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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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سلطات العنف

ة من العنف
َ

أو الشرعية المستمّد

راتب شعبو

كان العنــف العــام، وال يــزال، المــادة األكثــر حضــوًرا فــي مجتمعنــا. نقصــد هنــا 
العنــف الداخلــّي، ونحــاول فصلــه، قــدر اإلمــكان، عــن الحــروب أو الغــزوات أو 
ــٌر  ــف مؤش ــي للعن ــور الطاغ ــة؛ والحض ــة الخارجي ــكرية أو األمني ــالت العس التدخ
رئيــٌس علــى اســتعصاء مشــكلة الســلطة السياســية فــي مجتمعنــا، أو باألحــرى مؤشــٌر 
ــكلة  ــي المش ــزال ه ــل ال ت ــدًة، ب ــكلًة معق ــية مش ــلطة السياس ــزال الس ــه ال ت ــى أن عل
األولــى، ســواء فــي ســوء إدارتهــا البلــد بســبب تهميــش البعــد الوطنــي فيهــا، أو فــي 
ــلطة  ــاد للس ــف المض ــل العن ــى توس ــّرض عل ــذي يح ــر ال ــر، األم ــق التغي ــّدها أف س
بهــدف تغييرهــا، أي يســتدعي اللجــوء إلــى العنــف »غيــر الشــرعي«. ومعــروٌف أن 
هــذا العنــف يتحــّول، إذا نجــح فــي حيــازة الســلطة، إلــى »عنــٍف شــرعٍي« أو »عنــف 
دولــٍة« ســيبقى علــى طــول الخــط مســتنفًرا كــي يتصــدى لــكل عنــٍف آخــر يســعى 

ألن يصبــح بــدوره »شــرعًيا«. 
ــي  ــتخدمه ف ــن نس ــر حي ــرعي يتعث ــف الش ــن العن ــر ع ــس فيب ــع أن كالم ماك الواق
ــلطة  ــّم ال تحــوز الس ــن ث ــاًل، وم ــة حضــوًرا فاع ــه اإلرادة العام ــوز في ــٍع ال تح مجتم
السياســية فيــه شــرعيًة، إاّل إذا افترضنــا أن قــدرة نخبــة الســلطة علــى الوصــول إليهــا 
ــرض  ــف يف ــو أن العن ــا ه ــال لدين ــرعية. الح ــدٌر كاٍف للش ــف( مص ــا بالعن )وغالًب
شــرعيته ويفتــح البــاب، نتيجــة ذلــك، أمــام حــاالت عنــٍف مضــاٍد لــه أيًضــا يســتمّد 
ــعبي  ــد الش ــاعه التأيي ــي اتس ــاوز ف ــا يتج ــل أو ربم ــعبٍي ال يق ــٍد ش ــن تأيي ــرعيته م ش
لعنــف الدولــة. ال تقــوم طاعــة الحاكــم عندنــا علــى اعتــراف المحكوميــن بشــرعيته، 
بــل علــى الخضــوع لقّوتــه أو علــى تقديــر، وربمــا »تقديــس«، هــذه القــوة بوصفهــا 
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كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )1983 - 1999(، خــرج منهــا 
مجــرًدا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن اإلســالمي 
األول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن اإلنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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ضمــان أمــن المجتمــع، فــي صــدًى عميــٍق لفكــرة هوبــس عــن اللوياثــان، الكنايــة 
عــن القــوة القــادرة علــى حمايــة المجتمــع مــن »حــرب الــكّل ضــّد الــكّل«.

