظروف نفسها التي عاشها هذا األخري ما تزال
وبخاصة من ناحية مركز ّية الثقاف ّية من أجل فهم العرص ككل .فالعنف مي ّر
سائدة اليوم وبأكرث من شكل من األشكال...
ّ
يؤسس لنفسه ثقافة ال تقدّم أنساقها يف وضوح تام .فصاحب «برشة سوداء أقنعة بيضاء»،
عرب الثقافة ،وبالقدر ذاته ِّ
يخص موضوع العنف أو غريه من املواضيع املحدّدة التي تعاطاها ،مفيد عىل مستوى فهم «الحال العريب
وسواء فيام ّ
تخصصه املتم ّثل يف التحليل
املأزوم» بالرغم من أ َّنه هو اآلخر ،ومثل إدوارد سعيد ،نتاج أدوات الغرب املعرف ّية يف مجال
ّ
النفيس القائم عىل التشخيص االجتامعي أو يف مجال الفكر الفلسفي بصفة عا ّمة الذي أفاد منه يف مناهضة االستعامر ويف
الدفاع عن املسحوقني .لكنَّه أدرك كيف ينقلب عىل الغرب وبأدوات هذا األخري ،كام ختم دافيد كوت كتابه حول فانون.21

 18ـ عبد هللا العروي :مفهوم الدولة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،1988 ،4ص .129

 19ـ انظر :وحيد بن بوعزيز :فرانز فانون في التفكير ما بعد الحداثي :الكلمة والشيء ،جريدة «القدس العربي» 18 :سبتمبر .2013
 20ـ انظر.Mustapha Haddab: La violence et l’histoire dans la pensée de Frantz Fanon :
في «إنسانيات» :المجلة الجزائريّة في األنثروبولوجيا والعلوم اإلنسانيّة ،على الموقع التالي:
http://insaniyat.revues.org/6173
 21ـ دافيد كوت ،فرانز فانون ،ص .168
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4ـ عبد الله العروي :مفهوم الدولة ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط1988 ،4
5- Amar Belkoja: Barbatie Coloniale en Afrique, Editions ANEP, Alger 2002.
6ـ مجلة الدوحة (ملف «فانون ،نصري املعذبني ،حياة ثانية») (الدوحة ،العدد  ،71سبتمرب .)2013
7ـ وحيد بن بوعزيز :فرانز فانون يف التفكري ما بعد الحدايث :الكلمة واليشء ،جريدة «القدس العريب» 18 :سبتمرب .2013
8ـ يحيى بن الوليد« :يف االستعامر الداخيل» ،جريدة «القدس العريب».2011/08/29 :
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الجماعات اإلسالمو ّية
للعنف لدى َ
البنية األيديولوج ّية ُ
ِ
غيضان السيد علي

امللخص التنفيذي
والتخصصات العلم ّية؛ حيث إ َّنه يطرح نفسه
تتعدّد تعريفات العنف وتتباين وفقاً لتباين املنطلقات النظر ّية
ّ
وفلسفي
نفيس
كمفهوم متعدّد الدالالت عىل مختلف العلوم اإلنسان ّية ،ف ُي َقدَّم كمفهوم
واجتامعي وقانو ّين وتربويّ
ّ
ّ
ّ
أهم التحدّيات الحقيق ّية أمام طموحات
وأخالقي
وديني ذي إشكال ّية معرف ّية .وملّا كانت إشكال ّية العنف متثل واحدة من ّ
ّ
ّ
أ ّمتنا العرب ّية واإلسالم ّية يف قيام حياة آمنة ومساملة تخلو من العنف ،كانت إشكال ّية هذا البحث يف الكشف عن دوافع
املتخصصة .وقد انطلق
أهم العلوم اإلنسان ّية
ّ
العنف املختلفة وأسبابه الكامنة لدى الجامعات اإلسالمو ّية من منظور ّ
هذا البحث من إشكال ّية تعريف العنف ،واألسباب املختلفة التي أدّت لظهور الجامعات اإلسالمو ّية ،إىل تفسري ظاهرة
العنف لديها من املنظور االجتامعي؛ ذلك الذي يربط تفسري العنف باملرحلة السن ّية ،وأمناط التنشئة االجتامع ّية الخاطئة،
وبيئة املنشأ والتكوين ،والطبقة االجتامع ّية .يف حني يحاول املنظور النفيس تفسري العنف من خالل االغرتاب النفيس،
واإلحباط ،والشعور باالضطهاد ،وعدم القدرة عىل تحقيق األهداف .أ ّما املنظور السيايس ،فريبط تفسري العنف بطبيعة
أنظمة الحكم ،وإميان تلك الجامعات َّ
بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة للتغيري ،وارتباط العنف بقيام الثورات ،وكمونه
يف طبيعة التنظيامت الرس ّية .يف حني ُيرجع التفسري الفكريّ  /الديني العنف إىل تلك اإليديولوج ّيات التي تحكم عىل
املجتمع بالجاهل ّية ،وتقسم املجتمعات إىل دار حرب ودار إسالم ،فض ًال عن ذلك ،الفهم الخاطئ وامللتبس ملفاهيم الجهاد،
والحاكم ّية ،والفرقة الناجية ،والفهم القارص لفقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر .وذلك يف محاولة جادّة لتحديد البنية
األيديولوج ّية للعنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية من أكرث من منظور.
متهيد
العنف خاص ّية برش ّية طبيع ّية مارسه اإلنسان ،ومل يزل ،منذ أن ُو ِجد عىل األرض ،وعرفته كافة التج ّمعات البرش ّية يف
ُ
ّ
كل األمم والحضارات .وقد بات  -اليوم  -يشمل ُج ّل مناحي الحياة من حولنا ،فقد اجتاحت موجاته العنيفة العامل أجمع،
خاصة عقب ما
واشتعل عاملنا العريب واإلسالمي عىل وجه الخصوص مبوجات متتالية من العنف بصورة غري مسبوقةّ ،
ثم تنافست العلوم املختلفة لدراسة األسباب الكامنة وراء ظاهرة العنف بغية
ُأطلق عليه «ثورات الربيع العريب» .ومن ّ
التفسري والفهم والتنبؤ وإمكان ّية السيطرة عىل هذه الظاهرة الس ّيئة ،لِام لها من تأث ٍري سلبي عىل كافة النواحي الحيات ّية.
والجدير بالذكر أ َّنه كلام تعمقت الدراسات املختلفة يف دراسة ظاهرة العنفَ ،و َجد َْت َّأن تفسري ذلك يتط ّلب تواطؤ
العديد من العلوم اإلنسان ّية املختلفة مثل علم االجتامع والنفس واألنرثوبولوجيا والتاريخ والسياسة والرتب ّية واألخالق
وغريها من العلوم التي تتخذ من اإلنسان موضوعاً لها.
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أهم التحدّيات الحقيق ّية التي باتت تواجه طموحات أ ّمتنا العرب ّية
و ِمن َّ
ثم صارت إشكال ّية العنف واحدة من ّ
واإلسالم ّية ورغبتها املرشوعة يف قيام حياة آمنة مساملة تخلو من العنف والتدمري والقتل والترشيد .ولذلك كانت إشكال ّية
هذا البحث يف التصدّي لظاهرة العنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية )**(1والوقوف عىل حقيقة ماهيتها من أكرث من منظور
املتخصصة.
من ِقبل العلوم اإلنسان ّية
ّ
إشكال ّية مفهوم العنف
تكمن اإلشكال ّية يف اإلحاطة الجامعة املانعة مبفهوم العنف؛ حيث إ َّنه يطرح نفسه كمفهوم متعدّد الدالالت عىل
مختلف العلوم اإلنسان ّية ،ف ُي َقدّم كمفهوم نفيس وفلسفي واجتامعي وقانوين وتربوي وأخالقي وديني ذي إشكال ّية
معرف ّية ،فهو من ِقبل علم االجتامع مرض اجتامعي ،ومن ِقبل علم النفس اضطراب نفيس ،ومن ِقبل الفلسفة ظاهرة
فلسف ّية تعبرّ عن أسلوب بدايئ غري متحضرّ  ،ومن منظور علم القانون جرمية تستدعي العقاب ،ومن منظور الرتبية
واألخالق والدين سلوك مرفوض و ّ
رشير و ُمح ّرم؛ لذلك كان من الرضوري القيام مبحاولة تقريب ّية ملفهوم العنف قبل الولوج
إىل دراسته عند الجامعات اإلسالمو ّية.
والتخصصات العمل ّية التي
وإذا كانت التعريفات تتعدّد بتعدّد الحقول املعرف ّية وتتباين بتباين املنطلقات النظر ّية
ّ
تتناول مفهوم «العنف» كموضوع لدراستها ،فإ َّنه ال ميكننا أن نرصد ّ
كل هذه التعريفات املختلفة ،فهو أمر ال يطيقه
أهم التعريفات العا ّمة ا ُملقاربة ،كتلك التي ترى أ َّنه «سلوك ظاهر يستهدف إلحاق
نطاق بحثنا .لكن ميكن أن نقف عند ّ
لفظي أو غري لفظي ،ويتض ّمن مواجهة
التدمري باألشخاص أو املمتلكات» ،2أو إ َّنه «سلوك عمديّ ّ
موجه نحو هدف ،سواء ّ
اآلخرين ماد ّياً أو معنو ّياً ،وهو مصحوب بتعبريات تهديد ّية ،وله أساس غريزي».3
إذن فالعنف  -يف أغلب األحوال  -استخدام الق ّوة لتحقيق مكاسب أو أهداف مع ّينة مل تنجح املساعي السلم ّية يف
تحقيقها ،وقد يكون بني شخصني أو بني جامعتني أو دولتني أو أكرث ،ويرتاوح تأثري العنف ما بني اإليذاء الجسدي واملعنوي
إىل القتل واإلبادة الجامع ّية ملاليني البرش وتدمري املنشآت واملمتلكات .و ُي ْج ِمل أحد الباحثني معنى العنف قائ ًال« :والحال َّأن
ٌ
حادث طارئ يف طريق التط ّور والتقدّم االجتامعي لإلنسان ،إ َّنه يف الحقيقة ر ّد فعل أحمق
العنف يف أشكاله املتعدّدة هو
ُ
ُي َجابه الناس بسبب تناقضات املجتمع ومظامله ورصاعاته .وهو ،من جهة أخرى ،محاوالت ال عقالن ّية المتصاص عدوان ّية
البعض من الناس ،وإزالة عوامل التناقض والتو ّتر ،وتحقيق االنسجام بني اإلنسان واملحيط ،وما الثورات واالنتفاضات
والحركات االجتامع ّية إلاّ أفعال عنف مضادّة ومنظمة ،مع وفاق مع الذات ومع املجتمع يف أحيان كثرية».4
بدال من كلمة «إسالميّة  »Islamicللتأكيد على االختالف الداللي بينهما؛ فاإلسالمي هو ّ
 )**(1آثر الكاتب هنا أن يستخدم لفظة «إسالمويّة ً »Islamism
كل ما ينتمي إلى
اإلسالم بوصفه ديناً وحضار ًة وتشريعاً ،بينما اإلسالموي هو ما ينتمي لإلسالم بوصفه أيديولوجيا وسياسة ومخادعة فكريّة وبراجماتيّة.

 2ـ قدري حفني ،العنف بين سلطة الدولة والمجتمع ،القاهرة ،الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ،2012 ،ص .220
 3ـ ربى شيشتاوي ،تعريف العنف ،على الرابط اإللكتروني التالي:
تعريف_العنفhttp://mawdoo3.com/
 4ـ إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،بيروت ،دار الساقي ،2015 ،ص .216
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وتزداد اإلشكال ّية وضوحاً يف ّ
الع َ
وجه وهو يعتقد أ َّنه يفعل
ظل رصاع األيديولوج ّيات؛ حيث يرتكب الشخص ُ
نف ا ُمل ّ
صالح للبرشية ،وهذا ما يحدث عندما يتح ّيز الفرد لرؤاه الذات ّية ويعتربها مبثابة الحق املطلق َّ
وأن اآلخرين عىل
ما هو ٌ
ضالل ،ويشعر بأ َّنه املك ّلف من ِقبل السامء بنرصة الحقّ الذي يستلزم مناهضة قوى الباطل وتغيري املنكر باليد واللسان
والقلب.
وهنا ميكن الوقوف عىل إشكال ّية أساس ّية يف تعريف العنف ومرشوع ّية القيام به ،إذ ليس العنف يف ّ
كل ُصو ِر ِه غري
غتصبة حقوقه من قوى محتلة ،فهو هنا عنف
مرشوع ،فعندما يختلط بفعل املقاومة التي قد يلجأ إليها الشعب ا ُمل َ
فملاّ ك الحقيقة املطلقة دامئاً واهمون ،ولذلك ال ب ّد أن يكون
مرشوع .األمر يختلف متاماً يف حال رصاع األيديولوج ّياتُ ،
ثم كان تعريف قاموس املصطلحات السياس ّية
الحجة
ّ
الحوار ومواجهة ّ
بالحجة والرأي بالرأي هو املآل األ ّول واألخري .ومن ّ
للعنف بأ َّنه «هو االستخدام غري املرشوع ،أو غري القانوين للقوة».5
وخالصة ذلك أ َّنه إذا اختلط العنف باأليديولوج ّيات نتج عنه أمناط من العنف تستم ّد رشعيتها املزيفة من األيديولوجيا
يتجسد يف أبرز
الدين ّية أو السياس ّية لألطراف املتصارعة .ففي األيديولوجيا الدين ّية يتح ّول العنف إىل واجب مقدَّسّ ،
مظاهره يف العنف اإلرهايب الديني الذي يجد ضالته يف تفسري النصوص املقدَّسة بصورة تؤدّي إىل تكفري اآلخر .وكذلك يف
الخطاب السيايس الذي يستم ّد مرشوعيته من أوهام البقاء للدفاع عن املصالح التاريخ ّية لأل ّمة كيفام اتفق ،ومن وحي
أفكار ودكتاتور ّية الحزب الواحد أو العائلة الوراث ّية املالكة أو من ي ّدعي الخالفة يف األرض املستميتة يف الدفاع عن عوامل
البقاء مهام كلفت التضحيات ،6ونعت اآلخر ّ
بكل صور العاملة والخيانة.
ومن هذا املنطلق ميكننا دراسة ملاذا لجأت وتلجأ الجامعات اإلسالمو ّية املتط ّرفة إىل العنف وإىل استخدامه كآل ّية
أساس ّية ملعالجة قضاياها والدفاع عن قناعاتها ورؤاها من منظور نفيس واجتامعي وسيايس وفكري أيديولوجي.
الجامعات اإلسالمو َّية ومامرسة العنف
الجامعات اإلسالمو ّية التي يدور حولها هذا البحث هي تلك الجامعات التي ظهرت يف عاملنا العريب واإلسالمي
من أقصاه إىل أدناه ،واتخذت من بعض مبادئ اإلسالم ،بحسب فهم معني ،مجموعة املبادئ السياس ّية واالقتصاد ّية
واالجتامع ّية والقيم األخالق ّية التي ُتعينها عىل تحقيق أهدافها والسري عىل هداها يف الحارض واملستقبل ،ومتيزت هذه
الجامعات عن غريها من األيديولوجيات األخرى بأ َّنها تتحدث بلسان السامء فال راد لها وال ناقض ملا يرتضيه مرشدوها
وأمراؤها.

 5ـ سامح فوزي ،قاموس المصطلحات السياسيّة ،القاهرة ،الهيئة العامّة لقصور الثقافة ،ط ،2012 ،1ص .76-75
 6ـ عامر صالح ،العنف بين ماهيته السوسيولوجيّة وجذوره السيكولوجيّة والتربويّة ،الشبكة العربيّة العالميّة ،أفكار ودراسات ،على الرابط اإللكتروني
التالي:
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7042-2012-03-05-181726
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وقد تعدّدت وجهات النظر حول نشأة الجامعات اإلسالمو ّية ،واختلف الباحثون حول أسباب ظهورها يف العرص
الحديث؛ فأرجعها البعض إىل ما اعتربوه حالة اغرتاب تع ّرض لها الكثري من شباب املسلمني بسبب تسارع عجلة التح ّوالت
االجتامع ّية والثقاف ّية ،تلك التح ّوالت التي اقتبست عىل نطاق واسع من إشعاع الحضارة الغرب ّية املعارصة بدرجة اعتربها
البعض صداماً مع عقيدة اإلسالم التي هي ثقافة األ َّمة العربية؛ حيث «تبنَّت معظم بلدان العامل الثالث بعد حصولها عىل
االستقالل إحدى األيديولوج ّيات الغرب ّية ،وهي أيديولوجيا القوم ّية العلامن ّية يف شكلها الغريب ،مع مسحة من االشرتاك ّية،
الحكم الجديدة التي صعدت إىل السلطة يف العامل الثالث بعد االستقالل مبارشة ،ومنها أنظمة
والتي تط ّبعت بها أنظمة ُ
الحكم يف العامل اإلسالمي» .7بيد َّأن هذه األيديولوج ّيات الغرب ّية أثبتت فشلها الذريع يف إحداث تغيريات جذر ّية يف
إصالح أحوال االبالد أو إحداث نهضة شاملة تحمي األ َّمة.
فقد تعاونت الليربال ّية يف مرص (قبل  )1952مع الغرب وأصبحت موالية له ،ومن خاللها نشأ اإلقطاع وازدهرت
الرأسامل ّية ،وتدخل القرص واالستعامر يف الحياة النياب ّية .كام انتهت االشرتاك ّية العرب ّية (بعد  )1952إىل مزيد من احتالل
األرايض ،وتكوين طبقة جديدة ،واضطهاد وتعذيب يف السجون ،وقضاء عىل الحر ّيات ،وسيادة االنحالل والفساد .أ َّما
املاركس ّية ،فقد بدت مجتثة الجذور من تاريخ األ ّمة ،تدين بالوالء للغري وال تجد لها رصيداً يف قلوب الناس .فلم َ
يبق إذن
سوى الجناح اآلخر ممث ًال يف الحركة اإلسالمو ّية ملا لها من رصيد تاريخي وتعاطف شعبي وإمكان ّيات تربو ّية وأخالق ّية...
وبالتايل ظهرت الجامعات اإلسالمو ّية كبديل محتمل لنظام الحكم السابق ،واألكرث احتامالً من الليربال ّية والقوم ّية
واالشرتاك ّية.8
كام ق ّرر باحثون آخرون َّأن ظهور الجامعات اإلسالمو ّية صاحب هزمية العرب أمام إرسائيل يف الخامس من يونيو
1967م ،فظهورها جاء كر ّد فعل لفشل القوم ّية العرب ّية يف مواجهة إرسائيل وكبديل لهذه القوم ّية .يف حني أ ّكد الفريق
الثالث عىل َّأن الجامعات اإلسالمو ّية كانت مبثابة ر ّد فعل لسقوط نظام الخالفة عام 1924م.9
أهم املهت ّمني بدراسة الحركات اإلسالمو ّية َّ -أن ّ
كل هذه التفسريات السالفة
يف حني يرى عبد املنعم منيب  -أحد ّ
الذكر غري صحيحة؛ وذلك َّ
ألن الحركة اإلسالمو ّية يف جوهرها ما هي إلاّ عمل سيايس واجتامعي يف الفضاء العام يهدف
إلحداث تأثريات إسالم ّية سياس ّية واجتامع ّية وثقاف ّية ودين ّية يف ذلك الفضاء العام عرب عمل عام له صور وأساليب شتّى.
ولذلك فهي قد نشأت من أجل مكافحة االنحراف عن نظام وأهداف ومقاصد ومنط الحكم.10
وإن كان كاتب هذه السطور يرى َّأن معظم هذه الجامعات نشأت كر ّد فعل للحالة املرتدّية التي ظهرت عليها
الشعوب العرب ّية واإلسالم ّية منذ مطلع القرن العرشين ،والرغبة ا ُمل ِل ّحة للعودة إىل األمام كام كان أجدادنا الذين تس ّيدوا
 7ـ جرهام فوللر ،مستقبل اإلسالم السياسي ،ترجمة محمّد عثمان خليفة ،القاهرة ،مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة ،ط ،2012 ،1ص .128
 8ـ انظر :حسن حنفي ،الدين والثورة في مصر -الجزء الخامس (الحركات الدينية المعاصرة) ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،1988 ،ص .333
 - 9عبدالمنعم منيب ،الحركات اإلسالميّة بعد الثورة المصريّة ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط ،2012 ،1ص  .10-9وانظر أيضاً :حسن حنفي،
الدين والثورة في مصر( ،الحركات الدينيّة المعاصرة) ،ص .302
 10ـ عبدالمنعم منيب ،الحركات اإلسالميّة بعد الثورة المصريّة ،ص .11-10
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العامل لقرون طويلة ،فتولدت الرغبة يف العودة إىل األمجاد السالفة التي لن تتحقق إلاّ من خالل إزالة العوائق التي
متنع ذلك ،والتي متثلت -كام تص ّورتها الجامعات املختلفة -يف إنهاء النفوذ األجنبي يف البالد اإلسالم ّية ،وإنشاء خالفة
إسالم ّية جديدة ،والتصدّي للمؤامرة العامل ّية عىل اإلسالم من قبل التحالف املسيحي اليهودي يف الغرب وإرسائيل ،وإنشاء
مجتمعات إسالم ّية تحتكم للرشيعة اإلسالم ّية دون غريها من القوانني الوضع ّية الغرب ّية .األمر الذي يؤ ّكده حسن حنفي
حيث يقول« :هذه القراءة املتط ّهرة للتاريخ هي التي دفعت أعضاء الجامعة اإلسالم ّية لالنضامم إىل أ َّية دعوة تهدف
للعودة إىل ِعزّة اإلسالم ،ونرصة املسلمني ،وتتجاوز أحداث العرص ،وتنهي عرص االنهيار واالنحطاط ،وتعيد إىل اإلسالم
مكانته ودولته ،تحقيقاً لنبوءة الرسول :إ َّنه ال يصلح آخر هذه األ ّمة إلاّ مبا صلح به أ ّولها».11
كام ساعد عىل انتشار هذه الجامعات يف العرص الحديث ،وخصوصاً يف مرص التي شهدت بداية ظهور أوىل الحركات
اإلسالمو ّية يف تسعينيات القرن التاسع عرش امليالدي ،)*(12عدّة أسباب منها :زيادة األزمات وتواىل الهزائم عىل األ ّمة،
وخاصة بعد
مؤسسة األزهر الرشيف وتدجينها ،حيث حرصت السلطة السياس ّية الحاكمة ّ
وسيطرة السلطة الحاكمة عىل ّ
ثم كان األزهر يف معظم
مؤسساته ،ومن ّ
ثورة يوليو 1952م عىل أن تكون هي املسؤولة عن تعيني شيخ األزهر وكافة َّ
املواقف مؤيداً ملا تراه السلطة السياس ّية ،فام كان إلاّ أن فقد الشعب املرصي الثقة باألزهر وبشيوخه ،والت ّفت الجامهري
العريضة حول الدعاة الذين قدّمتهم الجامعات اإلسالمو ّية ،رغم َّأن العديد منهم كانوا من خريجي األزهر! كام كان
أهم العوامل التي ساعدت عىل انتشار هذه الجامعات يف شتى ربوع العامل العريب واإلسالمي سقوط فلسطني بعد
من ّ
حرب  1948يف أيدي الصهاينة ،والهجوم الشيوعي السوفيايت عىل أفغانستان يف الثامنينيات ،ومن قبلهام سقوط الخالفة
اإلسالمية  .1924وساعد عىل توهّ ج صعود تلك الجامعات هزمية يونيو  ،1967تلك النكسة التي كانت مبثابة القشة التي
قصمت ظهر القوم ّية العرب ّية ،وهنا نادى البعض َّ
بأن «اإلسالم هو الحل» والبديل الرضوري والعالج الناجع ألزمة األ ّمة
العرب ّية واإلسالم ّية.
ثم كان العنف مالزماً لنشأتها؛ حيث َّإن مكافحة االنحراف عن نظام وأهداف ومقاصد ومنط الحكم يستلزم
ومن ّ
آت يندرج تحت ما ُيس ّمى
استخدام الق ّوة .إذن فالعنف الذي نتناوله هنا كموضوع لهذه الدراسة ووفقاً ملا تقدّم وملا هو ٍ
يف أدب ّيات العنف بالعنف السيايس الديني الداخيل .ولذلك كان ال ب ّد أن نتوقف عند التفسريات املختلفة لهذا العنف من
أهم العلوم اإلنسان ّية املختلفة التي تحدّد البنية األيديولوج ّية لهذا العنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية.
منظور ّ

 11ـ حسن حنفي ،الدين والثورة في مصر ،الجزء الخامس (الحركات الدينيّة المعاصرة) ،ص .302
 )*( 12كانت أولى هذه الجماعات أو الحركات «الجمعية الشرعيّة لتعاون العاملين بالكتاب والسنّة» ،التي أسّ سها الشيخ محمود خطاب السبكي وهو من
علماء األزهر في تسعينيات القرن التاسع عشر الميالدي ،وت ّم إشهارها كجمعيّة مشهرة حسب القانون عام 1913م ،وما زالت تمارس نشاطها الدعوي حتى
اليوم .ث ّم توالت الجماعات ،فتبعتها جماعة «أنصار السنّة المحمديّة» عام 1926م ،ث ّم جماعة «اإلخوان المسلمين» 1928م ،ث ّم جماعة «الدعوة والتبليغ»،
ث ّم «القطبيين» 1965م ،ث ّم جماعة «الجهاد اإلسالمي» 1966م ،ث ّم «التكفير والهجرة»  ،1969ث ّم «الناجين من النار» 1980م ،و«الجماعة اإلسالميّة»
 ،1982و«الشوقيين» 1986م ،ث ّم باقي الحركات اإلسالمويّة كـ «القاعدة»  ،1988و«بوكو حرام» بنيجريا  2004و«حركة الشباب اإلسالميّة» بالصومال
 2004و«أنصار بيت المقدس» بسيناء  ،2012و«تنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام-داعش»  2013 /2004التي أعلنت تنظيمات عديدة مؤخراً في
دول عديدة كاليمن وليبيا وغيرهما االنتماء إليها .وغيرها من الجماعات التي تظهر هنا أو هناك في الحاضر والمستقبل.
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التفسري السيسولوجي لعنف الجامعات اإلسالمو ّية
ميثل العنف ظاهرة اجتامع ّية تأثراً وتأثرياً ،وليس مج ّرد ظاهرة فرد ّية .تأثراً من حيث الدواعي واملسببات ،وتأثرياً من
حيث النتائج والتداعيات ،فالبيئة االجتامع ّية هي التي يتولد فيها العنف نتيجة ملجموعة من األفكار التي تؤ ّيد رضورته،
وهي التي تسهم يف توليد البواعث واملح ِّرضات الحس ّية ،وخلق االنطباعات والصور الذهن ّية املح ّركة لهذا السلوك،13
فيظهر من خالل نشاط سلويك عنيف ،كر ّد فعل عىل انسداد كافة القنوات السلم ّية.
فالعنف ـإذن -من الناحية السوسيولوج ّية ميثل عودة اإلنسان إىل حالته البدائ ّية األوىل ،ويحدث غالباً عندما
املؤسسات االجتامع ّية واالقتصاد ّية والسياس ّية ملصالح اإلنسان التي يراها حقوقاً مرشوعة له ،وعندما
ال تستجيب ّ
ال يستطيع أن يعبرّ عن ذاته وآرائه وعقائده بالطريقة التي يراها صحيحة .فالعنف هو بالدرجة األوىل صنيعة من
صنائع املجتمع.14
وقد تعدّدت نتائج الدراسات التي حاولت تفسري العنف تفسرياً اجتامع ّياً ،حيث أرجعت أسبابه إىل ثالثة عوامل
أساس ّية :تتعلق أ ّولها باملرحلة السن ّية أو الفئة العمر ّية ،ويرتبط ثانيها بالطبيعة التكوين ّية للمكان الذي ينشأ فيه من
ثم يتمثل ثالثها يف الطبقة االجتامع ّية التي ينتمي لها أعضاء تلك الجامعات.
ينضم لتلك الجامعاتّ ،
 -1العنف واملرحلة السن ّية
أ ّما بالنسبة إىل العامل األ ّول الذي يرى َّأن ظاهرة العنف لها عالقة بطبيعة التكوين االجتامعي الذي يتصل بالفئة
العمر ّية أو يتعلق بجانب السن ،وبحسب هذا الرأيَّ ،
فإن العنف يظهر عند الجامعات التي يغلب عليها الجيل الشاب،
ّ
ويستدل عىل ذلك َّ
بأن معظم الجامعات التي سلكت نهج العنف هي جامعات شا ّبة من حيث تكوينها البرشي .وهذا
يصدق عىل كثري من الجامعات التي ظهرت يف العامل العريبَّ ،
وأن بعض الجامعات تجاوزت وتخلت عن مسلك العنف
حينام تجاوزت مرحلة التكوين الشبايب .وذلك باعتبار َّأن مرحلة الشباب هي املرحلة التي يغلب عليها الحامس واالندفاع
ورسعة االنفعال وعدم تقدير املواقف واألمور بنظر بعيد ورؤية سديدة .15
وإذا عدنا إىل بدايات تكوين الجامعات اإلسالم ّية ،وجدنا هذا الرأي يصدق إىل ح ٍّد كبري عىل أرض الواقع ،فإذا وقفنا
تم تكوينها يف رحاب الجامعات ومع السنوات األوىل
مع البذور التكوين ّية ألغلب الجامعات اإلسالمو ّية ،فسنجدها قد ّ
يتم تجنيد الشاب اليافع املندفع الذي ميلؤه الحامس .وكام يقول أبو العال مايض أحد الشباب الذين انتموا إىل تلك
ّ
الجامعات يف عامه الدرايس األ ّول بجامعة املنيا« :وعرفت كيف تك ّونت «الجامعة اإلسالمية» يف ذلك الوقت ،فهي كانت
 - 13زكي الميالد ،كيف يظهر العنف في سلوك الجماعات؟ موقع الحوار اليوم بتاريخ  ،8/7/2011على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.alhiwartoday.net/node/1360
 14ـ إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،ص .218
 15ـ زكي الميالد ،مرجع سابق.
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ثم ق ّرر الشباب القامئون عىل شأنها يف جامعة القاهرة  ...تغيري
جامعة نشاط بالجامعة وكان اسمها «الجامعة الدين ّية»ّ ،
االسم إىل «الجامعة اإلسالم ّية» ،التي كانت جامعة هالم ّية وليست تنظي ًام ،كام تح ّولت فيام بعد عىل أيدي املجموعة التي
أرادت تبنّي العنف منهجاً للتغيري أو «الق ّوة» بتعبريهم ،وقامت «الجامعة اإلسالم ّية» بجامعة القاهرة بعمل مخ ّيامت
صيف ّية مفتوحة للطالب حرضها عدد من طلاّ ب الجامعات األخرى مثل املنيا وأسيوط ،فأراد الشباب املشاركون يف هذه
املخ ّيامت نقل هذه التجربة لجامعاتهم».16
وعىل هذا املنوال نشأت عدّة جامعات أخرى مستغلة الطاقة الحامس ّية لدى الشباب يف مقتبل العمر .وهذا ما قد
يفس لنا املراجعات الفكر ّية التي قام بها الكثري من أفراد الجامعات اإلسالمو ّية معلنني نهاية استخدامهم للعنف ،ولكنّ
رّ
ذلك كان بعد أن تقدّم هؤالء األعضاء بالسنّ وفارقوا مرحلة الشباب بحامسها املعروف.
 -2العنف وأمناط التنشئة االجتامع ّية الخاطئة
أهم نواتج أمناط التنشئة االجتامع ّية الخاطئة ،فالتمييز بني األبناء يؤدّي إىل تنمية
ُيع ّد العنف ـبدرجة كبرية -من ّ
ترصفات عنيفة تجاه
مشاعر الغرية والحقد واالنتقام واألنان ّية؛ تلك املشاعر التي تتجلىّ ـفي معظم األحيان -يف شكل ّ
اآلخرين كلام أتيحت الفرصة لذلك .كام َّأن القسوة يف أساليب الرتبية سواء من الوالدين أو املر ّبني يف املدرسة تجعل
األطفال أميل إىل السلوك العنيف الذي يتح ّول بعد ذلك إىل سلوك ّ
مفضل يف التعامل مع اآلخرين.
واملؤسسات الدين ّية والثقافية األخرى التي ّ
تحض عىل العنف ،وتح ّرض عىل العدوان وكراهية
كام َّأن لد ُور العبادة
ّ
اآلخر املختلف اجتامعياً أو اثنياً أو دينياً دوراً كبرياً يف تشكيل السلوك العنيف ،وكذلك السلطة التي ال تحرتم املواطنة وال
تقوم بتوزيع الحقوق والواجبات بني املواطنني بصورة عادلة ومتساويةّ .
كل هذه العوامل مجتمعة تلعب دوراً يف خلق
شخص ّية غري مستقلة استقالالً ذاتياً ومقموعة وغري متسامحة ومتيل إىل العنف والعدوان ّية كأ ّول وسائل التفريج عن تلك
التوترات االجتامع ّية.17
والحقيقة َّأن معظم املنتمني لتلك الجامعات اإلسالمو ّية قد تع ّرضوا لتلك العوامل مجتمعة؛ عنف أرسي وعنف يف
املتوسطة والفقرية ،كام غلبت عىل تنشئتهم
املدرسة وعنف طبقي نتيجة النتامء القاعدة العريضة منهم ُألرس الطبقة
ّ
كراهية اآلخر املختلف دين ّياً او اثن ّياً ،فقد تر ّبوا عىل َّأن من ليس معهم فهو ضدهم ،وهم الفرقة الناجية وبقية الفرق
ضالة ،واملخالفون لهم من حيث الديانة كافرون ،واملجتمع جاهل يحتاج إىل الهداية ،كام كان عنف السلطة معهم ظاهراً
جل ّياً جعلهم مهيئني متاماً للتعامل العنيف كر ّد فعل.

