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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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ملّخص البحث

ــع مســار التنــاول الفكــري النقــدي لموضوعــة العنــف والســلطة فــي الفلســفة  يهــدف البحــث إلــى تتّب
الغربيــة المعاصــرة، ســواء أكانــت فلســفًة سياســيًة أم اجتماعيــًة، باعتبــار أن إشــكالية الســلطة قــادرة علــى 
ــاالت  ــر ومج ــاط البش ــه نش ــف أوج ــي مختل ــرٌة ف ــي مؤث ــذا فه ــًة، ل ــة كاف ــن الحياتي ــي الميادي ــدٌد ف التم
ــا للمعاينــة البحثيــة حيــن تلتصــق بالعنــف الــذي  تفاعلهــم. وتصيــر هــذه اإلشــكالية أكثــر إلحاًحــا وتطّلًب
ــع.  ــي والمقنّ ــا الخف ــر، ومنه ــج والمباش ــا الف ــوٍف منه ــّون بصن ــرًة وتل ــراٍت كثي ــر تمظه ــو اآلخ ــذ ه اتخ
ــخ،  ــر التاري ــن الســلطة والعنــف عب ــة التــالزم والوحــدة بي ويتوّخــى البحــث بصــورة رئيســة إظهــار عالق
ــا عليهــا  ــة والفلســفية التــي ارتكزن ــة التــي فّصلــت فيهــا النمــاذج الفكري وتوضيــح صيــغ العنــف الالمرئي
كنمــاذج للتحليــل، وهــي كمــا قّدمهــا كل مــن ميشــيل فوكــو المفتتـِـح لقــارٍة تنظيريــٍة مرموقــٍة فــي موضوعــة 
الســلطة، وبييــر بورديــو المنّظــر الريــادي فــي ظاهــرة العنــف الرمــزي. وقــد ســبق أن تطرقنــا إلــى هذيــن 
ــي،  ــر الغرب ــي الفك ــف ف ــلطة والعن ــن الس ــكار ع ــم األف ــا أه ــاع، وعرضن ــي االجتم ــوفين وعالَم الفيلس
ــة  ــياقاتها التاريخي ــي س ــرٍة ف ــة أي ظاه ــن أّن دراس ــن، مقتنعي ــن الطرفي ــة بي ــار العالق ــّور مس ــن تط راصدي
ــه  ــذي تتآكل ــي ال ــا العرب ــي عالمن ــه ف ــا نحتاج ــذا م ــا. وه ــوض عنه ــالء الغم ــا وإج ــي توضيحه ــاهم ف يس

ــي بثقلهــا. ــوء الفــرد العرب ــه مــن خــالل فــرض أنمــاط عنفهــا التــي ين الســلطة، وتمعــن فــي توهين

باحثــة لبنانيــة، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة المتخّصصــة بالفكــر الغربــي 
ــص  ــوم متخّصِ ــة، دبل ــة اللبناني ــوراه – الجامع ــي للدكت ــد العال ــن المعه ــر م ــث والمعاص الحدي
بالعلــوم االجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد العلــوم االجتماعيــة، حائــزة علــى شــهادة 
تخّصــص بالتربيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة 
ــوث  ــاالت والبح ــن المق ــد م ــرت العدي ــمي، نش ــوي الرس ــم الثان ــي التعلي ــة ف ــفة الغربي والفلس

ــة.  ــة وعربي ــع لبناني ــالت ومواق ــات ومج ــي دوري ف

الزهراء الطشم
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ملّخص باللغة الفرنسية
La recherche vise a étudier de manière critique la question de la violence et du pouvoir dans la 

philosophie occidentale contemporaine. Ce sujet a été exploré en philosophie politique et sociale, 

ce sujet mérite d’être étudier car le pouvoir est présent dans tous les domaines de la vie, et dans 

les diverses activités des êtres humains. Le problème du pouvoir nécessite des recherches, surtout 

lorsqu’il est associé a la violence qui apparaît sous de nombreuses formes; directes et cachées. La 

recherche vise a montrer l’unité entre la violence et le pouvoir a travers l’histoire, et d’éclairer les vio-

lences invisibles auxquelles font référence les modèles sur lesquels nous sommes appuyés, comme 

Michèl Foucault et Pierre Bourdieu. Avant de nous plonger dans les idées de ces deux philosophes 

et socilogues, nous présentons brièvement les idées les plus importants de pouvoir et de violence 

dans la pensée occidentale. Ainsi, nous sommes convaincus que l’étude de tout phénomène dans 

son contexte historique permet de le clarifier et de lever son ambiguïté. Et c’est ce dont nous avons 

besoin dans notre monde arabe qui est envahi par l’autorité, qui ne cesse de l’affaiblir en imposant 

ses schémas violents qui restreignent l’individu arabe.

 La violence العنــف الرمــزي ،L’état الدولــة ،La violence العنــف ،Le pouvoir كلمــات مفتاحيــة: الســلطة
 .Critique النقــد ،Légitimité الشــرعية ،symbolique

مقدمة

ــع  ــدي للقط ــر النق ــة بالفك ــّلحت روح الحداث ــد تس ــة. وق ــي الرئيس ــل الغرب ــمات العق ــن س ــد م ــّد النق يع
معرفًيــا مــع مــا قبلهــا، مبّشــرًة بفتوحــاٍت تنويريــٍة ذات منحــًى تحــّررٍي وإنســانٍي، يرتكــز علــى قيــم الليبراليــة 
ــان  ــال اإلنس ــين ح ــى تحس ــت إل ــي هدف ــح الت ــذه األطاري ــاواة. ه ــة والمس ــة والعدال ــة والفردي والديمقراطي
والمجتمــع، ترافقــت مــع تحــّوالٍت عميقــٍة لمفهــوم الدولة وشــكلها، وصاغــت فهًما جديــًدا للســلطة والحكم 
والسياســة بشــكٍل عــام، يتناســب مــع روحيــة القيــم الحداثيــة التحرريــة. لكــن واقــع أوروبــا لــم يتوافــق مــع 
األمنيــات الكبيــرة لمنطلقــات الحداثــة. فقــد شــهد القــرن العشــرون حربيــن كونّيتيــن، حيــث اّتخــذ العنــف 
ــة  ــة وقومي ــز العنصــري علــى أســس إثني ــر العرقــي، التميي ــة تمثلــت بالقتــل الجماعــي، التطهي صــوًرا متمادي
ــة مســتبدة،  ــة، واســتخدام أســلحٍة مفرطــٍة فــي العنــف والوحشــية، وســيطرة أنظمــٍة شــموليٍة توتاليتاري وديني
وغيــر ذلــك. شــّكل هــذا القــرن المفــرط فــي عنفــه صدمــًة للمفكــر الحداثــي الــذي اختــزن مــوروث التنويــر 
ــا عــن أســباب انحرافــه،  ــا يراجــع مــآالت المشــروع الحداثــي، متقّصًي ــه، فانكمــش خائًب األوروبــي وآمــن ب
ــال، إذ  ــن ح ــرون بأحس ــد والعش ــرن الواح ــن الق ــم يك ــلطة. ول ــة الس ــى موضوع ــدي إل ــص النق ــاده الفح فق
اســتمر العنــف يســتفحل فــي دمويتــه علــى مســتوًى عالمــٍي هــذه المــّرة، مؤّرًخــا لــه بمحطــاٍت متنقلــٍة عابــرٍة 
ــًة إلــى العنــف اإلرهابــي  ــا. إضاف ــات العنــف تطّرًف ــر تجلي للقــارات والحــدود، ينشــره اإلرهــاب كأحــد أكث
الصــارخ، عرفــت الــدول -حتــى الــدول ذات األنظمــة الديمقراطيــة العريقــة- حــوادث عنــٍف وأعمــال شــغٍب 
واعتــداٍء علــى المتظاهريــن )فرنســا مثــاًل(. وإن كانــت وضعيــة العنــف أقل حضــوًرا فــي المجتمعــات الغربية، 
إال أنهــا فائقــة الحضــور فــي عالمنــا العربــي الــذي يعانــي صنوًفــا شــّتى مــن العنــف السياســي والمجتمعــي 
والنفســي والفــردي والدينــي، عــدا عــن الحــروب وممارســات األنظمــة العربيــة القمعيــة ضــد شــعوبها. هــذا 
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فوكو وبورديو

العالــم المتــوّرم بكثافــة العنــف، اقتضــى مــن الفالســفة والمفكريــن الغربييــن فــي الحقــول المعرفيــة المختلفة 
ــلطة  ــع الس ــا م ــي عالقته ــروا ف ــّبباتها، فنظ ــن مس ــث ع ــا والبح ــف لتأصيله ــرة العن ــي ظاه ــر ف ــادة النظ إع
ــة، األمــر الــذي تطّلــب مراجعــًة  ــة االجتماعي ــة والعدال ــة والمشــروعية والقداســة والســيادة والمواطن والدول
مشــّككة ومعاينــة لمضمــون قيــم الديمقراطيــة والحريــات عاّمــة، ووضعهــا علــى منضــدة التشــريح النقــدي. 
ــة  ــة واآللي ــيلة واألداة والطريق ــلطة، إذ يبقــى العنــف الوس ــع الس ــى مرّب ــا إل ــوط العنــف تعيدن إن مالحقــة خي
ــكالية  ــام إش ــا أم ــف يضعن ــرة العن ــي وراء ظاه ــإن التقّص ــذا ف ــيطرتها. ل ــه س ــن خالل ــلطة م ــخ الس ــي ترّس الت

الســلطة. 
تلّونــت الســلطة عبــر تاريخهــا بصنــوٍف مــن اللبوســات التــي شــّكلت براديغمــات تتالــت فــي كّل العصــور. 
هــذه البراديغمــات هــي مــا يمكــن أن نســميها البنيــة الدالليــة الكبــرى الطاغيــة فــي حقبــٍة تاريخيــٍة مــا، وهــي 
مــا أطلــق عليهــا ميشــيل فوكــو Michel Foucault )1926-1984((1)، مصطلــح اإلبســتيمة(2). فقــد أجــادت 
ــّد  ــة اســتعمالها. فكمــا يع ــت كيفي ــة وتطويعهــا وتوظيفهــا، وأتقن ــي وجهــة المعرف ــم ف ــا التحّك ــلطة دائًم الس
ــًة مســتثَمرًة ومــؤازرًة للســلطة  ــوم معرف ــا الي ــوم اإلنســانية( والتكنولوجي ــًة بمــا فيهــا العل ــم )العلــوم كاف العل
لتحقيــق مصلحتهــا، بحســب رأي يورغــن هابرمــاس Habermas Jűrgen (3) (1929) فــي كتابــه المعرفــة 
والمصلحــة، كذلــك كان الســحر والالهــوت والديــن فــي مراحــل ســابقة. تتضّلــع الســلطة فــي التجنيــد الحــاذق 
لــكل شــٍيء ضمــن ترســانتها. والعنــف هــو أكثــر مــا أتقنــت اســتعماله، فــكان رديفهــا الــذي الزمهــا وآزرهــا 
لتمتيــن دعائمهــا، وتفنّنــت فــي تنويــع أشــكاله وتالوينــه، لتخّفــف مــن فظاظتــه وشراســته، وال ســّيما بعــد أن 