ــف ال  ــى أن العن ــب إل ــذي يذه ــت ال ــة آرن ــا، كالم حنّ ــي حالن ــح، ف ــا ال يص كم
يمكنــه أن يخلــق ســلطٍة، ذلــك أنــه فــي غيــاب آليــٍة مســتقرٍة إلنتــاج الســلطة، يبــدو 
فــي نظــر المجتمــع أن قــدرة نخبــٍة معينــٍة علــى الســيطرة بوســاطة العنــف هــو جــواز 
ــرب  ــّر الح ــع ش ــي المجتم ــذه تكف ــًة كه ــلطة، وأن نخب ــى الس ــروٍع« إل ــوٍر »مش عب
ــا  ــة يمكــن أن ُتبنَي ــلطة والطاع ــإّن الس ــذا ف ــرى، وهك ــب األخ ــف النخ ــة وعن األهلي

ــار. علــى هــذا االعتب
 ***

تحــّرض حيــازة الســلطة بالعنــف بصــورٍة طبيعيــٍة ظهــور عنــٍف مضــاٍد، تســتهلك 
ــن  ــن م ــن يتمك ــه حي ــي مواجهت ــم ف ــوره، ث ــع ظه ــي من ــا ف ــلَّ طاقته ــلطة ج الس
ــة  ــي طاق ــا، وه ــّل طاقته ــا ج ــي مجتمعن ــية ف ــلطة السياس ــرف الس ــور. أي تص الظه
المجتمــع بطبيعــة الحــال، فــي محاربــة مــا تحــّرض هــي نفســها علــى بــروزه، ســواء 
ــع  ــة إدارة المجتم ــلطة، أو بطريق ــتالم الس ــا اس ــن خالله ــرى م ــي ج ــة الت بالطريق
ومعالجــة االختالفــات فيــه. علــى هــذا تبــدو الســلطة السياســية أنهــا المحظيــة التــي 
يجــري التنافــس عليهــا بالعنــف، ويحوزهــا األقــوى فــي العنــف، بصــرف النظــر عــن 
مســتوى قوتــه فــي السياســة، أي بصــرف النظــر عــن مــدى مالءمــة توجهاتــه وصلتها 
بالعصــر، وعــن اتســاع أو ضيــق الفئــات االجتماعيــة التــي يمثلهــا فعــاًل أو يخدمهــا 
نهجــه السياســي. وهكــذا، فــإن العنــف السياســي )العنــف الــذي يســتهدف الدولــة( 
يحّيــد أو يلغــي السياســة بوصفهــا صــراع أفــكاٍر وخطــٍط وبرامــج ومقترحــاٍت. وإذا 
ــا  ــدت به ــي صع ــة -الت ــكار التقدمي ــول إن األف ــذا بالق ــى ه ــراض عل ــرى االعت ج
حكومــاٌت انقالبيــٌة فــي الكثيــر مــن البلــدان العربيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين- هــي التــي أعطــت للعنــف االنقالبــي »مشــروعيته«، بمعنــى أن مشــروعية 
االنقالبييــن التقدمييــن العــرب اســتندت أيًضــا إلــى أفكارهــم، فــإن تجربــة الدولــة 
ــان  ــة تقدم ــان« األفغاني ــة »طالب ــش«، وتجرب ــام »داع ــراق والش ــي الع ــالمية ف اإلس
برهاًنــا كافًيــا علــى قــدرة العنــف علــى فــرض ســلطة )قبــول وطاعــة أو مشــروعية( 