 16ـ أبوالعال ماضي ،جماعات العنف المصريّة وتأويالتها لإلسالم ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،ط ،2006 ،1ص .14
 17ـ إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،بيروت ،دار الساقي ،2015 ،ص .218
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 -3العنف وبيئة املنشأ والتكوين
يتم عىل أساسه تفسري العنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية ،فهو عامل النشأة أو بيئة النشأة
أ َّما العامل الثالث الذي ّ
فإن العنف يظهر غالباً
أو ّ
بكل ما له عالقة بطبيعة التكوينات االجتامع ّية التي تتّصل ببيئة النشأة .وحسب هذه النظر ّية َّ
عند الجامعات التي تنتمي إىل بيئات تتصف بالقسوة والخشونة ،كالبيئات التي لها تكوينات صحراو ّية وجبل ّية ،وتزداد
القناعة بهذا الرأي إذا صاحب تلك البيئات انخفاض يف مستويات التمدّن العام .ولهذا يقال َّإن العنف يف مرص ظهر يف
املناطق ال ِقبل ّية أكرث من املناطق البحر ّية لهذا السبب .وهكذا الحال يف مناطق أخرى .18ولذلك يحرص والة األمر يف هذه
الجامعات عىل أخذ الشباب إىل مناطق جبل ّية ووعرة تكون مبثابة أرض اإلعداد .ومن ذلك ما نادت به «جامعة التكفري
والهجرة» عندما ادّعت َّأن أرض مرص هي أرض كفر ودار حرب تجب الهجرة منها إىل الجبال والكهوف لإلعداد ملقاتلة
أهلها من أجل إقامة اإلسالم.19
 -4العنف والطبقة االجتامع ّية
كام يشري العامل الرابع إىل مفهوم الطبقة الذي يعزي ظهور العنف غالباً عند الجامعات التي يغلب عىل تكوينها
البرشي االنتامء إىل الطبقة الفقرية أو املتوسطة ،خصوصاً يف البيئات التي يحدث فيها اختالالت طبق ّية حادّة ،وتتفاوت
فيها الفوارق االجتامع ّية بصورة كبرية .20وإن كان هذا العامل ليس بق ّوة العاملني السابقني؛ َّ
ألن الواقع يرصد لنا انضامم
الكثري من أبناء الطبقات العليا إىل تلك الجامعات ،ولكنَّ هذا ال مينع وجاهة هذا العامل ،أل َّنه ال ميكن ألحد أن ينكر َّأن
القاعدة العريضة من املنض ّمني لهذه الجامعات هم من أبناء الطبقات الفقرية واملتوسطة.
فهذه الجامعات تهدف دامئاً الستقطاب الرشائح االجتامع ّية الدنيا التي تش ّكل لها معاقل مقاومة وهجوم ثابتة
ومتجدّدة ،وجيشاً احتياطياً متواطئاً وقاب ًال للتعبئة دامئاً .والتاريخ اإلسالمي ميلء بحكايات مشابهة عن مثل هذا
االستقطاب ،فالقرامطة كانت لهم أجندات اجتامع ّية متشابهة ،فاملصادر التاريخ ّية تروي َّأن دعاة القرامطة عندما كانوا
ينزلون قرية لينرشوا بها دعوتهم كانوا يقولون« :أمرنا أن نشفي هذه القرية ،ونغني أهلها ونستنقذهم ،مُون ّلكهم أمالك
أصحابهم ،وكذا كان كبريهم عارفاً بنقاط الشكوى عند الفقراء فكان يكسو عاريهم وينفق عليهم وال يدع فقرياً بينهم وال
محتاجاً وال ضعيفاً» ،وحسبام عبرّ ت النصوص التاريخية
قصاب وحماّ ل وأمثال ذلك.21
فانضم إليه قوم ضعفاء ما بني ّ
ّ
وهنا تتالقى األهداف ،فبينام تحتاج الجامعات للعدد الكبري من الطبقات االجتامع ّية الدنيا ليكونوا معاقل مقاومة
ومصادر ق ّوة وضغط ،يحتاج العوام وامله ّمشون إىل سند لهم يحميهم من الظلم والقهر واالضطهاد .فاإلنسان الذي يشعر
 18ـ زكي الميالد ،مرجع سابق.
 19ـ حامد حسان وآخرون ،مواجهة الفكر المتطرّ ف في اإلسالم (مناقشة موضوعيّة ألفكار جماعة التكفير والهجرة من واقع سجالت المحكمة) ،سلسة
اإلسالم دين العقل ( ،)1مطبعة الجبالوي ،1980 ،ص .41
 20ـ زكي الميالد ،مرجع سابق.
 21ـ محمّد فياض ،سيكولوجيّة الجماعات اإلسالميّة ،مجلة الثقافة الجديدة ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،العدد ( ،)289أكتوبر  ،2014ص .27
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أ َّنه مقهور يستعيض عن عجزه الفردي باالحتامء بالجامعة ،وبقدر شعوره بتفاقم الخطر الداخيل مييل إىل الذوبان يف
الجامعة .وهنا ّ
تتضخم قيمة الجامعة حتى تصبح القيمة املطلقة أو الوحيدة ،وتتضخم معها بالدرجة نفسها قيمة الفرد،
ويأخذ األمر عىل هذا املستوى نوعاً من الشعور باالمتالء واالعتزاز باالنتامء وحالة من اإلحساس باملنعة ،وترتفع درجة
الذوبان يف الجامعة عىل املستوى الفردي مبا يتناسب مع مستوى اإلحساس بالضعف والعجز وانعدام القيمة ألكرث األفراد
ذوباناً يف الجامعة وتعصباً لها.22
التفسري السيكولوجي للعنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية
ال ميكن للتفسري السوسيولوجي وحده أن يقدّم إحاطة كاملة لشيوع العنف يف الجامعات اإلسالمو ّية ،مع عدم إنكار
ثم كان من الرضوري اللجوء إىل التفسري السيكولوجي ،الذي يقدّم تفسريات تتالءم مع طبيعة منهجه
أهم ّية دوره ،ومن ّ
الذي يختلف بالطبع عن التناول السوسيولوجي ومناهجه املختلفة .حيث ُيرجع التفسري السيكولوجي ظهور العنف لدى
األفراد ا ُملنض ّمني تحت لواء الجامعات اإلسالمو ّية إىل عدّة أسباب ّ
لعل أه ّمها:
 -1االغرتاب النفيس
االغرتاب النفيس ميثل حالة من االنفصال بني املرء وبيئته االجتامع ّية التي يعيش فيها ،ويظهر يف صور مختلفة؛
كشعور الفرد بأ َّنه ال يستطيع التأثري يف مجريات األمور واألحداث التي تجري من حوله ،وإحساسه بأ ّنه مج ّرد ترس
صغري يدور يف آلة املجتمع الكبري ،وعدم قدرة الفرد عىل االختيار أو التمييز بني البدائل وعدم ثقته يف جدوى نتائجها ،أو
شعوره بانعدام املعايري التي ميكن أن ُيقاس عليها النجاح ،أو شعور الفرد َّ
بأن ثقافته مغايرة لثقافة املجتمع الذي يعيش
فيه ،األمر الذي ينتهي بالفرد إىل حالة من الضباب ّية وعدم الفهم ،مماّ يؤدي إىل عدم الثقة بالنفس والرغبة يف الوحدة أو
االنعزال أو عدم الرضا عن حياته التي تبدو له سطح ّية بال معنى وبال هدف يستحق أن يعيش من أجله؛ فتتولد لديه
الرغبة يف العنف كر ّد فعل لحالته النفس ّية غري املستق ّرة أو تدفعه لالنتحار أو االنغامس يف الطرق الصوف ّية طلباً للسكينة
والراحة النفس ّية.
يفس ظهور العديد من الحركات اإلسالمو ّية العنيفة يف مرص عقب ثورة يوليو 1952؛ ُ
حيث «أقام تنظيم
وهذا ما رّ
الض ّباط األحرار منذ توليه حكم مرص جمهور ّية خوف مك ّبلة بالقمع األمني والشمول ّية السياس ّية والتعتيم اإلعالمي ،مع
إخضاع ّ
كل مك ّونات الدولة واملجتمع والعالقات التجار ّية الخارج ّية ألجهزة سياد ّية إقصائ ّية حريصة عىل إزالة األفكار
املعارضة وتصفية اآلراء املخالفة وإسكات األصوات املستقلة».23

 22ـ المرجع السابق ،ص .24
 23ـ طارق المهدوي ،النشأة السياسيّة للحركة العماليّة المصريّة ،القاهرة ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العامّة لقصور الثقافة ،العدد ( )311أغسطس ،2016
ص .121

61

ويف ّ
ظل تلك األجواء شعر الكثري من الشباب بانعدام الق ّوة يف التأثري يف واقعهم املعيشَّ ،
وأن وجودهم أصبح ال معنى
له .وكلام ازدادت الضغوط ا ُملك ِّبلة وا ُملق ّيدة للحر ّيات ،ازداد الشعور باالغرتاب النفيس ،وازداد إقبال الشباب عىل االنضامم
لتلك الجامعات بحثاً عن التخلص من شتّى أنواع التوتر؛ حيث يعمل الجو الروحي عند تلك الجامعات عىل إزالة التوترات
النفس ّية واالجتامع ّية من خالل تفسري العقيدة الدين ّية ّ
لكل أسئلته عن الوجود ،كام تع ّوضه الجامعة بعائلة كبرية تغمره
ثم يصبح أيّ خطر يهدّد جامعته هو تهديد لذاته وكيانه الشخيص يجب التصدي له ّ
بكل ق ّوة وعنف.
ّ
بحب ف ّياض؛ ومن ّ
ثم يظهر العنف كآل ّية مبارشة للدفاع عن الذات وعن الجامعة.
ومن ّ
 -2اإلحباط
اإلحباط مفهوم يشري إىل الحيلولة بني الفرد وتحقيق رغباته دون أن تصبح هذه الرغبات ال شعور ّية ،أي أ َّنها تبقى
ّ
أهم العوامل التي تجعل املرء
ماثلة يف ساحة الشعور مع ما يرافقها من أحاسيس الخيبة والحرسة.24
ويظل اإلحباط من ّ
يتوجه إىل العنف والعدوان ،وليس هذا بالجديد عىل مستوى الدراسات السيكولوج ّية الحديثة ،مّ
وإنا أشار إليه العديد من
ّ
فست
الدراسات الكالسيك ّية يف هذا املجال ،وقد أ ّكدت تلك الدراسات دوماً عىل عالقة العنف والعدوان باإلحباط؛ حيث رّ
النظر ّيات القدمية هذه العالقة ،مؤكدة َّأن هناك عالقة ثابتة بني اإلحباط والعنفَّ ،
وأن العنف ينبع من دافع ُيثار عندما
التوجه لتحقيق هدف معينّ .
تحبط مساعي الفرد يف ّ
ويف رأي هذه النظر ّيات َّأن الدافع للتعدي قد يكون أو ال يكون ذا أساس بيولوجي ،إلاّ َّأن ارتباطه باإلحباط ثابت؛
مبعنى َّأن اإلحباط يؤدّي دامئاً إىل سلوك يتّسم بالعنف والعدوان ّية ،والعدوان يسبق دامئاً اإلحباط .أ ّما اآلراء األكرث حداثة
يف هذا املجال ،فهي التي تؤ ّكد َّأن العالقة بني اإلحباط والعدوان ليست ثابتة بحيث يؤدي اإلحباط دامئاً إىل مامرسة
كل ُمحبط عنيفاً ،وكذلك ليس ّ
ثم َّإن العدوان ال يأيت دامئاً نتيجة لإلحباط ،وليس ّ
كل عنيف ُمحبطاً ،وهذا األمر
العنفَّ ،
يتأثر بشكل كبري بالخربة الفرد ّية والتعلم والثقافة والتدريب .إلاّ َّأن هناك نوعاً من اإلحباط املستديم واملتأصل ميكنه أن
يثري العدوان والعنف بدرجة أكرب من غريه .فمث ًال عىل املستوى الفرديَّ ،
فإن الرتبية الس ّيئة للفرد منذ الصغر واإلهامل
وعدم الرعاية بإمكانها أن تكون مصدراً للعدوان ،وعىل املستوى املجتمعي العامَّ ،
فإن األزمات طويلة األمد كاألزمات
االقتصاد ّية واالجتامع ّية وما تس ّببه من معاناة جامع ّية وإحباط ميكن أن تؤدّي يف لحظات ما إىل العنف الشامل عىل
خلفيتها املحاكات ّية املتشابهة التي تؤدّي إىل تج ّمع الناس وتنظيمهم ،وبالتايل اندفاعهم نحو العنف إلزالة أسباب اإلحباط،
ّ
ولعل ذلك يكمن يف التفسري النفس/اقتصادي لحدوث مختلف الثورات يف التاريخ وما يصاحبها من أعامل العنف.25
والشعور باإلحباط هو دافع مهم للجامعات اإلسالمو ّية عندما َت ُحول بينها السلطة الحاكمة وبني الوصول إىل مقصدها
األسمى يف الوصول لسدة الحكم ،فيكون إلحاق األذى والعنف بأفراد الحكومة أو بالحاكم الذي يكون هو الهدف األ ّول
لهذه الجامعات ،كام حدث يف اغتيال مح ّمد أنور السادات يف أكتوبر .1986
 24ـ علي أسعد وطفة ،العنف والعدوانيّة في التحليل النفسي ـ مكاشفات بنيويّة في سيكولوجيّة العدوانيّة عند فرويد ،دمشق ،منشورات الهيئة العامّة السوريّة
للكتاب ،2008 ،هامش ص .35
 25ـ عامر صالح ،العنف بين ماهيته السوسيولوجيّة وجذوره السيكولوجيّة والتربويّة ،مرجع سابق.
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 -3الشعور باالضطهاد من ِقبل ّ
كل السلطات
ينص عىل َّأن «املقهور ـ غالباً  -يسلك سلوكاً ُيشبه سلوك القاهر»َّ ،
فإن
وانطالقاً من املبدأ السيكولوجي الشهري الذي ّ
العنف الذي يمُ َارس ض ّد أفراد هذه الجامعات داخل السجون واملعتقالت يجعل أفرادها مهيئني ملامرسة العنف كلام
سنحت لهم الفرصة ملامرسته ض ّد من يخالفهم .فمع االضطهاد املستمر تتح ّكم يف األفكار نفس ّية املضطهد وواقع الربيء
ووضع املظلوم .وكام يقول حسن حنفي« :ويف داخل السجون وعىل الربيش تك ّونت الجامعات اإلسالم ّية  ...فلوال اضطهاد
اإلخوان ،ولوال توقف نشاطها ،ملا خرجت الجامعات اإلسالم ّية شاردة عىل الحركة اإلسالم ّية وتعبرّ عن ظروف اضطهادها».26
فاالضطهاد والظلم دون وجود طريق رشع ّية وسلم ّية السرتداد الحق ومنع الظلم ،يؤدّي يف أغلب األحيان إىل أن
يكون العنف هو املسلك الوحيد الباقي ،كام يصنع نفس ّية دامئة االستعداد للرصاع .فالظلم «مؤذن بخراب العمران»،
كام قال ابن خلدون الذي أفرد فص ًال كام ًال من مق ّدمته للحديث عن الظلم تحت هذا العنوان .فالشعور بالظلم
واالضطهاد يزيد يف اغرتاب املرء نفس ّياً ويجعله مستع ّداً للقيام بأيّ عمل عنيف تجاه هؤالء الظاملني الذين مل تفلح
معهم الطرق املرشوعة.
لضم األعضاء الجدد وجذب األنصار واملؤيدين ،تلك
وقد استخدمت الجامعات اإلسالمو ّية من «املظلوم ّية» سبي ًال ّ
«املظلوم ّية» التي تكفل لهم دامئاً ظهرياً شعب ّياً غري مؤدلج ،يرى فيهم أ َّنهم قد ظلموا كثرياً وحان رفع الظلم عنهم
ومتكينهم .وعىل «املظلوم ّية» أيضاً ينبني ما ُيس ّمى بـ«رشعنة العنف» ،وهي العمل ّية النفس ّية التي تهدف إىل تربير
ّ
والحط من قدره وتحويله
العدوان عىل الغري من خالل تأثيمه وتحميله مسؤول ّية ما يوجد من رش ،مع تبخيس إنسانيته
إىل عقبة وجود ّية يف طريق السعادة والوصول إىل تحقيق الذات أو الهدف ،يرتافق ذلك مع ر ّد فعل يتلخص برباءة الذات
التي تص ّور كضح ّية لذلك الغري ارتباطاً يف بعض األحيان بالتش ّفي من اآلخر.27
 -4عدم القدرة عىل تحقيق األهداف
يصبح الشعور بالعجز وعدم القدرة عىل تحقيق األهداف دافعاً قو ّياً ل ّلجوء إىل العنف كأسلوب تعوييض عن الفشل،
وتزداد حدّة هذا الدافع عند محدودي الكفاءات وكثريي الغايات .فيبدأ البحث يف أسباب الفشل العا ّمة ليجعل منها
رحب باالنضامم إىل ّ
أسباباً أساس ّية لفشله الخاص .فيبدأ الثورة عىل ّ
كل ما هو شاذ وعنيف ،ومن
كل يشء وأيّ يشء ،و ُي ّ
ثم تكون تلك الجامعات مأوى مناسباً ملثل هذه الشخص ّيات .ويف الجامعة يخرج العدوان من الق ّوة إىل الفعل؛ حيث
ّ
«تلعب الجامعة دوراً ملحوظاً يف تنمية النزوع للعدوان لدى الفرد الذي يجد نفسه وسط الجامعة أقدر عىل إظهار
نزوعاته العدوان ّية وعىل مامرستها عىل الغري .فقد يكون الفرد مرتدّداً يف املامرسات العدوان ّية إذا كان منعزالً ،ولكنَّه ال
ثم َّإن الجامعة هي التي ته ّيئ التخطيطات
تشجع املامرسات بتربيرات متباينةَّ .
يرتدّد يف ذلك عندما يوجد وسط جامعة ِّ
 26ـ حسن حنفي ،الدين والثورة في مصر ،ج ،5الحركات الدينيّة المعاصرة ،ص .331
 27ـ محمّد فياض ،سيكلوجيّة الجماعات اإلسالميّة ،ص 25
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والوسائل الكفيلة ببلوغ الغاية من األفعال العدوان ّية .ومن الواضح من وجهة نظر علم النفس َّأن الفرد وسط الجامعة
يكون مختلفاً عماَّ يكون عليه إذا وجد منعزالً».28
التفسري السيايس للعنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية
تحاول السياسة ،كعلم ،تفسري العنف الذي ترتكبه الجامعات اإلسالمو ّية من منظورها الخاص ،وهي يف ذلك تحاول
الوقوف عىل عالقة املواطن بالسلطة ،التي من خاللها تقدّم التفسري املناسب للعنف .فالعنف الدائر حول السلطة غالباً
موجه إىل ا ُملمسكني بالسلطة ،ميارسه أصحابه بهدف انتزاعها من بني أيديهم،
ما يتخذ مسارين أساسيني :أ ّولهام مسار ّ
موجه من رموز السلطة إىل من ينازعونهم إ ّياها ،بهدف االستمرار
أو بهدف مشاركتهم يف اإلمساك بها .وثانيهام مسار ّ
يف اإلمساك بها وإحكام قبضتهم عليها .29وكالهام أمر ال غنى عنه لتفسري العنف .ولكنَّ هناك عوامل تحكم تط ّور هذا
العنف وصورته ،من أه ّمها:
 -1العنف وأنظمة الحكم
يرتبط تفسري العنف من منظور العلوم السياس ّية عند الجامعات والحركات اإلسالمو ّية بأنظمة الحكم السائدة؛ حيث
ترى َّأن العنف ال يظهر يف املجتمعات الدميقراط ّية ،أو التي تلتزم بحكم القانون والدستور وتحرتم الحر ّيات العا ّمة وتدافع
عن حقوق اإلنسان .وحتى لو ظهر العنف يف هذه املجتمعات ،فإ َّنه ال يستطيع أن يتجذر ويبقى أو يكتسب تأييداً
ومرشوع ّية ،أو حتى ميتلك القدرة عىل التأثري؛ لهذا رسعان ما يتالىش العنف يف هذه املجتمعات ،وهذا يعني َّأن العنف
يظهر يف املجتمعات االستبداد ّية التي ال تلتزم بحكم القانون والدستور ،وتعاين من االستبداد السيايس ،الوضع الذي يسهم
يف خلق نزعات العنف عند بعض الجامعات.30
والحقيقة َّأن النظام الدميقراطي يتيح مساحة كبرية لالختالف واملعارضة يف حني ال توجد هذه املساحة عند األنظمة
االستبداد ّية التي تخىش املعارضة وترهبها وتسعى إىل قمعها وتصفيتها بالق ّوة ،واستخدام كافة أشكال العنف ضدّها ،مماَّ
يجعل هذه الجامعات تر ّد بق ّوة هذا العنف.
يفس وجود العنف يف بعض البالد العرب ّية بصورة أكرب منه يف غريها ،وذلك لسيادة األنظمة االستبداد ّية
وهذا ما قد رّ
يف بعض أقطارنا العربية ،فال تتيح فرصة للمعارضة أو االختالف.

 28ـ محمّد وقيدي ،التحليل النفسي لظاهرة العنف ،على الرابط األلكتروني التالي:
http://www.maaber.org/issue_august11/depth_psychology2.htm
 29ـ قدري حفني ،العنف بين سلطة الدولة والمجتمع ،ص .222
 30ـ زكي الميالد ،مرجع سابق.
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 -2العنف الوسيلة الوحيدة للتغيري
من األسباب السياس ّية التي ميكن من خاللها تفسري ظاهرة العنف عند الجامعات اإلسالمو ّية ،اعتقاد ُج ّل هذه
الحركات َّأن التغيري لن يكون سوى باستخدام الق ّوة وإرهاب أعداء الله ورسوله (حسب وصفهم)؛ حيث يدعو الكثريون
من أصحاب الفكر املتط ّرف إىل استخدام العنف والق ّوة إلجبار اآلخرين عىل إتيان املعروف واالنتهاء عن املنكر .كام
أ َّنهم اعتقدوا َّأن تحقيق (الحكم مبا أنزل الله وإقامة حدود الله) لن يتحقق إلاّ بوصول هذه الجامعات إىل سدّة الحكم
والسلطة...ف ُر ِفعت الشعارات الحامس ّية التي تدعو إىل مقاتلة الحاكم إلسقاطه وتنصيب الحاكم الذي يحكم مبا أنزل الله
ويقيم حدود اللهَّ ،
وأن هذا كله لن يتحقق بالوسائل السلم ّية بقدر ما يتحقق باستخدام الق ّوة والعنف والغلبة.
وكانت آل ّية بعض الحركات اإلسالم ّية لتحقيق ذلك هي الهجرة التي تعني َّأن أرض الوطن هي أرض كفر ودار
حرب تجب الهجرة منها إىل الجبال والكهوف لإلعداد ملقاتلة أهلها من خالل اسرتاتيج ّية ثالثية تبدأ بالهجرة ،واالستعداد
ثم بدء القتال دفاع ّياً ثم هجوم ّياً تبعاً للواقع.31
والتدريبّ ،
وال تعرتف هذه الجامعات بالتغيري السلمي وال توافق من يقول به« ،واعتربوا يف أدبياتهم َّأن عدم اللجوء إىل الق ّوة
إلحداث التغيري هو الجنب بعينه ،ويستطيع القارئ والدارس لوثائق جامعات العنف أن يجد هذا املعنى بوضوح من
عناوين األدب ّيات والدراسات واإلصدارات التي أصدروها ،فمن حتم ّية املواجهة إىل الفريضة الغائبة ـأي الجهادـ إىل بحث
وجوب قتال الطائفة املمتنعة عن رشيعة اإلسالم.32
 -3العنف وقيام الثورات
ال ّ
شك َّأن قيام الثورات تصاحبه أعامل عنف قد تستم ّر لفرتات طويلة ،وربمّ ا متت ّد لفرتة أطول من فرتات الثورات
نفسها ،سواء نجحت الثورة يف تحقيق أهدافها فتعمل يف ذلك الحال عىل تصفية خصومها الذين ثارت عليهم ،أو يف حال
فشل الثورة حيث ميارس العنف ض ّد من قاموا بالثورة ...ويصاحب هذا الجو الثوري شيوع العنف والقتل واالضطهاد.
ثم يؤكد أحد الباحثني عىل ارتباط العنف باشتعال الثورات وقيام الحروب؛ «فالثورة الروس ّية سنة 1917م
ومن َّ
ح ّرضت أو أسهمت يف تحريض الجامعات اليسار ّية عىل العنف ،والثورة اإلسالم ّية يف إيران سنة 1979م هي األخرى
ح ّرضت بعض الجامعات اإلسالم ّية عىل العنف .وهكذا الحروب ،فالحرب األفغان ّية سنة 1979م شاركت يف تحريك نزعات
العنف ،وحصلت هذه الحالة أيضاً مع حرب الخليج الثانية سنة 1991م» .33وهكذا صاحبت ثورات الربيع العريب أعامل
عنف مل تشهدها املنطقة العرب ّية منذ زمن طويل ،و َّ
رشدت شعوباً بأكملها كالشعب السوري والشعب اليمني والشعب

 - 31انظر :حامد حسان وآخرون ،مواجهة الفكر المتطرف في اإلسالم مناقشة موضوعيّة ألفكار جماعة التكفير والهجرة من واقع سجالت المحكمة) ،ص .41
 32ـ أبوالعال ماضي ،جماعات العنف المصريّة وتأويالتها لإلسالم ،ص .42
 33ـ زكي الميالد ،مرجع سابق.
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الليبي ،هذا فض ًال عن كم ّية القتىل التي وقعت يف مرص عقب ثوريت يناير  2011ويونيو  .2013نتيجة للمصادمات بني
الدولة وبعض الجامعات اإلسالمو ّية وحركات يسار ّية أخرى.
 -4التنظيامت الرس ّية والعنف
مماَّ ال ّ
شك فيه َّأن العديد من الجامعات اإلسالمو ّية يتخذ شكل التنظيامت الرس ّية مبا يحوطها من جو حذر ،وخوف
وخش ّية من افتضاح أمرها وكشف تح ّركات أفرادها ،ذلك الخوف والحذر يجعلها دامئاً تلجأ إىل استخدام الشفرات
والتوجس خيفة من اآلخر .األمر الذي يخلق مناخاً مواتياً لسلوك الرفض والتثوير
وكلامت الرس يف الحديث واملحاورة
ّ
والتصادم ،ويغ ّذي الفكر االنقاليب ويبني الشعور باالضطهاد.
وتؤصل هذه الجامعات جواز العمل الرسي داخل األنظمة العرب ّية عىل أساس َّأن الدعوة اإلسالم ّية فريضة ربان ّية
ّ
مكلف بها ّ
وتم إسقاط
كل مسلم وال يحتاج لرتخيص من أحد ،خصوصاً إذا كان هذا النظام يف تقييمهم ُمعادياً لإلسالمّ ،
أحكام التزام الجامعة والبيعة لألمري عىل تنظيامتهم الرس ّية.34
ثم غالت هذه الجامعات يف استخدام العنف سواء ض ّد أعدائها أو بتصفية الخارجني عليها م ّمن كانوا ينض ّمون
ومن ّ
إليها ،عىل أساس الفهم الخاطئ لنص« :من خرج عىل الجامعة فاقتلوه» ،وبالطبع املقصود بالجامعة هنا األ ّمة ،واملعنى
بها خيانة األ ّمة ،وهي جرمية عظمى عند ّ
كل األمم.35
التفسري الفكري والديني للعنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية
أهم التفسريات لظاهرة العنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية؛ حيث
ُيع ّد التفسري الفكري والديني (األيديولوجي) من ّ
كل جوانب الفرد االجتامع ّية والنفس ّية والسياس ّية من خالل التربير العقيل لألفكار ،ويلعب دوراً
يهدف إىل التأثري عىل ّ
ّ
أهم األسس الفكر ّية
كبرياً فيام ُيعرف بـ«رشعنة العنف»
والحث عىل إتيانه .ولذلك كان من الرضوري أن نقف عىل ّ
واأليديولوج ّية التي ُتغ ّذي وتدعم وت ّربر السلوك العنيف من ِقبل هذه الجامعات .ويأيت عىل رأسها:
 -1الحكم بجاهل ّية املجتمع وتقسيمه إىل دار حرب ودار إسالم
تنظر ُج ّل الجامعات اإلسالمو ّية إىل املجتمع عىل أ َّنه مجتمع جاهيل كافر يجب اعتزاله مؤقتاً ،وعدم االختالط به،
واالنفصال عنه ،تلك الجاهل ّية التي تقوم عىل حاكم ّية البرش للبرش .وقد استمدّت الجامعات اإلسالمو ّية املعارصة أصول
وخاصة من كتابه «معامل يف الطريق»؛ حيث يؤ ّكد عىل رضورة تج ّمع املجتمع
هذه النظرة من كتابات «سيد قطب»
ّ
املسلم يف «تج ّمع عضوي متناسق متعاون ،له وجود ذايت مستقل ،يعمل أعضاؤه عم ًال عضو ّياً ـكأعضاء الكائن الحي-
عىل تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ،ويف الدفاع عن كيانه ض ّد العوامل التي تهاجم وجوده وكيانه ،ويعملون هذا
 34ـ أبو العال ماضي ،جماعات العنف المصريّة وتأويالتها لإلسالم ،ص .44
 35ـ المرجع السابق ،ص .44
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وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم
تحت قيادة مستقلة عن قيادة املجتمع الجاهيل ،تنظم حركتهم وتنسقهاّ ،
اإلسالمي ،وملكافحة ومقاومة وإزالة الوجود اآلخر الجاهيل».36
ومن خالل اإلقرار َّ
بأن املجتمعات اإلسالم ّية بل والعامل كله يعيش اليوم جاهل ّية كتلك الجاهل ّية األوىل التي سبقت
البعثة النبو ّية الرشيفة؛ أل َّنه بحسب مقولة «سيد قطب»« :الجاهلية ليست فرتة من الزمان ،مَّإنا هي حالة من الحاالت
تتك ّرر كلام انحرف املجتمع عن نهج اإلسالم ،يف املايض والحارض واملستقبل عىل السواء» ،37وعىل أساس ذلك اإلقرار قامت
الدعوة الرصيحة إىل القطيعة مع املجتمع؛ فأوىل خطوات الطريق هي االستعالء عىل املجتمع الجاهيل وقيمه وتص ّوراته،
وألاّ يتّم التصالح أو املهادنة معه؛ فإ ّننا وإ َّياه عىل مفرق الطريق ،وحني نسايره خطوة واحدة ،فإ ّننا نفقد الطريق .كام
يتم منح أولئك الذين يسريون يف هذا الطريق سلطة رسول ّية لتغيري املجتمع بانتزاع السلطان من مغتصبيه من العباد
ّ
وردّه إىل الله وحده ،ولن يكون هذا االنتزاع ممكناً إلاّ باستخدام العنف والقتال لتحرير اإلنسان من مجتمع الجاهل ّية.38
يتم تقسيم املجتمع إىل دارين :دار حرب ،ودار إسالم ،وهم ال ينسبون البلد هنا إىل
ومن الحكم بجاهل ّية املجتمع ّ
إسالم أو كفر أهله الذين يعيشون فيه بل ينسبونه إىل الحاكم فقط َّ ...
فإن «هناك داراً واحدة هي دار اإلسالم ،تلك التي
تقوم فيها الدولة ،فتهيمن عليها رشيعة الله ،وتقام فيها حدوده ،ويتوىل املسلمون فيها بعضهم بعضاً .وما عداها فهي
دار حرب» .39ويف دار الحرب ّ
كل يشء مباح ،الدماء واألموال واألعراض! وال عجب يف هذا اإلطار أن يذهب البعض إىل
القول« :الزىن يف دار الحرب والبغي ال يوجب الحد!» .40وال ّ
شك َّأن هذا التقسيم دعوة رصيحة إىل إثارة الفنت والرصاعات
والفوىض بل والفحشاء يف البالد اإلسالم ّية تحت دعوى أ َّنها دار حرب .إ َّنها دعوة رصيحة إىل العنف ّ
بكل أشكاله من أجل
خلع الحاكم الكافر ،وقتال الطائفة الجاهلة املمتنعة عن رشع الله ،وإقامة الخالفة ،وتحرير البالد ،ونرش الدين.
 -2الفهم الخاطئ ملفهوم الجهاد
ال ّ
شك َّأن مفهوم الجهاد لدى الجامعات اإلسالمو ّية قد تع ّرض لعمل ّية تفخيخ أدخلت يف بنيته انحرافات نبعت من
أهم هذه االنحرافات التي ش ّوهت قداسة مفهوم الجهاد
التعاطي األيديولوجي له بعيداً عن معناه الحقيقي .وكان من ّ
الحقيقي وعملت عىل تدنيس معناه ما تض ّمنه ُكت ّيب «الجهاد الفريضة الغائبة» الذي كتبه مح ّمد عبد السالم فرج؛
حيث يعني فرج بالجهاد إقامة الدولة اإلسالم ّية بالق ّوة ،والحكم مبا أنزل الله ،وفرض رشيعته بالسيف ،وال يشء سواه؛ َّ
ألن
حكام املسلمني اليوم مرتدّون ،وأ َّنهم أشبه بالتتار يحرم التعامل معهم ،أو معاونتهم ،ويجب الفرار من الخدمة يف الجيش؛
ألن الدولة كافرة ،وال سبيل للخالص منها إلاّ بالجهاد ،وبالقتال كأمر الله يف القرآنَّ ،
َّ
وأن أ ّمة اإلسالم تختلف يف هذا عن
 36ـ سيد قطب ،معالم في الطريق ،القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة الشرعية السادسة ،1979 ،ص .51
 37ـ المرجع السابق ،ص .167
 38ـ أحمد زايد ،من استمالك الكاريزما النبويّة إلى استمالك الحداثة ،القاهرة ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العامّة لقصور الثقافة ،العدد ( )289أكتوبر  ،2014ص .8
 39ـ سيد قطب ،معالم في الطريق ،ص .137
 40ـ انظر :حامد حسان وآخرون ،مواجهة الفكر المتطرّ ف في اإلسالم ،ص .103
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وأن القتال فرض عىل ّ
كل مسلمَّ ،
غريها يف أمر القتال ،ويف الخروج عىل الحاكمَّ ،
وأن هناك مراتب للجهاد ،وليست مراحل
وأن العلم ليس هو ّ
للجهادَّ ،
كل يشء ،فال ينبغي االنشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال ،فقد فتح املسلمون األوائل
األمصار املختلفة ومل يكونوا علامءَّ ،
وأن آية السيف َن َس َخ ْت من القرآن مئة وأربعاً وعرشين آية ،...وهكذا سار الكتاب يف
فقراته كلها داعياً إىل العنف والقتل والقتال.41
وهكذا يصبح مفهوم الجهاد مفهوماً ّ
مفخخاً بالعنف والقتل والتدمري ومصدراً من أهم مصادر العنف لدى
الجامعات اإلسالمو ّية.
 -3الحاكم ّية وتديني العنف
املؤججة للعنف عند الجامعات اإلسالمو ّية .ويعني
أهم املفاهيم ّ
ويبقى مفهوم الحاكم ّية الشائك واملراوغ من ّ
مفهوم الحاكم ّية حسب سيد قطب« :إفراد الله سبحانه باإللوه ّية ،والربوب ّية ،والقوامة ،والسلطان؛ إفراده بها اعتقاداً
يف الضمري ،وعبادة يف الشعائر ،ورشيعة يف واقع الحياة» .42أي َّأن الحاكم ّية تعني السلطة والتح ّكم يف الناس وتسيريهم
وفق املنهج اإللهي يف جميع شؤونهم ،وإرغامهم عىل ذلك ،واستمداد الترشيعات واملناهج والنظم واملوازين والعادات
والتقاليد من الله وحده وتطبيق رشيعته عىل كافة مناحي الحياة.
تم استلهام هذا املفهوم لدى سائر الجامعات اإلسالم ّية ،وكأ َّنها وجدت فيه ضالتها املنشودة وحاجتها التي
وقد ّ
تل ّبي نزعات العنف لديها ،وهذا ما سنلمحه جل ّياً عند جامعة التكفري والهجرة التي استلهمت -عن طريق زعيمها شكري
مصطفى ـ أفكار سيد قطب لبناء أيديولوجيتها الفكر ّية ،وقد متثلت الجذور الفكر ّية لشكري مصطفى يف التطلع إىل
مجتمع مسلم واعتبار املجتمع املرصي مجتمعاً جاهل ّياً ،واالعتقاد َّ
بأن هذا املجتمع يجب تدمريه وعىل أنقاضه س ُيقام
املجتمع املسلم .43بينام انطلقت األيديولوج ّية الفكر ّية لـ«جامعة الجهاد» عند مح ّمد عبد السالم فرج من اعتبار َّأن
وسيرّ وا عليها املسلمني،
األحكام التي يحتكم إليها املسلمون يف الوقت الحارض هي أحكام الك ّفار ،فهي قوانني وضعها ك ّفار َ
َّ
وأن ح ّكام هذا العرص يف ردّة عن اإلسالم ،تر ّبوا عىل موائد االستعامر ،فهم ال يحملون من اإلسالم إلاّ االسم ،وإن ص ّلوا
وصاموا وادّعوا بأ َّنهم مسلمون .44وهكذا كانت فكرة الحاكم ّية حارضة بق ّوة يف فكر جامعة الجهاد .أ َّما جامعة «الناجني
من النار» ،وهي من أخطر الجامعات األصول ّية وأكرثها تط ّرفاً يف استخدام مفهوم الحاكم ّية لتكفري املجتمع ح ّكاماً
ومحكومني واعتباره مجتمعاً جاهل ّياً؛ مماَّ تر ّتب عليه الحكم عىل مرص بأ َّنها دار حرب وليست دار إسالم ،األمر الذي