عقلنتــه وقوننتــه ومأسســته. 
ــا تاريــخ تــالزٍم ال انفــكاك فيــه بيــن العنــف والســلطة، مشــيرين إلــى ســيميائيات العنــف  ســنعرض عموًم
المختلفــة التــي أنضجتهــا وضعيــات الســلطة وتموضعاتهــا الكثيــرة ومتطّلباتهــا بحســب تشــّكالتها التاريخيــة. 
ــوم  ــي مفه ــًة ف ــّوالٍت ملحوظ ــهد تح ــٍف ش ــد منعط ــة، أي عن ــة الغربي ــة الحداث ــد مرحل ــّواّل عن ــنقف مط وس
الســلطة وتجّذرهــا، ومــن ثــم فــي كيفيــة فعلهــا وحضورهــا وتأثيرهــا، وكيــف غّيــرت هــذه التحــّوالت فــي 
-(4)Pierre Bourdieu (1930 ــو ــر بوردي ــاءات كٍل مــن بيي اســتعمالية العنــف الســلطوي، مســتفيدين مــن إغن

ميشــيل فوكــو: فيلســوف فرنســي وعالــم اجتمــاع وأســتاذ جامعــي، ُيعــد مــن أهــم فالســفة النصــف األخيــر من   (1)

القــرن العشــرين، تأثــر بالبنيويــة، وابتكــر مصطلحــات مجــّددة فــي المعرفــة والمنهــج مــن مثــل: أركيولوجيــا 
المعرفــة واإلبســتيمة. مؤلفاتــه كثيــرٌة ومتنّوعــة الموضوعــات. أهّمهــا: تاريــخ الجنــون فــي العصر الكالســيكي

 .Les Mots et les Choses (1966) ــياء ــات واألش Histoire de la folie a l’âge classique   (1961)، الكلم

يعــّرف فوكــو اإلبســتمية فــي كتابــه إرادة المعرفــة La Volonté de savoir (1976) أّنهــا »مجمــل العالقــات التــي   (2)

يمكــن اكتشــافها بيــن العلــوم، فــي وقــٍت معّيــن، عندمــا نحّللهــا علــى مســتوى االنتظامــات الخطابيــة«. أي أنها 
النظــام المرجعــي أو الوضــع المعرفــي فــي حقبــٍة تاريخيــٍة مــا، وهــي »هــذا األســاس لــكل علــٍم ممكــٍن، ]...[ 
اإلبســتيمة هــي الـــ »كيــف نعــرف؟« لهــذه أو تلــك مــن الفتــرات«. أو هــي »ترابــٌط ابســتمولوجٌي عميــٌق بيــن 

مختلــف أنــواع المعــارف والعلــوم الســائدة فــي فتــرٍة زمنيــٍة معطــاة، وفــي عصــر معّيــٍن«.
ــي مــن مدرســة فرنكفــورت  ــل الثان ــل للجي ــي، وممث ــم اجتمــاع ألمان يورغــن هابرمــاس هــو فيلســوف وعال  (3)

النقديــة. كتــب فــي مجــاالت عــّدة، وتمّيــز بخصوبــة اإلنتــاج، ترّســخ مشــروعه الخــاص فــي كتابــه المعرفــة 
ــتملت  ــي اش ــة، الت ــة التواصلي ــيره بالعقالني ــع تبش ــة م ــة تجديدي ــره انعطاف ــهد فك ــة )1956(، وش والمصلح
عليهــا مجموعتــه: نظريــة الفعــل والتواصــل )1981(، ومــن كتبــه المهمــة أيًضــا: العلــم والتقنيــة كأيديولوجيــا 

.)1968)

بييــر بورديــو هــو عالــم اجتمــاع وفيلســوف فرنســي وفاعــل مؤثــر فــي المشــهد الثقافــي الفكــري الفرنســي،   (4)
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2002(، وميشــيل فوكــو فــي التقّصــي عــن المكامــن الخفيــة للســلطة ومــن ثــم للعنــف المتمّكــن مــن نفــس 

الفــرد والجماعــة. وســننتهج فــي عرضنــا بحســب مقتضيــات ســياقات المحاولــة البحثيــة، المنهــج المقــارن 
تــارًة والمنهــج التحليلــي تــارًة أخــرى.

السلطة والعنف، عجالة تاريخية   

تعّصــت الســلطة علــى التأطيــر الماهــوي الــذي يجّمدهــا ضمــن مفهــوٍم دوغمائــي جامــد. ويمكــن القــول 
إن الســلطة دينامّيــة تاريخيــٌة ومحــّرٌك فاعــٌل لعجلــة التاريــخ، لــذا فهــي مفهــوم تاريخــٌي راكــم -وال يــزال- 
تكوينــه المفاهيمــي المتعالــق والمتشــابك مــع مفاهيــم أخــرى كثيــرة، كالســيطرة والحكــم والحــروب والعنف 
والدولــة والشــرعية والديــن والقداســة واأليديولوجيــا والمجتمــع والمعرفــة واإلنتــاج االقتصــادي وغيرهــا. 
هــذا التخالــط، الــذي وّلدتــه الممارســة العمليــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة، جنّــب الســلطة أن تكــون 
ــا  محــّط دراســٍة معّمقــٍة، فــرأى ألفيــن توفلــر أّن:« الســلطة بقيــت حتــى أمــٍد قريــٍب أقــل جوانــب حياتنــا حظًّ
مــن الفهــم، مــع أنهــا مــن أكثــر األمــور أهميــًة وحيويــًة فــي حيــاة اإلنســان، بــل وتتدّخــل بشــكٍل مباشــٍر أو 
غيــر مباشــٍر فــي تفصيــالت الحيــاة«(5). فالســلطة مالزمــٌة للفــرد والجماعــة، وال أحــد خــارج دائرة ممارســتها، 
ــر  ــا األكث ــم كله ــذه المفاهي ــن ه ــن بي ــف م ــون العن ــا يك ــا. ورّبم ــا أو محكوًم ــا حاكًم ــا إم ــرد فيه ــون الف ليك
ــف«:  ــي العن ــا »ف ــي كتابه ــدت Hanna Arendt )1906- 1975( ف ــا أرن ــول حن ــا تق ــلطة أو كم ــا بالس التصاًق
ــلطة والعنــف ليســا الشــيء  ــة: »الس ــردف مضيف ــا ت ــروًزا للســلطة«.(6) ولكنّه ــر ب ــي األكث »العنــف هــو التجل
نفســه«(7). فالعنــف هــو علــى الــدوام وســيلة الحكــم والضبــط والتســّيد واإلخضــاع التــي تســتعملها الســلطة 

لتثبيــت ســيطرتها. 
لقــد اتخــذ »تجّلــي« العنــف تمظهــراٍت شــّتى. فمــن التمظهــرات الفّجــة واألكثــر حــّدًة وغلظــًة التــي تبــرز 
ــادات والدمــار والقمــع الواضــح وتعذيــب الجســد، مــروًرا بالعنــف المقونــن المغّلــف  فــي الحــروب واإلب
بالشــرعية المؤسســية المحميــة مــن جهــة أجهــزة الدولــة، وصــواًل إلــى العنــف الرمــزي الــذي حــّدده بييــر 
بورديــو قائــاًل: »ذلــك العنــف الناعــم والالمحســوس والالمرئــي مــن ضحايــاه أنفســهم، والــذي يمــاَرس فــي 
جوهــره بالطرائــق الرمزيــة الّصرفــة لالتصــال والمعرفــة، أو أكثــر تحديــًدا بالجهــل واالعتــراف، أو بالعاطفــة 
ــة  ــق الهيمن ــاط منط ــزًة اللتق ــبًة ممّي ــح إًذا مناس ــادي، تمن ــر ع ــكٍل غي ــة بش ــة العادي ــذه العالق ــى. ه ا أدن ــدًّ ح
الممارَســة باســم مبــدأ رمــزي معــروف ومعَتــَرف بــه، مــن قبــل المهيِمــن والمهيَمــن عليــه، أو باســم لغــة أو 
ــٌف  ــه العنــف، تأّمــات فــي وجوهــه الســتة بالقــول: »عن ــه ســالفوي جيجيــك فــي كتاب ــر عن لفــظ«(8). وهــو الــذي عّب

ومرجــع بــارز ومرمــوق فــي علــم االجتمــاع المعاصــر فــي القــرن العشــرين. مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب »الورثة« 
Distinc- والتمييــز ،)Reproduction ) 1970 »مــع جــان كلــود باســرون، و»إعــادة اإلنتــاج les Héritiers 1964

.(1993La misère du monde))وبــؤس العالم )مجموعــة باحثيــن ،(tion )1979

ألفين توفلر، تحّول السلطة، لبنى الريدي )مترجمة(، ج1، )د. م: الهيئة المصرية العاّمة للكتاب، 1995(.  (5)

حنة أرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط2 )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص34.  (6)

المصدر نفسه، ص37.  (7)

ــة للترجمــة، مركــز  ــة الذكوريــة، ســلمان قعفرانــي )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربي بييــر بورديــو، الهيمن  (8)

دراســات الوحــدة العربيــة، 2009(، ص16.
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دراسات محك
السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة: 

فوكو وبورديو

رمــزٌي متجّســد فــي اللغــة واألشــكال، مــا يطلــق عليــه هايدغــر »بيــت وجودنــا« ]...[ إن هــذا العنــف ليــس 
فاعــاًل فــي العلــن فحســب، وليــس مدروًســا علــى نطــاٍق واســٍع علــى صعيــد حــاالت التحريــض وعالقــات 
الهيمنــة االجتماعيــة التــي يعــاد إنتاجهــا فــي صيــغ كالمنــا المألــوف، بــل ثّمــة شــكٌل مــن العنــف أكثــر تجــّذًرا 
ال يــزال ملتصًقــا باللغــة«(9). هــذا العنــف الرمــزي الــذي يلتــف علــى الــذات ويطبــق عليهــا ليصيــر بحســب 
جيجيــك »عنًفــا ذاتًيــا«، هــو الــذي يشــّكل مركــز ثقــٍل فــي اشــتغالنا، والــذي يبــدو أّنــه يســتدعي  تحلياًل لســانًيا 
لخطابــات العنــف الكثيفــة والســّيالة التــي تتدّفــق علينــا مــن كل حــدٍب وصــوٍب، كمــا أن تحــّول العنــف إلــى 
ظاهــرٍة اجتماعيــٍة طاغيــٍة فــي حضورهــا يقتضــي إحالتــه إلــى مبضــع الدراســة األنثروبولوجيــة التــي تتمّعــن 
فــي البحــث عــن أصــول أو نســابة، بمعنــى تنســيب العنــف مــن خــالل ربطــه بجــذوره وباألســباب الموّلــدة 
لــه فــي مجتمــٍع مــا، وتتقّصــى تقاطعاتــه فــي مياديــن السياســة واالجتمــاع والديــن والثقافــة وجميــع عناصــر 
البيئــة الحاضنــة لــه. إّن التعّمــق الطامــح إلــى تأصيــل ظاهــرة العنــف، بغيــة اإللمــام واإلحاطــة قــدر اإلمــكان 
ــاع،  ــس، االجتم ــم النف ــٍم: عل ــن عل ــر م ــة ألكث ــة التقاطعي ــع البيني ــي موض ــا ف ــا، يضعه ــق به ــا يتعّل ــكل م ب
ــا  ــبب التحامه ــة، بس ــم السياس ــى عل ــّدًة إل ــا منش ــق يجعله ــاس والوثي ــا األس ــا، إال أن ارتباطه األنثروبولوجي
ــش  ــع، لتعّش ــش المجتم ــى هوام ــا إل ــذ منه ــي تنف ــالك الت ــد المس ــي تعبي ــرة ف ــذه األخي ــرع ه ــلطة، إذ تب بالس
فــي كل زاويــٍة فيــه حتــى تلــك التــي تبــدو فــي مأمــٍن مــن فعالهــا، فهــي تمكــن حتــى فــي الحواشــي المهملــة 
والمقصيــة، التــي تنّكــب عنهــا الفكــر البشــري مولًيــا وجهــة اهتمامــه للســرديات الكبــرى والبــارزة. وبحســب 
ــى  ــى عل ــذي يطغ ــو ال ــلطة ه ــل الس ــإن حق ــرٍة، ف ــوٍل كثي ــى حق ــي إل ــان المجتمع ــيمه الكي ــي تقس ــو ف بوردي
ــّي الحّمــال لرهاناتــه وقواعــده وتناقضاتــه،  المحيــط االجتماعــي العــام، »فــكّل حقــٍل يدلــي بمنطقــه الجوان
ــذا  ــلطة«(10). ه ــى منطــق الحقــل االجتماعــي العــام، أي حقــل الّس ــاع إل ــى االنصي لينتهــي آخــر المطــاف إل
يعنــي مقامــات العنــف وتشــّكالته ووجوهــه ومصــدره، إذ ال يكــون العنــف بالضــرورة صــادًرا عــن الجهــة 
الحاكمــة، ففــي حــال الثــورات واالنقالبــات والحــراكات االجتماعيــة، ينجــم العنــف عــن المحكــوم، لكــن 
ــا كانــت درجتــه ومقاديــره ومســتوياته هــو رد فعــٍل توّلــد مــن  حتــى فــي هــذه الوضعيــة، فــإن العمــل العنيــف أيًّ