تتبنــى أفــكاًرا ال صلــة لهــا بالعصــر.
ــك ال  ــن دون ذل ــٍة، وم ــن جماع ــعٍب أو م ــن ش ــَتمدُّ م ــلطة ُتس ــا أن الس إذا اعتبرن
ــة الرومانــي شيشــرون  ــاًء علــى مــا يقــول الخطيــب ورجــل الدول توجــد ســلطٌة، بن
»فــي حيــن تكمــن القــوة فــي الشــعب، تكمــن الســلطة فــي مجلــس الشــيوخ«، أي 
أن وجــود الســلطة يســتند إلــى قــوة الشــعب )الفكــرة التــي تســتند إليهــا حنّــة آرنــت 
كــي تفصــل بيــن العنــف والســلطة، علــى اعتبــار أن عنــف الســلطة قــد يغلــق عليهــا 
منابــع القــوة الكامنــة فــي الشــعب( فــإن للعنــف فــي مجتمعنــا، كمــا هــو واضــٌح، 
دوًرا أساًســا ليــس فــي الوصــول إلــى الســلطة فحســب بــل فــي اســتجالب الســلطة 
ــف  ــي وال المواق ــرح السياس ــس الط ــف ولي ــا، فالعن ــة« أيًض ــل »اإلرادة العام أو تمثي
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والوعــود وال الحــق، هــو األســاس فــي »إقنــاع« النــاس وحيــازة رضاهــم. إن تاريًخــا 
كامــاًل مــن »تــداول الســلطة« بالعنــف، حيــث ال وجــود ألي آليــٍة سياســيٍة النتقــال 
ــوي،  ــادة الق ــن عب ــا م ــع نوًع ــي المجتم ــق ف ــف، خل ــة أو العن ــر الوراث ــلطة غي الس
ــف«،  ــه »األعن ــد ألن ــتحق التأيي ــه، يس ــحق خصوم ــن س ــن م ــذي يتمك ــوي ال فالق
ومــن ثــّم يحــوز الســلطة، أي »القــوة التــي تكمــن فــي الشــعب«. وّلــد هــذا التاريــخ 
الطويــل، فــي الواقــع، حاضنــًة جاهــزًة للمنتصريــن الداخلييــن )المتصارعيــن علــى 

ــن )الغــزاة(. الســلطة(، وأيًضــا للخارجيي
***

ــٍف،  ــبتي عن ــى خش ــا عل ــع مصلوًب ــل المجتم ــاه يجع ــذي وصفن ــال ال ــذا الح ه
األولــى هــي عنــف الســلطة التــي تكــون مســتنفرًة علــى طــول الخــط، للتصــدي إلــى 
كل عنــٍف يســتهدفها، أكان عنًفــا خارجًيــا بالنســبة إلــى الســلطة )نقصــد عنــف طــرٍف 
ــى  ــلطة عل ــل الس ــن داخ ــف م ــا )أي العن ــلطة( أو داخلًي ــارج الس ــن خ ــراف م أو أط
شــكل انقــالٍب أو تمــرٍد(، فــي حيــن أن الســلطة )ســلطة العنــف( نفســها هــي مــن 
ــا. والثانيــة هــي العنــف المضــاد الــذي يســتهدف  يحــرض علــى العنــف كمــا ذكرن
الســلطة والــذي يتغــذى بصــورٍة دائمــٍة مــن حقيقــة أن العنــف هــو الســبيل الوحيــد 
الممكــن إلحــداث أيِّ تغييــٍر سياســٍي. هــذه دائــرٌة متكاملــٌة مــن العنــف الــذي يغّذي 
ــح  ــراع المصال ــكار أو لص ــتغال األف ــا الش ــااًل صالًح ــرك مج ــا، وال يت ــه بعًض بعض
ــس: إن  ــة كاوزفيت ــس مقول ــل عك ــّح بالفع ــار يص ــى ص ــلمٍي، حت ــٍو س ــى نح عل
الحــرب اســتمراٌر للسياســة بطرائــق أخــرى، لتصبــح السياســة أو )الســلم( اســتمراًرا 