 41ـ انظر :محمد عبدالسالم فرج ،الجهاد الفريضة الغائبة ص  .32-1وهو عبارة عن كتيب صغير مكون من ( )32صفحة فقط ،ونشر بدون بيانات نشر،
ورغم ذلك أحدث تأثيراً كبيراً في فكر (الجماعة اإلسالمية) خاصة ،وسائر الجماعات اإلسالمويّة المختلفة بصفة عامّة .وانظر أيضاً :مراد محمود حيدر،
الجهاد الخاطئ لدى الجماعة اإلسالميّة ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العامّة لقصور الثقافة ،العدد ( )289أكتوبر  ،2014ص .54-53
 42ـ سيد قطب :معالم في الطريق ،ص .48
 43ـ زينب رضوان :المعارضة السياسيّة في الفكر اإلسالمي ،الفيوم ،دار العلم للنشر والتوزيع ،2005 ،ص .189
 44ـ المرجع السابق ،ص .211 -208
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يستدعي رضورة إعالن الجهاد لتغيري الحكم بالقوة .45أ ّما «الجامعة اإلسالم ّية» ،فقد قامت فكرة التكفري عندها منطلقة
من الحاكم ّية عىل تكفري الحاكم واملجتمع ،ولكن دون تكفري األفراد .46واختلفت معها جامعة «الشوقيني» يف أشياء ،لكنّها
اتفقت معها يف األساس وهو الحاكم ّية ،وذهبت إىل تكفري ّ
كل من ال ينتمي إليها فهو خارج عىل الدين مفارق للجامعة.47
وسار عىل هذا الدرب الكثري من جامعات العنف اإلسالمو ّية التي ربطت الحاكم ّية مبفهوم الخالفة ،ومن مل يحكم مبا
أنزل الله ،فهو كافر يجب مامرسة القتال نحوه ،األمر الذي نتج عنه الكثري من املامرسات العنيفة التي ارتكبتها هذه
الجامعات ض ّد مجتمعاتها.
 -4فكرة الفرقة الناجية وتكفري اآلخر
يسيطر فقه الفرقة الناجية عىل ذهن ّية العديد من الجامعات اإلسالمو ّية بشكل كبري؛ حيث تطلق ّ
كل جامعة من
ثم ترمي غريها بالكفر
هذه الجامعات عىل نفسها وصف «الفرقة الناجية» ،وتجعلها خالصة لها من دون املسلمني ،ومن ّ
والبعد عن امل ّلة .و َيد ّلسون بذلك عىل عوام الناس تجنيداً وتجييشاً بأخبار «االفرتاق» التي تتعارض مع األحاديث النبو ّية
التي ّ
تحض عىل الوحدة والتآلف والتعاضد والتكاتف.
ثم تفتح ُج ّل تلك الجامعات الباب عىل مرصاعيه متاماًَ ...فتُع ِدد حاالت كثرية تحكم فيها بتكفري املسلمني ،حتى
ومن ّ
يصل بها األمر إىل أن ُتجزم بانتفاء وجود مسلمني خارجها.48
ويتم تكفري اآلخر من خالل عدّة قواعد تضعها الجامعات بوصفها «الفرقة الناجية» ،ومنها :أيّ معصية يقع فيها
ّ
املسلم هي مبثابة الوقوع يف الرشكَّ ،
وإن عدم أداء طاعة واحدة مفروضة ُتسقط بق ّية الطاعات األخرى التي يؤد ّيها
يرص عىل املعصيةّ ،
املسلم ،كام تحكم بتكفري ّ
ثم
كل من ّ
ثم ال ينضم إليهم فهو كافر...ومن ّ
وكل مسلم تبلغه دعوتهم ّ
ُيصبح مصري ّ
كل هؤالء الذين حكموا بكفرهم هو استحالل دمائهم وأموالهم وأعراضهم ،ويصبح إراقة دماء املخالفني لهم
فكل من ال يق ّر بفكرها ّ
من متام العقيدة وجهاداً يف سبيل الله! ّ
وكل من ال ينضم إليها فهو حالل الدم واملال والعرض.
وبذلك تبيح لنفسها باسم الدين أن تزيل من أمامها ّ
كل من يعرتض طريقها ويتصدّى لها ...كام تبيح لنفسها باسم الدين
أن تطلق يدها لتعبث يف املجتمع كام تشاء ،مبا َّأن الجميع قد أصبح يف رشعها ك ّفاراً حالل الدم واملال والعرض.49
ثم
ومن االنطالق من الحكم بتكفري املسلمني املخالفني لهم إىل الحكم بتكفري أهل الكتاب من النصارى ومن ّ
استحالل أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ـوالشواهد عىل ذلك كثرية يف مرص وغريها -ولهذا كان لشيوع هذا الفكر التكفريي

 45ـ المرجع السابق ،ص .227
 46ـ المرجع السابق ،ص 233-232
 47ـ المرجع السابق ،ص .245
 48ـ حامد حسان وآخرون ،مواجهة الفكر المتطرّ ف في اإلسالم ،ص .19
 49ـ المرجع السابق ،ص .35
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واملوقف املتط ّرف تجاه اآلخر (الذي هو غري األنا املنض ّمة تحت لواء الجامعة) األثر البالغ يف زرع بذور العنف والفنت
والرصاعات ،بني املسلمني أنفسهم وبينهم وبني املخالفني لهم من أهل الكتاب.
 -5الفهم القارص لفقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر
يدعو الكثريون من أصحاب الفكر املتط ّرف إىل رضورة تفعيل «فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر» يف ّ
كل األمصار
اإلسالم ّية ،األمر الذي يؤدّي بصورة مبارشة إىل استخدام العنف والق ّوة إلجبار اآلخرين عىل إتيان املعروف واالنتهاء
عن املنكر ،وذلك اعتامداً منهم عىل املفهوم الخاطئ للحديث الرشيف« :من رأى منكم منكراً ،فليغريه بيده ،فإن مل
صحة الحديث )*(50إلاّ َّأن
يستطع ،فبلسانه ،فإن مل يستطع ،فقلبه ،وذلك أضعف اإلميان» وعىل الرغم من التشكيك يف ّ
تتمسك به ،وترى بنا ًء عليه َّأن اإلكراه بالق ّوة والرتغيب عىل تنفيذ الشعائر الدين ّية أمر طبيعي .بل
الجامعات اإلسالمو ّية ّ
يؤكد البعض عىل َّأن هذا الحديث ما زال الدستور العميل للتط ّرف مع مخالفته الواضحة للقرآن .وقد بنى عليه الفقهاء
أحكاماً بالقتل تجعل من حقّ أي إنسان تنفيذها معتقداً أ َّنه عىل حق ،فالقرطبي يف تفسريه ُيجيز القتل ِبنا ًء عىل هذا
الحديث إلزالة املنكر باليد ،وابن تيم ّيه يف فتاواه يقول :إ َّنه يجوز قتل صاحب البدعة إذا كان ذلك هو الطريق الوحيد
لوأد البدعة .والخطورة هنا َّأن املسلمني فرقّ ،
وكل فرقة ترمي األخرى بأ َّنها صاحبة بدع ،أي تجيز قتلها تأسيساً عىل تلك
ثم تلك الفتوى الشهرية التي تقول َّإن لويل األمر أن يقتل ثلث األ ّمة
الفتوىَّ ،
ثم َّإن معنى البدعة فضفاض يخضع للهوىّ ،
يف سبيل إصالح الثلثني.51
أهم األسس التي يعتمد عليها كثري من
وهكذا كان الفهم القارص لفقه «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من ّ
جامعات العنف اإلسالمو ّية لتربير العنف ،وكيف بدأت ّ
كل الجامعات التي قامت عىل أساس من املفهوم الخاطئ لهذا
ثم رسعان ما تعدّدت الفرق
الحديث بإسالة دماء املسلمني وإثارة الفوىض يف املجتمع تحت دعوى (تغيري املنكر)ّ ،
كل منها ملا تراه ُمنكراً ،فراحت تتصارع فيام بينها وتقاتل بعضها بعضاً
والجامعات التي ترفع هذا الشعار ،واختلفت رؤية ّ
تحت الدعوى نفسها بتغيري املنكر أيضاً...وهكذا قامت الفنت وسالت الدماء وسقط املسلمون بأيدي املسلمني أنفسهم
بسبب هذا املفهوم الخاطئ للحديث.52
وهكذا كان الحكم عىل املجتمعات املسلمة كلها بالجاهل ّية ،وتبنّي قض ّية تكفري املسلمني ،والتحريض عىل قلب
أنظمة الحكم يف بالد عرب ّية وإسالم ّية بدعوى الجهاد ،والدعوة إىل الحاكم ّية عىل غري مرادها الصحيح ،وجعلها ذريعة
ألعامل العنف املس ّلح بدعوى تكفري املجتمع الذي ال يحكم مبا أنزل الله ،والفهم الخاطئ لفقه األمر باملعروف والنهي
تفس وجود العنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية.
عن املنكر ،من ّ
أهم األسباب التي رّ
ّ
 )*( 50يرى أحد الباحثين َّ
المتوكل ،وأك ّد على أنّه بعرض رواة ذلك الحديث على علم الجرح
أن هذا الحديث من اختراع الحنابلة ،اخترعوه في عصر الخليفة
ّ
والتعديل أثبت أنَّهم متّهمون ،وبتتبع نشأته وجد أنه اخترع ألوّل مرّ ة في ثورة ابن األشعت على الحجّ اج ،وكانوا ينسبونه فيما بع ُد للنبي في خالفة المتوكل
العباسي ،وبعد حركة أحمد بن نصر الخزاعي ومقتله وصلبه( .حسن يوسف طه ،النص سلطة وسطوة وتدمير لألمّة ،مجلة الثقافة الجديدة ،العدد ،293فبراير
 2015الهيئة العامّة لقصورة الثقافة ،القاهرة ،ص .)31
 51ـ حسن يوسف طه ،النص سلطة وسطوة وتدمير لألمّة ،ص .31
 52ـ حامد حسان وآخرون ،مواجهة الفكر المتطرّ ف في اإلسالم ،ص .110
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خامتة (أبرز النتائج)
ّ
وستظل معه
يتّضح مماَّ سبق َّأن العنف خاص ّية برش ّية طبيع ّية ُو ِجدت مع وجود اإلنسان يف شتّى األمم والحضارات
أينام ُوجد .والعنف ظاهرة معقدة ومر ّكبة ال ميكن معالجتها من منظور علم واحد ،ولذلك كان من الرضوري أن تتضافر
كافة العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية لتناول ظاهرة العنف دراس ًة وتوصيفاً وتحلي ًال.
والتخصصات
الخاصة مبفهوم العنف بتعدّد العلوم ،وتباينت بتباين املنطلقات النظر ّية
ثم تعدّدت التعريفات
ّ
ّ
ومن ّ
العلم ّية ،حتى بات الوصول إىل تعريف واحد تجتمع عليه هذه العلوم وتلك املعارف محض إشكال ّية كربى .وقد
انعكست نتائج تناول مختلف العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية يف اإلحاطة املعرف ّية واملنهج ّية بالعنف ،من حيث هو إشكال ّية
لها خطورتها وحساسيتها وآثارها عىل حياة األفراد ومستقبل املجتمعات.
وقد نتج عن دراسة العنف لدى الجامعات اإلسالمو ّية من أكرث من منظور َّأن هذا العنف ميكن تصنيفه ضمن ما
ُيس ّمى بالعنف السيايس ،فئة العنف السيايس الديني الداخيل ،وهو نوع من أنواع العنف السيايس الديني ،الذي يدور بني
جامعات تتفق يف االنتامء للدين نفسه ،وللمذهب نفسه أيضاً .ومع ذلك ّ
يظل الرصاع عىل السلطة ُمستعراً ،حيث ترى
الجامعة الراغبة يف انتزاع السلطة َّأن أولئك املمسكني بها قد خرجوا عىل صحيح الدين واملذهب معاً ،يف حني يرى هؤالء
أ َّنهم هم امللتزمون بالدين التزاماً صحيحاً ،وأ َّنهم هم فقط الفرقة الناجية التي ميكنها أن تتحدّث باسم الله ورسولهَّ ،
وأن
املخالف لها هو ال محالة عىل كفر وضالل يجب استئصال شأفته بالق ّوة؛ األمر الذي يجعل العنف عىل رأس أولو ّيات آل ّياتها.
َّإن أهم ما مي ّيز تفسري عنف الجامعات اإلسالمو ّية هو تداخل األسباب االجتامع ّية والنفس ّية والسياس ّية والدين ّية
واأليديولوج ّية عىل نحو صارخ ،فتلعب األسباب السوسيولج ّية من حيث الفئة العمر ّية والطبقة االجتامع ّية وأمناط
التنشئة االجتامع ّية وبيئة املنشأ والتكوين دوراً ف ّعاالً يف تشكيل السلوك العنيف جنباً إىل جنب مع العوامل السيكولوج ّية
كاالغرتاب ،واإلحباط ،والشعور باالضطهاد من ِقبل ّ
كل السلطات ،وزيادة الطموحات وقلة اإلمكانيات ،وعدم القدرة عىل
تحقيق األهداف ،واإلحساس بالظلم االجتامعي مع عدم وجود قنوات طبيع ّية للتعبري عن هذا اإلحساس .كام ال ّ
يقل
عنهام (أي التفسري السوسيولوجي والسيكولوجي) أهم ّية ذلك التفسري السيايس الذي يربط ظهور العنف بأنظمة الحكم
املست ّبدة ،وانسداد كافة القنوات السلم ّية ،ليبقى العنف هو الوسيلة الوحيدة للتغيري .كام ترى َّأن العنف كسلوك يعقب
الثورات ويالزمها وميت ّد بعدها كنتيجة للرصاع النايشء عنها ،كام يبقى العنف كسلوك مالزماً ألعضاء التنظيامت الرس ّية
التي تكون ُمهيئة دامئاً الستخدام العنف .يف حني ُيرجع التفسري الفكري والديني العنف إىل بعض األيديولوج ّيات املغلوطة
وامللتبسة كتلك التي تسم األوطان بأ َّنها تعيش يف جاهل ّية ،وتقسمها إىل دار حرب ودار إسالم ،إضافة إىل الفهم الخاطئ
ملفهوم الجهاد وحرصه يف قتال املخالف للجامعة غري املنضم تحت لوائها ،هذا فض ًال عن استخدام مفهوم الحاكم ّية
عىل العموم دون ضبط أو ترشيد ويف صور مغلوطة وملتبسة مماّ يؤدي إىل الحكم عىل عقيدة املسلمني بالكفر والرشك
والزيغ ،والخروج من عباءة الفرقة الناجية وإعالء املذهب ّية والعصب ّية املنسوبة إىل الدين ،وما يصحب ذلك من أعامل
سمى
عنف تنتج عن الدعوة إىل الخروج عىل الحاكم ،وقلب نظام الحكم ،وتبني العمل ّيات اإلرهاب ّية ومامرستها تحت ُم َّ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وتغيري املنكر باليد واللسان والقلب.
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قامئة املراجع
أو ًال :املراجع العربية وا ُملعربة
إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،بريوت ،دار الساقي.2015 ،
أبو العال مايض ،جامعات العنف املرص ّية وتأويالتها لإلسالم ،القاهرة ،مكتبة الرشوق الدول ّية ،ط.2006 ،1
جراهام فوللر ،مستقبل اإلسالم السيايس ،ترجمة :مح ّمد عثامن خليفة ،القاهرة ،مركز جامعة القاهرة للغات والرتجمة ،ط ،2012 ،1ص .128
حامد حسان وآخرون ،مواجهة الفكر املتط ّرف يف اإلسالم (مناقشة موضوع ّية ألفكار جامعة التكفري والهجرة من واقع سجالت املحكمة)،
سلسة اإلسالم دين العقل ( ،)1مطبعة الجبالوي.1980 ،
حسن حنفي ،الدين والثورة يف مرص -الجزء الخامس (الحركات الدين ّية املعارصة) ،القاهرة ،مكتبة مدبويل.1988 ،
زينب رضوان :املعارضة السياس ّية يف الفكر اإلسالمي ،الفيوم ،دار العلم للنرش والتوزيع.2005 ،
سيد قطب ،معامل يف الطريق ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة الرشع ّية السادسة.1979 ،
عبداملنعم منيب ،الحركات اإلسالم ّية بعد الثورة املرص ّية ،القاهرة ،الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،ط.2012 ،1
عيل أسعد وطفة ،العنف والعدوان ّية يف التحليل النفيس ـ مكاشفات بنيو ّية يف سيكولوج ّية العدوان ّية عند فرويد ،دمشق ،منشورات الهيئة
العا ّمة السور ّية للكتاب.2008 ،
قدري حفني ،العنف بني سلطة الدولة واملجتمع ،القاهرة ،الهيئة املرص ّية العا ّمة للكتاب.2012 ،

ثانياً :املجالت والقواميس
أحمد زايد ،من استمالك الكاريزما النبو ّية إىل استمالك الحداثة ،القاهرة ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،العدد
( )289أكتوبر .2014
حسن يوسف طه ،النص سلطة وسطوة وتدمري لأل ّمة ،القاهرة ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،العدد ،293فرباير .2015
سامح فوزي ،قاموس املصطلحات السياس ّية ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط.2012 ،1
طارق املهدوي ،النشأة السياس ّية للحركة العامل ّية املرص ّية ،القاهرة ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،العدد ()311
أغسطس .2016
مح ّمد ف ّياض ،سيكولوج ّية الجامعات اإلسالم ّية ،مجلة الثقافة الجديدة ،القاهرة ،الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،العدد ( ،)289أكتوبر .2014
مراد محمود حيدر ،الجهاد الخاطئ لدى الجامعة اإلسالم ّية ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،العدد ( )289أكتوبر .2014

ثالثاً :املواقع اإللكرتون ّية
رىب شيشتاوي ،تعريف العنف ،عىل الرابط االلكرتوين التايل:

تعريف_العنفhttp://mawdoo3.com/

زيك امليالد ،كيف يظهر العنف يف سلوك الجامعات؟ ،موقع الحوار اليوم بتاريخ  ،2011/7/8عىل الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www. :
alhiwartoday.net/node/1360

72

عامر صالح ،العنف بني ماهيته السوسيولوج ّية وجذوره السيكولوج ّية والرتبو ّية ،الشبكة العرب ّية العامل ّية ،أفكار ودراسات ،عىل الرابط
اإللكرتوين التايل:
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7042181726-05-03-2012مح ّمد وقيدي ،التحليل النفيس لظاهرة العنف ،عىل الرابط اإللكرتوين التايل:
http://www.maaber.org/issue_august11/depth_psychology2.htm
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دور المركز ّية الغرب ّية في صناعة خطاب الكراهية
بين الشعوب
الهوية والعنف :وهم المصير
قراءة في كتاب أماريتا سين(،)1
َّ

()2

مصطفى بن تمسك

 السياقات التاريخ ّية والسجال ّية للكتابهذا الكتاب هو يف األصل مجموع ّ
ست محارضات قدّمها أماريتا سني  Amartya Senيف جامعة بوسطن يف الفرتة
ما بني نوفمرب  2001وافريل  ،2002حملت هذه الدروس عنوان« :مستقبل الهو ّية» .يتنزّل هذا الهاجس ضمن سياقيني:
األ ّول تاريخي ،والثاين نظري.
يحيل السياق التاريخي مبارشة إىل أحداث الحادي عرش من سبتمرب يف أمريكا ،وما اقرتن بها من سجاالت واتهامات
تكتف التحليالت األيديولوج ّية عند هذا الحدّ ،بل
وضعت اإلسالم «الجهادي» يف دائرة القنص واملطاردة األطلس ّية .ومل ِ
نراها قد ع ّممت الخطر الذي بات ميثله اإلسالم عموماً واملسلمون ّ
بكل أطيافهم عىل األمن القومي األمرييك.

 1ـ أمارتيا كومار سين ولد عام  1933في دكا عاصمة بنغالدش ،وأنهى دراسته األولى هناك ،ث ّم تنقل بين جامعات متع ّددة ليحصل على الدكتوراة من جامعة كامبرديج ،ث ّم
تنقل للتدريس في جامعات عالميّة مرموقة ،منها عميداً لكليّة ترينيتي في جامعة أكسفورد من عام  1998إلى  .2004وهو يعمل حاليّاً أستاذاً لالقتصاد في جامعة هارفارد .حاز
على جائزة نوبل لالقتصاد في عام  1998عن دراساته المتصلة باالقتصاد والرفاه االقتصادي ،ورغم أنَّه اقتصادي بالدرجة األولى ،لكنّه لم يحصر مؤلفاته في ذلك المجال،
فقد ألف في السياسة ونظريّة العدالة وفي علم االجتماع .من مؤلفاته:

● L’Idée de justice, Flammarion, 2012.
● L’Inde. Histoire, culture et identité, Odile Jacob, 2007.
● Identité et violence, Odile Jacob, 2010.
● Rationalité et liberté en économie, Odile Jacob, 2005.
● La Démocratie des autres: pourquoi la liberté n’est pas une invention de l’Occident, Rivages poche, 2006.
● L’économie est une science morale, La Découverte, 2004.
● Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Odile Jacob, 2003
● Repenser l’inégalité, Points, 2012.
● Éthique et économie, PUF, 2012.
● Commodities and Capabilities, OUP India, 1999.
● Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation, OUP Oxford, 1990.
● Choice, Welfare and Measurement, Harvard University Press, 1997.
 2ـ سوف نعتمد جزئياً على الترجمة العربيّة التالية:
 أماريتا سين ،الهويّة والعنف :وهم المصير الحتمي ،ترجمة :سحر توفيق ،سلسلة عالم المعرفة ،نشر المركز الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،يونيو  .2008وأيضاً على الترجمة الفرنسيّة التالية:
Amartya Sen, Identité et Violence, Traduit de l’anglais par Sylvie Kleiman-Lafon, Paris, Editions Odile Jacob, 2007.
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ير ّد أماريتا سني عىل هذه االدّعاءات ويحاول تنسيبها ،وينقد بشدّة تضخيم الخطر «اإلسالموي» عىل األمن القومي
الغريب ،ويعتربه ّ
مخططاً لتورية املعضالت البنيو ّية التي بات يتخ ّبط فيها النظام الرأساميل الكوكبي بعد انفراده بإدارة العامل.3
فجرته أحداث الحادي عرش من سبتمرب ،2001
ينخرط االقتصادي والفيلسوف البنغايل ضمن النقاش الكوين الذي ّ
بعد أن أدرك بحدس املثقف االسترشايف َّأن العامل الغريب ق ّرر الدخول يف املرحلة الثانية من إعادة تشكيل العامل .عل ًام َّأن
املرحلة األوىل بدأت مطلع تسعينات القرن املايض ،حني انهارت اإلمرباطور ّية السوفيات ّية ،وانفردت الواليات املتحدة بحكم
العامل ،معلنة ميالد «النظام العاملي الجديد».4
تتمثل عناوين املرحلة الثانية التي بدأت مطلع القرن الحادي والعرشين يف إيجاد تربيرات كافية و«مقنعة» للتدخل
يف مناطق الرثوات الطاق ّية وحيازتها نهائ ّياً ،وهو املخرج الذي كانت تحتاجه الرأسامل ّية العامل ّية لحل أزماتها الدور ّية.
تفتقت العبقر ّية األمريك ّية عن سيناريو الحادي عرش من سبتمرب الدرامي ،يف مسعى لتحميل مسؤولياته  -كام هو
ثم
معروف  -إىل ثقافة الرشق األوسط الدمو ّية ،وهو االدعاء الذي ر ّوجته كون ّياً اإلدارة األمريك ّية أثناء حكم املحافظنيّ .
قامت بتجنيد أبواق دعايتها من مثقفني وإعالميني وفنانني ،إلثارة مشاعر الرعب من هذا الرشق األسطوري والدموي،
ومن هذا الدين الذي ّ
يحضهم عىل قطع رؤوس الغربيني لنيل الرضاء اإللهي .وهكذا بدأ تنفيذ ما كان يس ّميه «صقور»
اإلدارة األمريك ّية« :مرشوع الرشق األوسط الكبري».
دخل العامل يف عهد الرصاعات الهوو ّية ،الذي كان صامويل هنتغتون قد رسم مالمحه بشكل توقعي منذ بداية
ثم أردفه بعد أحداث
تسعينات القرن املايض يف كتابه« :صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العاملي» (ّ .)1996
الحادي عرش من سبتمرب بكتاب هووي رصيح ،بعنوان :من نكون؟ تحديات الهو ّية القوم ّية األمريكية (.5)2005
ين ّبه سني النخبة األمريك ّية والغرب ّية عموماً إىل الرت ّيث وعدم االنسياق وراء إعادة إنتاج خطاب الكراهية والتمييز
العنرصي والثقايف والحضاري بني الشعوب ،والعمل عىل التح ّرر من أوهام املركز ّية الغرب ّية التي دفعت الغرب إىل تربير
عدوانه املتك ّرر عىل بق ّية شعوب العامل.
فض ًال عن السياق التاريخي والحراك الجيو-سيايس الذي عرفه العامل بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب ،يتنزّل
كتاب« :الهوية والعنف ضمن سياق نظري شهده الفضاء األنغلوسكسوين ،وذلك بعد صدور كتاب نظر ّية العدالة لجون

 3ـ أماريتا سين ،الهويّة والعنف :وهم المصير الحتمي ،ترجمة :سحر توفيق ،سلسلة عالم المعرفة ، ،نشر المركز الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،يونيو ،2008
ص .90
 4ـ أمارتيا سين.
& 5 . Samuel Phillips Huntington, the Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New Yor, Simon
Schuster, 1996.
- Who are we? The challenges to America’s national identity, New York, Simon & Schuster, 2005.
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رولس ،6وما أعقبها من ردود فعل صدرت عن زمرة من الفالسفة األنغلوسكسونيني املدافعني عن أولو ّية االنتامء الجامعتي
(ماك إنتاير-مايكل ساندال ومايكل والتزر وتشارلز تايلور)ّ .7
يتدخل سني يف هذا النقاش الليربايل /الجامعتي ،وينحاز إىل
الفريق األ ّول ،لكن مع بعض التحفظات ،وين ّبه الجامعتيني إىل عدم إجبار األفراد عىل الوالء ملجتمعاتهم األوىل ،ومتكينهم
من هامش أكرب من االختيار بني الثقافات والحضارات التي تتفق ورؤاهم للعامل.
 يف الرد عىل التقسيامت الهوو ّية والحضار ّية والدين ّية للشعوبال تثار قضايا الهو ّية إلاّ يف حال تهديدها واستفزازها ،ودون ذلك ّ
تظل الهو ّيات يف حالة سكون واستقرار ،حتى أ َّننا ال
ننتبه إىل وجودها وأهميتها ،طاملا ال تش ّكل معطى حيو ّياً يف حياتنا العاد ّية .ولكن حاملا يأتيها الخطر من الخارج ويجربنا
اآلخر عىل التامهي به والخضوع إىل منط حياته وتبنّي رؤيته للعامل وتكييف سلوكنا بحسب سلوكه ،تستيقظ فينا عندها
مشاعر املهانة واالستعباد ،فنشعر بقفدان خصوصياتنا ،تلك التي صنعت عوائد حياتنا ومنحتنا إحساساً باألمان الوجودي
واالستقرار الجامعي .وعندها فقط نفهم َّأن ما ندافع عنه ليس مج ّرد هو ّية مهدّدة بالتاليش وبالتبع ّية لآلخر ،بل هي
ح ّريتنا وطريقة وجودنا يف العامل ،ومن ّمثة مصرينا .لهذا فال نعجب من اقرتان مطلب الدفاع عن الهو ّية بالعنف ّ
بكل
أشكاله وتجلياته ،إذ يتعلق األمر بالرصاع األبدي بني الحر ّية والعبود ّية ،بني الخصوص ّية والغري ّية ،بني األنا واآلخر ،سواء
أكان فرداً أو جامعة .ولكن هل تفادي التع ّرض للعنف اآلخر الهووي (مبعنى الوجودي والحيوي معاً) يحتّم علينا االنغالق
يرتصدنا للهيمنة عىل وجودنا وحياتنا؟ أليست
عىل ذواتنا الصغرى وخصوصياتنا الضيقة ،واالحرتاز من اآلخر الذي ّ
الهو ّية ،يف هذا السياق ،هي سجن «حاميئ» نختفي وراء أسواره حتى ال يباغتنا اآلخر؟ هل الحفاظ عىل الهو ّيات ،مبعنى
الخصوص ّيات ،هدفه االحتامء وراء ذوات مستقلة أو جامعات وقوم ّيات «نق ّية» ال تخرتقها الدماء «الغريبة» (الدولة-األ ّمة
األوروب ّية منوذجاً)؟
هنا تحديداً تكمن معضالت الهو ّية :فنحن مجبورون عىل نسج هو ّيات فرد ّية وجامع ّية من أجل التميز والتف ّرد،
َّ
ألن ذلك هو رشط اإلبداع واالختالف .عل ًام َّأن املعنى املوجب للهو ّية ليس التامهي بالجامعات الجاهزة والوالء لقيمها
وعاداتها ،بل االنتامء إليها دون التامهي بها بشكل سلبي .مبعنى َّأن الفرد باعتباره غري قادر عىل نحت هويته القاعد ّية
(إرثه البيولوجي ووارثه الثقايف) بنفسه ودون أن تعطى له هذه املوروثات مسبقاً ،إلاّ أ َّنه مطالب فيام بعد بإعادة تشكيل
ذاته واختيارات حياته الفرد ّية عىل ضوء هامش وحقوق االختالف التي يسمح بها املجتمع .وهذا هو معنى «الحر ّية
املوجبة» كام صاغها إسحاق برلني واستعادها أماريتا سني وتشارلز تايلور .وتعني بلغة سني َّأن املجتمع مثلام هو مطالب
مبنح أفراده هو ّية قاعد ّية تضفي عىل وجودهم الرشع ّية واملعنى ،فهو أيضاً مطالب بتوفري «اإلمكانات» 8والحر ّيات
املوجبة ،حتى يختار األفراد منط الحياة الج ّيدة التي يرتؤونها ألنفسهم.

6 . Jhon Rawls, Théorie de la justice, Trad.fr. Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987.
7 . Berten, André, Pablo Da Silveira et Hervé Pourtois, Libéraux et communautariens, Paris, PUF1997.
8 . Amartya Sen, Commodities and Capabilities, OUP India, 1999.
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وعليه من الحيف ألاّ نرى هامش اإلبداع الذي تنخرط فيه الذوات الحديثة ،وهي تنحت هو ّياتها املختلفة بشكل
“مرتاكب”  Superposéeحسب تعبري إدغار موران ،ال مي ّيز بني طبقة وأخرى ،أو بني ميل وآخر ،أو بني انتامء وآخر...ملاذا
نغض الطرف عن ّ
ّ
كل ميوالتنا التي تش ّكل هو ّيتنا املرتاكبة ،و ُنبقي فقط عىل ُبعد أحادي يف شخصيتنا :عىل غرار ال ُبعد
الديني مث ًال أو القومي أو اللغوي أو العرقي أو اللوين أو املثيل...إلخ؟ هل يضمر هذا االختزال املفتعل رؤية ما للعامل؟ هل
تنبع من األيديولوجيا أم من املعرفة املوضوع ّية؟
كل العنف املس ّلط عىل ذواتنا هو هذا االختزال الذي يردّنا إىل مج ّرد كائنات ّ
مسطحة ،خالية من ّ
َّإن مر ّد ّ
كل
كل املفاجآت ومن ّ
عمق ،ومن ّ
كل االختالفات ،كائنات يراد لها أن تكون منسجمة ومتامثلة حتى تكون أو تستحق صفة
«العاقلة» أو «السو ّية»َّ .
وكأن التنويع يف االختيارات وامليوالت واالندفاع نحو إشباعها مخالف لنواميس االنضباط والتعقل
واألخالق .لهذا تفرتض أجهزة الرقابة والتقييد والتصنيف أن نصنف السلوكات وامليوالت والوالءات الفرد ّية بحسب س ّلم
خاصة ّ
لكل حاالت
تفاضيل أخالقوي أو عقائدي ،حتى يسهل عىل السلطة املاد ّية والرمز ّية التحكم يف الرقاب والتصدي ّ
التم ّرد والخروج عن طور القطيع.
يتبني حينئذ َّأن اختزال األفراد والجامعات يف هو ّيات أحاد ّية ،والدفع بها إىل االنغالق والرنجس ّية ،يخدم بالدرجة
األوىل مصلحة السلطة ومها ّمها يف ضبط ميوالت األفراد وانتامءاتهم .أ ّما الغاية ،فهي استباق ّ
مخططاتهم وإحصاء حركاتهم
وسكناتهم وإبقاؤهم داخل هذه األسيجة الض ّيقة وإرهابهم من االنفتاح عىل اآلخر .والنتيجة هي تنامي مشاعر الفوبيا من
«إن العنف ينمو عندما ن ّعمق إحساساً بالحتم ّية حول هو ّية ُيزعم أ َّنها فريدة وغالباً
اآلخر (حالة الغرب اليوم) .يقول سنيَّ :
مقاتلة (َّ ،)...إن فرض هو ّية فريدة زع ًام هو غالباً أحد املك ّونات الحاسمة من «الفن القتايل» إلثارة املواجهات الطائف ّية».9
بالنسبة إىل سني ال يتعلق إشكال الهو َّية يف عالقتها بالرصاع والعنف بني املجتمع والسلطة وبني اطياف املجتمع
الواحد فحسب ،بل أيضاً بني الفرد والسلطة ماد ّية كانت أو رمز ّية .إذن فأصل املشكل ليس حضارياً وأنرثوبولوج ّياً
فحسب ،بل يعود بنا إىل مشكلة اغرتاب الذوات يف املجتمعات ما بعد الحداث ّية .فام وقع بالتحديد من تح ّوالت جيو-
سياس ّية كربى مطلع تسعينات القرن املايضّ ،
ولعل أبرزها قيام العوملة األمريك ّية وتآكل سيادة الدولة الوطنية ،ح َّرر األفراد
من قبضة الوالء لهذه السلطة ،التي لطاملا مارست عليهم سياسة الفرز الهووي (أنطونيو نيغري) ،ودفعتهم إىل إعادة
التفكري يف انتامءاتهم ووالئهم.
لقد م ّكن التح ّرر ما بعد الحدايث األفراد من حر ّيات انتامئ ّية جديدة إىل مجموعات وأطياف وطوائف وجمع ّيات
ورابطات ومنتديات وعقائد وميوالت جندر ّية وشبكات تواصل ّية افرتاض ّية ،مل تكن لتظهر لوال تف ّكك سلطة الدولة-األ َّمة
وضمور رقابتها عىل األفراد .مل يعد مستساغاً الحديث اليوم عن مجتمع متجانس ومتضامن عضو ّياً (حسب سبنرس
ودوركايم) ،بل عن “حشود”  .Multitudeيقول نيغري /هاردت الحشود« :هي كرثة ،ومجموعة من الفرد ّيات ،ولعبة
مفتوحة من العالقات ،ليست متجانسة وال أيضاً مساوية لنفسها ،بل هي متاميزة ،وقابلة يف الوقت نفسه الستقبال
 9ـ أماريتا سين ،الهويّة والعنف :وهم المصير الحتمي ،ترجمة :سحر توفيق ،سلسلة عالم المعرفة ،نشر المركز الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
يونيو  ،2008ص .9
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املختلفني عنها .بينام تنحو بنية الشعب إىل االنغالق والتجانس حول الهو ّية الواحدة والنهائ ّية ،وال يطرح االختالف إلاّ
يف تعارض مع الهاجس الهووي ،بحيث َّأن ما يقع خرج دائرة التعريف هو مخالف وليس مختلفاً ،وتجب إ َّما إزاحته أو
احتواؤه .أ َّما الحشود ،فتنفتح عىل التاميزات وتهضمها .الشعب هو بالتعريف بنية تأليف ّية متجانسة ُمع َّدة للسيادة».10
هكذا تحللت البنى العضو ّية والتضامن ّية للمجتمعات الكالسيك ّية مبج َّرد ضمور سلطة الدولة-األ َّمة األوروب ّية ،ومقدم
العرص العوملي.
أثار تراجع الدور التقليدي للمجتمع ردود فعل زمرة من الفالسفة األنغلوسكسونيني عرفوا لدى خصومهم
بـ”الجامعتيني” .Communautariens
أ) يف الر ّد عىل «الجامعتيني»:
«الجامعت ّية» هي نزعة فلسف ّية وليست حركة اجتامع ّية أو سياس ّية أو عقائد ّية .وقد ظهرت كر ّد فعل نقدي عىل
وتضم زمرة من األكادمييني الكنديني واألمريكيني ،وهم :مايكل ساندال ومايكل
«نظر ّية العدالة» ( )1971لجون رولس.
ّ
والتزر وماك إنتاير وتشارلز تايلور.
يدافع الجامعتيون عن أولو ّية التنظيم الجامعي وقداسة التاريخ والتقاليد الجامع ّية عىل الحر ّيات الفرد ّية العشوائ ّية
والفوضو ّية .فالفرد ال يكتمل إلاّ داخل مثل الوحدة االجتام ّعية ومفهوم الخري املشرتك« .فاملشرتك هو الذي يحقق اإلنسان
كنوع ال كفرد».11
متثل الجامعة إذن الرمز األعىل للخري املشرتك .ففي كنفها يستويف األفراد ُمثلهم الفرد ّية ويشبعونها .وتجدر اإلشارة
إىل َّأن املقصود من “املشرتك” ليس فقط “املعايري واملامرسات ،بل أيضاً الروابط السيكولوج ّية العميقة ومختلف صريورات
النمو التي بواسطتها ينغرس األفراد يف السياق الجامعتي ويندمجون محققني اجتامعياتهم”.12
متثل النزعة الجامعت ّية بالنسبة إىل سني عودة مسترتة وحنيناً إىل التشكيالت ما قبل الحداثية التي عفى عليها الزمن،
ذلك َّأن املدينة التي يعتربها الجامعتيون سابقة يف غاياتها عىل األفراد اقتداء بأرسطو ،مل تعد ذلك الفضاء العائيل واألرسي
الذي تد ّرج يف الكثافة السكان ّية حتى بلغ مستوى املدينة ،بل أضحت هذه املدن العمالقة والذك ّية  Megapolisالتي
تتح ّكم فيها الربمج ّيات الرقم ّية واألقامر االصطناع ّية.