الفعــل األســاس المنبعــث مــن الســّلطة، ينبــوع العنــف ومحــّرك إيقاعــه والضابــط لوظيفتــه، والمشــّرع لــه.
السلطة والعنف وتحّوالت الحداثة   

خضعــت جدليــة الســلطة والعنــف لتحــّوالٍت وانعطافــاٍت فــي الشــكل، ومــن ثــّم فــي المفهــوم، وبخاصــٍة 
مــع المتغّيــرات التــي عصفــت ببنيــة المجتمعــات األوروبيــة فــي مرحلــة الحداثــة، وال ســّيما مــع التبــّدالت 
التــي طالــت طــرق الحكــم فــي الدولــة الحديثــة، ومــا رافــق ذلــك أساًســا مــن انقــالٍب لنمــط اإلنتــاج فــي 
ــة  ــل الحداثي ــة مــا قب ــن الفالســفة والمفكــرون موضوعــة الســلطة فــي المرحل العصــر الصناعــي. ولقــد عاي
فحــاول تومــاس هوبــز )Thomas Hobbes )1588- 1679 تأويــل ارتبــاط الســلطة بالعنــف، فــرّده إلــى حالــٍة 
طبيعيــٍة تتمّثــل بميــٍل فــردٍي إلــى إشــباع نــوازع فطريــٍة كامنــٍة فــي الطبيعــة البشــرية. فأصــل العنــف اســتعداٌد 

ســالفوي جيجيــك، العنــف، تأمــات فــي وجوهــه الســتة، فاضــل جتكــر )مترجــم(، )بيــروت: المركــز العربــي   (9)

ــيات، 2017(، ص8.  ــة السياس ــاث ودراس لألبح
بييــر بورديــو وجــان كلــود باســرون، إعــادة اإلنتــاج، فــي ســبيل نظريــة عامــة لنســق التعليــم، ماهــر تريمــش،   (10)

ــة، 2007(، ص40- ــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــروت: المنظمــة العربي )مترجــم(، ط1، )بي
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متأّصــٌل فــي الفــرد المدفــوع إلــى تحقيــق منفعتــه المتحّصلــة باســتتباب أمنــه وحمايتــه اللذيــن مــا أن ينالهمــا 
حتــى تكتمــل تطّلعاتــه إلــى الســيادة والغلبــة. ويرافــق العنــف هــذه المســتويات الثالثــة مــن الميــول المالزمــة 
للجبّلــة الطبيعيــة، فــال تســتوي وتســود ثالثيــة المنفعــة، األمــن، الســيادة إال بمــؤازرة العنــف المتمظهــر مــن 
ــذه  ــأّول ه ــول: »ف ــان Léviathan(11) إذ يق ــهير اللفيت ــه الش ــي مؤلف ــز ف ــر هوب ــب تعبي ــة بحس ــالل المهاجم خ
ــاس المهاجمــة بقصــد منفعتهــم، وثانيهــا مــن أجــل أمنهــم، وثالثهمــا بقصــد ســمعتهم  األشــياء يضمــن للن
ــع ال  ــم«(12). وبالطب ــم وممتلكاته ــم وأبنائه ــى زوجاته ــن وعل ــخاص آخري ــى أش ــياًدا عل ــوا أس ]...[ ليصبح
يمكننــا أن نســقط نيقــوال مكيافيللــي )Nicolas Machiavel )1469-1527 مــن ريــادة قائمــة مــن أســدوا رأًيــا 
مبــّرًزا فــي مســألة كيفيــة ممارســة الحكــم والسياســة فــي كتابــه الشــهير Le Prince »األميــر« )1532(. ففــي 
هــذا الكتــاب يولــي مكيافيللــي النصــح لألميــر فــي كيفيــة المحافظــة علــى ملكــه، وعلــى الّرغــم مــن منســوب 
ــة  ــا الرؤي ــمت به ــي اتس ــية الت ــة السياس ــى الواقعي ــًة إل ــص، إضاف ــي الن ــح ف ــة الطاف ــة واالنتهازي البراغماتي
المكيافيليــة والتــي فضحــت حقيقــة الفعــل السياســي، إال أّن صاحــب الحنكــة والدهــاء حــرص علــى تثبيــت 
الُملــك مــن خــالل المــوازاة الحذقــة بيــن دوام الســلطة وكّميــة العنــف ولزومياتــه ومواقيتــه والحاجــة إليــه، 
جازًمــا لألميــر أنــه لــن »يضمــن والء النــاس إال بالعنــف«. وفــي هــذا الســياق يقــول روبيــر رديكــر: »إّن أصالــة 
ــر  ــي التقدي ــة، وف ــن الدق ــٍن م ــدٍر ممك ــر ق ــف( بأكب ــلطة والعن ــا )الس ــدود تقديره ــي ح ــن ف ــي تكم مكيافيلل
الجّيــد لكميــة كل واحــٍد منهمــا. إّن عمــل مكيافيللــي نــوٌع مــن الصناعــة الصيدالنيــة الكيماويــة العبقريــة فــي 
الفكــر السياســي الــذي يبحــث داخــل كل حالــة عــن القــدر الصحيــح مــن العنــف الــذي يّتضــح أنــه ضــرورٌي 
مــن أجــل إنقــاذ الســلطة، علًمــا أنــه يأخــذ فــي الحســبان أّن تداخلهمــا أمــر حتمــي«(13). حاكــى مكيافيللــي 
فــي تصــّوره للسياســة ومــن ورائهــا الســلطة راهــن عصــره، وعلــى الّرغــم مــن جــّدة الطــرح الــذي ســعى فيــه 
ــم نمــوذٍج قبلــٍي عــن  ــة التــي تســارع فــي تقدي ــب االنــزالق إلــى المعياري ــر الواقعــي، فتجنّ ــه للتصوي صاحب
الحكــم والسياســة، إال أنــه صــّب هدفــه فــي التوجيــه إلــى كيفيــة تركيــز الســلطة وتدعيمهــا وإدامتهــا أكثــر مــن 

انشــغاله بالتفكيــر فــي طبيعــة الســلطة وتأثيراتهــا االجتماعيــة.
ال شــّك أن تــدّرج التفكيــر الزمنــي بالســلطة وعنفهــا والنظــر فيهمــا خــارج منطــق الماهيــات والمتعاليــات، 
ــم يحصــل  ــرة، ل ــزول بهمــا إلــى شــعاب التاريــخ، والتحــّري عــن ظاللهمــا فــي أماكــن المجتمــع الغائ والن
دفعــًة واحــدًة، بــل احتــاج إلــى االنغمــاس فــي إرهاصــات حقبــٍة تاريخيــٍة عاصفــة التحــّوالت، تّوجــت بافتتاح 
مرحلــٍة حديثــٍة، حيــث حســم اإلنســان فــي االنتمــاء إلــى زمنــه ووجــوده ليفتتحــه بنمــٍط جديــٍد مــن المعارف، 
  Hegelإنــه زمــن الحداثــة. إن التفكيــر حداثًيــا يعنــي االنخــراط فــي الوجــود والتاريــخ، وهــو مــا باشــره هيغــل
Marx )1818- ــس ــع مارك ــة م ــه التاريخي ــي ماديت ــّذًرا ف ــًة وتج ــر جذري ــار أكث ــه ص )1831-1770(، لكنّ
ــذي  ــراع، ال ــم الص ــاده براديغ ــة، فق ــات االجتماعي ــؤس الطبق ــباب ب ــن أس ــر ع ــذا األخي ــث ه (1883. بح

تبنّــاه كمحــّرٍك للتاريــخ إلــى الّســلطة، وربــط عنــف الســلطة بالصــراع الطبقــي المتوّلــد مــن عالقــات اإلنتــاج 
ــا  ــابقة معّرًي ــات الس ــن الطروح ــزاح ع ــا ان ــلطة منعرًج ــية للس ــة الماركس ــّد المقارب ــن ع ــاوية. ويمك الالمتس

تومــاس هوبــز، اللفيتــان، األصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولة،ديانــا حــرب وبشــرى صعــب   (11)

بيــروت،2011(. الفارابــي،  دار  )بيــروت:  ط1  ومراجــع(،  )مقــدم  الســيد  رضــوان  )مترجمتــان(، 
المصدر نفسه.  (12)

ــي  ــة الفكــر العرب ــؤاد مخــوخ )مترجــم(، مجل ــول السياســة«، ف ــى العنــف، أف ــر ديكــر، »مــن الســلطة إل روبي  (13)

ــر 2004(. ــباط/ فبراي ــدد56، )ش ــر، الع المعاص
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السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة: 