للحــرب )للعنــف( بطريقــٍة أخــرى.
فــي غيــاب آليــٍة منظمــٍة لحيــازة الســلطة والتخلــي عنهــا -أو بوضــوٍح أكبــر، فــي 
ــو  ــي ه ــق الوراث ــي المطل ــم الملك ــكل الحك ــون ش ــدة- يك ــلطات المؤّب ــل الس ظ
الشــكل األمثــل للحكــم، وهــذا فــي الواقــع مــا اســتقّر عليــه الحــال عبــر تاريخنــا. 
ــحب  ــٍي، فيس ــٍط عائل ــن خ ــة ضم ــي الدول ــى ف ــلطة األول ــكل الس ــذا الش ــر ه يحص
ــف إلــى حــدٍّ مــا مــن حــدة الصراع  بالتالــي هــذا الموقــع مــن الصــراع العــام، مــا يخفِّ
ــعبٌي  ــتورٌي وش ــاٌر دس ــا اعتب ــٍة له ــى مرجعي ــظ عل ــه يحاف ــا أن ــلطة، كم ــى الس عل
ــروٌف  ــٍة. مع ــدوٍد معين ــن ح ــتّط، ضم ــراع، إذا اش ــط الص ــا أن تضب ــك( يمكنه )المل
ــة  ــتهلك الطاق ــا اس ــم اإلســالمي ســرعان م ــي مســتهل الحك ــدي ف ــج الراش أن النه
»الجمهوريــة« للدعــوة اإلســالمية، وأخلــى مكانــه بعــد فتــرة اضطرابــاٍت دمويــٍة إلــى 
ــي توصلــت  ــدان الت ــي البل ــث، ف ــي العصــر الحدي ــٍي ملكــٍي مســتقٍر. وف نهــٍج وراث
بتأثيــر االحتــكاك مــع الغــرب االســتعماري إلــى نظــام حكــٍم جمهــورٍي، مــال هــذا 
ــث الجمهــوري،  ــا يمكــن تســميته التوري ــى م ــه الحــال، إل ــتقّر ل ــن اس ــم، حي الحك
ــام  ــذا النظ ــر أن ه ــا. غي ــية عندن ــلطات السياس ــدى الس ــد ل ــدأ التأبي ــتجابًة لمب اس
ــة  ــورة )وراث ــمية المذك ــض التس ــوازي تناق ــا ي ــه تناقًض ــي داخل ــل ف ــن يحم الهجي
جمهوريــة( مــا يضطــر النظــام السياســي إلــى ابتــداع حيــٍل »جمهوريــة« كــي ينقــل 
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ــب  ــحب المنص ــي س ــال، ف ــة الح ــل، بطبيع ــذي يفش ــر ال ــوارث، األم ــى ال ــلطة إل الس
األول )رئاســة الجمهوريــة( مــن الصــراع العــام، ال بــل يزيــد فــي احتــدام الصــراع علــى 

ــح. ــتوري الصري ــب الدس ــة التالع خلفي
فــي كلِّ الحــاالت ال يوجــد فــي النظــام السياســي المعنــي )أكان جمهورًيــا أو ملكًيــا( 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــٍي، األم ــٍل سياس ــى لتعدي ــٍي أو حت ــٍر سياس ــروٍع لتغيي ــٍل مش أيُّ مدخ
ــال  ــذه الح ــم أن ه ــن المه ــر، ولك ــد للتأثي ــل الوحي ــو المدخ ــروع ه ــر المش ــف غي العن

ــر المشــروع مشــروًعا. تجعــل مــن هــذا العنــف غي
***

ــروب  ــا بالح ــد كان مليًئ ــف، فق ــرن العن ــه ق ــى أن ــرين عل ــرن العش ــى الق ــر إل ُينظ
ــٍة.  ــل 121 دول ــن أص ــٍة م ــي 114 دول ــت ف ــي وقع ــة الت ــات العنيف ــورات والنزاع والث
ــذي  ــذ هوبــس ال ــن، من ــر مــن المفكري ــدى الكثي ــوٌم أن العنــف وســيلٌة محمــودٌة ل معل
ــذي  ــس ال ــى مارك ــاٍت، إل ــوى كلم ــت س ــيف، ليس ــاب الس ــي غي ــق، ف رأى أن المواثي
ــة  ــة التنمي ــّرع عملي ــف يس ــرى أن العن ــذي ي ــز ال ــخ، وأنغل ــدة التاري ــف مول ــرى العن ي
ــا ال  ــن جهتن ــد. م ــا يفي ــو م ــف ه ــرى أن العن ــذي ي ــون ال ــس فان ــى فران ــة، إل االقتصادي
نــرى العنــف شــيًئا مــرذواًل بحــدِّ ذاتــه، لكــن عالقتــه بالســلطة فــي مجتمعاتنــا هــي مــا 
تحتــاج إلــى تأمــٍل لتلّمــس طريــق الخــروج مــن دوامــة العنــف العقيــم الــذي يســتهلك 