10 . Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Paris, Exils, 2000, p.140.
11 . Delaney, C.F. Rowman and Littlefield Publishers, the Liberalism - Communitarianism Debate.INC. United States
of America, 1994 Introduction, op. cit., p.IX.
12 . Nancy L. Rosenblum, «Romantic Communautarism: Blithedale Romance versus the Custom House», in the

Liberalism-Communautarianism Debate, op. cit. p. 59.
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وعليه فطاملا تغيرّ فضاء املدينة ،وحيث مل يعد الناس ينتظمون داخل مجتمع متجانس ومغلق ،بل داخل «حشود»
تجمعها مشرتكات جديدة ،فاألوىل أن نعيد التفكري يف «إمكانات» 13أخرى مبوجبها يتاح ّ
لكل فرد االختيار بني أمناط متن ّوعة
من الحياة الجيدة التي يرتئيها.
يؤسس سني رؤية للعدالة واإلنصاف يف تباين مع النفعان ّية والرولس ّية والجامعت ّية .ويسحب هذه الرؤية القامئة عىل
ّ
متكني األفراد من االختيار بني عدّة ممكنات عىل ّ
كل مجاالت الحياة بدءاً باالقتصاد إىل السياسة إىل الثقافة .وما يه ّمنا
يف هذا الصدد هو تطبيقات نظر َّية «املمكنات» أو الحر ّيات الفرد ّية ألمناط الحياة املتعدّدة يف مجال الرموز والثقافات
وبالتحديد حر ّية اختيار األديان والثقافات والحضارات كام يجب أن تتاح ّ
لكل األفراد ،حتى يتح ّرروا من «االحتجاز
الحضاري» 14ومن “االنعزال الهووي” ،ذلك َّأن هو ّيتنا مر ّكبة بشكل مدهش“ ،ففي حياتنا العاد ّية نرى أنفسنا أعضاء لعدد
متن ّوع من الجامعات )...( .فالشخص الواحد قد يكون دون أيّ تناقض ،مواطناً أمريك ّياً من أصل كاريبي وينحدر من أصل
أفريقي ومسيح ّياً وليربال ّياً ،وامرأة أو رج ًال ،ونبات ّياً وعداء للمسافات الطويلة ،ومؤرخاً ومعل ًام وروائ ّياً ومنارصاً لقضايا املرأة
وطبيع ّياً يف عالقته بالجنس اآلخر ومؤمناً بحقوق املثليني ،ومح ّباً للمرسح ،ومناض ًال من أجل قضايا البيئة ،ومشجعاً للعبة
التنس ،وعازفاً ملوسيقى الجاز ،ويعتقد يف وجود مخلوقات خارج ّية ميكن التواصل معها ( .)...واعتباراً لهويتنا املتعدّدة
بشكل ال مف ّر منهَّ ،
فإن علينا أن نق ّرر األهم ّية النسبية لصالتنا وانتامءاتنا املختلفة يف أيّ سياق بعينه”.15
يرفض سني عىل غرار هابرماس أن تكون للثقافة املجتمع ّية -السابقة واملحدّدة لوجودنا -أ َّية قيمة إلزام ّية خارج ّية
علينا ،لكوننا ذوات ح ّرة ومتساوية يف الحقوق والواجبات ،بحيث ال تعدو هذه الثقافة أن تكون سوى “إحدى امليوالت
الفرد َّية من الدرجة العليا» وفق عبارات هابرماس .16يتعينّ أن يتولىّ األفراد مصريهم الثقايف بأيديهم بعد زوال ّ
كل
توجه أرواحهم وتتح ّكم يف أجسادهم .واملقصود باملصري الثقايف هو التح ّرر من
الحتم ّيات والهيئات والوصايا التي كانت ّ
“االحتجاز الثقايف” الذي فرضته علينا الثقافة-األم والهو ّية القاعد ّية والجرأة عىل اختيار االنتامء الثقايف وعدم تجريم
االنسالخ والرتحال الثقايف والعقائدي ،عندما ال تستجيب الثقافة-األم إىل آمالنا وتطلعاتنا.
وعىل النقيض من الطرح الجامعتي ال تك ّرس الحقوق الثقاف ّية املنشودة إعادة غرس الفرد يف محيطه الثقايف-األم ،بل
ّ
ترشع تح ّرره من ثقل الثقافات الجاهزة مبنحه حر ّية االختيار بني البقاء واملغادرة دون إكراه أو مالحقة أو تجريم .ال
يتعلق الرهان هنا بالحفاظ عىل وحدة جامع ّية زائفة عىل وشك السقوط أو بإرغام األفراد عىل الوالء لرتاث ولتاريخ قد
يكونون هم ضحاياه ،بل الحفاظ بالدرجة األوىل عىل حرمة األفراد وحر ّية اختيارهم .17من هذا األفق تخضع الحقوق

13 . Amartya Kumar Sen, commodities and Capabilities, OUP India, 1990.
14 . Amartya Sen, Identité et Violence, op.cit, p. 34.
15 . Ibid, p 11.
16 . Jürgen Habermas, Une époque de transitions, Paris, Fayard, 2005, p.220.
17 . Ibid. p.222.
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الثقاف ّية لل ّروح الفردان ّية الليربال ّية وليس لروح جامعة قبل ّية مهيمنة عىل األفراد .فالحق الثقايف يجب أن يك ّرس الحق
الفردي ويعزّز هامش الحر ّيات بدل أن يق ّلصه بفرض الوالء والطاعة ألنظمة سلطو ّية متداعية ومتهافتة.
ب) يف الرد عىل نظر ّية «صدام الحضارات»:
يف سياق متصل بالردود عىل االختيارات األحاد ّية املسقطة عىل األفراد ،وترشيعاً لذات الحقّ الثقايف الذي يجب أن
مينح لألفراد يف املجتمعات الليربال ّية متى وجدوا لذلك حاجة ،ير ّد سني عىل ما يصفه بنظر ّية «االحتجاز الحضاري» التي
ير ّوج لها صامويل هنتغتون.
تقوم هذه األطروحة عىل «تصنيف الناس وفقاً للحضارات املزعوم انتامؤهم إليها وقابل ّية هذا التصنيف للبقاء ()...
(وينج ّر عن مثل هذا الوضع) َّأن الناس املوضوعني داخل صناديق حضار ّية سيكونون خصوماً ،وستكون الحضارات التي
ينتمون إليها معادية لبعضها البعض».18
َّإن احتجاز الشعوب داخل «صناديق حضار ّية» جاهزة ،هو رضب من االعتداء عىل اختياراتها ،والتعاطي معها عىل
أ َّنها «قارصة» وال ميكنها االختيار سواء تعلق األمر باملجال الثقايف (الحق الثقايف) أو باملجال السيايس (الحق السيايس).
وبالتايل الوصاية عىل مصريها إلبقائها بصفة أبد ّية رهينة اختيارات من تف ّوضهم السلطة للتحدّث باسمها ،سواء أكان
رجل سياسة أو رجل دين أو رجل قانون أو حتى إذا كان طبيباً ّ
...فكل هؤالء «األوصياء» عىل اختياراتنا (العبارة لكانط)
يصادرون حقنا يف التفكري والقرار ويقدّمون لنا وصفات جاهزة ،حتى يضمنوا استمرار مصالحهم واستقرار وضع ّيات
التفاوت املعريف والطبقي بني األفراد.
وبالتميش نفسه ،وإىل الغايات نفسها ،ال يفتأ دعاة املركز ّية الغرب ّية يف تصنيف الشعوب اعتامداً عىل نظرة عنرص ّية
توصلت البرش ّية إىل إبداعه ،وأ َّنه عىل بق ّية العامل أو
ودون ّية ،تعترب الحضارة الغرب ّية والرجل األبيض تحديداً ،أرقى ما ّ
«الشعوب ّ
الطرف ّية» بتعبري سمري أمني ،االقتداء بحضارة «الغالب» وتقليد منوالها إذا رامت االلتحاق بركب «التقدّم» ،بل
بأن حضارة الرجل الغريب األبيض هي آخر ّ
بلغ األمر بفرنسيس فوكاياما (اقتداء بهيغل) االدعاء َّ
محطات التاريخ البرشي،
وبعد ذلك سيبدأ عرص االنحطاط والزوال.19
ُيح ّمل سني الغرب مسؤول ّية تقسيم العامل إىل قطبني :رشقي /غريب ،متقدّم/متخلف ،ما انج ّر عنه تربير الحركات
االستعامر ّية وما خ ّلفته اليوم من مشاعر الدون ّية واالضطهاد ،دفعت بالبعض إىل استثامرها لتأجيج الرصاعات الهوو ّية
بني الحضارات خدمة ألجندات غري دين ّية وغري حضار ّية .20كتب يقولَّ :
«إن إنسانيتنا املشرتكة تتع ّرض لتحدّيات وحش ّية

 18ـ سين ،الهويّة والعنف ،م.م ،ص .54
19 . Faukuyama, Francis, La fin de l’ histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1992

 20ـ نفسه ،ص .98
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توحد التقسيامت املتن ّوعة يف العامل يف نظام تصنيف واحد مهيمن مزعوم ،يعتمد عىل الدين أو الجالية أو الثقافة
عندما ّ
21
أو األ ّمة أو الحضارة».
وخاصة اآلسيو ّية
ير ّد سني عىل مغالطات الغربيني وادعائهم التف ّوق والسبق العلمي والذهني عىل بق ّية الشعوب
ّ
والعرب ّية واألفريق ّية ،ويبينّ َّأن الغرب «ال ميتلك األصول التجار ّية لألفكار الدميقراط ّية» .22فاآلسيويون والعرب حققوا عرب
التاريخ وقبل العرص األورويب حداثة علم ّية وسياس ّية ،طمسها املؤرخون الغربيون عمداً.
عرفت الهند وإيران واليابان يف األزمنة القدمية أشكاالً متن ّوعة من التدبري السيايس الجامعي عىل غرار النقاش العام
واالقرتاع والشورى .23لكنَّ املؤ ّرخني الغربيني غالباً ما يقفزون من تجربة اليونان القدمية إىل فرض ّية الطبيعة «الغرب ّية» أو
«األوروب ّية» املزعومة للدميقراط ّية ،وهو أمر مربك وبغيض  -حسب سني  -ألسباب ثالثة:
أ ّوالً :هناك اعتباط ّية تصنيف ّية يف تعريف الحضارات بتعبريات عنرص ّية إىل ح ٍّد كبري .هناك أيضاً نكران للصالت
الرابطة بني اإلغريق ومعارصيهم من الحضارات القدمية اإليران ّية والهند ّية واملرص ّية.
ثانياً :عرفت بعض املدن يف إيران والهند عنارص من الدميقراط ّية .وعىل سبيل املثال مدينة سوسة يف جنوب غرب
إيران ،متتّعت مبجلس منتخب وبرملان شعبي وح ّكام كان ّ
يرشحهم املجلس وينتخبهم الربملان.
ثالثاً :الدميقراط ّية ليست فقط عمل ّية التصويت واالقرتاع ،لكنّها أيضاً التشاور والتفكري بني الناس عا ّمة ( )...وعىل
سبيل املثال بعض اللقاءات العا ّمة املفتوحة املب ّكرة كان هدفها ّ
حل النزاعات بني وجهات نظر مختلفة حدثت يف الهند
يف ما ُيس ّمى املجالس البوذ ّية التي كان يرشف عىل تسيريها اإلمرباطور أشوكا.24
ويف األزمنة الحديثة حقق اآلسيو ُّيون حداثات جديرة بالتنويه والتقليد ،لكنَّ املركز ّية الغرب ّية تطمسها وتحاربها
مؤسسها يل كوان يو مثاالً للنجاح الذي تتفاخر به القا ّرة
وال تعرتف بها .وعىل سبيل املثال ،حققت سنغافورة يف عهد ّ
اآلسيو ّية عا ّمة ،حيث حافظت عىل غرار ماليزيا والهند وأندونيسيا والصني وكوريا (بلدان جنوب رشق آسيا عا ّمة) عىل
زخمها العرقي وتن ّوع هو ّياتها وهي تخوض معارك البناء واإلقالع العلمي واالقتصادي .يف حني فشلت دولة كفرنسا يف
إدارة التع ّدد الثقايف والعرقي ،ما أسفر عن أحداث عنف أليمة سنة  ،2005تبعها بعد ذلك تنامي الحركات األصول ّية فوق
أراضيها .25وبدورها ،حققت اليابان «معجزة» حداث ّية ارتكزت باألساس عىل نرش التعليم ومقاومة األم ّية .يف  1892صدر
21 . Amartya Sen, Identité et Violence, op.cit, 16.

 22ـ سين ،الهويّة والعنف ،م.م ،ص .65
23 . Amartya Sen, La démocratie des autres: Pourquoi la démocratie n’est pas une invention de l’occident, Paris,
Payot, coll. « Manuels », 2005, p.86

 24ـ سين ،الهوية والعنف ،م.م ،ص ص ( 63-64بتصرف) .لمزيد من االطالع انظر:
Amartya Sen, L’Inde, Histoire et culture, Paris, Odile Jacob, 2007.
 25ـ سين ،الهويّة والعنف ،م.م ،ص .100
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املرسوم الرئيس للتعليم معلناً نهضة اليابان وقدرته عىل ولوج عرص الحداثة .وهو ما عبرّ عنه بوضوح كيدو تاكايويش
أهم مهنديس هذه الحداثة بقولهَّ :
«إن شعبنا ال يختلف عن األمريكيني أو األوروبيني املعارصينَّ .إن األمر كله يتعلق
أحد ّ
بالتعليم أو نقص التعليم».26
خامتة
ال تقرتن الهو ّية بالعنف يف ّ
كل األحوال ،بل فقط عندما ُتصاب الهو ّية بالرنجس ّية ،ومتيل إىل االنغالق والدوران حول
محورها ،وعندما ترفض االنفتاح عىل الغري ّيات اعتقاداً منها يف «الكامل» و«الطهر ّية» (الهو ّية العرب ّية اإلسالمية منوذجاً).
واملدهش هنا هو َّأن الغرب الذي يزعم الكون ّية ،وقع بدوره يف محظور املركز ّية الهوو ّية ،فجعل نفسه مركزاً
تشع منه األنوار وبق ّية العامل أطرافاً تابعة غري قادرة عىل إنتاج حداثات مخصوصة .والنتيجة هي تنامي مشاعر الظلم
ّ

والتجاهل وعدم االعرتاف والرغبة يف االنتقام وحرب األعراق واألديان.27

 26ـ نفسه ،ص .116
 27ـ نفسه ،ص .146
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العنف والفساد والتنمية ودراكوال التخلف
قراءة في كتاب
()1
في ّ
ظل العنف :السياسة واالقتصاد ومشكالت التنمية ()2013
محمد ممدوح
 ّ

تدور من حولنا أحداث عامل ّية متشابكة ال نستطيع فهمها أو تربير وقائعها نظراً لوجود حلقة مفقودة عىل الدوام
يحيط من حولها التعتيم الكامل من قبل األجهزة املعن ّية لدرجة ال ميلك معها املثقف أ َّية قدرة عىل التفسري أو التربير،
ف ُيذعن لقرارات ال يعلم لها مصدراً وال سبباً ،ويحاول تصدير علم زائف عن جهل محقق خوفاً من اإلعالن عىل املأل أ َّنه
ال يفهم ما يحدث ،وهذا لألسف ّ
خاصة يف عاملنا الثالث ،إذ يتصدّرون مشهد الفتوى والفهم ،يف حني
كل ما تفعله النخبة ّ
أ َّنهم ال ميلكون من هذا الزعم قلي ًال أو كثرياً.
من هذه القضايا التي تثري الذعر واإلرباك عىل سبيل املثال ،قض ّية صندوق النقد الدويل واختالف معامالته من
دولة إىل أخرى ،وفق آل ّية ّ
منظمة ومحكمة يجهلها العا ّمة مبا فيهم من نخب ومثقفني ،هذه القض ّية ال ميكن فهمها إلاّ
يف إطار هذا الكتاب الذي يبحث عن العالقة الثنائ ّية بني العنف والتنمية من ناحية ،والعالقة التداخل ّية التي تربط الدول
ويفس غوامض ما مل تفهمه العا ّمة ،وما مل تدركه النخبة ،وما
ّ
باملؤسسات الدول ّية كالبنك الدويل من ناحية أخرى ،ل ُيوضح رّ
رصح به الساسة.
مل ُي ّ
اختصوا مبثل تلك الدراسات
وتأيت أهم ّية هذا الكتاب من محورين ها ّمني :املحور األ ّول ميثله مح ّررو الكتاب الذين ّ
وط ّبقوها كدراسات ميدان ّية عىل بعض الدول يف العامل لدعم وجهة نظرهم يف الرتابط بني العنف وإحداث التنمية وتأثري
األ َّول سلباً عىل الثاين لدرجة قد تصل إىل ح ّد املجاعة يف بعض الدول ،كام هو كائن يف الصومال عىل سبيل املثال ،أو كام
هو ممكن الحدوث للكونغو أو بعض الدول اإلفريق ّية األخرى.
هؤالء املح ّررون يعدّون علامء يف هذا املجال ،فدوغالس نورث ( 1920ـ 2015م) هو اقتصادي وأكادميي أمرييك
حصل عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام 2003م ،وكان أستاذاً يف اآلداب والعلوم بجامعة واشنطن يف سانت لويس ،كام كان
املؤسيس
مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد ،وله اثنا عرش مؤلفاً ،منها كتاب شهري اسمه:
«املؤسسات والتغيري ّ
ّ
خبرياً بارزاً يف ّ
واألداء االقتصادي» ،صدر عام .1990
 - 1تحرير :دوغالس س .نورث ،جون جوزيف واليس ،ستيفن بي .ويب ،باري ر.وينغاست ،ترجمة :د .كمال المصري ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،سنة 2016م.
والعنوان األصلي للكتاب:
- In The Shadow Of Violence: Politics, Economics, and The Problems of Development, Edited By: Douglass C.North, John Joseph
Wallis, Steven B.Wabb, Barry R. Weingast, Cambridge University Press, USA,
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متخصص ىف املال ّية العا ّمة للحكومات
أ ّما جون واليس ،فهو أستاذ االقتصاد يف جامعة مرييالند ،ومؤ ّرخ اقتصادي
ّ
األمريك ّية ،وقد وضع مع دوغالس نورث وباري وينجاست إطاراً مفاهيم ّياً لدراسة اقتصاد ّيات التنمية يف الدولة النامية
يف كتابهم «العنف واألنظمة االجتامع ّية» الصادر عام  .2009أ ّما ستيفن ب .ويب ،فهو خبري اقتصادي عمل لدى البنك
الدويل أكرث من عرشين عاماً ،وما زال يعمل لديه حال ّياً مستشاراً .أ ّما باري وينجاست ،فهو أستاذ يف قسم العلوم السياس ّية
بجامعة ستانفورد ،وخبري اقتصادي بارز يف معهد هوفر بالجامعة ذاتها ،وعضو األكادمي ّية األمريك ّية لآلداب والعلوم ،وله
عدّة مؤلفات ها ّمة يف املجال ذاته.
أ ّما محور األهم ّية الثاين لهذا الكتاب ،فينبعث من قضاياه الرئيسة التي يحاول عالجها ويبسطها لعموم املثقفني،
حيث جدل ّيات عدّة وثنائ ّيات مختلفة :العنف والتنمية...السلم والتقدّم...النهضة االقتصاد ّية والفساد اإلداري ...الجامعات
املسلحة وأمن املجتمع ...وغريها من الثنائ ّيات التي حاول الكتاب العروج عليها ال تقدمياً لحلول مّ
وإنا استقراء للواقع
واسترشافاً لشكل املستقبل.
ويتك ّون الكتاب من عرشة فصول ،تربطها وحدة عضو ّية تتمثل يف وحدة املوضوع واملضامني واملشكالت التي تبحثها،
حيث تحديد املصطلحات واملفاهيم ،وحيث إطار عام يربط تلك املشكالت بنسيج واحد ،وحيث ميتلئ الكتاب بالجداول
التي تبينّ حجم الجامعات املسلحة القانون ّية وغري القانون ّية يف الدول التي اتخذها منوذجاً لتوضيح الصلة بني العنف والتنمية
يف تلك املجتمعات ،كام مل يفت مح ّرري الكتاب التأكيد عىل مالزمة التخلف االقتصادي للحروب والرصاعات الداخل ّية.
ينبعث التساؤل األ ّول عن األنظمة االقتصاد ّية املختلفة التي تنتهجها الدول وأثر األنظمة السياس ّية يف اختيار األمناط
االقتصاد ّية املتبعة ،حيث األنظمة املقيدة ،والنظام املفتوح ،حتى تلك األنظمة املقيدة تنقسم إىل عدّة أقسام :أنظمة
مقيدة ّ
هشة ،وهي التي يغزوها العنف ويسيطر عليها متاماً ،وبالتايل تضيع تحت سياط جلاّ ديها ّكل الفرص املمكنة
للتنمية ،وأنظمة مقيدة أساس ّية ،وهي التي تتوازن فيها التنمية مع العنف بدرجة ما ،وأنظمة مق ّيدة ناضجة وهي التي
تغلبت بطريقة ما عىل العنف وأصبحت تخطو بثبات نحو األنظمة املفتوحة ،مثلام هي الحال يف تشيىل وكوريا الجنوب ّية.
ويلخص مح ّررو الكتاب تلك ّ
القضية ،العنف وأثره عىل التنمية بالقول« :لقد كان النهج القيايس يبدأ بافرتاضات
املدرسة الكالسيك ّية الجديدة التي ترى َّأن النمو سوف يحدث كلام طرحت الفرص املربحة نفسها ما مل تتدخل العوائق
السياس ّية أو االجتامع ّية ملنع األسواق من العمل بشكل طبيعي ،ويف املقابل َّ
فإن املنظور البديل الذي تقدّمه هنا يبدأ
باالعرتاف َّ
بأن جميع املجتمعات يجب أن تتعامل مع مشكلة العنف ،ففي معظم البلدان النامية نجد َّأن األفراد والتنظيامت
يستخدمون أو يهدّدون باستخدام العنف عمل ّياً لجمع الرثوات واملوارد ،وأ َّنه ال ب َّد من كبح العنف ليك تحدث التنمية .ويف
كثري من املجتمعات تكون إمكان ّية العنف كامنة ،حيث متتنع املنظامت عموماً عن العنف يف معظم السنوات ،ولكنّها ىف
بعض األحيان تجد العنف أداة مفيدة لتحقيق غاياتها ،وهذه املجتمعات تعيش يف ّ
ظل العنف (أو باألحرى تحت تهديد
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العنف) ،وهي متثل معظم التاريخ البرشي ،كام متثل معظم سكان العامل اليوم ،ويف هذه املجتمعات تحول الرتتيبات
االجتامع ّية دون استخدام العنف عرب خلق حوافز ملن ميتلكون الق ّوة لدفعهم نحو التنسيق فيام بينهم من االقتتال».2
وفق حجم هذا االقتتال ونوعه ومصريه والقدرة عىل إخامده أو إرضام ناره وزيادتها اشتعاالً تنقسم املجتمعات
إىل أنظمة مق ّيدة وأخرى مفتوحة؛ األنظمة املق ّيدة تنقسم إىل أنظمة ّ
هشة يسودها العنف والتقاتل بني أبنائها ويحكمها
ثم التآمر ألجل الوصول إىل السلطة عرب أ َّية وسيلة من ناحية أخرى ،مثل تزوير االنتخابات
النزاع املسلح من ناحيةّ ،
واالستقواء بعصابات مسلحة ،مثلام هو الحال يف الكونغو الدميوقراط ّية ،حيث أجريت انتخابات نزيهة فيها عام 2006م،
ثم تقلصت الفرص أمام أ َّية نزاهة من هذا النوع يف املستقبل.
ّ
ّمثة مشكلة أخرى تواجه تلك الدول ذات النظام املقيد الهش الذي يسيطر عليه العنف ،حيث املحسوب ّية والهوى
اللذان يسيطران عىل الحاكم ،فقد قامت سلطة موبوتو يف الكونغو عىل منظومة معقدة من املحسوب ّية ،كان يتطلب
ثم كان الوالء الشخيص للرئيس وخدمته هام طريق الوصول إىل املال
الحفاظ عليها بحثاً دامئاً عن املتملقني واملنافقني ،ومن َّ
والسلطة .يقول يونغ ويرتنر« :ارتبطت النخبة السياس ّية التي ترتبط بالحاكم بروابط الوالء الشخيص ،حيث كانت املناصب
الحكوم ّية مبنزلة مجموعة من األعطيات الجذابة عىل نحو و ّلد حافزاً كبرياً للوالء الشخيص والخدمات الشخص ّية ،ويف
املقابل كان للتابع الحق ليس فقط يف تويل املنصب ،بل أيضاً يف استغالله ملصلحته الشخص ّية .لقد كانت جميع املناصب
ترصف الحاكم ،وفوق ّ
كل يشء ،فقد كان من الرضوري أن يقوم التابع دامئاً بالتأكيد عىل والئه الشخيص
امله ّمة تحت ّ
وتقديم الخدمات الشخص ّية للحاكم ،وكان مج ّرد الشك يف فتور الوالء سبباً كافياً لإلقصاء الفوري عن املنصب».3
يف ّ
ظل هذه األوضاع املهلهلة ال ميكن السيطرة أبداً عىل العنف ألجل إحداث تنمية يف دول مثل زامبيا وموزمبيق
املؤسسات ّية القانون ّية القدرة عىل التعامل
والكونغو ،حيث وجود جامعات مسلحة خارج اإلطار القانوين ،وفقدان األجهزة ّ
خاصة إذا لجأت إليه تلك الجامعات (غري
معها ،مماّ يجعل العنف عام ًال ها ّماً ذا تأثري بالغ عىل التنمية االقتصاد ّيةّ ،
القانون ّية) للتأثري عىل سري الشؤون الوطن ّية ،وهو ما يثري القلق املتزايد لدى البنك الدويل ،حيث كانت الرسالة الرئيسة
املتض ّمنة يف تقرير التنمية عام 2011م عن الرصاع واألمن والتنمية مؤدّاهاَّ :
املؤسسات الرشع ّية والحوكمة
«أن تعزيز ّ
لتوفري األمن والعدالة وفرص العمل للمواطن هو أمر حاسم يف كرس دائرة العنف».4
يبقى التساؤل قامئاً ،إذن ،كيف ميكن مساعدة تلك الدول ذات األنظمة املق ّيدة ّ
الهشة لالنتقال إىل أنظمة مق ّيدة
أساس ّية تنعم باالستقرار نسب ّياً مماّ ميكنها من إحداث تنمية اقتصاد ّية؟
التجربة الواقع ّية تثبت َّأن مساعدة الحكومات ذات النظام املق ّيد الهش يف تحقيق ق ّوة عسكر ّية ورشط ّية قو ّية ليس
حلاّ ً سحر َّياً ملشكالت التنمية ،ففي كثري من األحيان يسمح هذا الدعم مبزيد من القمع واستخراج األرباح من املعارضني
 2ـ الكتاب محور الدراسة ،ص .10 ،11
3ـ ً
نقال عن الكتاب ،ص .105
 4ـ الكتاب محور الدراسة ،ص .102
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مماّ يعيق عمل ّية التنمية ،ولكنَّ ّ
الحل الذي ال مف ّر منه هو رضورة سيادة القانونَّ ،أل َّن وجود قدر من سيادته يخفض
العنف ويقلص فرصه ويعزّز من فرص النم ّو االقتصادي.
وبانتقال تلك الدول إىل النظام املق ّيد األسايس ميكنها تحقيق بعض التقدّم االقتصادي وإحداث تنمية متكنها من
تحقيق رفاهية مواطنيها إىل ح ٍّد ما ،مثل بعض الواليات الهند ّية ،حيث تشري الدراسة إىل أ َّنه يف والية البنغال الغرب ّية،
وبعد الهزائم االنتخاب ّية لحزب الجبهة اليساري يف العامني 2008 ،2009م ،توجد احتامل ّية بداية التح ّول إىل نظام مق ّيد
منظامت جديدة ،وعىل وجه الخصوص ّ
أكرث نضجاً ،مبعنى َّأن الفضاء الخاص بإنشاء ّ
املنظامت السياس ّية ،من املحتمل أن
يزداد بشكل كبري ،لكن لألسف يه ّدد هذا النمو املحتمل االرتفاع املفاجئ يف وترية العنف املسلح الذي يقوده املاو ّيون،
ولذا فقد ارتبط عنرص النضج يف واليتي البنغال الغرب ّية وماهارشرتا مبزيد من العنف واالنقسام السيايس ،مماّ يجعل فرص
الهند يف النمو ضعيفة بسبب إمكان ّية حدوث عنف.
إذن يتح ّكم العنف يف مصري التنمية ،بل ويف شكل الدولة ،فالدولة ّ
األقل عُ رضة للعنف واألكرث تح ّك ًام يف أطراف
النزاع ميكنها تحقيق منو اقتصادي ،مثل املكسيك ،حيث حققت نهضة كربى يف ّ
ظل نظام مق ّيد شبه ناضج ،بل هو أقرب
إىل النظام املق ّيد األسايس ،إلاّ َّأن العنف ما زال يسيطر عليها بطريقة أو بأخرى ،حيث شهد تصاعداً واضحاً يف الثامنينات
ثم مل يستطع النظام السيايس يف
والتسعينات ممث ًال يف عمل ّيات قطع الطريق والرسقة والسطو واالختطاف والقتل ،ومن َّ
البالد تقديم ٍّ
حل جذريّ ملشكلة العنف املرتبطة بالحياة اليوم ّية للمواطنني الذين يفتقرون إىل حقهم األسايس يف األمن.
لكن يبقى النظام املق ّيد األسايس أفضل من املق ّيد الهش ،ويبقى املق ّيد الناضج أفضل من االثنني.
وميكننا القول إ َّنه ال توجد باألنظمة املق ّيدة انتكاسات كربى ،بل ميكنها النمو بشكل معقول ،وحتى دون تحقيق
االنتقال إىل النظام املفتوح ،ميكنهم النمو بالسري يف أعقاب األنظمة املفتوحة ،كام هو الحال بالنسبة إىل املكسيك والهند
وزامبيا والربازيل والصني وأندونيسيا وماليزيا وفيتنام وجنوب إفريقيا ،رشيطة االستقرار السيايس لتحقيق تنمية مستدامة،
فالفلبني عىل سبيل املثال م َّرت مبنعطفني خطريين منذ االستقالل عام 1972م واستعادة الحكم الدميوقراطي عام 1986م؛
يتم تسييس الجيش وتنعدم الثقة يف القضاء ،وهذا كله مماّ يهدّد مستقبل التنمية يف البالد.
حيث مل تستقر البالد سياس ّياً ،أل َّنه ّ
َّمثة ظاهرة تحكم شكل الدول ،ميكن تسميتها بالجدل الصاعد والنازل ،حيث تتقدّم بعض الدول بعد تراجع دام
سنني ،أو ترتاجع بعض الدول بعد تقدّم واضح أحرزته ،فتنتقل بعض الدول من األنظمة املق ّيدة الناضجة إىل املق ّيدة
األساس ّية مثل تشييل يف السبعينيات ،وبنغالديش يف 2009-2007م وفنزويال يف عهد شافيز ،أو روسيا يف عهد بوتني،
لكنَّ األزمات واالضطرابات يف جمهور ّية الكونغو الدميوقراط ّية منذ تراجع موبوتو وموزامبيق يف الثامنينات نقلت هذه
املجتمعات من األنظمة األساس ّية إىل األنظمة ّ
الهشة للنظام املق ّيد.
لكن يبقى النظام الناضج هو أفضل األنظمة املق ّيدة ،ومن أمثلة الدول املنتمية إليه معظم دول أمريكا الالتين ّية
مؤسسات ّية دامئة تتوافر لها صفة الرشع ّية التي تنبع
والصني وجنوب إفريقيا والهند ،حيث ترتكز تلك الدول عىل هياكل ّ
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من الحكومة ،كام ميكنها أن تدعم مجموعة كبرية من منظامت النخبة التي توجد مبعزل عن الحكومة ،لذا توجد لدى
األنظمة املق ّيدة هيئة القانون العام التي تق ّرر املناصب والوظائف الحكوم ّية ،والعالقة بني املناصب والوظائف ،إضافة
إىل قدرتها عىل ّ
مؤسساتها لسيادة القانون.
حل النزاعات داخل الحكومة وخارجها واحرتام ّ
أ ّما النظام املفتوح ،فهو األنضج من بني هذه األنظمة ،وهو األكرث دميوقراط ّية ،حيث يعزّز مشاركة الجامعات
االقتصاد ّية والسياس ّية واالجتامع ّية التي ميكنها تنظيم وإعادة تنظيم أنفسها بإرادتها للدفاع عن مصالحها استجابة
املؤسسات الدستور ّية املناسبة تساعد ّ
لسياسات الحكومة ،ويف ّ
الخاصة القو ّية عىل ضبط استخدام
املنظامت
ّ
ظل وجود ّ
الحكومة لق ّوة الجيش والرشطة ،بحيث يكونان أداة لخدمة الدولة واالنصياع التام للسياسة العا ّمة للدولة ،هذا عىل
املؤسسايت ،أ ّما عىل املستوى الجامهريي ،فيكون االنفتاح مستداماً ىف املجتمعات املختلفة اقتصادياً وسياسياً
املستوى ّ
الكل بدون معيار ّية أو متييز أو شخصان ّيةّ ،
فالكل يفتح عىل ّ
ّ
كل ذلك يف إطار القانون وتحت رعايته
ودينياً وتعليمياً،
وسلطته الفوق ّية عىل الجميع بال استثناء.
يتم االنتقال من النظام املق ّيد إىل النظام املفتوح ،وهل يكون ذلك ممكناً؟ وما هي
يبقى التساؤل اآلن :كيف ّ
فرص تحقيقه؟
يرى املح ّررون ثالثة رشوط رئيسة لهذا االنتقال ميكن إجاملها كالتايل:
 -1سيادة القانون بالنسبة إىل النخب ،وليس سيادته فقط عىل الطرف األضعف يف املعادلة.
ّ
والخاصة يف ضوء سيادة القانون.
للمنظامت النخبو ّية العا ّمة
 -2تقديم الدعم
ّ
 -3السيطرة السياس ّية املعزّزة عىل املنظامت ذات القدرة عىل العنف ،مبا يف ذلك الجيش والرشطة.
ميثل هذا النظام دولة تشييل ،فبعد تح ّولها إىل النظام الدميوقراطي يف عام 1990م حققت تقدّماً كبرياً يف مجال
التنمية االقتصاد ّية وخفض معدّالت الفقر وتعزيز األسس الدميوقراط ّية ،وحيث تتمتّع البالد بنظام دميوقراطي قوي ال
تساوره املخاوف من االنتكاس إىل نظام استبدادي ،فقد أصبحت االنتخابات الح ّرة هي القاعدة ،وانترش عىل نطاق واسع
احرتام حقوق األفراد ،وعىل الطريق ذاتها تأيت كوريا الجنوبية ،حيث سيادة القانون عىل النخب وغري النخب.
هذه األنظمة جميعها يحكمها ويتح ّكم فيها بطريقة أو بأخرى مدى العنف السائد فيها ،ومدى قدرتها عىل التعامل
والسيطرة عىل هذا العنف ،وهو ما ميكن توضيحه يف الجدول التايل:
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النوع (النامذج)

املؤسسات االقتصاد ّية

املؤسسات السياس ّية
ّ

القدرة عىل العنف
جميع التنظيامت املتبقية
متتلك القدرة عىل العنف وال
يوجد متييز واضح بني ما هو
مدين وما هو عسكري.