فوكو وبورديو

الســلطة مــن أوراق األيديولوجيــا والمقــّدس والديــن، معِمــاًل فيهــا معــاول النقــد حّتــى صــارت مــن أّمهــات 
المواضيــع والمركزيــات المفاهيميــة لــدى المفكريــن الماركســيين الالحقيــن كمدرســة فرنكفــورت(14) مثــاًل، 
ــة  ــتبّدة للممارس ــات المس ــية( أو الكلياني ــتالينية والفاش ــة والس ــات )النازي ــالع التوتاليتاري ــد ابت ــة بع وبخاص
السياســية واختزالهــا فــي الطغيــان والحكــم األحــادي المطلــق فــي أوروبــا. وإذا كان ماركــس قــد حصــر بحثــه 
عــن أفاعيــل الســلطة فــي االقتصــاد، فإّنــه ســوف يفتتــح قــاّرًة جديــدًة واســعًة مــن الفكــر الفلســفي السياســي 
الــذي ســيميط اللثــام عــن أوجــه العنــف الســلطوي فــي جميــع معاقلــه. دّلــل ماركــس علــى جهــاز الدولــة 
ــك  ــي تمتل ــف الت ــا أداة العن ــى أنه ــة عل ــى الدول ــس إل ــر مارك ــلطة: »نظ ــف الس ــر عن ــطة تمظه ــه واس بوصف
ــادي،  ــى االقتص ــن المعط ــاٍس م ــكٍل أس ــية بش ــي الماركس ــف ف ــّذى العن ــا«(15). يتغ ــة قيادته ــة الحاكم الطبق
ــد  ــلطة بع ــه الس ــت إلي ــذي آل ــمالي ال ــام الرأس ــق النظ ــّول منط ــع تغ ــا م ــتغالل خصوًص ــكل االس ــذ ش ويأخ
تغّيــر نمــط اإلنتــاج االقتصــادي وعالقاتــه وانعكاســاته علــى الصعيــد االجتماعــي- الطبقــي، »فالــدور الــذي 
ــا  ــه العنــف فــي التاريــخ تجــاه التطــور االقتصــادي واضــٌح، فــكل ســلطة سياســية إًذا تقــوم أواًل ومبدئًي يلعب
علــى وظيفــٍة اقتصاديــٍة ذات صفــٍة اجتماعيــٍة«(16). المــؤّدى االجتماعــي لالســتغالل الــذي هــو عنــف الدولــة 
ــى  ــس إل ــد مارك ــة. قص ــي البادئ ــلطة ه ــف، والس ــف بالعن ــاًل. العن ــا مقاب ــا اجتماعًي ــد عنًف ــمالية يوّل الرأس
ــه  ــغ ذروت ــذي يبل ــاد ال ــف المض ــل أو العن ــف المقاب ــه بالعن ــلطوي ومواجهت ــف الس ــد العن ــي ض ــر الوع تثوي
ــر عنــه فرانــز فانــون Frantz Fanon (1925-1961( فــي كتابــه  مــن خــالل ثــورة البروليتاريــا. وهــذا مــا عّب
»معذبــو األرض«1961 قائــاًل: »العنــف وحــده يفيــد« و»معذبــو األرض ال يمكنهــم أن يصبحــوا بشــًرا إال عبــر 
الجنــون القاتــل«. فهــؤالء المســحوقون والمســتغّلون يراكمــون وعًيــا بوضعهــم اإلنســاني، وينّظمــون عنفهــم 
ــة  ــر الثائــرة. هــذا الشــكل مــن جدلي ــة للجماهي الــذي يصيــر شــرعًيا، مســتمًدا مشــروعيته مــن الكثــرة الغالب
 ،)Thèse-Antithèse( الصــراع وتبــادل العنــف مــن موقعيــات طبقيــة اقتصاديــة واجتماعيــة متنافــرة أو متضــادة
يحــّث عجلــة التاريــخ للوصــول الحتمــي إلــى انتصــار البروليتاريــا )Synthèse(. فالعاملــون الخارجــون مــن 
حالــة اســتالب وعيهــم، »يريــدون أن يغّيــروا العالــم بالعنــف، لذلــك يأخــذ العنــف عندهــم مجامــع تفكيرهــم 
ويحملهــم علــى أن يفرضــوا تصوراتهــم علــى عمليــات التاريــخ«(17). يبــدو أنــه مــع الماركســية اســتمّد العنــف 
ــا، »فالعنــف والقــّوة يمكنهمــا أن يكونــا  الثــوري مشــروعيًة مدّعمــًة ومتينــة، وصــار مســّوًغا ومبــّرًرا اجتماعًي
ــوق كل  ــة تف ــة الحديث ــن الدول ــدت. لك ــب أرن ــة«(18) بحس ــب االجتماعي ــط والمطال ــة للضغ ــات ناجح تقني

ــس بتمويــٍل مــن مجموعــٍة مــن الماركســيين كجــورج  ــًة بمعهــد البحــوث االجتماعيــة الــذي ُأسِّ ُعرفــت بداي  (14)

ــه.  ــادة زخم ــي وإع ــاب الماركس ــل الخط ــم تفعي ــى عاتقه ــذوا عل ــن أخ ــرغ، الذي ــورش وغرونب ــش و ك لوكات
وقــد اتخــذ نشــاط المعهــد مــع المؤّسســين الالحقيــن تســمياٍت عديــدة وعــرف بالنظريــة النقديــة تأّثــًرا بمؤّلف 
مديــره األبــرز ماكــس هوركهيمــر، ومــن الجيــل األّول نذكــر أيًضــا تيــودور أدورنــو وهربــرت ماركــوزه. ومــن 
ــل  ــن أكي ــر كالًّ م ــث نذك ــل الثال ــن الجي ــاس، وم ــن هابرم ــو يورغ ــن ه ــي الالمعي ــل الثان ــماء الجي ــرز أس أب

ــل بهارتمــوت روزا. ــع يتمّث هونيــث وســيال بــن حبيــب، والجيــل الراب
حنة أرندت، في العنف، ص14.  (15)

راتكوفيتــش بوبوفيتــش، االشــتراكية والدولــة: أدوار العنــف فــي التاريــخ، جــورج طرابيشــي )مترجــم(، ط1،   (16)

ــة، 1965(، ص31. ــورات دار الطليع ــروت: منش )بي
ــن، 1966(،  ــم للماليي ــروت: دار العل ــم(، ط1 )بي ــب )مترج ــن صع ــة، حس ــن الدول ــر، تكوي ــرت ماكيف روب  (17)

.351 ص350، 
حنة أرندت، في العنف، ص20.  (18)
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ــدٍّ  ــعبٍي وم ــٍم ش ــة بدع ــرعية المحمي ــاط الش ــحب بس ــاف، فتس ــادرة وااللتف ــون المص ــن فن ــات، وتتق التوقع
 Max Weber ــر ــس فيب ــه ماك ــر ل ــا نّظ ــة« كم ــروع للدول ــف المش ــرة »العن ــترّد محتك ــٍض، لتس ــرٍي عري جماهي
1864)-1920(. فهــو يعــّرف العنــف »بأنــه وســيلة محــّددة للدولــة، فالدولــة هــي المصــدر الوحيــد الــذي له 

الحــق فــي اســتخدام العنــف«(19). وهــو يــرى إلــى الرابطــة السياســية كجماعــٍة إنســانيٍة لهــا الحــق فــي احتــكار 
حــق اســتخدام العنــف المــادي والشــرعي فــي إقليــٍم جغرافــٍي محــّدٍد. يوّطــد هــذا الفهــم الحديــث العالقــة 
ــر واإلكــراه  ــتخدام أدوات القس ــة اس ــق الشــرعية أي الدول ــان فائ ــث يحــق للكي ــة، حي ــرعية والهيمن ــن الش بي
ــب  ــن جان ــواًل م ــاع مقب ــذا اإلخض ــرعية ه ــل الش ــا. تجع ــق إرادته ــا لتحقي ــا وإثباًت ــك إمعاًن ــاع وذل واإلخض
المحكوميــن الذيــن يقابلــون الهيمنــة باالعتــراف. يثــوي هــذا االعتــراف فــي صلــب الشــرعية ويمّتنهــا، »فهــذه 
الشــرعية هــي تعبيــٌر عــن اعتقــاد األفــراد وإيمانهــم بحــق الحاكــم فــي ممارســة الســلطة واإلدارة واألجهــزة 
ــية  ــلطات السياس ــل الس ــرعنة عم ــدًة، لش ــاٍت عدي ــراءاٍت وممارس ــب إج ــدوره يتطّل ــذا ب ــة، وه العمومي
والقــرارات المركزيــة«(20). وتشــير أرنــدت إلــى وظيفــة االعتــراف فــي وضــع العقبــات أمــام التســّلط قائلــة: 
»إّن هــذا التســّلط يتمّيــز بكــون الذيــن ُيطلــب إليهــم الخضــوع، يعترفــون بــه مــن دون أن يضعــوا دون ذلــك أي 
شــروٍط، ومــن دون أن يحتــاج األمــر إلــى أي إكــراٍه أو إقنــاٍع«(21). ويمكننــا أن نلّخــص الحــال التــي آل إليهــا 
كل مــن العنــف والســلطة مــع التأويــل الفيبــري والــذي يتضّمــن تحــّواًل بنيوًيــا وعميًقــا فــي النهــج الســلطوي 
وطرقــه فــي الحكــم، فــي كــون الشــرعية قــد تغّلفــت بالعقالنيــة التــي ارتضــت الدولــة بأجهزتهــا وأنظمتهــا 
وقوانينهــا ومؤسســاتها وبيروقراطيتهــا وعســكرها كحالــٍة عليــا ومقبولــٍة ومبــّررٍة، األمــر الــذي حــّول عنــف 
الدولــة والســلطة مــن ورائهــا إلــى اختيــاٍر طائــٍع ومقبــوٍل يحــوز رضــا الخاضعيــن. فالقضيــة المحوريــة فــي 
ــة التــي تدفــع  ــة وارتباطهــا بالطاعــة واألســباب المعياري ــل فــي عالقــة الهيمن الفكــر السياســي الفيبــري تتمّث
ــذي  ــع ال ــف المقنّ ــذا العن ــّلل ه ــروع. سيتس ــف المش ــان للعن ــال واإلذع ــياق واالمتث ــى االنس ــن إل المحكومي
بــات مقبــواًل ليجــد طريقــه إلــى العقــول واألنفــس ســالًكا مســالك مســتحدثة حداثًيــا، حيــث ســيبتكر العقــل 
الحداثــي ديناميــاٍت جديــدًة وأنيقــًة وآليــاٍت جديــدًة للقمــع، تتيــح للســلطة أن تمــّرر عنفهــا الــذي ســيتجّلى في 
باتولوجيــات َمَرضّيــة اجتماعيــة وثقافيــة متفشــية، كفــرض نمطيــة التفكيــر والســلوك ورّدات الفعــل المتشــابهة 
ــزال الوجــود اإلنســاني فــي قوالــب  ــق العيــش، واخت والمتطابقــة إزاء األحــداث، ونمذجــة المواقــف وطرائ
ــة  ــة والخصوصي ــان الفردي ــّو االســتالب والتشــيؤ واالســتهالك، وذوب ــى ُفُش ــا أّدى إل محّضــرة ومصنوعــة، م

فــي نهــج التنميــط والتبعيــة واإللحــاق. 
 إّن فهــم التحــّول العميــق والنوعــي، الــذي يعكــس تغّيــًرا بنيوًيــا فــي وضعيــة الســلطة وإعــادة تموضعهــا في 
الدولــة الحديثــة، ومــن ثــّم تبــّدل صيغــة العنــف وكيفيــة ممارســته، يتطّلــب اطالًعــا واســًعا وإلماًمــا بالتاريــخ 
ــيادة  ــوم الس ــخت مفه ــاٍت رّس ــن تراكم ــتتبعها م ــا اس ــتفاليا(22)، وم ــدة ويس ــذ معاه ــا من ــي ألوروب السياس

(19) International journal of politics culture and sovietic, Vol.3,No.1, (Autumn, 1989), p,p.71-

80. Duza, karl, “Max weber ‘s Conception of the state”,

ــة«،  ــة نقدي ــد: رؤي ــي جدي ــور دولت ــة كمنظ ــى الحوكم ــة إل ــة الفيبري ــن الدول ــات م ــوان، »دراس ــي رض بروس  (20)

المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، لبنــان، العــدد38 )حزيــران/ يونيــو 2013(، ص59. 
حنة أرندت، في العنف، ص41.  (21)