ــعوبنا. ــاة ش حي
ــس لســلطٍة  ســت علــى العنــف أن تؤسِّ الســؤال المهــم هــو كيــف يمكــن لســلطٍة تأسَّ
ســت علــى العنــف )أي  تقــوم علــى اإلرادة العامــة؟ أو باألحــرى هــل يمكــن لســلطٍة تأسَّ
ــة؟  ــإرادة العام ــٍة ل ــلطٍة خاضع ــى س ــول إل ــلطة بالعنــف( أن تتح ــد الس ــتلمت مقالي اس
هــل لمــن حــاز الســلطة بالعنــف أن يتنــازل عنهــا لمصلحــة آليــٍة ســلميٍة إلنتــاج الســلطة 
ــن  ــف يمك ــر، كي ــكالٍم آخ ــلطة؟ ب ــن الس ــه ع ــو نفس ــه ه ــى إقصائ ــي إل ــن أن تفض يمك

كســر حلقــة العنــف المتوالــدة، وهــل يمكــن كســرها بالعنــف؟
ــس لســلطٍة  يمكــن أن ينجــح العنــف فــي كســر ســلطة عنــٍف قائمــٍة، ولكنــه ال يؤسِّ
ــس لســلطة عنــٍف أخــرى. فــي إشــارٍة المعــٍة فــي  تقــوم علــى اإلرادة العامــة، بــل يؤسِّ
ــاول  ــا يح ــس م ــى عك ــف، وعل ــة أن العن ــت: »الحقيق ــول آرن ــف« تق ــي العن ــا »ف كتابه
ــورٍة«.  ــر ممــا هــو ســالح ث ــاره ســالح إصــالٍح أكث ــا، يمكــن اعتب ــوا لن ــاؤه أن يقول أنبي
العنــف اإلصالحــي، إن صــح القــول، يمكــن أن يفــرض علــى ســلطة العنــف أن تأخــذ 
ــذا  ــكل ه ــد يش ــلطة، وق ــارج الس ــن خ ــة« م ــات »العنيف ــذه الفئ ــبانها إرادة ه ــي حس ف
خطــوًة باتجــاه نفــوذ اإلرادة العامــة إلــى ســلطة الدولــة. علــى أن العنــف أكان إصالحًيــا 
أو ثورًيــا يحمــل، فــي المجمــل، خطــر تعزيــز عنــف الســلطة ضــّد المجتمــع، مــا يعنــي 