األنظمة امل��ق�� ّي��دة الهشة ال يوجد متييز واض��ح بني
امل��ؤس��س��ات االق��ت��ص��اد ّي��ة
جمهور ّية
(أفغانستان،
ّ
واملؤسسات السياس ّية ،ربمّ ا
الكونغو ،هايتي)
ّ
باستثناء الرشكات املتعدّدة
الجنس ّيات املوجودة فيها.
جميع املؤسسات االقتصاد ّية،
األنظمة املق ّيدة األساس ّية
خاصة ،مرتبطة مع
(ات���ح���اد ال��ج��م��ه��وري��ات عا ّمة أو ّ
االش�تراك�� ّي��ة السوفيت ّية ـ االئ��ت�لاف وبعضها مرتبط
اململكة العرب ّية السعود ّية ـ أيضاً بالرشكات متعدّدة
الجنسيات.
تنزانيا ـ املكسيك).

املؤسسات
تخضع معظم
ّ
السياس ّية لسيطرة الدولة
التي تكون عىل سبيل املثال
دولة الحزب الواحد وتكون
أح���زاب امل��ع��ارض��ة تحت
التهديد.

املؤسسات التي
العديد من ّ
متتلك القدرة عىل العنف
تكون جزءاً من الحكومة ،غري
َّأن جزءاً كبرياً من التنظيامت
غري الحكوم ّية ميتلك القدرة
عىل العنف.

يوجد العديد من الرشكات
الخاصة وبعض الرشكات
ّ
متعدّدة الجنس ّيات ،وتكون
فرص الدخول محدودة جداً
وتتطلب اتصاالت سياس ّية.

مؤسسات سياس ّية متعدّدة
ّ
ولكنّها تعتمد عىل ترصيح
م��ن السلطة امل��رك��ز ّي��ة،
وال تستطيع العمل ّية
الدميوقراط ّية إن وجدت
تحدي القوى االقتصاد ّية
الكربى.

تسيطر الحكومة عىل معظم
التنظيامت التي متتلك القدرة
ع�لى ال��ع��ن��ف ،ول��ك��ن من
الشائع وجود استثناءات.

األنظمة املق ّيدة الناضجة
(املكسيك منذ تسعينيات
القرن العرشين ـ الربازيل
ـ جنوب إفريقيا ـ الهند ـ
الصني).

معظمها من القطاع الخاص،
األنظمة املفتوحة
(أوروب��ا الغربية ـ الواليات وتوجد قواعد غري متييز ّية
املتحدة األمريكية ـ كندا ـ تحكم ق��ي��ام أيّ مواطن
مؤسسة اقتصاد ّية
اليابان).
بتأسيس ّ
والحصول عىل الدعم القانوين
الحكومي.

توجد قواعد غري متييز ّية تسيطر الحكومة املدن ّية عىل
تحكم ق��ي��ام أيّ مواطن جميع التنظيامت التي متتلك
بتأسيس تنظيم سيايس أو القدرة عىل العنف.
االنضامم إليه.

ويفس مدى مكانة الدولة عامل ّياً وسط الدول
وفق هذا الجدول تكمن الق ّوة االقتصاد ّية والسياس ّية للدول ،بل رّ
املؤسسات واملنظامت الدول ّية من ناحية أخرىّ ،
كل ذلك بحسب مقدار التنمية التي ميكنها تحقيقه،
من ناحية ،ولدى ّ
وبحسب قدرتها عىل إثارة العنف أو السيطرة عليه والتح ّكم فيه.
يوجه مح ّررو الكتاب النقد لأل ّمة العرب ّية بالقول:
بقي سؤال أخري عن موقع العرب من هذه األنظمة ،حيث ّ
“واملجتمعات العرب ّية أنظمة مق ّيدة ،ويهيمن عليها عادة من قبل ائتالف املنظامت العسكر ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية
والدين ّية ،يف حني َّأن الرتكيبة تختلف من بلد إىل آخر ،وبعض االئتالفات تخضع لقادة أقوياء .ففي ّ
كل هذه البلدان
ائتالفات ونظم مق ّيدة ،واألحداث يف تونس التي أطلقها إشعال بوعزيزي النار يف نفسه يف ديسمرب عام 2010م ح ّركها
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افتقاد الكرامة واالحرتام من جانب نظام بن عيل للشعب التونيس ،وما تال ذلك نتيجة لألزمة التي أثارتها االحتجاجات
الشعب ّية كان إعادة تنظيم التحالف املهيمن.
يف تونس خرس بن عيل دعم الجيش وقوات األمنُ ،
وطلب منه رسعة مغادرة البالد ،وألقي القبض عىل أفراد من
عائلته واملق ّربني وأودعوا السجن.
ويف مرص فشلت الرشطة يف قمع االحتجاجات ،وعندما استجاب الجيش للدّعوة الستعادة النظام يف الشوارع ،فقد
فعل ذلك لكنَّه رفض إطالق النار ،املفاوضات التي تلت ذلك بني عنارص داخل االئتالف املهيمن يف مرص أدّت يف النهاية
تنحي مبارك.
إىل ّ
أنتجت االنتفاضة إعادة تنظيم تحالف النظام املق ّيد ،وليس إبعاد جميع الالعبني األقوياء ،شهدت مرص وتونس
تغيريات ثور ّية ،ولكن بقيت التغريات يف إطار نظم وصول مق ّيد ،وليست النظم املفتوحة قاب قوسني أو أدىن ،والدميوقراط ّية
الحديثة والتنمية االقتصاد ّية ليست النتائج املحتملة للنضال الثوري”.5
الصحة عىل اعتبار َّأن األنظمة العرب ّية يف غالب دولها متثل أنظمة مق ّيدة هشة ،مثلام هو
وهذا كالم يحمل وجهاً من ّ
الحال يف ليبيا وسورية واليمن ،ومق ّيدة أساس ّية مثلام هو الحال يف مرص وتونس ،وناضجة مثلام هو الحال يف دول الخليج
العريب ،لكنّها لألسف عرضة للعنف من جامعات مسلحة تدَّعي االنتامء للدين وتتحدّث باسمه وتعتقد خطأ النضال
ألجله ،وهم أبعد ما يكونون عن الدين ،بل هم أذرع غرب ّية مأجورة بلسان الرشق وأيادي أبنائه.
نخلص من ذلك إىل َّأن العنف والفساد والتنمية ،كلها محاور رئيسة تحكم دراكوال التخلف ،وميكننا من منظورها
الحكم عىل قدر الدولة عامل ّياً ومكانتها إقليم ّياً عرب وضعها االقتصادي الذي يحدّد مدى رفاه ّية أبنائها من ناحية ومدى
املؤسسات الدول ّية فيها من ناحية أخرى ،ومدى تأثر االقتصاد بالحالة األمن ّية من ناحية ثالثة ،وتلك هي الفكرة
ثقة ّ
الرئيسة التي ضمنها هذا الكتاب بسعة عقل مح ّرر ّية ،وبأمانة وموضوع ّية ورزانة مرتجمة إىل العرب ّية ،ليقدّم هذا الكتاب
نظر ّية ناجحة إىل ح ٍّد كبري.

 5ـ الكتاب محور الدراسة ،ص .429
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السلطة والعنف (بول ريكور)

()1

ترجمة :عزالدين الخطابي ـ عبد الحق منصف

سأتحدّث بشكل حرصي تقريباً عن الفكر السيايس لحنة آرندت  ،Hannah Arendtوسأعالجه من زاوية حجاجه،
حجة.
وأقصد بذلك من زاوية بحثه عن أفضل ّ
ّ
يحتل التمييز الصارم والدائم بني السلطة والعنف مكاناً متميزاً ضمن فكرها ،أل َّنه يسمح بتجميع أغلب الصعوبات
املوجهة ضدّه .لقد تكلمت عن التمييز بني السلطة
التي يواجهها هذا الفكر بخصوص هذه املسألة ،مبا يف ذلك االعرتاضات ّ
والعنف ،وأجدين عىل الفور أمام هذا الحرص الداليل املثري لفكر يضع من بني أولو ّياته ،مه ّمة فصل املفاهيم ومواجهة
الخلط القائم عىل مستوى الخطابات وأيضاً عىل مستوى الفعل.
تتم عىل مستوى سيايس تحديداً ،من خالل الزوج املفهومي :سلطة /عنف  ،Pouvoir /Violenceالذي ميكن أن
كام ّ
نضيف إليه أيضاً النفوذ Autorité؛ مع تركنا جانباً ملفاهيم مثل الق ّوة  Forceواالقتدار أو اإلمكان  .puissanceوتستم ّر
املتابعة نفسها لهذا الخلط من خالل التقابل القائم بني النظام الكلياين  totalitaireوالنظام التسلطي  Autoritaireوأنواع
األنظمة املسماّ ة دميقراط ّية .وهنا تتسارع األسئلة :هل تتعلق هذه الفروق بكيانات مفهوم ّية ال تاريخ لها؟ أال تقيم بهذا
الخصوص تقسيامت ثنائ ّية متنع ّ
كل استعامل ديالكتييك للوساطة؟ وأين ستجد الضامنات التاريخ ّية التي تبحث عنها ،إن
مل يكن لدى اإلغريق والرومان؟ وعليه ،أال يحنّ هذا الفكر إىل التاريخ الذي يبدو ،ظاهر ّياً ،منفص ًال عنه؟ وإذا ما كانت
الحجة التقليد ّية ،إن
حجة؟ وما هي هذه ّ
ضامناته موجودة يف املايض ،أفال يعترب التقليد الذي ينقل شحنته الدالل ّية مبثابة ّ
مل تكن عبارة عن آراء متن ّوعة ،أو بصيغة سمحة ،عبارة عن يشء شبيه بالرأي السديد الذي تحدّث عنه أفالطون؟ لكن ،أال
تشرتط النظر ّية السياس ّية يك تستحق اسم النظر ّية  Théorieحقيقة غري متناسبة مع الرأي l’opinion؟
من الواضح ،إذنَّ ،أن ّ
كل النقاشات التي أثارها الفكر السيايس ألرندت ميكن مراجعتها انطالقاً من الزوج املفهومي:
سلطة /عنف .لكنَّني أعلن عىل الفور أ َّنني ال أهدف إىل أيّ مسعى دفاعي  apologétiqueمن خالل فحيص النقدي لهذا
التمييز الرئييسّ .
كل ما يف األمر هو أ َّنني مهتم بتدقيق االعرتاضات ،بشكل يسمح للنقاش بأن يستم ّر دون أن يتوقف
بفعل رضبة قاضية  ،K.O Techniqueأل َّنه ال ميكن التخلص بسهولة من أرندت .وال ب ّد من اإلشارة يف البداية إىل َّأن
مقالتها «حول العنف» ،2التي اعتمدتها كمرجع أ ّول ،تعود إىل سنة  ،1970أي أ َّنها تتحدّد تاريخ ّياً يف فرتة الثورات الطالب ّية؛
وتستجيب بالتايل لظرف ّية واقع ّية ،تتمثل يف محاولة اليسار األمرييك الجديد اللجوء إىل العنف ،متأثراً بنموذج «الق ّوة
1 . Paul Ricœur, Pouvoir et violence, in collectif, Politique et pensée, colloque Hannah Arendt, Petite Bibliothèque

Payot, Paris, 1996, pp.157/178.

2 . «On violence», Crises of the Republic, tr. Fr. M.V. pp.211/217.
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السوداء»  Black Powerوأيضاً يف مشهد اللجوء الفعيل للعنف بالحرم الجامعي ،من طرف السلطات الجامع ّية نفسها،
دون أن ننىس السلوك العنيف لزعامء الحزب الدميقراطي الذي صدر عنهم مبؤمتر الحزب بشيكاغو.
َّإن حرب الفيتنام وخطر نشوب حرب نوو ّية ش ّكال القاعدة الخلف ّية لهذه الوقائع يف ّ
ظل هذه الظروف ،ويف وقت
خصصها سارتر
كانت فيه األقل ّية النشيطة مفتونة بقراءة كتاب «معذبو األرض» لفانون  Fanonواملقدّمة النارية التي ّ
 Sartreللكتاب؛ َّ
فإن أرندت ستكتب ما ييل« :كلام أصبح العنف وسيلة مشكوكاً فيها وغري موثوق بها داخل العالقات
الدول ّية ،غدا مثرياً وف ّعاالً عىل املستوى الداخيل ،وخصوصاً يف مجال الثورة» (ص [ .)122وسرنجع ،من جانبنا ،إىل مسألة
موجهاً إىل اليسار الجديد ،يف فرتة كان فيه قاب قوسني أو أدىن من السقوط يف ما عرفناه
الثورة الحقاً] .لقد كان خطابها ّ
بأوروبا فيام بعد؛ وأقصد بذلك إرهاب اليسار املتط ّرف األملاين واإليطايل ،وبدرجة أقل عىل مستوى التنظيم والفعال ّية،
إرهاب الحركة الفرنس ّية املسماّ ة :الفعل املبارش  .Action directeغري َّأن أرندت التي كتبتَّ :
«إن بإمكان العنف أن
يهدم السلطة ،لكنَّه عاجز متاماً عن خلقها» (ص  ،)166سترتاجع بعض اليشء وستحاول إزالة الغموض الناتج عن تص ّور
توجه خطابها إىل الطلبة والناشطني السياسيني ،بل إىل علم
العنف كعمل ّية مولدة للسلطة .وبهذا املقتىض فهي مل تعد ّ
تم الخلط فيام بينها ،واضعة مجموعة
السياسة ومصطلحاته وعجزه عن التمييز .وبذلك ستضع ح ّداً فاص ًال بني مفاهيم َّ
من التمييزات التي أذكرها هنا بعجالة« :تتطابق السلطة مع استعداد اإلنسان للفعل وفق ّ
خطة مع ّينة .وليست السلطة
ملك ّية فرد ّية بأيّ وجه من الوجوه ،فهي تنتمي إىل مجموعة ما وتستم ّر يف االنتامء إليها طاملا ظلت هذه املجموعة غري
مقسمة .ويتميز العنف بطابعه األدايت ،كام يرتبط يف جانبه الظاهرا يت  Phénoménologiqueباالقتدار أو اإلمكان spui
ّ
ألن أدواته ،مثل ّ
َّ ،sance
تم تص ّورها واستعاملها بغرض الزيادة يف حجم االقتدار الطبيعي ،حتى يتم ّكن
كل األدوات األخرىَّ ،
من تعويضه يف املرحلة األخرية من تط ّوره [ص  ،153ص  .]155ونحن نتساءل هنا :ما الذي تخفيه هذه التمييزات؟ لكنَّ
أرندت ستقلب السؤال قائلة« :ما الذي تخفيه هذه االلتباسات؟» َّ
ألن األمر ال يتعلق بوضع هذه التمييزات أل ّول وهلة؛
ما دامت العمل ّية تتطلب تفكيكاً لنظام الفكر الذي أدّى إىل التباس مواقف املثقفني الشباب بالجامعات األمريك ّية.
والحال ،أ َّنها كانت مضطرة ملواجهة الفلسفة السياس ّية بر ّمتها تقريباً ،مبا يف ذلك آراء ماكس فيرب Max weber
الذي حدّد العالقة السياس ّية كعالقة هيمنة  dominationبني الحاكمني واملحكومني ،وهي العالقة التي تحلل بدورها،
مبصطلحات األمر  Commandementوالطاعة .obéissance
ّ
تظل السلطة بالنسبة إىل هؤالء املف ّكرين املساملني  pacifiquesإكراه ّية .هكذا ،سيكون باستطاعتنا مع ماكس فيرب
مؤسسة
أن نقرن العنف باملرشوع ّية .وأذ ّكر هنا بتعريفه للدولة« :فهي عالقة هيمنة  Herrschaftاإلنسان عىل اإلنسانّ ،
عىل العنف املرشوع ،أي عىل العنف الذي ُيعترب رشع ّياً»[ .وال بأس من التذكري َّ
بأن فيرب قدّم هذا التعريف يف إطار حديثه
موجه إىل طلبة آخرين هم دعاة السالم األملان الشباب ،الذين
عن «مهنة واتجاه رجل السياسة» ،أي ضمن خطاب ّ
استهواهم اللاّ عنف  ،non-violenceغداة النتائج الكارث ّية للحرب العامل ّية األوىل].
تم تحديده بألفاظ
وهذا هو الهدف املقصود؛ فقبل إغراء العنف يوجد خطأ متعلق بطبيعة ما هو سيايس ،حيث ّ
الهيمنة ،أي عرب خضوع إرادة ألخرى .لكنَّ فكرة الهيمنة ال توجد ضمن الئحة املفاهيم ـ املفاتيح املعن ّية هنا ،وهي:
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السلطة ،االقتدار ،الق ّوة والعنف .فالهيمنة ،حسب أرندت ،هي مبثابة تأويل زائف ومزيف للسلطة املفهوم ّية كسلطة
إكراه ،أي كسلطة لإلنسان عىل اإلنسان .واملالحظ هنا َّأن أرندت ستستخلص مفهومها عن السلطة عرب جدل كبري مع
الفكر السيايس بر ّمته تقريباً .وإذا ما َّ
ظل االعرتاض عليها منحرصاً يف كون حجتها تقليد ّية وليست علم ّية ـ وهذه كام
الحجة املقدّمة من طرف هابرماس  Habermasـ فإ َّننا سنضطر إىل االعرتاف بأ َّنها تفكر ض َّد تقليد مرتامي
سرنى هي ّ
األطراف .وعلينا ألاّ نعتقد َّ
بأن اإلغريق والرومان وحتى املسيحيني سيخرجون ساملني من هذه الورطة؛ كال ،فاإلغريق
أنفسهم حدّدوا أشكال الحكم كتنويعات داخل نظام هيمنة اإلنسان عىل اإلنسان ،سواء كان فرداً أو مجموعة أو أغلب ّية.
فإن تص ّورهم اإللزامي للقانون [وتؤكد أرندت َّ
وبخصوص اليهود واملسيحينيَّ ،
بأن ذلك ال يش ّكل مرياثهم الوحيد] ،يضعهم
يف الدائرة السحر ّية نفسها لهيمنة اإلنسان .ويف الطرف اآلخر من التاريخ نجد السيادة الخف ّية للبريوقراط ّية ،التي هي
شكل ّ
ملطف للهيمنة .وهنا نتساءل :من الذي سيمنح الرشع ّية لتعريف السلطة خارج إطار الهيمنة؟ وهل هذا التعريف
موجود بعامل املثل األفالطون ّية؟
حجة التقليد بأ َّنها ،رغم ذلك ،اعتمدت عىل تقليد
سيالحظ النقاد الذين استشعروا لجوء أرندت بعض اليشء إىل ّ
نصها «حول العنف» ما ييل« :يوجد مع ذلك ،تقليد آخر
آخر ،مبعنى أ َّنها قابلت هذا بذاك .وبالفعل ،فنحن نقرأ يف ّ
ومصطلحات أخرى ليست ّ
أقل قدماً واحرتاماً»( .ص  .)149فبمن ستستشهد يف هذا اإلطار؟ طبعاً باملساواة الشهرية
أمام القانون  isonomieلدى ٍّ
كل من صولون  Solonوبريكليس  Périclèsوباملواطنة  Civitasالرومان ّية .وهنا يربز من
جديد االعرتاض عىل الحنني إىل التقليد ،لكن علينا أن نفهم شيئني :فاملدينة  polisواملواطنة  ،civitasمل تش ّكال أبداً بدي ًال
حقيق ّياً لفكرة الهيمنة ،كام قد يوحي بذلك التصنيف القديم ألنظمة الحكم .وفض ًال عن ذلكَّ ،
تم توظيفها
فإن املفاهيم َّ
وفق تص ّور للنفوذ سنتحدّث عنه الحقاً ،أو باألحرى وفق تص ّورات عديدة لهذه السلطة انتهت وطواها النسيان بالنسبة
صح التعبري ،أي نفوذ ،لكن ما هو أسايس ال يكمن هنا :فاملرتكزات التاريخ ّية ألرندت ليست
إلينا ،وبالتايل مل يعد لها ،إن َّ
توجه ثلة من مف ّكري الثورة
فقط إغريق ّية ورومان ّية ،بل هي أيضاً حديثة ومعارصة .لقد استخلصت يف البداية ،وضمن ّ
األمريك ّية والفرنس ّية الفكرة التي مفادها َّأن مه ّمة الثورة هي تعويض هيمنة اإلنسان عىل اإلنسان بإرادة الشعب ،واضعة
ح ّداً للهيمنة من خالل مامرسة هذه اإلرادة ،عىل الرغم من كون خضوع اإلنسان للقانون اإللهي أو األخالقي دعم لدى
هؤالء املفكرين فكرة الخلط بني السلطة والهيمنة.
تجسدها املجالس العماّ ل ّية
لكنَّ املرتكزات التاريخ ّية الحقيق ّية ألرندت هي االنبثاقات الحديثة للسلطة الشعب ّية التي ّ
والسوفيات الحقيقيون ،عرب انتفاضة بودابست  Budapestوربيع براغ  Pragueوحركات املقاومة العديدة ض ّد االحتالل
األجنبي .وهذا هو التقليد اآلخر الذي تش ّكل ،بخالف تقليد الهيمنة ،من انبثاقات متقطعة ومن انتفاضات ،بل ومن
محاوالت مجهضة وحركات غري متح ّكم فيها ،قد تكتيس طابعاً افرتاض ّياً  virtuelخالصاً [وهذه الكلمة األخرية ،التي
ليست ألرندت ،تق ّربني من فرض ّية التأويل التي سأقرتحها بعد قليل] .واآلن ،ما العالمات املميزة لهذه التجارب التاريخ ّية
املتفرقة؟ َّإن أرندت تقرتح هنا ،وقبل تقديم التعاريف التي تحدّثنا عنها ،مامثلة هي أكرث من مقارنة ،أل َّنها تق ّربنا مماّ
هو جوهري ،أي من قواعد اللعبة.
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وبالفعلَّ ،
فإن اللعب يقدّم شهادة ذات بعد ديداكتييك [تعليمي] عن االختالف بني نوعني من القواعد ،وهام :النوع
املقبول  acceptéوالنوع املفروض  ،imposéويندرج هذا النوع األخري ضمن خطاطة الهيمنة املتمثلة يف األمر والطاعة ،يف
حني َّأن قبول قاعدة اللعب ينتج عن الرغبة يف اللهو ويف العيش وفق منط لهواين  ludiqueمتفصله هذه القاعدة نفسها.
يفس املعطيات الضمن ّية التي قد تربز يف لحظات تاريخ ّية متميزة من أجل إيقاف
وهنا يتجلىّ لنا عمل فكر أرندت :فهو رّ
تقليد الهيمنة .وستق ّر أرندت ـمن منظور قريب بشكل مثري ،من بعض الرؤى املألوفة حال ّياً يف فلسفة اللغة واملستعارة
من نظر ّية األلعاب ـ بأ َّننا نتو ّفر عىل مفهوم القواعد التوجيه ّية ،بدون أن تكون إكراه ّية« .فهي تسيرّ العالقات اإلنسان ّية
مثلام تسيرّ القواعد مجرى اللعب .وتكمن الضامنة النهائ ّية لصالحيتهام يف الحكمة الرومان ّية التي مفادهاَّ :إن املعاهدة
ورب قائل :ها هم الرومانيون من جديد! وهذا أمر مؤ ّكد .لكنّ هذه الصيغة ال تتعلق
ملزمة للطرفني»( .ص ّ .)212/211
بالتأسيس الروماين الخالص للمدينة  urbe conditaالذي سنتحدّث عنه عند إضافتنا لح ٍّد ثالث وهو النفوذ إىل الزوج:
سلطة /عنف؛ عل ًام بأ َّنه من الصعب موقعة هذا الح ّد يف املجال الذي يحتله هذا الزوج .وفض ًال عن ذلكَّ ،
فإن فكرة سلطة
ال تقوم إلاّ عىل رضا الفاعلني السياسيني ،هي يف الحقيقة فكرة مخ ّربة ّ
مؤسسة  fondatriceمن األعىل ومن
لكل عمل ّية ّ
الخارج ومن الخلف .وقد كتبت أرندت ما ييلَّ :
ملؤسسات بلد ما؛ وليس هذا
«إن الدعم الشعبي هو الذي مينح السلطة ّ
الدعم سوى النتيجة الطبيع ّية للرضا  consentالذي يسمح بانبثاق القوانني القامئة» (ص .)150
هكذا ،نجد أنفسنا يف عمق املشكلة :فام هو هذا الرضا الذي ال ميكن اختزاله يف العالقة بالهيمنة؟ وما هي هذه
الق ّوة الح ّية للسلطة الشعب ّية التي ترتك ،من خالل تواريها ،املكان للعنف؟ هنا ،نصل إىل التعريف الذي سبق اقرتاحه
والذي جاء فيه« :تتطابق السلطة مع استعداد اإلنسان للفعل وفق ّ
خطة مع ّينة .وليست السلطة ملك ّية فرد ّية بأيّ وجه
مقسمة» [ص .]153
من الوجوه ،أل َّنها تنتمي إىل مجموعة ما وتستم ّر يف االنتامء إليها طاملا ظلت هذه املجموعة غري ّ
وأيضاً« :ومن بني االختالفات املميزة التي تسمح بالتمييز بني السلطة والعنف ،كون السلطة يف حاجة دامئة إىل العدد
كمرتكز ،يف حني َّأن بإمكان العنف االستغناء عنه إىل ح ٍّد ما ،أل َّنه يلجأ إىل استخدام الوسائل لفرض هيمنته» (ص )151؛
لنتبع هذه الطريق ذات الخاص ّية غري الرتاتب ّية للسلطة ،عىل عكس عالقة الهيمنة؛ وأيضاً غري األدات ّية ،عىل عكس عالقة
العنف .فام هي الفكرة التي ميكننا تكوينها عن الرضا املدرج خارج عالقة هيمنة إرادة عىل أخرى وخارج العالقة بني
الوسيلة والغاية؟
هناك بهذا الصدد مقاربة قامئة عىل الربهان بالخلف  ،raisonnement par l’absurdeتشغل الجزء األكرب من املقالة
حول العنف .فهذا األخري يكتسح املكان عندما تغيب السلطة ،لكنَّه يعجز عن إقامة أ َّية رابطة سياس ّية .وتتض ّمن هذه
الحجة وجهني :فمن جهة تقولَّ :
«إن سيادة العنف الخالص تنشأ عندما تبدأ السلطة يف التاليش» (ص  .)163ومن جهة
ّ
تقولَّ :
«إن بإمكان العنف تدمري السلطة ،لكنَّه عاجز عن خلقها» (ص  .)166وسواء أخذنا العنف بهذا املعنى أو ذاك،
فإ َّنه يشري إىل كون تحلل السلط أكرث داللة ـفيام يتعلق بطبيعتها الحقيق ّيةـ من العجز الناتج عن انفجار العنف .وهو ما
تظهره الثورات عند قيامها ،وخصوصاً عرب انحرافاتها وفشلها .فمتى تكون للثورة حظوظ يف النجاح؟ يحصل ذلك عندما
ال يعود املواطنون مقتنعني بسلطة الدولة وليس عندما يتغلب عنف الثورة عىل عنف الدولة القوي يف عرصنا الحديث؛
الخاصة املمثلة واملمركزة يف الدولة؛ أو باختصار عندما ال تعود لهذه األخرية سلطة ،آنذاك
مبعنى عدم اقتناعهم بسلطتهم ّ
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ميكن أن تتح ّول األسلحة إىل الجهة األخرى .ويبقى َّأن فقدان السلطة هو العامل الحاسم وليس العنف .وميكن أن يحدث
هذا األمر داخل بلد دميقراطي ،كام هو الشأن يف الواليات املتحدة األمريك ّية خالل فرتة املكارث ّية  Maccarthysmeوحرب
املؤسسات التي أصبحت
الفيتنام واالنتفاضات الطالب ّية بالجامعات .وحينام ال يتع ّرف املواطنون عىل سلطتهم داخل ّ
املؤسسني للثورة [م َّرة أخرى ،نالمس من
عنيفة ،آنذاك تلجأ السلطة الحقيق ّية إىل العصيان املدين كتحقيق لرغبة اآلباء ّ
املؤسسني للدستور األمرييك ،ظاهرة إضاف ّية متشابكة مع السلطة ،وهي ظاهرة النفوذ].
خالل اإلحالة عىل اآلباء ّ
وليك ّ
الحجة نقولَّ :إن وصف وتأويل ظواهر التفكك الداخيل التي ترتك املجال مفتوحاً أمام العنف،
نظل أوفياء لهذه ّ
بحجة الغياب بالنسبة إىل التعريف املقرتح للسلطة باعتبارها غري مختزلة يف الهيمنة واألدات ّية؛
يش ّكالن ما ميكن أن ندعوه ّ
الحجة فكيف ستتحدّد
الحجة التي مفادها َّأن العنف يحرض يف غياب السلطة .لكن إذا ما أردنا تجاوز هذه ّ
وهي ّ
ماه ّية السلطة؟ ميكننا أن نجد الجواب عرب االنتقال من التحليل السيايس إىل ما ميكن تسميته باألنرثبولوجيا األساس ّية
 Anthropologie fondamentaleeللرشط اإلنساين؛ والتي دعاها إنيغرين « Enegrenفينومينولوجيا الفعل �phénomé
 .»nologie de l’actionفقد اتبع هذا الكاتب يف مؤلفه الرائع3مساراً منتظ ًام انتقل فيه مماّ هو فينومينولوجي إىل ما
هو سيايس ،وهو ما ميكن تربيره من املنظور الديداكتييك والنسقي الذي اعتمده .وتتطلب منا املوضوعة التي اخرتناها
العودة إىل الوراء وتعميق أكرب ملأزقنا املتعلق باألسس التي انبنى عليها تعريف السلطة الخالصة باعتبارها غري قامئة عىل
الهيمنة وغري أدات ّية .وستؤدي بنا هذه العودة إىل الوراء بالرضورة إىل ثالث ّية االشتغال والعمل والفعل .وهو ما يدعونا
إليه التعريف السابق للسلطة« :فهي تتطابق مع استعداد اإلنسان للفعل وفق ّ
خطة مع ّينة»َّ .
الحجة دائر ّية
وألن هذه ّ
 ،Circulaireفإ َّنني ال أعتقد َّأن اللجوء إىل األنرثبولوجيا سيفيدنا كثرياً .وإذا ما متعنّا يف األمر جيداً ،فإ َّننا سنالحظ َّأن
نظام التمييزات عىل املستوى األنرثبولوجي أو الفينومينولوجي (اشتغال ،عمل ،فعل) ،هو انعكاس لنظام التمييزات عىل
املستوى السيايس (عنف ،هيمنة ،سلطة).
فالفعل والسلطة يحدّدان بعضهام بعضاًَّ .
ألن هدف الفعل سيايس ،كام َّأن السلطة ليست سوى التعبري العمومي
عن الفعل .ونحن نقرأ يف مؤلف «الرشط اإلنساين» 4ما ييل« :يتطابق الفعل ،باعتباره النشاط الوحيد الذي يضع الناس
يف عالقة مبارشة فيام بينهم دون وساطة األشياء وال املادة ،مع الرشط اإلنساين للتعدد ّية ( Pluralitéص  ،)15وتشمل
تعدد ّية هذا الرشط أناساً متساوين .وهو ما يتطابق بالضبط مع إلغاء عالقة الهيمنة يف تعريف السلطة سياس ّياًَّ :
«إن
التعدد ّية اإلنسان ّية كرشط أسايس للفعل لها خاص ّية مزدوجة ،تتمثل يف املساواة والتمييز» [الرشط اإلنساين ،ص]197؛
فهي تعدد ّية عدم التموضع واالختالفات.

3 . André Enegren, La pensée politique de Hannah Arendt, Paris, P.U.F, 1984.
4 . The Human Condition, tr. fr. sous le titre, La Condition de l’homme moderne.