ــة  ــرب ديني ــاء ح ــا انته ــنابروك،أعلن فيه ــتر وأوس ــدة مونس ــرف بمعاه ــتفاليا 1648، وتع ــالم ويس ــة الس وثيق  (22)

ــم ودول  ــى أم ــا إل ــتتحول أوروب ــة س ــذه االتفاقي ــع ه ــك، وم ــتانت والكاثولي ــن البروتس ــنة بي ــت 30 س دام
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وأطلقــت يــد الحاكــم فــوق حــدود أرضــه. تقــّوت هــذه الســيادة، واكتســبت منعــًة وصالبــًة بعــد أن اصطبغــت 
ــة، حيــث صــارت هــذه  ــة والقومي ــي تســّللت فيمــا بعــد إلــى شــعارات األمــة والمواطن بصبغــة القداســة الت
ــة  ــا خصوصي ــدٍة أفرزته ــٍة جدي ــن ديان ــوع م ــل ن ــن، أو لنق ــكان الدي ــت م ــة حّل ــط مقّدس ــى رواب ــم إل المفاهي
المرحلــة. ســاهمت هــذه األشــكال الجديــدة مــن االنتمــاءات والروابــط فــي تحقيــق التئــاٍم طوعــٍي للجمــوع 
ــة. رافــق ذلــك عصــٌف مــن التحــّوالت  ــة أو الدولة-المواطن ــة القومي ــة حــول الدولة-األمــة أو الدول المنتمي
واألحــداث والمعطيــات التــي عــّززت مــن قــّوة الدولــة وأمّدتهــا بــأدواٍت وأســاليب جديــدٍة بســبب التطــّور 
ــٍة  ــرة العنــف وشــكله مــع تطــور المجتمــع الرأســمالي، وصــار إلــى درجــٍة عالي التقنــي، »فقــد تطــّورت وتي
مــن التنظيــم بســبب اســتغالله للثــورة التقنيــة وســيطرة المجتمــع الرأســمالي«(23). منــح التقــّدم التكنولوجــي 
الناتــج عــن العقــل الحداثــي الفكــر الســلطوي أدواٍت وتقنيــاٍت، فبــات »العنــف يتمّيــز بطابعــه األدواتــي«(24)، 
وال ســّيما حيــن اســتخدمته التوتاليتاريــات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث انتفــت المعقوليــة السياســية 
وُفقــد المعنــى مــن الســلطة نفســها بســبب فقــدان التــوازن والتســاوق الــذي أشــرنا إليــه ســابًقا مــع مكيافيللــي 
ــن  ــن الممك ــد م ــم يع ــة ل ــى درج ــا إل ــّورت تقنًي ــد تط ــف ق ــال أن أدوات العن ــلطة. »والح ــف والس ــن العن بي
ــي  ــي السياس ــف ينف ــث العن ــة ]...[ حي ــا التدميري ــع قدرته ــب م ــية تتناس ــة سياس ــة غاي ــه ثّم ــا إن ــول معه الق
ــة الشــمولية المنغلقــة علــى ذاتهــا«. فــي هــذه الحــال »يلتهــم ]العنــف[  ويغّلــب المصلحــة الخاصــة والرؤي
الوجــود السياســي لإنســان«(25). فالسياســة بمفهومهــا الحديــث أفــرزت صيغــة دولــة ذات ســلطة لــم يســبق 
لهــا مثيــٌل وهــي التوتاليتاريــة، أي الســلطة المطلقــة التــي تطلــق تعّســفها وتفلتــه مــن عقــال السياســة فــي ظــل 

اإلفــراط مــن العنــف الــذي شــّكل صدمــًة لمفكــري الحداثــة الذيــن خابــت آمالهــم.
السلطة والعنف من المركزة الفوقية إلى األروقة المسكوت عنها

ــة  ــة المفاهيمي ــام الغفل ــاك زم ــد إمس ــى أن يعي ــي عل ــر الغرب ــلطة المفك ــة الس ــف وعبثي ــالت العن ــّث انف ح
للســلطة التــي ســهى عنهــا، جــذاًل بمشــروٍع تنويــرٍي انقلبــت نهاياتــه علــى بداياتــه. فســعى الفكــر الفلســفي 
ــم  ــة الحاك ــعب، وتقابلي ــة والش ــة الدول ــاوز ثنائي ــلطة يتج ــٍد للس ــٍي جدي ــوذٍج إدراك ــاء نم ــادة بن ــي إلع الغرب
والمحكــوم، »فصــارت الســلطة والتفّكــر فيهــا أعمــق مــن الدولــة والمؤسســات، مــا اقتضــى إعــادة بحــٍث فــي 
األســس الفلســفية والمعرفيــة للســلطة«(26).اعتبر فوكــو أّن النقــص فــي تحليــل الظاهــرة الفاشــية ُيعتبــر مــن 
الحــوادث أو الوقائــع السياســية فــي الثالثيــن ســنة األخيــرة. كمــا كان يقــول: »إذا كانــت المســألة المطروحــة 
ــية  ــل الفاش ــرين وبفع ــرن العش ــي الق ــة ف ــألة المطروح ــإّن المس ــر، ف ــة بالفق ــر متعّلق ــع عش ــرن التاس ــي الق ف

بحــدود ترابيــة ذات صبغــة ســيادية مطلقــة، حيــث يمــارس األميــر أو الملــك الــذي يحكــم هــذا الكيــان مطلــق 
ســيادته فــوق أرضــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.

ــر  ــة والنش ــة للطباع ــة اللبناني ــدار المصري ــروت: ال ــي، )بي ــاع السياس ــم االجتم ــود، عل ــر األس ــعبان الطاه ش  (23)

ص21.  ،)2001 والتوزيــع، 
حنة أرندت، في العنف، ص41.  (24)

المصدر نفسه، ص5، 6.  (25)

ــفة  ــي الفلس ــة ف ــو: دراس ــيل فوك ــد ميش ــلطة عن ــفي للس ــور الفلس ــاص، المنظ ــو خ ــم أب ــد ابراهي ــودة محم ج  (26)

السياســية واالجتماعيــة، ط1 )بيــروت: المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، 2017(، ص9.
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والســتالينية هــي الّســلطة«(27). وينّبــه فوكــو إلــى أّن تفكيــك خطــاب الّســلطة ال يســتقيم بالكشــف عــن مقــدار 
القمــع الــذي يطفــح مــن ممارســاتها القمعيــة الفّجــة والمباشــرة كمــا فــي التوتاليتاريــات، بــل إن تكويــن فهــٍم 
محيــٍط وملــمٍّ بهــذه الظاهــرة، يســتوجب مالحقتهــا فــي ســكناها المتــواري فــي المجتمعــات الديمقراطيــة. 
لــم ينهــّم فوكــو بتثبيــت ماهّيــة الّســلطة. فالبحــث عــن الماهيــات بالتأكيــد ليــس مــن شــأنه، وهــو ال يكتــرث 
لــه البّتــة. هــو يباغتهــا مــن موقعيــاٍت لــم تألفهــا، بــل خبــت فيهــا وعشعشــت فــي ثناياهــا، مغّلفــة بالصمــت 
واإلهمــال. إنهــا موقعيــات الـــ »تحــت«، التــي التهــى عنهــا الفكــر بتجريدياتــه، وانشــغل فــي صــّب قوالبــه 
الكلّيانيــة، فاحتقرهــا وأقصاهــا مــن دائــرة اهتماماتــه. أغــار فوكــو علــى معاقــل الســلطة حيــث تعتقــل اإلنســان 
ــّهر  ــة، وش ــة التأديبي ــة واألنظم ــة القانوني ــوص العقابي ــي النص ــجون، وف ــي الس ــون، وف ــفيات الجن ــي مستش ف
ــا،  ــا وقمًع ــه، كبًت ــورة في ــة المحف ــوط العميق ــا الخط ــهد عليه ــاني تش ــد اإلنس ــي الجس ــا ف ــبة أظفاره ــا ناش به
وتعذيًبــا، وتطويًعــا، صعــد إليهــا حيــث تكمــن فــي الرغبــة وفــي الجنــس وفــي العقــل وفــي المفاهيــم وفــي 
مفاصــل تآزرهــا المتآمــر مــع المعرفــة. فالّســلطة هــي مــن مركزيــات الفكــر الفوكــوي الــذي ُيظهــر إصــراًرا 
وعنــاًدا علــى »إدراكهــا حاّلــًة فــي األجســاد والخطابــات، عاملــًة فــي الرغبــات، قائمــًة فــي الُمتــع، أي رآهــا 
جســًدا يعمــل فــي األجســاد، وهــي تّتخــذ بذلــك صيغــًة حربيــًة يتعّيــن علــى الفلســفة أن تدركهــا فــي ميــدان 
المعركــة«(28). لكــن النــزول إلــى أرض الســلطة ومنازلتهــا فــي معاقلهــا، وتعريــة عنفهــا الــذي يعيــث تشــويًها 
ــتبدال  ــة، أو اس ــع المقارب ــر موق ــتلزم تغيي ــه، يس ــل كيانيت ــرق كام ــه ويخت ــه وعقل ــان ونفس ــد اإلنس ــي جس ف
ــوات  ــن للقن ــلطة، والمؤّم ــادي للس ــد الم ــا التجّس ــة بوصفه ــة الدول ــة لموضوع ــة الفاحص ــر النقدي المناظي

الشــرعية لعنفهــا. فكيــف نظــر كّل مــن فوكــو وبورديــو إلــى الدولــة؟   
الدولة؛ من األسفل إلى األعلى  

 تّطلبــت النقلــة المعرفيــة مــن الحداثــة إلــى مــا بعدها تفكيــك النمــاذج الجاهــزة لســلطة تشــّكل كالًّ متكاماًل 
متمظهــًرا فــي شــكله األعلــى الــذي هــو الدولــة ومؤسســاتها وأيديولوجيتهــا والتــي تنفــث عنفهــا وهيمنتهــا. 
تطّلبــت هــذه االســتراتيجية النقديــة مــن فوكــو قلــب التموضعــات. فصــارت الّســلطة جســًدا يبّضعــه بِمشــَرطه 
ــع، أي  ــي المجتم ــّدة ف ــا الممت ــى معتقالته ــاق إل ــب وُتس ــاد توّض ــت األجس ــد أن كان ــاد، بع ــدي الح النق
المؤّسســات المتضّلعــة فــي تمتيــن ســيطرتها. وفــي ســياق تكوينــه لفلســفته حولهــا، يمــّر فوكــو مّطلًعــا علــى 
تفســيراٍت ســابقٍة حــول تشــّكل الّســلطة(29). فهــو يســتخلص مــا يوجــزه فــي قولــه التالــي: »لســت تــرى مــن 
أّي جهــٍة، مــن اليميــن أم مــن اليســار، كان يمكــن طــرح مســألة الســلطة. فــي اليميــن لــم تكــن مطروحــًة إال 
بقامــوس الدســتور والشــرعية... إلــخ، إًذا بقامــوٍس قضائــٍي. وطرحهــا مــن ناحيــة اليســار كان بمعانــي جهــاز 
الدولــة. أّمــا الطريقــة التــي كانــت تمــارس بهــا مادًيــا، بالتفاصيــل؛ بخصوصّيتهــا وتقنياتهــا وتكتيكاتهــا، فلــم 
يكــن أحــٌد يبحــث عنهــا«(30). فالّســلطة قوربــت عبــر مفهــوم التعاقــد والقوانيــن أو كيانيــة الدولــة وجهازهــا، 

ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عــن المجتمــع، الــزواوي بّغــورة )مترجــم(، ط1 )بيــروت: دار الطليعــة، 1997(،   (27)

ص8.
ــر  ــات والنش ــة للدراس ــة الجامعي ــروت: المؤسس ــلطة، ط1، )بي ــة والس ــو: المعرف ــادي، فوك ــز العي ــد العزي عب  (28)

.13 ص12،   ،)1994 والتوزيــع، 
يســتعرض فوكــو فــي هــذا الســياق، الفهــم الماركســي للســلطة، وتفســير فرويــد لهــا، ويّطلــع عــل تحليــالت   (29)

ــون.   ــا بالقان ــي ربطته ــك الت ــي، أو تل ــق الطبيع ــفة الح ــر وفالس ــس فيب ماك
ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنســانية- إرادة المعرفــة، مطــاع صفــدي وجــورج أبــي صالــح )مترجمــان(، )بيــروت:   (30)
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أو مــن خــالل المعطــى الطبقــي. وٌأدِركــت كتعاقــٍد أو كهيمنــٍة، وكضــرورٍة اقتضاهــا عنــف الطبيعــة البشــرية. 
ــا«(31). كمــا  ــزع وُيقســم ]...[ شــيًئا نحتكــره أو يفلــت مــن أيدين ــه أو ُينت فهــي »إًذا ليســت شــيًئا ُيحصــل علي
ــف  ــق العن ــن طري ــواء ع ــن س ــع المواطني ــاٍت ُتخِض ــزٍة ومؤسس ــة أجه ــي مجموع ــا ف ــب حصره ــه ال يج وأّن
الفــظ أو عبــر القانــون الــذي يجّســد الشــرعية، »إننــي ال أعنــي بالســلطة كمجمــوع مؤسســاٍت وأجهــزٍة تؤّمــن 
خضــوع المواطنيــن فــي دولــٍة معطــاة«(32). فــال يرتضــي فوكــو النظــر إلــى الّســلطة كونهــا مجّســدة فــي جهــاز 
الدولــة الموجــودة فــي الفــوق، أو أّنهــا تتســامى إلــى القصــور الملكيــة، أو ترتــع فــي البرلمانــات وترفــل فــي 
أثــواب القانــون داخــل هيــاكل المحاكــم، أو تتبختــر فــي الــوزارات. »بــدل الهرميــة التــي مــا انفّكــت تطبــع 
التصــّور الماركســي«(33)، فلنتعّقــب بصمــات الســلطة فــي األســفل وفــي القــاع؛ الشــارع، المستشــفى، العيادة، 

الســجن، الثكنــة، والمدرســة. فالّســلطة واحــدٌة وإن تعــّددت رؤوســها، وتناســلت شــياطينها.
ــة مــن خــالل التفســير الوظائفــي؛ ســواء  ــم الّدول ــو المقاربــات التــي تقّي فــي هــذا الســياق يتخّطــى بوردي
ــة  ــي راعي ــا ه ــوأ بم ــوك(، أو األس ــون ل ــز وج ــا )هوب ــة له ــة وضامن ــة العاّم ــٍة للمصلح ــل كناظم كان األفض
ــذي  ــا مــا وراء التوصيــف الوظائفــي ال ــو متقّصًي ــيطرة )غرامشــي وألتوســير(. يوغــل بوردي ــا الّس أليديولوجي
ــا  ــة تاريخًي ــّول الّدول ــت لتح ــي أّسس ــات الت ــات والميكانيزم ــي األوالي ــّم ف ــث األه ــه المبح ــي رأي ــب ف حج
إلــى بنيــٍة تحتكــم إلــى مبــدأ تنظيــم شــمولي، صراطــي، احتــكاري للّســلطة. هــذا المبــدأ الضابــط المســتور 
والمضمــر يتجّلــى فــي النظــام االجتماعــي العمومــي ويعــّزز »االندمــاج والتوحيــد المنطقــي والّتتــام المعنــوي 
أو القيمــي فــي العالــم االجتماعــي«(34). فالّدولــة أّس اإلجمــاع والتوافــق وااللتئــام، حيــث تنتظــم اإلجماعات 
ــك  ــي تل ــة إًذا ه ــا. »الدول ــول جميعه ــي الحق ــات ف ــات واالختالف ــى النزاع ــداوالت وحت ــادالت والت والمب
ــم،  ــم ومنتظ ــّي منّظ ــم اجتماع ــاج عال ــى إنت ــة، عل ــّوة الخارق ــارق والق ــلطان الخ ــك الّس ــي تمل ــة الت المؤّسس
ــا دائًمــا«(35). إّن مؤّسســة الّدولــة تســتوجب  مــن دون أن تعطــي أوامــر بالضــرورة، وال أن تمــارس قســًرا دائًب
خضوًعــا وطاعــًة دون أن تمــارس تعّســًفا وإلزاًمــا مباشــرين، والمؤّسســة هنــا ليســت مــا تتمأســس بــه فقــط، 
مــن مرافــق عيانيــة ومقــّدرات ماديــة وإدارات بيروقراطيــة، بــل هــي تثــوي فــي العقــول، وتقيــم فــي الذاكــرة 
الجماعيــة. هــذا يعنــي أن للّدولــة ســيطرٌة مــن نــوٍع آخــر تســتجّر االعتــراف بهــا ككيــاٍن مســّلٍم بــه علــى أنــه 

كامــل الّشــرعية، حيــث ُتســتَمد هــذه الشــرعية مــن العنــف الرمــزي.
وبعــد أن حّددنــا موضعًيــا وعينًيــا أمكنــة انتشــار الســلطة وتمّددهــا، المرئيــة والالمرئيــة، المعنويــة الرمزيــة 
ــام  ــنميط اللث ــٍة، س ــٍة ومحجوب ــاٍت خفي ــي موقعي ــًة ف ــا مندّس ــف عنه ــا وُكش ــض عليه ــد أن ُقب ــة، وبع والمادي
عــن عنفهــا الصامــت والعميــق الغــور، فــي المســتقر القصــّي المغمــور، حيــث العنــف ينشــب أظفــاره فــي 

مركز اإلنماء القومي، 1990(، ص19، 20.
ميشــيل فوكــو، جينالوجيــا المعرفــة، أحمــد الســطاتي وعبــد الســالم بــن عبــد العالــي )مترجمــان(، ط1، )د. م:   (31)

ــر، 1988(، ص79. ــال للنش دار توبق
ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية، ص76.  (32)

ــي، 1987(،  ــي العرب ــز الثقاف ــروت: المرك ــو، ط1 )بي ــراءة فوك ــل لق ــة؛ مدخ ــلطة والمعرف ــوز، الس ــل دول جي  (33)

.33 ص
بييــر بورديــو، عــن الّدولــة، دروس فــي الكوليــج دو فرانــس، نصيــر مــرّوة )مترجــم(، ط1 )بيــروت: المركــز   (34)

ــات، 2016(، ص20. ــة السياس ــاث ودراس ــي لألبح العرب
المصدر نفسه، ص286.  (35)
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الجســد األبكــم الــذي اغتالتــه عقلنــة التاريــخ بحجــة تأديبــه وترويضــه، فأشــبعته تشــويًها وإقصــاًء وازدراًء، 
فُأثخــن بالندبــات جــّراء التعذيــب واالحتجــاز فــي الســجون، والترويــض الطقوســي فــي المدرســة والثكنــة 
والمستشــفى واألديــرة، والتقنيــن الجنســي الموّجــه، أو الترشــيد الجنســي المجتمعــي. وفــي اكتســاب هــذه 
الممارســات الصامتــة شــرعّيتها مــن قوانيــن ومــواد دســتورية متصّلــدة بوصفهــا ســلطة تعلــو المجتمــع وُتطبَّق 
ــًة. وإن كان فوكــو يباغــت الســلطة مــن مواقعهــا التحتيــة وفــي بؤرهــا المرذولــة  ممســكًة علــى مفاصلــه كاّف
والمنبــوذة، فــإّن بورديــو يغزوهــا فــي كل معاقلهــا، الماديــة منهــا والرمزيــة، ويغيــر عليهــا فــي حقولهــا ليشــّرح 
دقائقهــا وتفاصيلهــا. وفــي حيــن يلقــي فوكــو القبــض عليهــا متلّبســة بتهمــة ارتــكاب تهشــيم الجســد وانتهاكه، 
فــإن بورديــو يفضحهــا ناشــبًة أظفارهــا فــي ســجايا األفــراد، لتطّبــع وفــق آلياتهــا الممنهجــة طبائعهــم، لُيمســوا 
هابيتــوس habitus(36) معنًّفــا مدّجنًــا، مرّوًضــا، علــى مــّر التاريــخ. فالهيمنــة وعنفهــا يحتــالّن مركــز ثقــٍل فــي 

مســار اشــتغال بورديــو النظــري.
فوكو: عنف السلطة المفترسة للجسد

كان مــن المفتــرض أن تطلــق الحداثــُة الجســَد مــن تاريــٍخ مديــٍد مــن االعتقــال واإلقصــاء، لكــّن الّســلطة 
أدخلتــه فــي مشــروعها االســتثماري المتمــادي فــي عقالنيــة التقنيــن والضبــط، البتــزاز قدراتــه، واالســتنفاع 
ــٍة توّجــه رغباتــه وحركاتــه وتفيــد منهــا خدمــًة للمجتمــع والعمــل وســير  ــاه فــي نظــم مراقب منهــا، دامجــًة إّي
الحضــارة بشــكٍل عــام. تختلــف ســلطة القــرن الثامــن عشــر عــن ســابقاتها مــن العصــور، التــي كانــت تتفنّــن 
ــة تشــريٍح  ــة(37). يقــوم فوكــو بعملي ــة والمعاقب ــه المراقب ــوف التعذيــب كمــا يعــرض فوكــو فــي كتاب فــي صن
سياســٍي للجســد، ليكشــف تاريًخــا ســحيًقا النغراســه فــي عالقــات ســلطوية. ُيســفر هــذا التفصيــل والتدقيــق 
واإلغــراق واالسترســال فــي حكايــة الجســد المنســية عــن تعييــن فوكــو ومعاينتــه ألجســاٍد متنّوعــة؛ مريضــة، 
صحيحــة، أجســاٍد برجوازيــة، كمــا أنــه وقــع علــى جســد الطبقــة العاملــة، وهنــاك الجســد المفــرد، وجســد 
الجماعــة. جميــع هــذه األنمــاط مــن األجســاد المدّجنــة والّســاكنة والُمطبَّعــة والُمرّوضــة هــي ذات وضعيــٍة 

عالئقيــٍة مــع الســلطة ومؤسســاتها، وهــي منغرســٌة فــي مجاالتهــا السياســية. 
تخبرنــا حفريــات فوكــو فــي تاريــخ الجســد حكايتــه الغائــرة فــي النســيان والصمــت، وتعــرض مشــهدياٍت 
ــن  ــاد المجاني ــن أجس ــااًل ع ــي مث ــٍة ويعط ــٍة بخس ــلطة كقني ــه الس ــد اقتنت ــو جس ــاته. فه ــول مأس ــن فص ع
ــي  ــفيات ف ــم مستش ــازل باس ــي مع ــًدا ف ــى بعي ــّدس وُتلق ــت ُتك ــي كان ــراء، الت ــن والفق ــى والعاطلي والمرض
ــه.  ــى هامش ــع وعل ــب المجتم ــا جان ــذف به ــا والق ــا بمواراته ــص منه ــد كان ُيتخّل ــيكي، فق ــر الكالس العص
ــوي  ــه ليحت ــى نفس ــاظ عل ــد الحف ــذي كان يري ــه ال ــرورات نظام ــوازي وض ــر البرج ــات العص ــن مقتضي لك
ــوا  ــون »ٌأخضع ــاري. فالمهّمش ــل اإلجب ــا العم ــت عليه ــاد وفرض ــذه األجس ــة، دّورت ه ــات االقتصادي األزم
ــول  ــل أط ــّغلهم بالعم ــوازي. »نش ــاد البرج ــة االقتص ــي خدم ــٍة ف ــوًى إنتاجي روا كق ــخِّ ــري«، وُس ــل الجب للعم