ــد مــن مصــادرة اإلرادة العامــة. المزي
ــه يتــم  ــازة الشــرعية، فإن عندمــا تســتند الســلطة إلــى اإلرادة العامــة للشــعب فــي حي
ــى  ــر، أو حت ــعي للتأثي ــم الس ــبها، ويت ــدف كس ــاس به ــوب الن ــول وقل ــى عق ــه إل التوج
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التحكــم فــي هــذه اإلرادة العامــة عبــر وســائل إعالميــٍة وثقافيــٍة أو غيرهــا. التحكــم فــي 
وســائل اإلعــالم وفنــون إدارة الــرأي العــام يصبــح مهنــًة لهــا مكانــة وأهميــة أكبــر مــن 
ــا، فــإن حضــوره الزائــد قــد  ــه ممكنً العنــف المباشــر الــذي إن لــم يكــن االســتغناء عن
ــي  ــرعية الت ــا الش ــحب منه ــه يس ــتخدمه، ألن ــي تس ــلطة الت ــتمرار الس ــل اس د بالفع ــدِّ يه
تســتند إليهــا. أمــا حيــن تكــون الســلطة مســتندًة فــي حيازتهــا »الشــرعية« والطاعــة إلــى 
العنــف فمــن الطبيعــي أن تعمــل الســلطة علــى تعزيــز العنــف الســلطوي داخــل وخــارج 
ــر ذلــك فــي »شــرعيتها«  الســلطة للتصــدي ألي اعتــراٍض علــى الســلطة مــن دون أن يؤثِّ
ــغولًة  ــا مش ــلطات عندن ــرى الس ــك ن ــف. لذل ــي العن ــوق ف ــى التف ــا عل ــة أساًس القائم
ــة )أدوات وأجهــزة »أمــن«(، كمــا أنهــا  أساســًا فــي مراكمــة وســائل العنــف فــي الدول
تســتثمر أيًضــا فــي العنــف مــن خــارج الدولــة، مثــل عنــف الشــبيحة فــي ســورية وفــرق 

المــوت فــي أميــركا الالتينيــة... إلــخ.
ــس علــى إرادٍة عامــٍة فــي مجتمــٍع وجــد طريقــه إلــى تحقيــق هــذه  الســلطة التــي تتأسَّ
اإلرادة فيــه بســبٍل عمليــٍة منتظمــٍة، تميــل إلــى التعامــل مــع المعترضيــن أو المحتجيــن 
ــدة مثــل الحــوار أو التراجــع عــن قــراراٍت أو تعديلهــا أو  علــى سياســاتها بطرائــق عدي
تبنــي مطالــب مطروحــة فــي الشــارع... إلــخ، آخــر هــذه الســبل، وليــس أكثرهــا أهميــًة، 
هــو العنــف. ويبقــى مــن الممكــن لهــذه الســلطات أن تفشــل فــي احتــواء االحتجاجــات 
وأن تضطــر إلــى »الرحيــل«، لكــي يتــم إنتــاج ســلطٍة أخــرى بآليــاٍت ُمتَفــٍق عليهــا، تقــوم 

مــن ثــّم بتوّلــي اإلدارة.
أمــا الســلطات السياســية فــي مجتمعنــا، وهــي قائمــٌة أساًســا علــى العنــف، ال تمتلــك 
ــر  ــتجابٍة غي ــف. كل اس ــوى العن ــا كان، س ــاج، كيفم ــراض واالحتج ــة االعت ــي مواجه ف
ــدو  ــب، ال تع ــات والمطال ــة االحتجاج ــي مواجه ــف ف ــلطات العن ــا س ــٍة تعتمده عنفي
كونهــا تهيئــًة أو مقدمــًة أو تســويًغا للعنــف الســاحق الــذي يشــكل االســتجابة األكيــدة، 
بصــرف النظــر عــن ســلمية أو ال ســلمية االحتجاجــات. هــذا ألن الســلطة القائمــة علــى 
العنــف ال تفتــح باًبــا »شــرعًيا« ألي ســلطٍة تاليــٍة، وليــس فــي قاموســها شــيٌء كهــذا، فهي 
ــعب  ــد »كل« الش ــوز تأيي ــي تح ــرعية الت ــلطة الش ــا الس ــس بوصفه ــها لي ــى نفس ــر إل تنظ
فحســب، بــل بوصفهــا أيًضــا الســلطة »الطبيعيــة« التــي تبــدو أيُّ حركــة احتجــاٍج ضّدهــا 
شــاذًة وملعونــًة كمــا لــو أنهــا مضــادٌة للطبيعــة. ليــس بــال معنــًى أن يرتفــع شــأن »القائــد« 
فــي نظــر جمهــور ســلطاٍت كهــذه، إلــى مصــاٍف إلهيــٍة، األمــر الــذي يجعــل معارضتــه 