العنوان األصلي للنص هو:
Paul Ricœur, Pouvoir et violence, in collectif, Politique et pensée, colloque Hannah Arendt, Petite Bibliothèque Payot,
Paris, 1996, pp.157/178.
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لكنَّنا مازلنا بعيدين عن املفهوم الذي يربط بني املفهوم األنرثوبولوجي للفعل واملفهوم السيايس للسلطة ،ونقصد
بذلك قدرة التجديد املقرتنة بالفعل التي نجد ما يقابلها ضمن عدم توقع انبثاقات وأفعال السلطة يف عنفوانها ،كام هو
الشأن بالنسبة إىل مت ّرد بودابست ومقاومة براغ ،وعىل مستوى أقل ،حركات العصيان املدين املرتبطة باسم مارتن لوثر
كينغ .M.L.King
وهنا نقرتب من نقطة غامضة ،حيث يصبح التساؤل حول ما ال ميكن الربهنة عليه أمراً حتم ّياً؛ وستربز هذه النقطة
من خالل استعارة الوالدة كظاهرة قبل سياس ّية  prépolitiqueبامتياز .هكذا ،سنقرأ يف البحث «حول العنف» الذي يعترب
صدى ملؤلف «الرشط اإلنساين» ما ييل« :يش ّكل الفعل ،من منظور الفلسفة ،إجابة اإلنسان عىل واقعة كونه مولوداً» [ص
 .]193هذا اللجوء إىل تيمة الوالدة يحرجنا أكرث مماّ يساعدنا يف بحثنا عن م ّربر للتعريف املقرتح للسلطة .فكلامت مثل:
الوالدة ،امليالد ،الكائن املولود ،تنحو منحى بيولوج ّياً ،يف حني يتّجه الفكر السيايس بر ّمته نحو ظاهرة إنسان ّية سامية ،أي
بدون سوابق سياس ّية .وحتى العنف ُيعترب إنسان ّياً رغم تغلغل جذوره الغامضة يف العدوان ّية .يجب إذن تعريف الوالدة
انطالقاً من عالقتها بالفعل وليس العكس .وقد أصاب إنيغرين  Enegrenحينام الحظ ما ييل« :يقدّم مفهوم الوالدة
للفاعل ّية نقطة ُر ُس ٍّو أنطولوج ّية ،بحيث يفهم ّ
كل فعل كصدىً لبداية حياة مؤهلة بدورها ألن تبدأ من جديد [انظر:
الفلسفة السياس ّية لحنة أرندت» ص  .]51وتوافق أرندت نفسها عىل هذا التأويل عندما تعلن ،كام ذكرناَّ ،أن «الفعل
يش ّكل إجابة اإلنسان عىل كونه مولوداً» .وأنا أتحدّث عن اإلجابة وليس عن االمتداد .وقد سبق لها أن قالت يف «الرشط
اإلنساين»َّ :
الخاصة» (ص  .)199وأعتقد َّأن
«إن كوننا مولودين يعني أ َّننا نجيب عرب االبتداء من جديد انطالقاً من مبادرتنا ّ
لفظة «مبادرة» هي الكلمة املفتاح عىل املستوى الفينومينولوجي واألنرثبولوجي التي تتطابق مع الرضا بالعيش كجامعة
عىل املستوى السيايس.
فمن خالل املبادرة يبعد الفعل نفسه عن الجهد والصناعة؛ ومن خالل الرضا تبعد السلطة نفسها عن الهيمنة
يتم الفعل عرب الكالم ،وذلك بالقدر الذي يحيا فيه الرضا عىل املستوى
واألدات ّية العنيفة .وليس هناك أيّ مشكل يف أن ّ
السيايس بالكلامت املتبادلة ،وتحديداً مببدأ تبادل الكلامت ذاته ،أي بالوعد [ Promesseونستحرض هنا الصفحات
الجميلة من مؤلف «الرشط اإلنساين» حول الوعد ،والتي تكمل املالحظات حول التسامح الذي هو عبارة عن القدرة
املعادة إىل اآلخر ،يك يبدأ من جديد] .إ َّنها يف التحليل األخري أفعال اللغة التي تنسج التبادالت املؤدّية إىل السلطة القادرة
عىل التميز عن األدات ّية العنيفة.
لكنَّ هناك سؤاالً يرتدّد ،وهو :من أين نعرف هذا؟ ومن هي الجهة ّ
املرخصة لهذه التعريفات ،أو باألحرى لهذه
التمييزات الصارمة عىل املستويني األنرثبولوجي والسيايس؟
تحل ّ
أريد أن أقرتح هنا فرض ّية عمل من أجل املناقشة .وبالرغم من َّأن هذه الفرضية لن ّ
كل املشاكل التي واجهناها،
فإ َّنها تتم ّيز يف اعتقادي ،برفع مستوى النقاش جذر ّياً .وتتعلق فرضيتي بالوضع األنطولوجي للمفاهيم التي تبدو كأ َّنها
تحيل عىل ذاتها يف خطاب أرندت ،مثل الفعل والسلطة والصناعة والعنف ،كام تتعلق بالوضع اإلبستمولوجي لخطاب
أردنت بر ّمته ،وتأوييل هو كاآليتَّ :إن تشكيل السلطة داخل تعدّد ّية إنسان َّية ،وهو تشكيل قبل قانوين Pré juridique
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بامتياز ،وبالتايل قبل تعاقدي ،يربز التعايش بني األفكار املتصارعة كحدثّ ،
يظل منس ّياً مع ذلك .وال يحيل هذا النسيان
ماض َّمتت معايشته كحارض ،داخل شفاف ّية مجتمع واع بذاته وبتولده
املقرتن بتشكيل الرضا املؤدّي إىل السلطة ،عىل أيّ ٍ
كواحد وكمتعدّد.
وأنا أشدّد عىل هذه النقطة ،وهي َّأن النسيان ال يتعلق باملايض؛ وبهذا املعنى فهو نسيان بدون حنني ،بحيث يش ّكل
حارض عيشنا املشرتك .وليست أرندت هي الوحيدة من بني املف ّكرين الذين تحدّثوا عن نسيان ال عالقة له باملايض .وال
أدري إذا ما كان نسيان الوجود لدى هايدجر يش ّكل منوذجاً يف هذا اإلطار .وإذا كان من الرضوري االستئناس بهايدجر،
فإ َّنني ّ
نصاً له حول الفينومينولوجيا ،مقتطفاً من القسم السابع من مؤلف «الوجود والزمان» ،حيث جاء فيهَّ :إن
أفضل َّ
األقرب إلينا ،هو يف اآلن نفسه األكرث خفاء.
لذلكَّ ،
فإن الفينومينولوجيا ال ميكنها أن تكون إلاّ هرمينوتيقا ،أي تأوي ًال وليس حدساً .لكنَّ هايدجر مل يكن الوحيد
الذي ربط القريب باملنيس .فقد علمنا أحد أش ّد خصومه وهو لفيناس  ،Lévinasبأن تحدث عن «آثار» ما هو عريق يف
القدم  immémorialباعتباره أقدم مماّ نتذكر ،أل َّنه يندرج ضمن ما هو مأثور ،أو قابل ألن يعاد ذكره .وقد تحدّث جان
فرانسوا ليوطار  J.F. Lyotardيف كتابه األخري [هايدجر و«اليهود»] ،واضعاً اليهود بني مزدوجتني ،أل َّنهم يش ّكلون املنيس
الجذري ضمن الفكر الغريب.
مباض فات .وأنا أق ّر متاماً وأؤ ّكد بق ّوة ،عىل أ َّنه
هناك إذن تيار فكري يتمحور حول فكرة النسيان الذي ال عالقة له ٍ
من املمكن أن توجد فلسفات عديدة متعلقة باملنيس ،مستقلة بعضها عن بعض .وسأجازف بالقول ،اعتامداً عىل هذا
التأويلَّ ،إن أرندت تنتمي إىل إحدى هذه الفلسفات.
إذا ما قبلتم بفرض ّية العمل هاته التي مفادها َّأن السلطة هي يف اآلن نفسه الواقعة األكرث قرباً واملؤلفة يف ّ
كل
حنني للتعايش القائم ،وهي األكرث خفاء باعتبارها نسياً منس ّياًَّ ،
فإن العديد من املشاكل واملفارقات وااللتباسات الصادرة
ّ
صح التعبري ،وبالتايل ستسمح باالرتقاء بالنقاش املفتوح
عن أرندت نفسها
ستنحل أو عىل األقل ستأخذ معنى ما ،إن َّ
مع فكرها.
ليك تتّضح معامل الطريق داخل هذه الصعوبات واملفارقات وااللتباسات ،لنقل َّإن املواطن عندها يتّجه نحو األساس
املك ّون [أي الفعل /السلطة] معتمداً عىل مؤرشات غري قارة  erratiquesوعىل بدائل عنيدة تحجب هذا األساس املكون،
مع اإلحالة عليه بطريقة غري مبارشة .سنحاول مبقتىض ذلك عبور جزء من امليدان الذي ّ
تغطيه التحليالت السابقة ،قبل
إدراج بعض الصعوبات الجديدة املرتبطة مبفهومني تركناهام جانباً عن قصد ،وهام :الرأي والنفوذ؛ هذان املفهومان اللذان
سيسمحان بفتح نقاش مع هابرماس  ،Habermasسواء عىل املستوى اإلبستيمي [ويتعلق بالسؤال حول نوع ّية املعرفة
[ويهم السؤال حول مرشوع ّية ما هو سيايس].
مبا هو سيايس] ،أو عىل املستوى املعياري
ّ
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لنقم إذن بتت ّبع املسار الذي سلكناه يف لحظة أوىل ،ولنتحدّث بداية عن اآلثار وبعدها عن الحجب .بخصوص
اآلثار :إذا ما س ّلمتم َّ
بأن السلطة الخالصة ـ وهذه الصيغة تتك ّرر مراراً يف كتابات أرندت ـ هي مجهولة الحارض السيايس،
َّ
فإن إثارتها ال عالقة لها بالحنني .أكيد أ َّننا نتو ّفر عىل تأويالت تاريخ ّية للسلطة ،لكنَّ مكانة هذه األخرية داخل التاريخ
ليست أساس ّية .وال تتحدّث املساواة أمام القانون  Isonomieلدى ّ
كل من صولون وبريكليس عن التجربة الح ّية للمدينة
اإلغريق ّية ،بل هي مج َّرد تأويل ذايت ،وسنوضح بعد قليل ،أثناء حديثنا عن النفوذ الحواجز التي منعتها من الظهور بشكل
مكشوف عند اإلغريق .وهو ما يصدق أكرث بالنسبة إىل املواطنة الالتين ّية  Civitasالتي ال ميكن فصلها عن العالقة بني
السلطة والنفوذ التي سنناقشها أيضاً.
يف األخري ،وليك ننهي موضوع الحنني ،وجب التأكيد عىل اآلثار الحقيق ّية للسلطة الخالصة التي ميكن اكتشافها يف
الثورات الحديثة :مجالس ثور ّية ،سوفيات ،انتفاضة بودابست ،مقاومة تشيك ّية ،بعض مظاهر الثورة الطالب ّية ،عصيان
مدين .وباختصار ،يف اللحظات الها ّمة التي توقفت فيها عالقة الهيمنة وش ّكلت انبثاقاً لظاهرة املساواة أمام القانون ولسلطة
األشخاص املتساوين فيام بينهم .وإذا ما كان القريب هو املنيسَّ ،
فإن هناك ظروفاً حامس ّية يصبح فيها املنيس قريباً.
هذا بخصوص اآلثار ،فامذا عن الحجب؟ إذا كانت نقط انبثاق السلطة مشتّتة يف الزمان التاريخي ،فذلك راجع إىل
كون السلطة الحقيق ّية مقنعة بفعل هذه البدائل ،بحيث ال ترى إلاّ من خالل هذه األقنعة ،وعىل رأسها ،عالقة الهيمنة.
وأريد أن أذ ّكر هنا باالندهاش الذي يصيب القارئ أمام جرأة حنة أرندت وإدانتها للتقليد السائد بالعلم السيايس
بر ّمته تقريباً ،الرتكازه عىل عالقة األمر والطاعة واعتباره عالقة الهيمنة كمكون للبنية السياس ّية .وبالنسبة إليهاَّ ،
فإن
الفكرة التي مفادها َّأن ما هو سيايس يختزل يف الدولةَّ ،
وأن هذه األخرية قامئة عىل عالقة الهيمنة قد تعزّزت انطالقاً من
االبتكار الس ّيئ التأثري للدولة الوطن ّية منذ العرص الوسيط األورويب األعىل .وهو ما يعطي االنطباع بأ َّنها تستدعي املف ّكرين
تم من
القدامى لإلجابة عن أسئلة حديثة .لكنَّنا رأينا كيف َّأن التمييز بني األنظمة السياس ّية لدى أفالطون وأرسطو قد َّ
منظور الهيمنة .ومبعنى ماَّ ،
فإن هذه األخرية قد حجبت السلطة دوماً .لكن ،من أين سنستم ّد الطاقة املدينة ملهزلة
الهيمنة  ،la mascarade de la Herrchaftإذا مل نعرف بشكل سابق عىل عالقة الهيمنة املزعومة ،بأ َّنه يجب علينا أن
نتعايش بطريقة مغايرة ،عىل الرغم ،بل وبفضل تعدّد ّية اآلراء؟
هكذاَّ ،
فإن املعرفة الحقيق ّية بالسلطة تستنفد تقريباً ضمن حالة الشك التي تعترب َّأن الهيمنة ليست هي أساس
السلطة .وإذا ما كانت السلطة القامئة بني األشخاص املتساوين هي الطاقة املحتجبة للتعايش ،فإ َّننا سنفهم بسهولة ملاذا
ميثل العنف إغراء بالنسبة إىل الفعل السيايس يف فرتة تجديده ،أي يف مرحلة ثوراته؛ ذلك َّأن العنف يش ّكل الطاقة املرئ ّية
التي تقول عنها أرندت بحق ،إ َّنها تح ّد من ق ّوته الفيزيائ ّية .وال يريد الثور ّيون االقتناع َّ
بأن ق ّوتهم الحقيق ّية تكمن يف
تجربة التعايش ،أي تجربة الوجود املشرتك ،وليس يف االستعامل األدايت املنظور والحاميس والعاطفي للعنف .هذه هي
القراءة الجديدة التي أقرتحها لأللفاظ املعروضة إىل ح ّد اآلن .لكن ،ماذا عن املفهومني الها ّمني اللذين تركتهام جانباً عن
صح التعبري ،مبفتاح التأويل املقرتح هنا.
قصد؟ إ َّنني سأقوم اآلن بفتحهام ،إن َّ
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أ ّولهام هو مفهوم الرأي  L’opinionالذي سيسمح لنا باالنخراط يف نقاش مع هابرماس عىل املستوى اإلبستيمولوجي.
يف البداية ،أخذ هذا املفهوم يف سياق اإلعالن الشهري ملاديسون  ،Madisonوهو أحد املح ّررين للدستور األمرييك مبؤمتر
«إن ّ
فيالديلفيا ،والذي جاء فيهَّ :
كل حكومة تعتمد عىل الرأي» .وقد أثار هذا اللجوء إىل الرأي نقد هابرماس العنيف،
كام بينّ ذلك جان مارك فريي  J.M. Ferryبعمق يف فصل من مؤلف «هابرماس ،إتيقا التواصل» ويف مقالة له مبجلة
[ Espritيونيو  ]1985حول املوضوع نفسه .وسيصبح هذا النقد اإلبستمولوجي مقبوالً أكرث ،خصوصاً إذا ما أضفنا إليه
العبارة املقلقة التالية ألرندتَّ :
«إن الرأي ،وليست الحقيقة ،هو أحد املرتكزات الرضور ّية لكل سلطة»c.c.p. 296, cité[ .
 ]in Energen, op.cit, p63ولقياس وجاهة نقد هابرماس ،يجب عىل ما أعتقد تأطري مفهوم الرأي يف عالقته مبفهوم
تم تبنّي فرضيتنا حول كون السلطة هي الدعامة القريبة واملنس ّية
السلطة ،وهذا ليس باألمر السهل ،خصوصاً إذا ما َّ
للنفوذ .ذلك َّأن فكرة الرأي ترتبط مبفهوم آخر ميثل تكذيباً صارخاً لفكرة السلطة كمبادرة منس ّية يف حارض الرضا املك ّون
للتعايش؛ وهذا املفهوم اآلخر الذي كتب عنه الكثريون هو الفضاء العمومي ،وبتحديد أدق ،الفضاء العمومي للظهور.
تبدو صيغة« :مظهر ،ظهر ،ظهور» كأ َّنها متنع ق ّوة االنخراط التي تسمح بتعايش أعضاء الهيئة السياس ّية من التوفر
عىل وضع االفرتاض املخفي .وعىل العكس من ذلكَّ ،
فإن مفهوم الفضاء العمومي للظهور يعبرّ من خالل تحديده لإلطار
شبه املكاين ،بل واملكاين [إذا ما أخدنا بعني االعتبار ألفاظ الرتاب الوطني والحدود ،يف الحالة الكالسيك ّية للدولة الوطن ّية]
عن الرؤية  Visibilitéاملقرتنة بالرابطة االجتامع ّية وبـ»ما بني» املعربة عن التعايش الوجودي .لكن ،أال تقيص هذه
الرؤية ّ
كل إحالة عىل كيانات مخف ّية؟ َّإن الجواب سيأخذ منحيني :األ ّول هو َّأن املنيس يتوفر عىل فعال ّية؛ وبهذا املقتىض،
ليست لديه وضع ّية الكيان املخفي مثل كنز مدفون .وأستحرض هنا عبارة هولدرلني  Hôlderlinالتي استشهد بها غادمري
 Gadamerوهي( :الحديث الذي نحن إ ّياه) .Das Gespräch das wir sind
وأنا ال أشدّد عىل كلمة ( Gesprâchحديث) بل عىل الزمن الحارض املتض ّمن يف «نحن إ ّياه» .ول ّرمبا ّ
فضل ليوطار
إحالتنا عىل املكبوت الفرويدي .فليكن! َّ
ألن األسايس بالنسبة إ ّيل ال يوجد يف آل ّية النسيان  ،L’oubliبل يف وضع ّية املنيس
َّ .L’oublié
وألن هذا األخري ليس ماضياً فات ،بل هو عبارة عن ق ّوة الوجود ـ معاً  être – ensembleالذي نحن إ ّياه دون
أن نراه ،فإ َّنه ال يأخذ صبغة جوهر ّية .لذلك ،كان هو التعبري عن سلطتنا املشرتكة .لكن ،ماذا عن رؤية الوجود املشرتك
كفضاء عمومي للظهور؟
هنا ،يأيت جوايب الثاين :فالفضاء العمومي -مثل الفضاء الكانطي الذي هو رشط الرؤية لكنَّه ليس هو الرؤية ذاتهاـ
ال يتوفر عىل رؤية أخرى ،ما عدا عموم ّية «ما بني» القامئة بني الكائنات .هكذا ،ستكون الفضائ ّية  spatialitéالسياس ّية
عموم ّية [ L’offentlichkeitوتعني هذه اللفظة األملان ّية العموم ّية املساوية لالنفتاح] ،وبالتايلَّ ،
فإن الرؤية املعن ّية ليست
شيئاً آخر سوى انفتاح التبادل .تبادل ماذا؟ طبعاً ،سيكون تبادالً لآلراء بالتحديد.
نجد أنفسنا اآلن يف مواجهة املفهوم الصعب للرأي ووضعه اإلبستيمي امللتبس .وال ّ
شك يف َّأن هناك ،بالنسبة إىل
أرندت ،متاسكاً قو ّياً بني معنيي اللفظة اإلغريق ّية دوكسا ( Doxaرأي) .فمن جهة ،تعني ما هو مخالف للوهم ،أي الظهور
باملعنى القوي واإليجايب واإلضاءة ،بل واإلخراج وحتى املجد ،عندما تنهي الحركة مسارها الزائل داخل الحيك الذي يلتقط
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بريقها؛ ومن جهة أخرى ،تعني ما هو مخالف للعلم ،وهو ما مل يرق لهابرماس .لكن ،أال ميكننا مسايرة أرندت يف دفاعها
عن التعدد ّية التي يبسطها الفضاء العمومي؟ وفض ًال عن تعدّد ّية األجساد ،فإ َّنه ال توجد سوى تعدّد ّية اآلراء .وبالتايل
َّ
فإن الدوكسا  ،Doxaمل تعد تعني الظهور ،بل «إبداء الرأي» مع إعالنه ( .)meinenهكذا ستم ّر الدوكسا اإلغريق ّية عرب
عموم ّية  L’offentlichkeitاألنوار التي تظهر اختالف اآلراء  différenceوخالفها  ،différendباملعنى الذي قصده ليوطار،
وإلاّ ملا طرح مشكل الرضا يف عالقته بالتعايش.
بإمكاننا ،يف ضوء هذه التفسريات ،فهم إعالن ماديسون« :ترتكز الحكومة عىل الرأي» ،أي عىل املعالجة اإلجامع ّية
 Traitement consensuelللرصاعات بني اآلراء .لكن بإمكاننا أيضاً فهم العبارة الشق ّية ألرندتَّ :
«إن الرأي ،وليست
الحقيقة ،هو أحد املرتكزات الرضور ّية ّ
لكل سلطة [ .]c.c.p. 296فهي ال تتحدث هنا عن النظر ّية السياس ّية وعن طموحها
يف مالءمة الواقع السيايس ،بل عن املامرسة السياس ّية التي ال تستند عىل العلم وال عىل املعرفة ،بل عىل الرأي .فهل كنّا
سنحاجج يف مجال السياسة لو كنّا نتوفر عىل معرفة ضاغطة فكر ّياً؟ أكرث من ذلك ،أال يعترب ادعاء األنظمة الكليان ّية
توفرها عىل معرفة تخدم مصلحة الجميع ،هو مبثابة خطأ وجرمية يف بعض األحيان؟ أال نسمع هنا وهناك حديثاً عن
االشرتاك ّية العلم ّية؟
الخاصة باملامرسة Praxis
إ َّنني سأدافع يف هذا املقام عن أرندت ،أل َّنها أدركت القرابة القامئة بني املصطلحات ّ Lexis
والنمط الخطايب للمحاججة السياس ّية ،أو إذا ما استعملنا مصطلحات إغريق ّية ،القرابة مع التبصرّ والذكاء Phronésis
أكرث من املعرفة  .epistéméوسيقول قائل مع هابرماسَّ :إن الفلسفة ليست مطالبة برتديد خطاب املواطن ،وهو الخطاب
العلمي ،بل بإنشاء خطاب حول خطاب املواطن ،وهو ليس عمل ّياً بل هو نقدي؛ ويستدعي هذا الخطاب النقدي اإلحالة
عىل فكرة ّ
منظمة تدّعي بلوغ الحقيقة وعدم االعتامد عىل الرأي .بهذا املعنىَّ ،
فإن خطأ أرندت سيتمثل يف وضع تقابل
داخل الجملة نفسها ،بني الرأي املقرتن بخطاب الفعل والحقيقة املنتمية إىل الخطاب حول الفعل .وبصيغة أخرى ،فهي
قد خلطت بني اللغة [السياسة] وامليتاـ لغة [علم السياسة] .وحتى لو قبلنا أطروحة هابرماس ،فإ َّنها ال تقيص أطروحة
أرندت ،عىل ما أعتقد ،بل تفرضها مبعنى ما وبأوجه عديدة :ففي البداية ،تفرتض َّأن رصاع اآلراء كمامرسة تدّعي الفلسفة
خاصة بانتفاضات السلطة بدون هيمنة وال عنف،
نقدها هو أمر واقع؛ لكن ليس هذا هو األهم ،فهي تفرتض تجارب ّ
بحيث تصبح الفكرة ّ
املنظمة للجامعة من ج ّرائها بدون حدود وال عوائق ،أي تصبح شيئاً مغايراً لليوتوبيا الباهتة utopie
 .exsangueوميكننا الذهاب أبعد من ذلك؛ فهل يعترب التواصل بدون حدود وال عوائق تواص ًال حقاً إذا ما نفينا عنه رصاع
اآلراء؟ وبصيغة أخرىَّ :إن فكرة هابرماس املحور َّية تحتاج إىل خطاطة صور ّية مستمدّة من تجارب السلطة التي أ ّولناها
كآثار تاريخ ّية للمنيس الذي هو نحن.
ويف الحقيقةَّ ،
فإن أرندت وهابرماس ال يتحدّثان عن اليشء نفسه .فاألوىل تعالج ،من خالل حديث عن الرأي،
مصطلحات املامرسة السياس ّية .وهي ال تصف مستوى املعرفة الذي بلغه خطابها ،ومن حقنا يف هذه الحالة ،وبكل
مرشوع ّية ،أن نؤاخذها عىل ذلك .أ َّما عندما يتكلم هابرماس عن الرأي ،فهو يعني مستوى معرف ّياً غري متالئم مع العلم
النقدي الذي يحيل عىل ذاته بفعل وضعه املتعايل.
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َّ
وإن ما يثري الحذر الشديد لدى أرندت هو بالضبط االدّعاء العلمي لنقد يعتقد بأ َّنه أسمى من املامرسة ،أي من
التبادل العمومي لآلراء .وعىل أ َّية حال ،ميكن للنقاش بني أرندت وهابرماس ،أي بني خطاب عميل وخطاب نقدي ،أن
يستم ّر بطريقة مثمرة ،أل َّنه أقل تضا ّداً  .moins antagonistiqueلكن ،لنرتك النقاش عند هذه النقطة من ّ
الشك ،ولنتّجه
صوب املفهوم الثاين الذي تركناه جانباً وعن قصد ،أثناء مراجعتنا للمفاهيم األساس ّية للفكر السيايس ألرندت؛ ونقصد
بذلك مفهوم النفوذ .فام هي عالقته مبفهوم السلطة؟ وكيف يحرض كطرف ثالث بني السلطة والعنف؟ وما هي األضواء
التي تسلطها فرضيتنا حول السلطة ،ذلك املنيس الحارض بالنسبة إىل الفعل السيايس ،عىل العالقات املعقدة بني السلطة
والنفوذ وعىل التباس موقف أرندت بخصوص هذه األخرية؟
تم عرضها ،فالنفوذ الذي يشري إىل
يف بحث أرندت «حول العنف» ،يظهر النفوذ ضمن املفاهيم املفاتيح التي ّ
الظواهر غري املحسوسة التي تك ّرس بهذا املقتىض االستعامل املفرط للغة ،بإمكانها أن تنطبق عىل الشخص ـكأن نتحدّث
مث ًال عن السلطة الشخص ّية وعن النفوذ يف العالقات بني اآلباء واألبناء وبني األساتذة والتالميذـ كام ميكنها أن تش ّكل صفة
املؤسسات ،مثلام هو الشأن يف مجلس الشيوخ الروماين  auctoritas en senataأو يف الرتاتب ّية داخل الكنيسة [حيث
ّ
ميكن لكاهن مثل أن يرشف عىل طقوس الغفران] .وتتمثل الخاص ّية األساس ّية للنفوذ يف كون األشخاص املطالبني بالطاعة
يعرتفون بها دون رشط ،ويف هذه الحالة لن تكون هناك حاجة للضغط أو اإلقناع .فال ميكن للنفوذ أن ّ
يظل قامئاً إلاّ إذاا
حظي الشخص أو امل ّؤسسة اللذان يصدر عنهام باالحرتام .لذلك ،يعترب االحتقار من أكرب أعداء النفوذ ،كام َّأن الضحك هو
موجه ضدها» (ص ص  .)155/154بقراءتنا لهذه السطور ،يبدو النفوذ مرتبطاً بالهيمنة أكرث من ارتباطه
أخطر تهديد ّ
يصحح االعرتاف واالحرتام خارج إطار اإلكراه واإلقناع ،هو ما يق ّرب النفوذ من السلطة.
بالسلطة .لكن ما ّ
وما يثريين شخص ّياً هو بالضبط عدم التيقن من مكانه داخل شبكة املفاهيم لدى أرندت .وبالفعل ،فنحن نقرأ يف
الصفحات الالحقة ما ييلَّ :
املؤسسة غالباً ما تلبس قناع النفوذ ،بحيث تفرض اعرتافاً فور ّياً وال مرشوطاً ،ويف
«إن السلطة ّ
غياب ذلك ،تتوقف وظيفة املجتمع ،كيفام كان نوعه» [ص 155ـ.]156
إ َّننا نقرأ جيداً عبارة «قناع النفوذ» .فهل يتعلق األمر بأحد الحجب التي متنع من ّ
فك رموز الطبيعة الحقيق ّية
للسلطة؟ َّإن العالقة تبدو أعقد من ذلك ،كام يظهر من البحث املعنون بـ «ما هو النفوذ؟» ضمن مؤلف Between Past
 and Futureما بني املايض والحارض [والذي ترجم إىل الفرنس ّية تحت عنوان  /La crise de la cultureأزمة الثقافة].
إ َّنه ألمر مغاير ملا س ّميناه مؤرشاً أو أثراً ،حجاباً أو إخفاء؛ فهو عبارة عن تكملة تح ّولت إىل نقص بالنسبة إلينا؛ وباختصار،
إىل تناوب رضوري ومستحيل يف الوقت نفسه.
َّإن أ ّول إعالن نقرأه يف هذا املقال يبدو محيرّ اً بالفعل ،إذ يتعينّ حسب أرندت التساؤل ،ليس حول ما هو النفوذ ،بل
حول ما كان عليه من قبل ،ما دام قد اختفى  has vanishedمن العامل الحديث ،يف الوقت نفسه الذي اختفت فيه كتلة
التجارب املشرتكة بني الجميع ،كتجارب حقيق ّية وال جدال حولها .فام الذي اختفى إذن؟ وما الذي يعنيه هذا الفراغ؟ ما
اختفى هو الثالث ّية املك ّونة من الدين والتقليد والنفوذ ،بحيث يش ّكل هذا األخري العنرص األكرث استقراراً ،أل َّنه ميثل الدوام
صح التعبري.
واالستمرار ،أو الصرب إن َّ
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لكن أين سادت هذه الثالث ّية؟ إ َّنها مل تسد عند اإلغريق ،بل عند الرومان .فالنفوذ فكرة رومان ّية .وهذه النقطة
تم التأكيد عىل َّأن األمر ال يتعلق مبامرستهم السياس ّية وال
تتطلب منا بعض االنتباه .ففي الفقرات
ّ
املخصصة لإلغريقَّ ،
بأفعالهم وال بالنفوذ املك ّون للمدينة  ،polisبل بعمل ّية الرشعنة الفلسف ّية ،من طرف أفالطون وأرسطو ،التي ستؤدّي
حسب أرندت إىل فشل ذريع .وقد يفاجئنا ذلك أل ّول وهلة ،لكنَّ أرندت ستؤ ّكد َّأن الفالسفة فشلوا دوماً ،أل َّنهم مل ينطلقوا
من املامرسة الفعل ّية للمواطنني ،بل حاولوا تقديم م ّربرات خارجة عن هذه املامرسة .وهنا ستعلن بشكل مثري ،كيف
مؤسساً للفلسفة السياس ّية ،مل يقدّم سوى تأ ّمالت حول الرصاع بني الفلسفة واملدينة .ملاذا؟ َّ
ألن
َّأن أفالطون الذي يعترب ّ
الفلسفة التي أخرجت اإلنسان من الكهف [يف إشارة إىل أليغوريا الكهف الشهرية] قادته نحو املثل العقل ّية التي ال تأثري
إلكراهاتها العقالن ّية عىل أغلب ّية الناس.
فالفالسفة يفهمون املثل ،أ َّما الجمهور ،فال يفهمها .وإذن ،ما الذي يتعينّ عىل الفيلسوف فعله ليك يحكم الجامهري؟
إ َّنه مطالب بثالثة أشياء:
 )1إعادة صياغة نظر ّية املثل مبصطلحات الطغيان ،فوفق توجيهات الفيلسوف امللك ،تصبح املثل عبارة عن تدابري
ّ ،mesures
بكل متض ّمناتها اإللزام ّية والغامضة [وترى أرندت يف ذلك تأكيداً عىل انزالق املثال غري السيايس للجميل ،Beau
نحو مثال الخري  ،Bienالذي ال يشتغل إلاّ يف سياق سيايس .وهذه فكرة قابلة للنقاش].
الخاصة إىل الدائرة السياس ّية .وتبدو يف هذا اإلطار وجوه الراعي وقائد السفينة
 )2نقل مناذج للهيمنة من الدائرة
ّ
ورب املنزل.
والطبيب ّ
املخصصة ملعاقبة األرشار ،فهذه األساطري
 )3االستخدام السيايس لألساطري بغرض اإلقناع ،وعىل رأسها أسطورة جهنّم ّ
تحدّد وظيفة سياس ّية للخوف من اآلخرة.
وإذا ما فهمت األمر ج ّيداًَّ ،
مؤسس من املنطلق،
فإن الفشل التأ ّميل ألفالطون راجع إىل كون مفهوم النفوذ غري ّ
أل َّنه يتعاىل عن الدائرة األرض ّية للسلطة .لذلكَّ ،
فإن املساهمة األساس ّية لإلغريق يف معالجة مفهوم النفوذ ظلت محاطة
بهذا الفشل ما دام أرسطو نفسه مل ينجح بدوره يف تأسيس هذا املبدأ .صحيح أ َّنه مل يعد يؤمن بعامل املثل ،لكنَّ مناذجه
جميعها حول الهيمنة ظلت مستعارة من الدائرة غري السياس ّية ،وتحديداً من دائرة تربية األطفال ،لذلك انبنت عىل
عالقات غري متكافئة ،أي غري متالمئة مع جامعة األشخاص املتساوين.
ويتعني علينا أن نستحرض هذا الفشل الفلسفي لإلغريق ،يك نقيم بدقة املدح القوي للنفوذ من طرف الرومان .فهم
الذين ف ّكروا وعملوا تحت راية ( L’auctoritasالنفوذ) .لكن ،ما الذي كان يعنيه هذا املفهوم بالنسبة إليهم؟
لقد كان يعني الطاقة الرضور ّية لفعل تأسيس املدينة  .ab urbie conditaوتتض ّمن ( )in nuceطاقة البداية هاته
ثالث ّية النفوذ والدين والتقليد ،املتامسكة فيام بينها .وإذا ما كان النفوذ موجوداً يف التأسيس األ ّولَّ ،
فإن الدين سريتبط
معها عىل الفور ،انطالقاً من رابطة الورع  ،pietéوسيلعب التقليد دور الوسيط الناقل لتجربة القدماء .وهكذا ستكون
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السلطة اإلكراه ّية للتأسيس مبثابة نفوذ وتقليد ودين .وما مي ّيز فكرة النفوذ هو الحجاج الذي تتلقاه السلطة من هذه
فإن لفظة  auctoritasمشتقة من فعل ( augereحاجج) .وإذنَّ ،
الطاقة املنقولة [وبالفعل َّ
فإن االختالف بني السلطة
والنفوذ واضح عىل مستوى املبدأ ،لكنَّه خفي يف الواقع؛ فمن حيث املبدأ توجد السلطة داخل الشعب ،ويف السياق
الروماين سيتواجد النفوذ مبجلس الشيوخ ،أي لدى القدماء الذين يعتربون هم األقرب إىل التأسيس أل َّنهم أكرب س ّناً.
وإذا كان هذا هو النموذج األسايس للنفوذ ،فإ َّننا سنفهم عىل الفور ملاذا هيمن عىل التاريخ السيايس الغريب ،وأيضاً
ملاذا كان منذ انطالقته مهدّداً باألفول واالنحطاط واالمنحاء يف األخري.
ترجع هيمنة النموذج الروماين إىل ضامن استمرار ّية النفوذ  L’auctoritasمن طرف الكنيسة الرومان ّية .ونحن ال
نقصد هنا اإلميان الكنيس الذي وضعته أرندت بني قوسني  -وإن كان هناك تقارب خجول بني مدحها للوالدة والبرشى
املقرتنة مبيالد املسيح ـ بل نقصد النفوذ اإلكلريويس الذي ترى فيه أرندت خليطاً ف ّعاالً من اإلميان بالبعث ومن الفكرة
املؤسسة األرض ّية يف نقطة محدّدة من التاريخ ومن النفوذ املتعايل للحقيقة وللخري ،وفق منوذج أفالطوين
الرومان ّية حول ّ
أو أفالطوين جديد .هذا دون أن ننىس استعادة األسطورة السياس ّية للجحيم ،التي تروم تهديد األرشار .لذلكَّ ،
فإن الكنيسة
أخذت مشعل النفوذ باعتباره رومان ّياً .ما الذي ميكن أن نستخلصه من هذه املعطيات؟ أعرتف َّ
بأن الصفحات األخرية من
نص «ما هو النفوذ»؟ تتميز بالغموض الكبري .وسأحاول أن أرشح األسباب ،اعتامداً عىل التأويل املقرتح للسلطة .من جهة
ّ
أخرى ،يقال لنا َّإن التجربة الرومان ّية للتأسيس تبدو منتهية متاماً ومنس ّية .وك ّلام كانت هناك محاولة إلرجاعها ـمع بعض
االستثناءات ً
طبعاـ كانت هناك رضورة الستعامل العنف .تأ ّملوا يف مثال روبسبيري  Robespierreومرحلة الرعب Terreur
ومثال لينني  Lenineوالستالين ّيةَّ .إن النتيجة املتوقعة هي رضورة التخليّ عن فكرة العودة إىل الثالث ّية ال ّرومان ّية املك ّونة
فإن أرندت مل َّ
تتخل هكذا مجان ّياً عن مفهوم النفوذَّ ،
من الدين والتقليد والنفوذ .ومع ذلكَّ ،
وكأن «التجربة الرومان ّية
املؤسسة» [وهذه هي عبارتها ،ص ،]136مل تستنفد فكرة النفوذَّ ،
وكأن هذا األخري مل يش ّكل بدوره وبطريقة
بخصوص ّ
ما ،إضافة رضور ّية لفكرة السلطة ذاتها .ويف آخر املطاف ،ما الذي يعترب أساس ّياً ضمن النفوذ؟ إ َّنها فكرة التأسيس .فهي
التي يجب مقابلتها بفكرة النفوذ وبنواتها املتمثلة يف املبادرة .ونحن نقرأ ذلك فع ًال يف آخر صفحات هذا البحث [الذي
ال يجب التغايض عن الخاص ّية االستفهام ّية لعنوانه« :ما هو النفوذ؟»] ،والتي جاء فيها« :يوجد يف تاريخنا السيايس نوع
من األحداث التي يعترب مفهوم التأسيس  foundingحاس ًام بالنسبة إليها؛ كام يوجد يف تاريخ فكرنا مف ّكر سيايس يعترب
مفهوم التأسيس مركز ّياً ،إن مل نقل مهيمناً لديه .فاألحداث هي ثورات العرص الحديث واملف ّكر هو مكيافيل Machiavel
الذي ظهر عند عتبة هذا العرص ،والذي كان أ َّول من تص ّور الثورة ،بالرغم من عدم استخدامه لهذا اللفظ» (ص .)136
تم
تم فيها توديع فكرة النفوذ ذاتها؟ وملاذا َّ
يفس اللجوء إىل مكيافيل يف هذه املرحلة من الخطاب التي َّ
ما الذي رّ
ربط اسمه بالثورات الحديثة؟ وما حاجة الثورات إىل فكرة النفوذ؟ أعتقد َّأن لهذه األسئلة عالقة وثيقة بلغز السلطة
تم الثناء عليه ،ال أل َّنه مدح املكر والحيلة،
كتجربة قامئة دوماً ومسبقاً ومفقودة دوماً ومسبقاً أيضاً .لنبدأ مبكيافيل ،فقد َّ
وال أل َّنه احتقر التقاليد املسيح ّية واإلغريق َّية التي أعادت الكنيسة تأويلها ،بل أل َّنه اعتقد بإمكان ّية «تكرار التجربة
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الرومان ّية عرب تأسيس إيطاليا مثل حجرة الزاوية املقدَّسة من طرف الهيئة السياس َّية الخالدة ،كام كان تأسيس املدينة
الخالدة مقدَّساً من طرف الشعب اإليطايل» (ص .)138
وما يبدو أساس ّياً هنا هو تكرار التجربة الرومان ّية للتأسيس .ولسوء الحظَّ ،
فإن مكيافيل ،قبل روبيسبيري ،قد ربط
ألن ّ
بني التأسيس والديكتاتور ّية أي العنف .ملاذا؟ َّ
كل واحد منهام طابق بني التأسيس والصناعة ،من خالل «العمل» عىل
موحدة بالنسبة إىل األ َّول« ،والعمل» عىل قيام جمهور ّية فرنس ّية بالنسبة إىل الثاين .وبهذا املعنى ،ساهم
قيام إيطاليا ّ
مفهومهام للنفوذ يف الخلط بني السلطة والعنف الذي تدينه النظر ّية السياس ّية ألرندت بر ّمتها .ومع ذلك ،فقد كانا عىل
حقٍّ يف محاولتهام تكرار تجربة التأسيس الرومان ّية.
ملاذا هذا العناد يف التعلق بفكرة النفوذ؟ َّإن ذلك ،يف نظري ،يرجع إىل الخاص ّية الضباب ّية للسلطة .وقد سبق يل أن
أ ّكدت عىل منيس الحارض ،ويجب التأكيد أيضاً ،كام فعلت يف ندوة سابقة ،عىل الخاص ّية َّ
الهشة وشبه الهاربة للفعل
وبالتايل للسلطة.
والحالَّ ،أن ما يتوقع مماَّ هو سيايس ،هو ضامن دميومة وصالبة الفعل الذي يفتقر إليهام .لذلك كانت هناك دوماً
تختف مع انهيار
حاجة إىل عامل الدميومة .وقد استجاب النموذج الروماين للنفوذ لهذه الرضورة املزدوجة التي مل
ِ
النموذج الروماين والنموذج اإلكلريويس الذي َّ
حل محله .ولهذا السبب تشبثت حنة أرندت يف آخر لحظة بالثورة األمريك ّية
كحبل نجاة ،أل َّنها هي الوحيدة ،يف اعتقادها ،التي نجحت يف مهمتها ،عىل اعتبار َّ
املؤسسني ،كام تع ّودنا عىل
«أن اآلباء ّ
تسميتهمّ ،أسسوا هيئة سياس ّية جديدة متاماً بدون عنف ومبساعدة الدستور» (ص  .)140وستضيف قائلة« :وفض ًال عن
املؤسسون الذين أفلتوا من التأثري األورويب للدولة
اللاّ عنف النسبي للثورة األمري ّكية ،فإ َّنه من املمكن أن يكون اآلباء ّ
الوطن ّية ،قد ظلوا أقرب إىل الروح الرومان ّية األصل ّية» (ص .)140
هنا تربز اليوتوبيا السياس ّية ألرندت واملتمثلة يف االسرتجاع الحديث للتجربة الرومان ّية للتأسيس يف فكر مكيافيل،
لكن بدون روبسبيري ومرحلة الرعب وبدون لينني والستالين ّية ،أي بدون السقوط من جديد يف العنف .ونحن نفهم
واملؤسسة رضوريتان لتشكيل ما هو سيايس ،لكن ليس بإمكانهام
رضورة هذه اليوتوبيا يف نسق فكر أرندت .فالسلطة
ّ
التطابق فيام بينهام؛ َّ
واملؤسسة هي الوحيدة التي تجعلها دامئة ،عىل اعتبار َّأن الفعل أكرث هشاشة
ألن السلطة عابرة
ّ
املؤسس.
من العمل ّ
من الرضوري تدعيم السلطة التي ينبثق منها هذا الفعل بيشء معادل للتجربة الرومان ّية يف التأسيس .ولربمّ ا مل يعد
من املمكن تلبية هذه الحاجة ،وهو ما توحي به األسطر األخرية من بحث أرندت ،التي جاء فيها« :ذلك َّأن العيش يف
ّ
ظل حكم سيايس خاص ،يتوفر عىل نفوذ وعىل وعي يطابق بني مصدر النفوذ املتعايل عن السلطة وأولئك الذين ميارسونه،
معناه مواجهة املشاكل األ ّول ّية للعيش اإلنساين املشرتك من جديد ،بدون االعتامد عىل اإلميان الديني بوجود بداية
مق َّدسة وبدون حامية من معايري السلوك التقليد ّية والبديه ّية» (ص .)141
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وإذا ما فهمت األمر ج ّيداًَّ ،
املؤسس للتعايش .وهذه
فإن ذلك يعني االستسالم لسلطة تستم ّد نفوذها من الرضا ّ
بالتأكيد إحدى العقبات التي يضعها نص حنة أرندت بخصوص النفوذ .فقد سبقت أرندت ،عىل ما يبدو ،التأويل املقرتح
من طرف كلود لوفور  C.Lefortللدميقراط ّية باعتبارها نظاماً واعياً بفراغ أساسه ،وبالتايل فهو محكوم عليه باالنخراط يف
ألحت كثرياً عىل
عمل ّية التشاور وباملعالجة التفاوض ّية للرصاعات .لكنَّني ال أعتقد َّأن أرندت ستذهب إىل هذا الحد ،فهي ّ
هشاشة السلطة وعىل الرضا املعاد باستمرار ،والذي يش ّكل مرتكزاً لها ،يك ال تبحث عن أساس آخر« ،يرتفع» ويكون هو
رشط قيام هذا الرضا.
ونحن نتساءل هنا :ألن تحق عىل أرندت تهمة هابرماس الثانية التي مفادها أ َّنها جعلت التقليد مصدراً للمرشوع ّية،
بعد أن استبدلت الحقيقة بالرأي؟ أعرتفّ ،
بكل صدق ،بأ َّنني غري متيقن من ذلك ،إذ ال ميكن الحديث لديها عن نفوذ
للتقليد ،بل عن تقليد النفوذ ،وأنا ال ألعب هنا بالكلامت .فمشكلة الحقيقة التي يكون فيها نفوذ تقليد عدواً حرص ّياً
لها ،ال توجد إلاّ ضمن فكر سيايس يضع تعارضاً بني النقد واملامرسة .وبهذا الصدد ،سيكون هابرماس قد أخطأ يف تعيني
خصمهَّ ،
موجهة ،يف املقام األ ّول ،إىل ليو شرتوس  ،Léo Straussأو إىل غادامري  Gadamerوليس
ألن سهام نقده ستكون ّ
إىل أرندت .ذلك َّأن مشكلة تقليد النفوذ توجد داخل فكر تكتيس فيه املامرسة السياس ّية وتدبري اآلراء أهم ّية قصوى ،وهي
الهشة والعابرة يف ّ
مشكلة بحث السلطة ّ
كل حقبة عن معادل للتجربة الرومان ّية للتأسيس.
مؤسسةَّ ،
يتم تكرارها
املؤسسة لن تنجز من جديد ،بل ّ
فإن املفارقة ،هنا ،هي َّأن هذه ّ
وأل َّنه ال يوجد رضا بدون ّ
فقط .فهل هناك ٌّ
حل لهذه املفارقة؟ إليكم الوجهة التي حدّدتها أرندت لبحثهاَّ :إن الثورات التي سمحت لنفسها
باستثامر العمل ّيات التأسيس ّية السابقة ،هي الوحيدة التي ميكنها أن تنجح ،أي أن تش ّكل نظاماً مستق ّراً ،وهو ما ينطبق
كل الثورات التي تتبادل عمل ّية االستثامر هذه فيام بينها ،بحيث تغتني ّ
عىل ّ
كل واحدة بالطموح التأسييس لألخرى .وبهذا
املعنى يوجد تقليد للنفوذ ،حيث يتح ّكم قانون من سبق يف سلسلة انبثاقات السلطة .فهل يوجد نظام واحد يستأنس
بفعل ثوري سابق هو مبثابة تأسيس له؟
أعتقد َّأن هناك ،ضمن العالقة بني التأسيس والتجديد ،لغزاً أكرب من لغز العالقة بني السلطة والعنف ،التي انطلقنا
منها؛ إ َّنه لغز يتض ّمن عىل األرجح أمراً شغل اهتاممنا منذ مدّة ويعترب قاب ًال للمعالجة .فهل مت ّكنا من ّ
حل هذا اللغز ،نحن
 املقبلني عىل إحياء ذكرى الثورة الفرنس ّية يف السنة املقبلة -؟ هل سننفلت من السؤال حول قيمة الزيادة التي سيمنحهاهذا اللغز للفعل السيايس حال ّياً ،وحول نوع ّية الزيادة التي سيسمح بها هذا الفعل لنفسه أيضاً؟
َّإن منيس السياسة سينقسم دامئاً إىل قسمني ،وهام :املنيس الذي نش ّكله نحن من خالل فعلنا املشرتك  -ولو عن
مؤسسة سابقة ،مفرتضة دوماً ،ولربمّ ا غري موجودة؛ ذلك َّأن وراء روما توجد
طريق املجادلة ـ واملنيس الذي كنّاه بفعل ّ
طروادة التي ترتسم يف ذاكرتنا مبشهد إيني  Ennéeوهو يحمل أباه أنشيز  Anchiseفوق ظهره .فكم هو عدد
املؤسسات املدفونة تحت طروادة؟
ّ
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في قضايا العنف
حوار مع الدكتور علي رسول حسن الربيعي
أنجزه :عبد اهلل بربزي