هــو نســٌق مــن اإلســتعدادات التــي ينشــأ عليهــا الفــرد ويكتســبها، وهــي اســتعدادات مســتدامة وقابلــة للنقــل.   (36)

إنهــا بنــى مبنينــة أي بوصفهــا مبــادئ موّلــدة ومنّظمــة لممارســات وتمّثــالت يمكــن لهــا موضوعًيــا أن تتأقلــم 
مــع هدفهــا، مــن دون افتــراض رؤيــة واعيــة للغايــات والتحّكــم الصريــح فــي العمليــات الضروريــة مــن أجــل 

بلوغهــا«. راجــع الهيمنــة الذكوريــة، مصــدر ســابق، ص186.
عــن التعذيــب ونماذجــه فــي القــرن الســادس عشــر، راجــع: ميشــيل فوكــو، المراقبــة والمعاقبــة، علــي مقلــد   (37)

ــي، 1990(، ص47، 48، 49. ــاء القوم ــز اإلنم ــروت: مرك ــع(، )بي ــدي )مراج ــاع صف ــم(، مط )مترج
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دراسات محك
السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة: 

فوكو وبورديو

ــه مــكان عملهــم«(38).  ــه قّوتهــم ويســمح ب ــة وفــي األعمــال األكثــر شــقاًء، وذلــك بمــا تســمح ب مــّدة ممكن
ــون  ــوذون يذعن ــؤالء المنب ــه، فه ــادي ل ــف االقتص ــع التوظي ــد م ــخير الجس ــة لتس ــة األخالقي ــاور الدالل تتج
لتقويــٍم أخالقــٍي عقابــٍي مــن خــالل التــزام النظــام، تــرك التكاســل واالتــكال، ومــن خــالل مظاهــر العقــاب، 
»تقليــل كميــة األكل، الزيــادة فــي ســاعات العمــل، الســجن وأحــكام أخــرى«(39). إلــى جانــب العقــاب، يســرد 
فوكــو مشــهديًة أخــرى عــن تعذيــب الجســد، حيــث كانــت هــذه المشــهدية عبــارة عــن احتفاليــة ُتعــرض فــي 
الســاحات العامــة علــى المــأل. فجســد المحكــوم عليــه باإلعــدام يصيــر لوحــًة ُتســتعرض فيهــا قــّوة الســلطة 
ــي أن  ــه، يقتض ــا بإماتت ــاة الدني ــن الحي ــم ع ــاء المته ــي بإقص ــدام القاض ــم اإلع ــطوتها، »إّن حك ــها وس وبطش
ــه بالتقســيط، أن يمــوت كل جــزٍء مــن جســده بالتدريــج،  ــا بالتقســيط، أن يمــوت كل جــزٍء في يمــوت مرحلًي
ــلطة  ــا الّس ــة«(40). إنه ــد الفظاع ــى ح ــم إل ــٌم يتفاق ــدٌي مؤل ــاٌب جس ــه عق ــي ]...[ إن ــه النهائ ــم موت ــى أن يت إل
ــة التعذيــب أمــام العامــة هــي إيغــال  ــة التــي ُتفصــح عــن نفســها مــن خــالل جســد المعــّذب. وعلني التأديبي
)إمعــان( فــي اســتعراض الســلطة وتثبيــت لشــخص الملــك والحاكــم الــذي يبــّث الّرعــب لــدى المتفّرجيــن 
الشــاهدين علــى هــذا الســخاء فــي التنكيــل، حتــى ال يغيــب عــن ذهنهــم وذاكرتهــم التســليم بســيادة الحاكــم 
الــذي يّتخــذ مــن الجســد المعــّذب مســرًحا لســلطته، »إنــه مرتكــز تمظهــر الســلطة«(41). إن القصــد مــن فائــض 
ــى  ــّرض عل ــرعيته، وح ــزع ش ــي ن ــل ف ــد عّج ــك ق ــّلط، إال أن ذل ــك المتس ــرعية المل ــم ش ــو تدعي ــع ه التروي
االنتفاضــة علــى العقــاب وبخاصــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر« عنــد الفالســفة والمنّظريــن 
الحقوقييــن، عنــد فقهــاء القانــون ورجالــه، عنــد البرلمانييــن ضمــن دفاتــر الظالمــات ولــدى المشــّرعين«(42).
ــه  ــتمّر في ــذي اس ــاني ال ــد اإلنس ــي للجس ــريح السياس ــف التش ــة، كش ــة الحداث ــى مرحل ــال إل ــع االنتق م
فوكــو، عــن ابتــكار العقــل الحداثــي لسلســلة مــن المراقبــات الدقيقــة والمدروســة المســتحدثة لضبط الجســد 
ــا ]...[  ــروط عمله ــة وش ــألة الصّح ــرٌح لمس ــد وط ــٌز للجس ــدث تعزي ــر. »ح ــل والعم ــة والنس ــق بالصّح تتعّل
يــدور االهتمــام حــول الجســد والعافيــة وطــول العمــر ونســل الطبقــات المهيمنــة«(43). تّتخــذ المراقبــة هيئــًة 
ا عــن المــوت والتعذيــب، وإنمــا ممتزجــة بمعــارف جديــدٍة أطلقتهــا عجلــة  أخــرى وهــذه المــّرة بعيــًدا جــدًّ
ازدهــار العلــوم ابتــداًء مــن القــرن الثامــن عشــر، وتنتقــل إلــى منــاٍخ مختلــٍف يتماهــى مــع مقتضيــات المرحلــة 
ــر أداًة  ــرة االســتثمار، فتصي ــاج، وهكــذا تدخــل األجســاد دائ ــى اإلنت ومتطّلباتهــا الجامعــة إدامــة الســيطرة إل
ــارف  ــتار المع ــة وراء س ــلطة المتخفي ــا إرادة الّس ــة. إّنه ــى المراقب ــت مرم ــى تح ــه تبق ــي اآلن نفس ــًة وف منتج
التــي ترعاهــا وتوجههــا، لتديــر عبرهــا حيــاة األفــراد. تضفــي المعــارف نوًعــا مــن المشــروعية علــى الســلطة، 
وتصيــر أحــد لبوســاتها التــي تتيــح لهــا أن تتمــّوه مــن خاللهــا، طاويــًة صفحــة مــاٍض مغّمــٍس بالدم وباألشــالء 
البشــرية. فبوســاطة المعرفــة صــارت الســلطة، ســلطة للحيــاة ال للمــوت »ومــذ أعطــت الّســلطة لذاتهــا مهّمــة 
إرادة الحيــاة، لــم تكــن والدة المشــاعر اإلنســانية، بــل مشــروعية وجــود الســلطة ومنطــق ممارســتها هــو الــذي 

ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنــون فــي العصــر الكاســيكي، ســعيد بنكــراد )مترجــم(، )الــدار البيضــاء: المركــز   (38)

ــي، 2006(، ص97. ــي العرب الثقاف
المصدر نفسه.  (39)

ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص71.  (40)

المصدر نفسه، ص86.  (41)

المصدر نفسه، ص55.  (42)

ميشيل فوكو، إرادة المعرفة، ص162.  (43)
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جعــل تطبيــق عقوبــة المــوت أمــًرا أكثــر عســًرا ]...[ ألّنــه ال يجــوز لســلطٍة تســتثمر الحيــاة وتنّميهــا وتراقبهــا 
وتديرهــا وتنّظمهــا وتتــوّزع فيهــا، أن تنتزعهــا أو تقمعهــا أو تحبطهــا، فذلــك مــا يمّثــل فــي اآلن نفســه نهايتهــا 

وفضيحتهــا وتناقضهــا«(44). 
فــي رأي فوكــو، إًذا، كان ال بــّد مــن تقنيــاٍت معاصــرة متالئمــة مــع وظيفتهــا اإلنتاجيــة، لذلــك صــار الجســد 
ــٍي،  ــداٍن سياس ــي مي ــرًة ف ــارٌق مباش ــو غ ــا »فه ــون إنتاجًي ــل أن يك ــي قب ــتثمار السياس ــع االس ــدى مواض إح
ــه  ــرض علي ــه، تف ــه وتعّذب ــمه، ترّوض ــتثمره، توس ــا تس ــًرا، إّنه ــًرا مباش ــه تأثي ــارس علي ــلطة تم ــات الّس فعالق
أعمــااًل ]...[ هــذا االســتثمار السياســي للجســد مرتبــٌط باســتعماله االقتصــادي ]...[ فالجســد ال يصبــح قــّوًة 

ــا«(45).  ــا وجســًدا خاضًع نافعــًة إال إذا كان فــي اآلن نفســه جســًدا منتًج
بورديو: فتنة العنف الرمزي

إًذا وبخــالف العنــف الفــّظ والمباشــر الــذي يمــاَرس علــى األجســاد ضرًبــا وســجنًا واغتصاًبــا، أو يجــري 
علــى األلســنة إهانــاٍت وإذالاًل وتحقيــًرا، يســتتر العنــف الرمــزي كمحــّرٍك خلفــٍي، خفــٍي للمشــهد االجتماعي، 
بحيــث ينجــح فــي تحديــد أدوار ضحايــاه الذيــن ال يلحظــون وجــوده وال يشــعرون بــه، فهــم ينقــادون إليــه 
ومــن خاللــه، ألنهــم بقــدر مــا يعترفــون بــه، يســتبطن هــذا االعتــراف جهــاًل بطبيعتــه كعنــٍف ممــاَرٍس عليهــم. 
هكــذا تتوّســل الســلطة مــا هــو أكثــر قبــواًل وتقبــاًل واعتراًفــا بيــن النــاس، لتمــّر عبــره إلــى كل مــكاٍن وفــي كل 
حقــٍل، متوّســطًة الرمــوز واللغــة واأللفــاظ واألقــوال والقوانيــن والطقــوس واأليديولوجيــا واألعــراف لتحفــظ 

تواجدهــا الخفــي وغيــر الملحــوظ، ولتعــاود إنتــاج نفســها ولتؤّمــن اســتمرارها.
ــف  ــة العن ــن أهمي ــل م ــزي ال يقّل ــف الرم ــة. فالعن ــمة الرمزي ــف ذي الّس ــه بالعن ــا يعني ــو م ــح بوردي يوّض
الجســدي. وهــو يرفــض التفســير الســاذج الــذي يــرى إلــى مفــردة الّرمــزي كتعــارٍض مــع الواقــع العينــي، 
مــا يــؤدي إلــى تكويــن افتــراض »أّن العنــف الرمــزّي يمكــن أن يصبــح عنًفــا روحًيــا خالًصــا، مــن دون آثــاٍر 
ــه وبشــخوصه، يتمظهــر  ــا ب ــل لصيًق ــا للواقــع، ب ــة األمــر«(46). العنــف الرمــزّي ليــس مفارًق ــٍة فــي نهاي واقعي
فــي ســكناتهم وفــي أدائهــم، وفــي صــور نشــاطهم وفاعليتهــم كافــًة. فكيــف تســتوطن الســلطة الرمزيــة هــذا 