ضرًبــا مــن الكفــر، وهــذا ينســجم مــع الخــط نفســه مــن أبديــة الســلطة و»طبيعيتهــا«. 
ــعٍة- أن  ــاٍت واس ــام احتجاج ــذه -أم ــف ه ــلطات العن ــا لس ــن منطقًي ــه يمك ــى أن عل
تســتوعب احتجاجــاٍت »إصالحيــًة« ال تســتهدف تغييــر الســلطة. يكــون هذا االســتيعاب 
فــي حقيقتــه نوًعــا مــن صيانــة الســلطة والحفــاظ علــى النفــس. الخــط األحمــر لــدى 
ســلطات العنــف هــو »الرحيــل«، وســوف تلجــأ فــي هــذه الحــال إلــى ضــروٍب شــتى 
مــن العنــف واإلجــرام، مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبياًل. الحظنــا كيــف تراجعــت هــذه 
ــادٍة  ــأن قامــت بزي ــة ب ــورات العربي ــا« أمــام موجــة احتجاجــات الث الســلطات »إصالحًي
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فــي الرواتــب وفــي امتصــاص البطالــة، وفــي بعــض المطالــب الخاصــة المتراكمــة مثــل 
منــح الجنســية للكــرد المجرديــن مــن الجنســية فــي ســورية. 

إذا صــح مــا ســبق، يصبــح مــن الصحيــح االســتنتاج بــأن األكثــر جــدوًى هــو أن تتــم 
ــى حقيقــة  ــٍة. وال تســتند هــذه النتيجــة إل ــر عنفي مواجهــة ســلطات العنــف بوســائل غي
الدمــار الرهيــب الــذي يســتجّره العنــف كمــا شــهدنا فــي معظــم الثــورات العربيــة، وفــي 
ــا بوجــٍه خــاٍص، بــل إلــى حقيقــٍة أخــرى هــي أن العنــف، حيــن  ســورية واليمــن وليبي
يصبــح وســيلًة لغايــٍة مــا، فــإن هــذه الوســيلة ســوف تتفــوق علــى الغايــة منهــا، وليــس 
مــن الخطــأ القــول إن الوســائل المســتخَدمة للوصــول إلــى غايــاٍت سياســيٍة ترتــدي فــي 
أغلــب األحيــان أهميــًة بالنســبة إلــى بنــاء عالــم المســتقبل، تفــوق األهميــة التــي ترتديها 
الغايــات المنشــودة. مــا يشــير إلــى أن غايــة تغييــر النظــام تتحــّول، إذا نجــح العنــف فــي 

مســعاه، إلــى مجــرد تغييــر النخبــة، أي إلــى إعــادة صنــع النظــام بنخــٍب جديــدٍة. 
 ***

المســار الــذي يجــب علــى مجتمعنــا الســير فيــه هو مســار قطــع العالقــة بين الشــرعية 
والعنــف، فــال تبقــى القــوة وامتــالك وســائل العنــف مصــدًرا للســلطة وللشــرعية. هــذا 
ــدى  ــات ولم ــج والتوجه ــكار والبرام ــية لألف ــدوى السياس ــار للج ــادة االعتب ــي إع يعن
تمثيلهــا الشــعبي. بذلــك ينفتــح البــاب أمــام أصحــاب المواهــب السياســية وأصحــاب 
ــذا  ــم، ه ــار مجتمعه ــدة وازده ــر وح ــي تطوي ــاهموا ف ــي يس ــادرات، ك ــكار والمب األف
ــدوام، أصحــاب القــوة والســطوة والعنــف،  ــاب الــذي يغلقــه فــي وجههــم علــى ال الب
والذيــن إذ يغلقــون بــاب السياســة والفكــر السياســي، يفتحــون بــاب العصبيــات مــن كل 

األصنــاف، ويفتحــون بــاب تفتــت المجتمــع وضيــاع طاقاتــه وبــؤس أهلــه.
***
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