املحاور:
سرية َ
متخصص يف الفلسفة السياس ّية ـ جامعة أبريدين ،أكمل دراسته
الدكتور عيل رسول حسن الربيعي باحث
ّ
األول َّية يف قسم الفلسفة ـ جامعة بغداد ،ودرس املاجستري يف جامعة الكوفة وكن َكز كولج  -جامعة لندن،
ثم الدكتوراه جامعة أبريدين.
والـ أم فيل يف الفكر السيايس اإلسالمي يف جامعة ويلز -المبرتَّ ،
ّ
مؤسسة مؤمنون بال حدود بإجراء هذا الحوار الفكري معه مبناسبة إعداد ملف بحثي حول ظاهرة العنف من
تترشف ّ
منظور العلوم اإلنسان ّية.
» »هل لكم أن تقدّموا نبذة مخترصة عن اهتامماتكم الفكر ّية؟
ـ نعم زمييل د .عبد الله بربزي :تقع اهتاميت الفكر ّية /الفلسف ّية يف
ما يتعلق يف الفلسفة السياس ّية الحديثة واملعارصة والفكر السيايس
العريب يف سياقاتهام التامثل ّية ،ولكن أيضاً غري منفصلة عن السياقات
اللاّ متاثل ّية .فأميل يف تفكريي البحثي إىل املحاججة والرتكيب النقدي
املعياري (النورمتف) أكرث من التجريبي ،ولكنّي ّ
أوظف التجريبي
يف ما يعزّز املعيار ،أي إنزاله يف سياقات تاريخ ّية ّ
مشخصة.

املحور األ َّول :العنف بني الفطري واملكتسب
» »يرتبط العنف عادة بالرصاع وما يرتبط بهام من مصطلحات
أخرى مثل :الكراهية وإرادة االستبعاد واالستغالل واالستعامر
واالنتقام والقتل والعدوان ّية والتدمري.
» »هل ميكن أن نقدّم تعريفاً دقيقاً للعنف؟
ـ نعم ،كام تعرف د .عبد الله من الصعب تقديم تعريف جامع
مانع ،لكنْ ميكننا القول َّإن العنف هو رضر وأذى فيزيايئ  -مادي
ُيصيب الناس واملمتلكات .ويصاغ مفهوم ّياً كدرجة من الرصاع،

ويظهر العنف آل ّياً عندما تصل حرارة الرصاع إىل درجة مع ّينة.
وغالباً ما يؤدّي املستوى العايل من الرصاع إىل مستوى عالٍ من
العنف .لذلك فالعنف نوع من الرصاع ،ولو أ َّنه ليس من السهل
قياسه كم ّياً بالنسبة إىل ال�صراع ،أل َّنه يتعلق بالكيف والنوع؛
الخاصة ،وتح ّول الرصاع إىل عنف هو تغيري يف
فللعنف ديناميك ّيته
ّ
طور ودور ودرجة الرصاع.
قد ُينظر إىل العنف بوصفه انحرافاً عماَّ هو طبيعي أو سويّ  ،إ َّنه فعل
ملموس وواقعي ،ولكنَّه متقطع وعريض ويظهر كاستثناء للقاعدة،
الخاصة والقدرة عىل التح ّول من
ولكن مع ذلك له ديناميك ّيته
ّ
شكل إىل آخر .العنف هو متثل فيزيايئ للق ّوة ،أو بعبارة أدق فعل
مادّي يس ّبب األمل والجرح والقتل لآلخرين .إ َّنه إيذاء مريئ ومقصود
تجاه اآلخرين .وال ب َّد من التمييز هنا بني العنف والعدوان غري
املسبوق باستفزار ي ّربره .فبينام يستم ّد العدوان حافزه من ال ّرغبة
يف إنزال األذى باآلخرين كهدف بذاته ،ال يتوقف العنف عند هذا
الهدف فقط ،فله هدف أخر وهو إيصال رسالة إىل اآلخرين.
قد يرى البعض َّأن اختصار العنف عىل الفعل تضييق ملفهومه،
والتهجم عىل كرامة وق َيم
فهو يشمل عىل سبيل املثال االغتصاب
ّ
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الضحايا وغريها .واألبعاد االجتامع ّية والثقاف ّية تضفي عىل العنف
ق َّوته ومعناه.
وللعنف أنواع عديدة؛ منها ما يس ّميه عامل االجتامع الفرنيس بورديو
بـ «العنف الرمزي» ،وهناك أيضاً العنف البنيوي ،وما يعترب عنفاً
قد يختلف من زمن إىل آخر ومن مكان إىل آخر .فتحدّد األنظمة
السياس ّية مث ًال ما هو عنف رشعي وما هو غري ذلك .وتضفي
عالقات الق ّوة ُبعداً سياس ّياً عىل أشكال محدّدة من العنف ،وتلغي
عن عنف آخر هذا ال ُبعد.
» »كيف تفسرّ العلوم اإلنسان ّية العنف؟
ـ يف الواقع د .عبد الله يتض ّمن الحديث عن موقف العلوم
اإلنسان ّية وتفسرياتها لظاهرة العنف نظر ّيات عديدة طبقاً لرتجيح
أحد األسباب املنتجة للعنف عىل حساب األخرى ،فقد تختلف
أو تتكامل مع بعضها بعضاً ،وميكن بناء مر ّكب نظري أو منوذج
نظري لتفسري ظاهرة العنف .ال أريد أن أرسد تفصيل النظر ّيات
تفس العنف يف العلوم االجتامع ّية كعلم االجتامع بفروعه
التي رّ
النفيس والسيايس أو األنرثوبولوجيا وغريها .ولكنَّ ما أريده هو
أن أشري إىل ما يجمع بينها إجامالً من ناحية املوقف واملنهج يف
تناولها مسألة الرصاع املؤدي إىل العنف .أي سأشري إىل املواقف
األنطولوج ّية واإلبستمولوج ّية هنا .وابتدا ًء ننطلق من سؤالني هام:
ملاذا يحدث هذا العنف؟ وكيف يكون ذلك ممكناً؟ يتعلق األ َّول
بالباعث أو الحافز ،بينام يتصل الثاين بالنظام والتنظيم.
وكام أسلفت هناك تقاليد نظر َّية عديدة يف العلوم االجتامع ّية عن
العنف ميكننا وضعها تحت مجموعتني :أنطولوج ّية ،وإبستمولوج ّية.
تعبرّ النظر ّيات التي تؤ ّكد عىل الفرد أو النظر ّيات الفرد ّية واألخرى
البنيو ّية عن املوقف األنطولوجي ،بينام تعبرّ نظر ّيات «التفسري»
و«الفهم» عن املوقف اإلبستمولوجي.
يتم بها صوغ النظر ّيات من موقفني
املجموعة األوىل األنطولوج ّية ّ
حول ما يح ّرك الناس ابتدا ًء .فهناك تقسيم أنطولوجي أسايس يف
العلوم االجتامع ّية ،بني مقاربتني تحاوالن تقديم وصف وأسباب
للفعل البرشي من خالل الرجوع إىل الحركة التي تقوم بها البنية
االجتامع ّية .ومقاربة أخرى تأخذ الفعل الفردي كامدة مح ّركة
للتاريخ وتعترب البنية نتيجة لألفعال الفرد ّية.
لذا ،هل البنية ابتدا ًء هي التي تحدّد أفعال األفراد أم َّأن أفعال
األفراد هي التي تحدّد البنية؟ أي هل نأخذ أفعال األفراد نقطة
البداية يف التحليل أم نختار التأكيد عىل البنى التي تجربهم عىل
الكيف ّية التي يقومون بها يف أفعالهم االجتامع ّية التي تتعلق
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بالعنف هنا ،طبعاً بوصفه مدار نقاشنا؟ هل يبدأ العنف أو الرصاع
املفيض إىل العنف بسبب الضغط البنيوي أم هو ناتج عن تخطيط
وتوافق األفعال الفرد ّية؟ وهل هاتان املقاربتان تعبرّ ان عن موقفني
مختلفني جذر ّياً أم ميكن أن يكون أحدهام مكم ًال لآلخر لتفسري
الرصاع والعنف؟
ترى املقاربة الفرد ّية َّأن مصدر العنف والرصاع يقع عىل مستوى
الفعل الفردي ،بينام ترى املقاربة البنيو ّية َّأن مصدر العنف يتعلق
بالنظام االجتامعي ،وهنا ُيفهم العنف بوصفه ناتجاً عن التوتر
والتناقض الذي يصدر بدوره عن الطريقة التي ُيبنى بها النظام
تهتم النظر ّيات
االجتامعي .لنأخذ مثاالً توضيح ّياً وهو انعدام األمنّ ،
الفرد ّية بالكيف ّية واألشكال التي يسلك بها الناس يف حالة انعدام
األمن (مثل الهو ّية ،االقتصاد ،األمن املادي وغريها) ،وكيف ترتجم
تلك السلوك ّيات واألفعال يف الرصاع؛ بينام تر ّكز النظر ّيات البنيو ّية
عىل أسباب انعدام األمن :كيف ُينتج عدم توازن (مجاعة ،ظلم،
تهميش) ُمعينّ بنيو ّياً؟ وإجامالً يدافع املوقف األنطولوجي الفردي
عن فكرة َّأن الوحدة األساس ّية يف الحياة االجتامع ّية هي الفرد .وليك
املؤسسات االجتامع َّية والتغيرّ ات االجتامع ّية ،علينا أن نكشف
نفس ّ
رّ
كيف تنشأ هذه كنتيجة لفعل األفراد وتفاعلهم .يف املقابل تركزّ
املؤسسات
األنطولوجيا البنيو ّية عىل ق ّوة البنى ،الق ّوة التي تكمن يف ّ
بح ّد ذاتها ،وهي أبعد من نطاق سيطرة األفراد .فتُبنى أفعال الناس
من خالل قواعد تخربهم أحياناً كيف ميارسون حياتهم االجتامع ّية.
بالتأكيد يبقى املوقف األنطولوجي مج َّرد دوغام إذا مل يرتبط
باملوقف اإلبستيمولوجي .لذا ال ب َّد من اإلشارة إىل هذا املوقف.
ينقسم املوقف اإلبستيمولوجي يف العلوم االجتامع ّية أساساً إىل
قسمني :قسم أ ّول يرى َّأن أفضل طريقة فحص للعامل االجتامعي
تكون من الخارج ،أي التفسري ،بينام هناك موقف آخر يرى َّأن أفضل
طريقة لدراسة العامل االجتامعي هي من الداخل ،أي الفهم.
ينطلق األ ّول ،أيً التفرسي ،من فكرة أ َّنه ميكن تحديد الفعل
البرشي والتنب ّوء به .باملقابل تزعم اإلبستيمولوجيا التأويل ّية
(الفهم) أ َّنه بدالً من النظر يف أسباب السلوك علينا البحث عن
معنى الفعل ،فاألفعال تستم ّد معناها من األفكار املشرتكة وقواعد
الحياة االجتامع ّيةَّ ،
وأن بنية املعنى تحدّد تاريخ ّياً وثقاف ّياً ،وميكن
دراسته من خالل سياقه ،ومن خالل دمج منظورات الوعي الذايت
للناس واملعلومات التي يقدّمونها عن أنفسهم .أنا مع وضع نسيج
واحد يربط املوقفني اإلبستمولوجيني مع املوقف األنطولوجي
األ ّول ،ولكنْ لهذا تفصيل آخر.

املتفجر يف زمننا هذا هو امتداد لحلقات الرصاعات
» »هل العنف
ّ
السابقة ،أم أ َّنه ظاهرة جديدة؟
يتم تناول العنف والرصاع عموماً حتى عام  1990من وجهة
ـ كان ّ
نظر العالقات الدول ّية والدراسات االسرتاتيج ّية ،مثل الحرب العامل ّية
األوىل والثانية والحرب الباردة ،وكان ينظر إىل الحروب الصغرية
والرصاعات املنخفضة الشدّة كنتيجة لالستقطاب الثنايئ للحرب
الباردة .لكن أصبح هناك بعد عام  90زيادة يف نسبة الحروب التي
تجري يف داخل الدول ،ومل يعد النموذج الذي ينظر إليها بوصفها
املتفجر
حروباً بالوكالة كافياً لتفسري طبيعة هذه الحروب والعنف
ّ
عنها .فنهاية الحرب الباردة واالحتفال بانتصار النموذج الليربايل مل
يأت بنهاية التاريخ .إذ أصبحت الحروب والعنف سائدين ومهيمنني
ِ
الخاصة.
عىل األوضاع الداخل ّية ،ولهام ديناميك ّياتهام
ّ
أحدثت الرصاعات املحل ّية تح ّوالً مهماّ ً يف حقل دراسات الرصاع
والعنف .فقد أصبحت نظر ّيات العالقات الدول ّية والدراسات
االسرتاتيج ّية عاجزة عن اإلمساك بديناميك ّيات وتعقيدات هذه
الحروب الجديدة .وعندها بدأ الرتكيز عىل العوامل والسياقات
املحل ّية ،أي عىل تش ّكل الهو ّيات ،وديناميك ّيات الجامعات اإلثن ّية
والطائف ّية ،واملظامل الجامع ّية وغريها.
تختلف هذه الحروب الجديدة وعنفها عن الحروب بني الدول
والرصاعات التقليد ّية يف عدّة طرق:
أ ّوالً :ليس لها بداية أو نهاية محدّدة .فهي ال تبدأ بإعالن حرب أو
يف حملة عسكر ّية أو كبرية ،وليس لها نهاية رسم ّية.
ثانياً :تتّصف هذه الحروب بأ َنها طويلة األمد ،وقد تستم ّر لعقود،
وقد تحدث فيها حلقات من القتال الرشس تتخللها أوقات سلم
نسبي ،وغالباً ما تكون حدود الحرب /السالم غري واضحة يف الزمان
واملكان.
ثالثاً :هناك اختالف يف منط أو شكل هذه الحروب ،فقد تشرتك
فيها ق ّوات نظام ّية ،وجامعات غري نظام ّية ،ومتم ّردون ،ومدن ّيون،
وزعامء حرب محل ّيون .فهي ليست حرباً بني ق ّوتني عسكريتني
تقليديتني منفصلتني بشكل واضح.
رابعاًّ :
التدخالت األجنب ّية يف الحروب املحل ّية ،حيث يأيت مقاتلون
من أصقاع عديدة من العامل ،أو تأيت قوات مرتزقة ،أو احتالل من
قبل ق ّوات أجنب ّية ،فتش ّكل هذه التدخالت جزءاً من ديناميك ّية
هذه الحروب.

يتم متويل هذه الحروب بطريقة مختلفة عن الحروب
خامسـاًّ :
التقليد ّية بني الدول ،إذ تأيت مصادر متويلها من خالل التجارة
الدول ّية يف ما ُيعرف باالقتصاد املوازي ،مثل تهريب النفط ،وتجارة
املخ ّدرات ،واملاس ،وغسيل األم��وال ،وتهريب البرش ،واملتاجرة
باألعضاء البرش ّية ،والسطو املس ّلح وغريها.
سادساً :أثر الثورة التكنولوج ّية يف االتصاالت عىل هذه الحروب من
خالل دورها يف تسهيل التواصل بني التنظيامت والخاليا وقياداتها،
إذ ميكن أن تتخذ القرارات مبرونة وبرسعة عرب التواصل حول العامل
باستعامل هذه التكنولوجيا املتقدّمة.
وأخرياً :تقع ّ
املنظامت والزعامات التي تدّعي متثيل هو ّية الجامعات
املفجرة للعنف.
(إثن ّية ،دين ّية ،ثقاف ّية) يف قلب العوامل ّ
متأصلة يف الطبيعة اإلنسان ّية أم أ ّنه
» »هل يعترب العنف خاص ّية ّ
نتاج محدّدات اجتامع ّية وثقاف ّية؟
ـ دعني أعلن ارتيايب من ّ
كل ادعاء يقول َّإن هناك تالزماً ثابتاً وال
ميكن تغيريه بني العنف والسلوك البرشيَّ ،
وإن العالقة بني الطبيعة
ومتأصلة يف صلب
البرش ّية واالجتامع ّية والعنف عالقة جوهران ّية
ّ
البنية العضو ّية للنفس البرش ّية وطبيعة االجتامع البرشي ،وبالتايل
ال فكاك بينهام .وحتى إذا أخذنا باالعتبار قول فرويدَّ :إن العنف
يرتكز عىل غريزة الكراهية والتدمري والعدوان ّية ،وهي نوازع قو ّية
متج ّذرة يف نفوس البرش ،وميكن استثارتها يف أوقات االضطرابات
الجامع ّية؛ لكنَّه قال أيضاً :إ َّنه ميكن العمل عىل تجنّبها من خالل
ترصيفها يف غري قنوات العنف.

املحور الثاين :العنف يف التاريخ
» »هل ميكن القول َّإن تاريخ اإلنسان ّية هو تاريخ عنف وحرب
وقتل ورصاع؟
ـ ال ،طبعاً يا د .عبد الله ،وإلاّ كيف تش ّكلت وتط ّورت ّ
كل تلك
الحضارات حتى وصلنا إىل الحضارة املعارصة؟ نعم ،هناك عنف
يف التاريخ ،وهناك تاريخ للعنف ،ولهذا العنف أشكال وتجل ّيات
مختلفة ،وله أيضاً أسباب عديدة قد تكون منها سياس ّية أو دين ّية
أو اقتصاد ّية أو ّ
كل تلك األسباب املتداخلة يف مراحل تاريخ العنف،
ولكن ليس تاريخ اإلنسان ّية تاريخ عنف ،يبقى العنف ّ
بكل األحوال
هو االستثناء مهام طال وتك ّرر يف التاريخ.
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لقد كان العنف مرافقاً لنا طوال التاريخ ،ويستم ّر مالزماً لنا .وإحدى
تجلياته املب ّكرة والكربى يف التاريخ جاءت بعد الثورة الدين ّية
التوحيد ّية ،حيث هيمن عىل الوعي البرشي بشكل كبرية فكرة َّأن
هناك حقيقة دين ّية واحدة ،وتعتقد ّ
كل جامعة أ َّنها أمسكت بها
وتعبرّ عنها .وبهذه األحوال يتح ّول إمكان العنف الديني إىل عنف
بالفعل.
تعلمنا الذاكرة التاريخ َّية َّأن كمون العنف ،حتى ولو كان لفرتات
كعنف مكبوت .والقول
طويلة نسبياً يف التاريخ ،فإ َّنه ميكن أن يعود
ٍ
َّإن هناك تنويراً نهائ َّياً يضع نهاية للعنف قول مضلل ،بل إ َّنه تضليل
خطريَّ ،
ألن امله ّمة الحقيق ّية للتنوير هي أن يستم ّر ض ّد العنف ،أو
أن يساهم يف تقليل العنف إىل الح ّد األدىن املمكن.
كان هناك طوال التاريخ دورات من العنف ،وتأرجح بني العنف
تم تصويره بطريقة
والسلم ،وتك ّرر هذا دامئاً يف التاريخ ،وقد ّ
دراماتيك ّية يف املرسح منذ الرتاجيديا اإلغريق ّية .ويكشف التاريخ
املتفجر نتيجة لعالقات العداء ،وكيف
السيايس أيضاً عن العنف
ّ
تح ّول عداء محدود إىل عداء مطلق ،عىل رأي كارل شمت .أي
عندما يتح ّول قصد طرف من هزمية خصمه إىل تدمريه ومحقه
بالكامل.
هناك أشكال مختلفة من العنف يف التاريخ ،وميكن أن يأخذ العنف
أشكاالً جديدة أيضاً .فال ميكننا أن نحدّد بشكل مسبق مظاهر
العنف التي ستربز يف مسرية التاريخ القادم .فالعنف يتخ ّفى
ثم ينفجر بيننا .لذلك من التحديات الصعبة واملستم ّرة
ويتن ّكر َّ
التي تواجهنا هي الوعي باألشكال الجديدة من العنف ،وفهم
بنية هذا العنف وديناميك ّيته .وكشف تلك األشكال أمام الوعي
االجتامعي .ميكننا أن نستجيب بجد ّية لوقف العنف عندما نقوم
ابتدا ًء بتحليله وفهمه.
» »هل ميكن اعتبار العنف أساس التغيري والتط ّور؟
ـ عندما قال دريدا يف «الكتابة واالختالف»َّ :
«إن العنف مطمور يف
جذور املعنى» ،وقال جني نانيس يف «املجتمع عديم التأثري»َّ :
«إن
العنف يخلق الحقيقة» ،بدا هذا القول صادماً .فأحد أوجه التغيري
يف العامل نتيجة للعالقة بني العنف واملعنى .واملقصود باملعنى هنا
ما يرتبط بذات الشخص ،الطريقة التي يعي ويتد ّبر بها تجربته
وخرباته ،مساره وموقفه ،ال املوقف وحاالته وتح ّوالته بذاتها.
وهنا تطرح حالة الخيبة واإلحباط التي يشعر بها الشخص فتكون
من مس ّببات العنف ،ولكنَّ هذا قد يختزل العنف كر ّد فعل من
قبل الشخص الذي يقوم بذلك من أجل إرجاع التوازن لصالحه .لذا
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من األهم ّية أيضاً أن نلتفت إىل حالة النظام ،أيْ السياق السيايس
واألبعاد االقتصاد ّية واألحوال االجتامع ّية التي يعيش يف وسطها
الشخص ويعمل .وأيضاً التح ّوالت التي تخضع لذلك النظام .فال
ميكن اقتصار ديناميك ّيات العنف عىل ما يتعلق مبسعى الشخص
وقدراته عىل تحديد موقفه داخل هذا النوع أو ذاك من العالقات،
إذ يندرج العنف أيضاً داخل استمرار ّية ثقاف ّية ،ويرتبط مبستوى أو
حقل التعليم.
وأريد أن أضيف أيضاً ،يحتاج الشخص إىل تربير العنف أمام نفسه
وأمام اآلخرين ،وبهذه الحالة ال يكون العنف بال معنى ،بل العكس
قد يبدو مفرط املعنى ،ممتلئ املعنى ،وكامل املعنى .أي إذا كان
العنف بذاته يعبرّ عن فقدان املعنى ،فإ َّنه ليس كذلك بالنسبة
إىل مرتكبه .فعىل الرغم من افتقاد املعنى ،غالباً ما يرتافق العنف
الجامعي مع رسد ّيات متن ّوعة متأل أيّ عجز يف املعنى ،تتمثل أبرزها
يف الوعي األسطوري واأليديولوجيا والدين.
يظهر العنف عندما يجد الشخص أو الجامعة صعوبة يف التوفيق
يف املامرسة بني عنارص املعنى التي ليست هي بعيدة عن الواقع
فقط ،ولكن يثبت أكرث فأكرث أ َّنها مناقضة له .فيصبح العنف
والحالة هذه تعبرياً ملموساً عن الوعي األسطوري ،هذا الوعي
الذي يسمح باندماج التمثالت والتخيالت واملعاين املتعارضة،
واملتضاربة ،واملتناقضة ،وعندها يظهر هذا الوعي والعنف وجهني
لعملة واحدة .أي َّأن هذا الوعي يقدّم متث ًال خيال ّياً يو ّفق بني عنارص
ال ميكن ان تندمج يف الواقع التاريخي أو العامل االجتامعي ،وهذا
ينطبق متاماً عىل تجل ّيات الوعي األيديولوجي كفكرة خاطئة،
باملعنى الذي أشار إليه دوركهايم.
ميكن لالعتقاد الديني أن يتح ّول إىل عنف متط ّرف وغري مق ّيد
أيضاً ،من خالل إضفاء معنى عىل الفعل ،معنى ال يقترص عىل
يوحد آمال وقناعات لهذا
العامل الواقعي كام هو موجود ،ولكنّه ّ
العامل والعامل اآلخر .ولهذه اآلمال والقناعات أهم ّية كبرية يف توقع
العنف السيايس .فامتالء املعنى الذي يوفره االعتقاد الديني مينح
الفاعل ق ّوة ورشع ّية غري محدودة ،بوصفها صادرة عن «محكمة
غري أرض ّية».
علينا أن ندرك َّأن األكرث احتامالً يف ظهور العنف هو عندما
يبدو الفعل الطبيعي السلمي صعباً يف أوضاع غياب العالقات
االجتامع ّية ،والسياس ّية ،والثقاف ّية ،وترتاجع أمام هيمنة منطق
القطيعة والتمزّق وفقدان املعنى ،وعندما تنهار بنية العالقات أمام
فرط وامتالء املعاين ما بعد السياس ّية.

ليس العنف منتجاً للمجتمع ،ولكنَّه تعبري عن نقص وعجز
وانحطاط املجتمع .العنف ينتج الرش ،والسؤال الكبري :ما إذا كان
ميكن مقاتلته بالخري أم ال ،وكيف نفعل ذلك؟

املحور الثالث :العنف يف السياسة
» »إذا كانت السياسة ُتبنى عادة عىل ادّعاء أو وعد بأن تجعل
حياة الناس الجامع ّية والفرد ّية أقرب إىل السكينة والطأمنينة
الرس يف كون السياسة غالباً ما تكون مصدراً ّ
لكل
والتعايش ،فام ّ
أشكال العنف واالضطراب والرصاع؟
ـ الفالسفة من أفالطون إىل هوبز ،وميكافييل ،وسورل ،وكالوزفتز
بنوا فهمهم للسياسة عىل رأي أ َّنه ال ميكن تجاوز عالقتها بالعنف،
وكذلك أ ّكد راهناً ٌّ
كل من شانتال موف وجيجك عىل أ َّنه ال ميكن
إزالة العنف من ميدان السياسة .لكنّي أريد أقولَّ :إن العالقة بني
متأصل
العنف والسياسة ليست عالقة تالزم جوهري ،وال العنف ّ
يف قلب السياسة ،أي ال أنفكاك بينهام .فالعالقة احتامل ّية ممكنة،
إذ ليس العنف جزءاً ال ميكن إزالته من السياسة.
لكنَّ هذا يتط ّلب أن نضع بني قوسني ّ
كل ما يتعلق باالعتقادات
املسبقة اإليجاب ّية والسلب ّية حول الطبيعة البرش َّية أ ّوالً ،وثانياً،
يتطلب فهم وتحليل اآلخر ،وجزئ ّياً أيضاً إعادة تص ّور معنى العنف
والسياسة راهناً ،وبالتايل طبيعة العالقة بينهام .لكن ال يعني القول
بإمكان ّية إزالة العنف من السياسة َّأن السياسة هي ميدان انسجام
الوعي العقالين دامئاً.
َّإن التسـاؤالت والنقاشات الراهنة تقع بني وجهة نظر ترى السياسة
هي ميل إىل الرصاعَّ ،
وأن الرصاع املفيض إىل العنف يقع يف قلب
السياسة ،وأخرى ترى يف السياسة ميداناً للتشاور والتحاور ،إذ
يعتربها راولز وهابرماس مث ًال أ َّنها بحث عن اإلجامع .أرى َّأن الرصاع
الفعيل الدموي يف السياسة ال ينشأ أو يستم ّد من عدوان وخصام
متأصلة يف الطبيعة البرش ّية ،ولكن من اإلقصاء واإللغاء
وكراهية ّ
والهيمنة ،ومن ثقل تاثري موازين قوى عىل أرض الواقع .بعابرة
أخرى :نحن نعيش يف مجتمع رصاع وتو ّترَّ ،
ألن الفضاء االجتامعي
ميدان سيطرة تأويالت وقيم ،وليس متك ّوناً من أفراد عنيفني.
َّإن السؤال األساس إذن هو ما إذا كانت العالقة بني العنف والسياسة
تالزم ّية بشكل رضوري وجوهري وال ميكن إزالتها ،أو ما إذا كانت
عالقة عرض ّية ،احتامل ّية وميكن ح ّلها .فيحدّد جواب هذا السؤال
طبيعة أيّ نقد أو فعل ض ّد األشكال الراهنة من العنف السيايس.

والقبول َّ
بأن العالقة بينهام ال ميكن التخلص منها سيكون عالمة
عىل نهاية ّ
املهم بالنسبة إلينا
كل نقد راديكايل للعنفَّ .إن السؤال ّ
يتعلق بالظروف املمكنة لترصيف العنف ،والرشوط التي تتعلق
بأشكال رشع ّيته وقبول نطاقه.
املتعصب والعنيف يف خطابه وسلوكه أن
» »كيف ميكن للسيايس
ّ
ينتج مجتمع التفاهم والتسامح؟
ـ كام تعرف د .عبد الله ،ميارس السياس ّيون والزعامء يف املجال
االجتامعي السيايس دوراً بارزاً يف الرصاعات والعنف .فالعنف
بالنسبة إليهم يؤدّي دوراً وظيف ّياً يف الرصاعات .أي َّأن العنف
الطوائفي (اإلثني أو الديني) هنا ليس نتيجة لثوران غري عقالين
أو عفوي لكتل غاضبة محبطة تشعر بالخيبة ،بقدر ما هو تعبري
عن فعل قصدي ومتع ّمد وبتخطيط من قبل نخب وزعامات
سياس ّية أو دين ّية متحالفة مع السياس ّية .تعمل هذه النخب عىل
تنشيط الهو ّيات والخصومات الكامنة التي تقسم الناس إىل «نحن»
و«هم» ،من خالل وسائل عديدة منها العنف.
تقوم هذه النخب بالتحريض وإثارة العنف باسرتاتيج ّية هدفها
خلق وتثبيت الحدود والحواجز بني الجامعات من الناس .إ َّنها تثري
تفجر العنف .ولدينا شواهد كثرية
الكراه ّيات من أجل مزيد من ّ
عىل هذا ،منها عىل سبيل املثال :العراق ،رواندا ،أفريقيا الوسطى،
السودان ،يوغسالفيا السابقة وغريها.
َّ
وألن العنف والخوف من العنف يلعب دوراً ف ّعاالً يف تكوين
الجامعات ،وأل َّنه حاملا ي ُـسـتهدف الناس بسبب هو ّياتهم املزعومة
يبدؤون بالشعور والسلوك جمع ّياً ،يربز هؤالء بوصفهم زعامات
تدّعي متثيل الجامعات وأ َنها الحامية لها .والخالصة َّأن العنف هو
اسرتاتيج ّية لتشكيل الجامعات والدفاع عن حدودها وللكسب الوالء
السيايس أيضاً .إ َّنه اسرتاتيج ّية سياس ّية تستعمل الكتساب الق َّوة.

املحور الرابع :الفلسفة نقيض العنف
» »كيف فسرَّ ت الفلسفة ظاهرة العنف؟
ـ إذا كانت الفلسفة تجل ّياً للعقل يف التاريخ ،فأنا معها ،فهي
بهذا الوصف نقيض للعنف الوحيش .وحتى ال يبقى حديثاً يتّسم
بالعموم ّية والكالم املرسل ،أو ّد أن أشري بهذه املناسبة إىل كيف
فست الفلسفة العنف ،وأكرث تحديداً رأي الفالسفة أو املف ّكرين
رّ

113

أهم من تناول ظاهرة العنف بعمق
املعارصين بالعنفَّ .إن من بني ّ
وجد ّية هم :كارل شمت ،والرت بنيامني ،حنة أرنديت ،فرانز فانون.

أليّ ادّعاء أ َّنه ميكن أن يكون هناك معيار محدّد ،أو قواعد ثابته ،أو
مبادئ راسخة للتمييز بني العنف املقبول وذاك غري املقبول.

لقد عبرّ أولئك املف ّكرون عن مقاربات مختلفة يف تناولهم لظاهرة
العنف ،مثل العنف السيايس ،والديني ،والكولونايل ،والبنيوي،
والرمزي ،والقانوين .فقد ناقش كارل شمت يف كتابيه املشهورين:
«مفهوم السياسة» و«الالهوت السيايس» العنف من خالل متييزه
بني أشكال الحروب املعارصة عن القدمية بني الدول .الحروب
التي تهدف إىل هزمية العدو ،واألخرى التي تريد القضاء عليه
وتدمريه متاماً .باإلضافة إىل متييزه بني مفهوم العدو السيايس
ومفهوم الصديق ،وأ ّكد عىل أن ُتفهم باملعنى العيني الواقعي ال
كيشء رمزي ومجازي ،وال باملعنى الخاص والشخيص .يوجد العدو
بهذا املعنى السيايس فقط عندما تكون هناك جامعتان تتقاتالن.
والسؤال هنا :ماذا يعلمنا شمت عن العنف؟ يعلمنا َّأن علينا ألاّ
منجد العنف ،رغم أ َّنه يؤيد الحسم .ويف تعريفه للسياسة بأ َّنها
ّ
ال تق ّر بالقتل ،ويكشف لنا أيضاً كيف تتح ّول عالقات العدو/
الصديق من اإلمكان إىل الفعل يف الواقع فيحصل القتل .تع ّمق
شمت يف دراسة ظاهرة العنف ا ُملتو ّلد من كيف ّية تح ّول العدو
الذي من املفرتض أن ُيحرص يف أضيق نطاق إىل عدو مطلق يف
القرن العرشين ،وكيف تصبح الحرب املحدودة حرباً شاملة ال
تقف عند هزمية العدو ،ولكن إبادته.

يربط بنيامني بني القانون والعنف بطريقة نكون بها حتى مع فكرة
العقد التي تقع يف قلب النظر ّية السياس ّية والقانون ّية الحديثة غري
قادرين عىل اإلفالت من إمكان العنف الذي يحمله القانون ،وهو
بهذا يضعنا أمام مفارقة؛ فإذا كان هناك تالزم جوهري بني العنف
فإن السؤال هو :هل من املمكن أن يكون هناك ٌّ
والقانونَّ ،
حل
العنفي للرصاعات؟ يرى بنيامني أ َّنه من املمكن أن يكون هناك
تم السامح للنظرة املتحضرّ ة التي
اتفاق بعيد عن العنف كلام َّ
تتض ّمن الرشوط املسبقة ملثل هذا االتفاق وهي :االحرتام ،الكياسة،
املشاركة الوجدان ّية ،املساملة ،الثقة؛ فتكون هناك مساحة التفاق
إنساين ميدّد به نطاق اللاّ عنف.

وهنا أيضاً أريد أن ألتفت إىل مقالة بناميني «يف نقد العنف» التي
تأثر بها يف مقالة «أفكار عن العنف» لجورج سورل .لقد ّ
لخص
بنيامني مه ّمة نقد العنف يف تفسري عالقته بالقانون والعدالة .فإذا
كانت النظريتان التقليدتان يف القانون ،القانون الطبيعي ،واآلخر
الوضعي ،تفصالن بني الغايات العادلة والوسائل امل ّربرة تتفقان
عىل إمكان توافق بينهام؛ َّ
فإن بنيامني ر ّكز عىل الوسائل التي
تس ّبب العنف ،عىل املراسيم والقرارات التي تسببه وتلك التي
تح ّد منه .يرى بنيامني َّأن العنف كوسيلة ينتج من سنّ القانون ،أي
ما يتطلبه ترشيع القانون ،ومن حامية القانون ،أي العنف الصادر
من فرض القانون.
وقد ّ
وضح لنا بنيامني الطريقة التي نفهم بها األشكال املهلكة لق ّوة
الدولة من خالل العنف القانوين .فبينام نعتقد َّأن القانون وحكمه
يحمي املواطن من العنف غري امل ّربر ،يكشف لنا بنيامني عن الجانب
املظلم من حكم القانون ،وكيف َّأن القانون نفسه يصبح يف أوقات
األزمات وسيلة للعنف .وأيضاً ع ّلمنا كم هي حالة إشكال ّية محاولة
التمييز بني العنف «الرشعي» واستعامله «غري الرشعي» .ويف بصرية
نافذة ي ُـبينّ لنا جاك دريدا يف قراءته ملقالة بنيامني مدى التضليل
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لقد أثارت مقالة بنيامني نقاشاً كثرياً من قبل العديد من املف ّكرين،
ونقاشهم بدوره يحتمل نقداً كبرياً أيضاً .ال أوافق عىل تأويل
جوديث بتلر من َّأن العنف اإللهي املمثل بوصايا الكتاب املق َّدس
هو ال عنف ،فلم يقل بنيامني أبداً َّإن العنف اإللهي هو ال عنف.
وأيضاً ال أوافق عىل قراءة دريدا حيث تضفي ُبعداً هيدجر ّياً عىل
النص نفسه ،الذي يبدو يل أقرب لروزا
نص بنيامني ال يحتمله ّ
لكسمبورغ أكرث .وال أتفق مع تاويل سالفوي جيجك للمقالة ،حيث
بعد كشف القناع عنه يظهر الوجه اللينيني وراء هذا التأويل.
تطرح مقالة بنيامني أسئلة مه ّمة يواجهها ّ
كل ناقد للعنف .إ َّنها
تجبرُ نا عىل أن ننظر إىل أيّ مدى يتض ّمن القانون العنف ،وحتى
يف األوجه التي يبدو بها القانون خالياً من العنف .وتكشف كيف
يصبح هذا العنف جل ّياً وإشكال ّياً يف أوقات األزمات ،وال س ّيام عندما
تواجه الدولة تهديداً .إ َّنها توضح لنا كم هو صعب وعسري أن نقوم
بفصل واضح بني العنف «الرشعي» و«غري الرشعي» .وتتض ّمن
أسئلة عميقة حول النشاط السيايس الذي يعزّز سطوة الدولة.
َّإن االجابة أكرث عرساً اليوم ،إذ أصبحت الدولة وقادتها ميتلكون
القدرة الكبرية عىل السحق ،وامتصاص فتيل األزمات ،باإلضافة إىل
تدمري حركات االحتجاج.
تبقى قيمة مقالة بنيامني يف األسئلة التي فتحتها ،والتي تجربنا عىل
مواجهتها وليس األجوبة التي اقرتحتها ،ولو أ َّنها مل تقدّم جواباً من
وجهة نظري.
وقامت أرنديت أيضاً بتحليل العنف املتمثل يف وجه النظام
التوتاليتاري يف القرن العرشين ،وكشفت عن النزعة الخف ّية يف
التاريخ التي تبلورت يف هذا النظام .وأيضاً وصفت أنواعاً عديدة

من مامرسات العنف الذي تقوم به أنظمة حكم يف الحارض مشابه
لتلك التي وجدت يف املايض .فهناك تاريخ طويل من املذابح،
والتعذيب ،واإلبادة البرش ّية ،ولكنَّها ترى أ َّنه مع التوتاليتار ّية ظهر
شكل جديد من العنف .والهدف النهايئ من هذا العنف هو أن
يجعل الوجود البرشي ّ
أقل إنسان ّية ،ويزيل التعدد ّية اإلنسان ّية
والعفو ّية.
املتأصل يف النظام
أ َّم��ا فانون ،فقد تناول ما اعتربه العنف
ّ
الكولونايل .إ َّنه عنف خانق وفاسد و ّ
رشي��ر ،لذا َّ
فإن التفاوض
والتوافق مع الكولونال ّية ال ينهي العنف ،بل العكس ،فهو يعزّز
النظام الكولونيايلَّ .
تم
وإن االستقالل وحده ال يعني َّأن التح ّرر قد ّ
إنجازه ،فهناك خطر القادة الجدد الذين يحاكون ويقلدون الوجه
األسوأ من النظام الكولونيايل ،إذ يستم ّرون مبامرسة العنف نفسه،
باإلضافة إىل النكوص إىل عنف إثني أو ديني.
يأخذ نقد العنف عند فانون ثالثة أوجه :النقد بوصفه فه ًام عميقاً
لبنية وآل ّيات العنف الكولونيايل ،ونقد يتعلق بحدود العنف،
والنقد ككامرسة تهدف إىل التخلص من العنف الكولونيايل وإنجاز
التح ّرر الحقيقي.
ناقش فانون رضورة النضال املس ّلح لهزمية النظام الكولونيايل ،ولكنّه
التفت أيضاً إىل مسألة متى يكون العنف م ّربراً ،والحاالت والظروف
الخاصة لهذا التربير .وهو بهذا يشابه ما أشار إليه بنيامني وأرنديت
ّ
الخاصة التي ميكن فيها تسويغ العنف.
يف ما يتعلق باألوضاع
ّ
انصب اهتاممه
مل يكن العنف بذاته هو االهتامم األ ّول لفانون ،بل ّ
عىل العنف الناتج عن النظام الكولونيايل ،وكيف َّأن هذا يؤدّي إىل
تم استعامرهم واحتاللهم.
تفجري العنف كر ّد فعل من قبل الذين َّ
إذن هناك أنواع عديدة من العنف نقاشها املف ّكرون ،فقد كشف
كارل شمت ،عىل سبيل املثال ،عن العنف يف التاريخ السيايس
الذي تر ّكز عىل ثنائ ّية العدو /الصديق .والعنف القانوين الذي
حلله بنيامني ،والعنف البنيوي الذي ناقشه فانون من خالل تفسري
عمل النظام الكولونيايل ،وهناك العنف التوتاليتاري الذي وصفته
أرنديت ّ
بالرش الجذري.
» »إذا كان اإلنسان يوصف بكونه كائناً عاق ًال ،فام حدود اللاّ عقيل
يف سلوكه العنيف؟ وما دور الفلسفة يف معالجة هذه املفارقة يف
السلوك اإلنساين؟
ـ هناك إغراء دائم ملواجهة العنف بالعنف .العنف كر ّد فعل ناتج
عن غضب الضحايا الذين تع ّرضوا للوحش ّية واإلذالل ،فيمكن أن

يكون هذا العنف تعبرياً عن موقف شخيص أو معنى سيايس،
تم النظر إىل العنف تقليد ّياً
أو ناشئ عن دوافع «أخالق ّية» .لقد َّ
كانفعال سلبي مطلوب الر ّد عليه؛ ولكن ميكننا أن من ّيز بني األشكال
الباثولوج ّية من االستياء والغضب ،وتلك التي تظهر كر ّد فعل للظلم
السيايس من أجل عالج األشخاص أو حتى الجامعة التي تعاين من
وتم تجريدهم من صفاتهم
تلك االنفعاالت ،بوصفهم كانوا ضحايا ّ
اإلنسان ّية ،عىل رأي أرنديت .ولكن حتى إذا تع ّرفنا عىل وظيفة
الغضب العفوي والعنف ،نحتاج إىل حصافة متييز حاسمة بهذا
الصدد ،وبدون إنكار معاناة األفراد والجامعات التي كانت سبباً
مبارشاً لالنفعاالت الشديدة والغضب والعنف .وال ب َّد أيضاً أن نتخذ
الخطوات التي متنع من إغراء االحتفاء بالعنف ومتجيده.
ال ميكن أن ُيع ّد العنف خلاّ قاً ،إ َّنه تدمريي بطبيعته .لهذا السبب
أدانت أرنديت بق ّوة زعم سارتر يف مقاله التقدميي لفانون من
َّأن العنف وروح االنتقام ميكن أن يح ّرر اإلنسان .وأنا أتفق معها
متاماً هنا .وكذلك كام أرشنا ،فقد وعى فانون رضورة وضع حدود
للعنف ،لذلك أ ّكد كثرياً عىل أن تكون القيادات السياس ّية متعلمة،
مثقفة ،ولديها حسن اإلصغاء ،إذ بهذه الحالة يتح ّول العنف إىل
وسيلة ملؤازرة النضال املس ّلح ض ّد الكولونيال َّية .فال يح ّرر العنف
العفوي اإلنسان ،إ َّنه يد ّمر بالكامل الجد ّية والرغبة يف النضال من
أجل التح ّرر.
أهم درس نتعلمه من فانون هو فشل العنف العفوي ،أي
َّإن ّ
الذي يأيت كر ّد فعل ،فمهام يكن دور العنف يف هزمية األنظمة
القمع ّية ،فإ َّنه ليس كافياً لخلق ما يدعوه فانون بالتح ّرر ،وما
تس ّميه أرنديت الحر َّية.
ال يخلق العنف -طبقاً ألرنديت -نوعاً من الق ّوة التي تساعد
املجتمع عىل الحصول عىل ما يطلبه من حر َّية .فالحر َّية امللموسة
تتطلب من الناس أن يعملوا مع بعضهم بعضاً ،يلتفتون لإلقناع
وليس لإلكراه ،وأن يختربوا آراءهم ،وأن يتفقوا عىل معيار نقدي
للحكم والتقييم عىل املامرسة السياس ّية.
َّإن الصعوبة التي نواجهها اليوم هي كيف ُنبقي فكرة ومامرسة
الحر َّية ح َّية وملموسة يف ّ
توسع العوملة ،حيث هناك إغراءات
ظل ّ
كثرية تدفع نحو العنف.
» »بأيّ معنى ميكن القول َّإن العنف هو نقيض الفلسفة؟
ـ هناك حجج قو ّية ومعتربة اللتزام أخالقي وسيايس باللاّ عنفَّ .إن
ّ
«تضخم الق َّوة» ،فإذا قبلنا
أكرث ما يواجهنا يف العامل املعارص هو
نظام األمر -الطاعة يف عالقات الق ّوة كطريقة لفرض السيطرة،
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فسيكون من الصعب إلغاء النتيجة التي ترت ّتب عليها ،والتي هي
َّأن ّ
كل سياسة هي كفاح من أجل الق ّوة ،والطبيعة القصوى لهذه
الق ّوة هي العنف.
ما أريد أن أشري إليه أخرياً هنا هو :ال أعتقد أ َّنه من املمكن أن نتن ّبأ
متى وأين سوف تظهر وتتنامى هذه الق ّوة ،وأ ّية حوادث تحفزها
عىل الحركة .ولكن عندما نفحص بعناية تلك الحركات غري العنيفة
التي نجحت يف إنجاز أهدافها ،نكتشف َّأن هناك دامئاً من هم
عىل استعداد للعمل بهذه الطريقة .ما هو جوهري هو أن ُنبقي
نجز .ويف الوقت نفسه أن
فكرة الق ّوة غري العنيفة ح َّية وميكن أن ُت َ
نعي حدود ق ّوة اللاّ عنف ،وكيف ميكن أن تق َّوض .لذلك علينا دامئاً
مواجهة السؤال عن متى وكيف ميكن أن ُي ّربر العنفَّ .إن مثل هذا
التربير مفتوح أمامنا كتح ٍّد يتط ّلب النقاش دامئاً .فأنا ّ
أشك بإمكان ّية
تأسيس مبادئ أو معايري كل ّية وكون ّية متكننا من أن نق ّرر متى ُي ّربر
العنف أو ال ُي ّربرّ .
فكل املبادئ العا ّمة ،مبا فيها ّحق الدفاع عن
النفس ،ميكن أن ُيساء استعاملها.
» »ما الذي يجب عىل الفيلسوف القيام به للسم ّو بالذات اإلنسان ّية
نحو مجتمع السلم واللاّ عنف؟
ـ ال ميكننا أن نحدّد بشكل مسبق كيف ومتى سينفجر العنف
بيننا .وال يظهر العنف يف العامل بشكل واضح كعنف .إ َّنه يتن ّكر
ويتخ ّفى ،ويقدّم نفسه عىل أ َّنه بريء وطاهر ،رضوري وم ّربر
ورشعي .لذلك فهي مه ّمة معقدة وصعبة تلك التي تكشف العنف
وما يغ ّذيه ويدميهَّ .إن مهمة كشف العنف ليست مه ّمة نظر ّية من
أجل الفهم فقط ،ولكنَّها مه ّمة عمل ّية أيضاً .فمن املهم أن نط ّور
املفاهيم ،وشكل الوصف ،ومنط التحليل الذي ميكننا من إدراك ملاذا
تقدّم هذه الظاهرة نفسها مقبولة وطبيع ّية ،يف حني هي يف الواقع
عنف .يبقى هذا العمل الفكري ال جدوى منه ما مل نقم مبحاولة
جد َّية عىل مستوى التعليم وتحفيز املجتمع أوتهيئة الرشوط التي
يستجيب بها للعنف ويكون مسؤوالً بالوقوف ضدّه.
سيكون من التضليل االعتقاد أن تقترص مشكلة العنف عىل
أشكال جديدة من العنف فقط ،فغالباً ما نعمى عن رؤية العنف
الذي يحيط بنا ،فهناك أشكال من العنف ليست جديدة ،ولكن
كانت ال تعترب عنفاً يف املايض .إ َّنها مه ّمة صعبة تلك التي تتع ّلق
بتحديد العنف وكبحه ،إذ غالباً ما تفشل هذه امله ّمة أكرث من
أن تنجح.
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املحور الخامس :العنف يف التحليل النفيس
ـ ُيخ ّيل إ َّيل أنيّ قدَّمت إجابة ضمن َّية عن هذا يف سياق أجوبتي عن
األسئلة السابقة.
» »ما مشاريعكم الفكر ّية؟
ـ يف الواقع ،يا د .عبد الله ،ما أشتغل عليه وأمتنّى التوفيق به ،منه
ما يتع ّلق بقضايا الفلسفة السياس ّية وما أرى َّأن له راهن ّية فكر ّية
اليوم ،وأيضاً ما أس ّميه العقل التاممي يف تجلياته األيديولوج َّية يف
العامل العريب وعالقته باإلجابة عن السؤال :هل هناك إمكانات
لحداثات بديلة أو طرق أخرى للحداثة؟ أيضاً يدور حول قضايا
تتعلق بنظر ّية املواطنة ومصائر التح ّرر والحر َّية يف مجتمعات
تقليد َّية ،والفلسفة الجمهور َّية ،إذ هناك راهن ّية الستعادة هذه
القيم يف عامل عريب تنقسم مجتمعاته إىل ملل ونحل.

المساهمون في الملف
ـ الطيب بوعزة:
باحث وكاتب مغريب ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من كل ّية اآلداب ،جامعة مح ّمد الخامس بالرباط .يعمل حال ّياً أستاذاً
للتعليم العايل يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين /طنجة ،له مجموعة كثرية من املقاالت والدراسات منشورة يف مجالت وصحف
محل ّية ودول ّية .صدر له مجموعة من الكتب ،من بينها :كتاب “مشكلة الثقافة” ،كتاب “قضايا يف الفكر اإلسالمي املعارص” ،كتاب “مقاربات
ورؤى يف الفن” ،كتاب “نقد الفكر الفلسفي من جزأين .يرشف الطيب بوعزة عىل التحكيم العلمي لبحوث قسم الدراسات الفلسف ّية
مبؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث.
والعلوم االجتامع ّية ّ

ـ مصطفى بن متسك:
باحث تونيس ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،وهو أستاذ بكل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بالقريوان -تونس .له مجموعة من اإلسهامات
الفكر ّية ،نرش له كتاب بعنوان“ :أصول الهو ّية الحديثة وعللها”.

ـ يحيى بن الوليد:
باحث وأكادميي مغريب ،مختص يف قضايا الرتاث والنقد الثقايف ،حاصل عىل دكتوراه يف الخطاب النقدي والفلسفي باملغرب .من مؤلفاته:
“الرتاث والقراءة :دراسة يف الخطاب النقدي عند جابر عصفور” ،و”الوعي املحلق :إدوارد سعيد وحال العرب”.

ـ عمر بن بوجليدة:
باحث ومرتجم تونيس ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،كل ّية العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية ،تونس .نرش العديد من األبحاث والدراسات
يف مجالت عرب ّية .من مؤلفاته“ :الحداثة واستبعاد اآلخر /دراسة أركيولوج ّية يف جدل العقالن ّية والجنون” (.)2013

ـ عز الدين الخطايب:
ومنسق مسلك ماسرت الفلسفة والرتبية ،حاصل عىل
أكادميي ومرتجم مغريب ،أستاذ باحث باملدرسة العليا لألساتذة مبكناس ،شعبة الفلسفةّ ،
الدكتوراه يف اإلثنولوجيا من جامعة نيس بفرنسا .عضو بهيئة تحرير مجلاّ ت :عامل الرتبية ،لييل ،دفاتر الرتبية والتكوين .أصدر العديد من
املؤلفات يف مجاالت الرتبية والفلسفة واالجتامع ،من بينها“ :سوسيولوجيا التقليد والحداثة باملجتمع املغريب” (“ ،)2001مسارات الدرس
الفلسفي باملغرب” (“ ،)2002أسئلة الحداثة ورهاناتها” ( .)2009كام ترجم عدّة أعامل ملفكرين وفالسفة ،من ضمنها :عن “الحق يف
الفلسفة” لجاك دريدا (“ ،)2010املغرب املجهول” ألوغست موليرياس ،و”املعلم الجاهل” لجاك رانسيري (.)2014

ـ عامد الدين إبراهيم عبد الرازق:
باحث مرصي ،أستاذ مساعد الفلسفة الحديثة واملعارصة بكل ّية اآلداب جامعة بني سويف -مرص .حصل عىل درجة الدكتوراه يف اآلداب
من قسم الفلسفة بكل ّية اآلداب ،جامعة الزقازيق .من مقاالته وأبحاثه“ :نظر ّية املعرفة عند رودريك شيشومل” و”العقل عند أرمسرتونج”،
و”الله والنفس يف فلسفة سوين برين”...وغريها من املشاركات واملداخالت يف مجاالت مرص ّية محكمة ومجالت عر ّبية.
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ـ عامر عبد زيد الوائيل:
باحث عراقي ،أستاذ جامعي بكل ّية اآلداب ،جامعة الكوفة .أ ّلف وأرشف عىل العديد من الكتب ،منها :نقد العقل العريب عند مح ّمد عابد
الجابري ،يوتوبيا القول السيايس ،اليوتوبيا والفلسفة ،جدل ّية العالقة بني التص ّوف والعرفان يف اإلسالم ... ،وغريها.

ـ مح ّمد ممدوح عيل عبد املجيد:
باحث مرصي ،حاصل عىل دكتوراه يف الفلسفة اليونان ّية وفلسفة القانون .عضو الرابطة العرب ّية األكادمي ّية للفلسفة .باحث بكل ّية اآلداب-
جامعة املنصورة .له أعامل منشورة ،منها“ :أصل القانون قبل أفالطون” ،و”فلسفة القانون بني أفالطون وشيرشون” ،و”فلسفة املقاومة يف
السياسة والقانون عند اليونان والرومان”.

ـ إكرام عيل إبراهيم مح ّمد عيد:
شاعرة وأديبة مرص ّية ،حاصلة عىل ليسانس حقوق جامعة القاهرة ،وباحثة يف األنرثوبولوجيا ،رسالة ماجستري بجامعة القاهرة .من
مؤلفاتها :ديوان شعر نهار مجروح الصادر عن دار األدهم للنرش والتوزيع عام  ،2013وديوان شعر لحظة عبط الصادر عن الهيئة العا ّمة
لقصور الثقافة عام .2010

ـ سلمى بالحاج مربوك:
تخصص فلسفة معارصة وفلسفة القيم والعمل .باحثة بالجامعة التونس ّية ،كل ّية العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية  9أفريل،
باحثة تونس ّيةّ ،
التونسية .صدرت لها عدة دراسات وترجامت ،منها“ :قراءات ورؤى يف النسق
تونس .عضوة يف مخرب البحوث الفلسف ّية “الفيالب” بالجامعة
ّ
املعريف اإلنساين” .وترجمة لكتاب “ما هي السياسة”؟ لحنة أرندت.

ـ غيضان السيد عيل:
باحث مرصي ،أستاذ الفلسفة بكل ّية اآلداب ،جامعة بني سويف ،له مجموعة من املقاالت واألبحاث يف عدّة مجالت عرب ّية.

ـ عيل رسول حسن الربيعي:
باحث وأكادميي عراقي ،حاصل عىل دكتوراه يف الفلسفة ،كين َكز كولج /جامعة أبريدين ،بريطانيا .باحث يف جامعة إبريدين ،وجامعة كوينز
مريي .مختص يف الفلسفة والفكر السيايس املعارص .له كتابات عديدة منشورة بصحف ومجالت عرب ّية .شارك يف مؤمترات وندوات فكر ّية
يف العامل العريب ،مثل املؤمترات التي نظمتها الجمع ّية الفلسف ّية العرب ّية ومركز دراسات األهرام ومركز الجزيرة للدراسات.

ـ عبد الحق منصف:
باحث مغريب من مواليد  1958بفاس (املغرب) .حاصل عىل شهادة الدكتوراه سنة  2002يف الفلسفة ،جامعة مح ّمد الخامس بالرباط .درس
الفلسفة بكل ّية اآلداب بجامعة موالي إسامعيل مبكناس (املغرب) .حال ّياً يعمل مديراً مساعداً للدراسات والبحث بإدارة املجلس األعىل
للتعليم باملغرب (الرباط) ،حائز عىل جائزة املغرب للكتاب يف العلوم االجتامع ّية واالقتصاد ّية سنة  2007عن كتابه« :رهانات البيداغوجيا
أهم كتبه املنشورة :الكتابة والتجربة الصوف ّية ،منوذج محيي الدين بن عريب ()1987
املعارصة ،دراسة يف قضايا التعلم والثقافة املدرس ّية»ّ .
(منشورات عكاظ ،الرباط) ،رهانات البيداغوجيا املعارصة ،دراسة يف قضايا التعلم والثقافة املدرس ّية (( )2006منشورات أفريقيا الرشق،
الدار البيضاء).

118

ـ عبد الله بربزي:
باحث مغريب ،حاصل عىل دكتوراه يف علوم الرتبية وأستاذ التعليم العايل بجامعة موالي إسامعيل مبكناس .من مؤلفاته :طرق املراجعة وقلق
االمتحان تشخيص الصعوبات واقرتاح الحلول ( ،)2012منشورات أفريقيا الرشق.

ـ منويب غباش:
باحث وأكادميي تونيس ،حاصل عىل دكتوراه يف الفلسفة السياس ّية واألخالق ّية .أستاذ مساعد باملعهد التحضريي للدراسات األدب ّية والعلوم
اإلنسان ّية بتونس ،قسم الفلسفة ،جامعة تونس .مهتم بالفلسفة السياس ّية-األخالق ّية واملرشوع ّية السياس ّية ،وأشكال الدميقراط ّية ،والعدالة
االجتامع ّية ،والدراسات الثقاف ّية والحضار ّية.
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