النشــاط، وتلــك الصــور؟
ــل  ــا التحلي ــا، مّتبًع ــن واّللغــة والعلــم واأليديولوجي ــة«؛ كالفــن والدي ــو »المنظومــات الرمزي يقــارب بوردي
البنيــوي، هادًفــا إلــى إبــراز البنيــة التــي تتحّكــم فــي كل نتــاٍج رمــزٍي. لــذا فهــو ال يــرى إلــى هــذه المنظومــات 
فــي تنويعاتهــا وتعّدديتهــا، منفــردًة أو معزولــًة، بــل يدمجهــا فــي بنيــٍة أو فــي نظــاٍم بنيــوٍي- وظيفــٍي متــدّرج 
ــاءه وتشــكيله  ــد بن ــّد إلــى الواقــع ليعي ــه يرت ــاٌل للمعرفــة مــن حيــث كون األبعــاد فــي مهامــه. فهــو مظهــٌر فّع
وفــق تصــّوراٍت وتصنيفــاٍت وترســيماٍت تتكــّرس، بعــد إجمــاع الــذوات عليهــا وتوافقهــم وتعارفهــم حــول 
دالالتهــا، فــي ســلطٍة رمزيــٍة تعّيــن »المعنــى المباشــر للعالــم« )والعالــم االجتماعــي علــى وجــه الخصوص(. 
ــٍة خاّلقــٍة للوعــي، بــل تتحــّول إلــى مســّلماٍت  ــى مــن فاعلي ــًة، فهــي ال تتأّت هــذه األشــكال وإن كانــت معرفي

المصدر نفسه، ص181.  (44)

ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص30، 31.  (45)

بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص61.  (46)
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ــص وصفــات  ــا خصائ ــة، فتثبــت كمنّمطــاٍت ُتســبغ عليه ــد والمســاءلة والمراجع ــٍة للنق ــر قابل ــاٍت غي وبديهي
ثابتــة ومتصّلبــة. هــذا النمــط مــن االعتقــاد )doxa( الــذي يطغــى كثقافــة ســائدة اعتباطيــة، أي معتقــد األمــر 
الواقــع الــذي يفتقــد إلــى التأســيس النقــدي وإلــى النظــرة العلميــة، يســتمر فــي الّســيادة والطغيــان، بقــدر مــا 
ــة  ــه ســلطة رمزي ــراف بالمعتقــد يســتبطن جهــاًل فــي كون ــن. إن رســوخ االعت ــه مــن طــرف الفاعلي ــَرف ب ُيعت
تقتحــم االســتعدادات اإلدراكيــة والجســدية للمتلّقيــن غيــر المكرهيــن علــى اســتدماجه، كهابيتوســات معــّدة 
ــو:  ــول بوردي ــياق، يق ــذا الّس ــي ه ــة. ف ــلطة الرمزي ــاءات الس ــالءات وإيح ــتدخال إم ــًيا الس ــا ونفس اجتماعًي
ــراه،  ــاوب اإلك ــاوز تن ــرط تج ــة، إاّل بش ــي للهيمن ــكل الخصوص ــذا الش ــي ه ــر ف ــتطيع التفكي ــذا، ال نس »هك
ــة  ــة الرمزي ــر الهيمن ــوب. إّن أث ــل المحس ــد، ال ب ــّر والمتعّم ــوع اإلرادي الح ــي، والخض ــر اآلل ــول بالقه والقب
ــر  ــاص للضمائ ــق الخ ــي المنط ــارس ف ــخ(، ال يم ــاًنا... إل ــًة، أو لس ــا، أو ثقاف ــًة، أو نوًع ــت إثني ــواء أكان )س
العارفــة consciences connaissantes، بــل يمــارس مــن خــالل ترســيمات اإلدراك الحّســي والتقييــم والفعــل 
المشــّكلة للهابيتــوس والتــي تؤّســس، إلــى جانــب قــرارات الوعــي ورقابــات اإلرادة، عالقــًة غامضــًة جــًدا 

مــن المعرفــة مــع نفســها«(47).
الرمز: نموذج العنف الرمزي

ــة  ــة المفهومي ــٍي لإحاط ــوٍم مفتاح ــة مفه ــّد بمنزل ــل، وُيع ــز ثق ــوي مرك ــر البوردي ــي الفك ــز ف ــّل الرم يحت
ــة توّغلهــا فــي المؤسســات  ــذي يفــّكك شــيفراتها الملغــّزة ويفضــح كيفي ــلطة. فهــو ال بعمــق موضوعــة الّس
وفــي اللغــة )الكلمــات والتعابيــر اللفظيــة(، فــي الطقــوس والمراســيم واالحتفــاالت والشــعائر، وفــي الثقافــة 
ــلطة.  ــف الس ــع عن ــّون تقنّ ــة، وته ــا آمن ــة، لكنه ــّرات المرئي ــا مق ــذه كّله ــّدس. ه ــا والمق ــي األيديولوجي وف
فالســلطة مثــوى العنــف، وهــو نهجهــا ودأبهــا الــذي تنــّوع فــي ابتــكار تلويناتــه وتشــعيب مســالكه. إنــه الــذي 
ــف  ــه. فالعن ــٍة ل ــاٍت مالئم ــى مناخ ــاتها إل ــّول مؤسس ــي تح ــة الت ــة الدول ــتتباب هيمن ــدوام اس ــى ال ــاند عل يس
كان قائًمــا منــذ البدايــة، »إّن للعنــف فــي حــّد ذاتــه ضرورتــه أيًضــا، مثلــه مثــل جميــع المؤّسســات الوســيطة 
ــدر  ــّدد بالق ــكاد ال يش ــرء ي ــق، إّن الم ــة. والح ــة والكنيس ــرة والمدرس ــل األس ــا؛ مث ــن خالله ــّكل م ــي يتش الت
الكافــي عنــد تفســير الحيــاة االجتماعيــة علــى مــّر أطــوار التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا علــى دور العنــف الــذي 
ال يحــّدد البدايــة فحســب، بــل يحــّدد كذلــك تطــّور جميــع تكوينــات الدولــة وأشــكالها«(48). لقــد تدّرجــت 
ــر  ــره عب ــيته« وتمري ــن وحش ــص م ــر التقلي ــتطاع »البش ــخ، فاس ــر التاري ــه عب ــكاله وأوجه ــف وأش ــواع العن أن
ــٍة مــن قبــل المهيَمــن عليهــم، يقــول بورديــو: »الدولــة هــي  ــًة غيــر مدَرَك ــاٍت وشــعاراٍت تضمــن هيمن خطاب
ــكار االســتخدام الشــرعي للعنــف الطبيعــي والرمــزي علــى أرٍض محــّددٍة  شــيٌء ]...[ يطالــب بنجــاٍح باحت
وعلــى مجمــل الســاكنين فيهــا ]...[ فالدولــة لــم تســتطع تدريًجــا أن تضمــن لنفســها احتــكار العنــف إال ]...[ 
ــة لمســار  ــد األبعــاد الجوهري ــأدوات العنــف الجســدي والحــق فــي ممارســته، مســاهمًة بذلــك فــي تحدي ب
ــروع/  ــكار المش ــك »االحت ــذي يمتل ــلطان ال ــلطة أو الس ــل الس ــع حق ــى م ــة تتماه ــارة«(49). إن الدول الحض

بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ص65، 66.  (47)

المصدر نفسه، ص102، 103.  (48)

بييــر بورديــو، أســباب عمليــة، أنــور مغيــث )مترجــم(، ط1، )بيــروت: دار األزمنــة الحديثــة، 1998(،   (49)
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ــداع  ــن ابت ــّد م ــم، كان ال ب ــة للحك ــكال الحديث ــّدل األش ــع تب ــزي«(50). فم ــادي والرم ــف الم ــرعي للعن الش
أســاليب مــن الحذاقــة بمــكان بحيــث تنجــح فــي إخفــاء الهيمنــة، وتحويــل ســلوكياتها وأفعالهــا بعيــًدا عــن 
ــذا  ــًرا، ل ــق جه ــا ال تتحّق ــب ]...[ إنه ــن وراء حج ــارس إال م ــن أن تم ــة ال يمك ــرة، »فالهيمن ــّوة المباش الق
ــى درجــة استســاغته  ــان بالعنــف إل ــان«(51). وســر االفتت ــي وراء حجــاب عالقــات االفتت ــن عليهــا التخّف يتعّي
والقبــول بــه، هــو تلّبســه لبوســاٍت رمزيــة تحاصــر الفــرد فــي فضائــه االجتماعــي الــذي يعــّج بهــا. مــن هنــا 
ــوٌة  ــي »ق ــلطوية« ه ــرات الس ــى التعبي ــة أرق ــلطة الرمزي ــة، و»الس ــمات رمزي ــل س ــي تحصي ــلطة ف ــح الس تنج
ســحريٌة« أو ليســت ســوى »صــورة أخــرى لمــا أســماه فيبــر الكاريزمــا«(52). إّنــه تحــّوٌل هانــٌئ وهــادٌئ للعنــف 
الشــرس إلــى عنــٍف ذي وســامٍة وِدعــٍة. يشــّعب بورديــو مــن مدلــوالت الرمــزي، لتنضــوي تحتــه أنــواع مــن 
الرســاميل -العلميــة والثقافيــة والدينيــة واأليديولوجيــة والقانونيــة والفنيــة، وحتــى أنــه يشــمل البيروقراطيــة أو 
كل مــا ُيصنّــف فــي خانــة البنيــة الفوقيــة- بحســب التعبيــر الماركســي والرمــزي حيــث يقــول: »رأس المــال 
الرمــزي هــو مثــل أي ملكيــة ]...[ مدَركــة مــن طــرف فاعليــن اجتماعييــن، تســمح لهــم مقــوالت إدراكهــم 
بمعرفتهــا )إدراكهــا( واإلقــرار بهــا، وبمنحهــا قيمــًة )مثــال الشــرف(«(53). وينــّوع بورديــو فــي أشــكال العنــف 
المتلّبســة لبــوس الرمــوز فيقــول: »يتــّم الشــعور بســلطان الدولــة بشــكٍل خــاٍص فــي مجــال اإلنتــاج الرمــزي 
]...[ تســاهم الدولــة فــي توحيــد الســوق الثقافــي، فــي توحيدهــا جميــع الرمــوز القانونيــة واللغويــة ]...[ وفي 
قيامهــا بمجانســة صــور االتصــال البيروقراطــي تحديــًدا. )علــى ســبيل المثــال: االســتمارات والمطبوعــات... 
إلــخ( وعــن طريــق نظــام التصنيــف )بحســب الجنــس والســن تحديــًدا( المســّجل فــي القانــون واإلجــراءات 
البيروقراطيــة، والبنــى التعليميــة والطقــوس االجتماعيــة ]...[ تشــّكل الدولــة البنــى العقليــة وتفــرض المبــادئ 
العاّمــة للتفرقــة«(54). وبالطبــع ال يفــوت بورديــو أن يدّلــل علــى ســعي الدولــة إلــى تثقيــل رمزيــة هيبتهــا فــي 
المدرســة، »إّنــه عبــر المدرســة خّصيًصــا ]...[ يمــاِرس الفعــل الموّحــد للدولــة دوره فــي مجــال الثقافــة التــي 

هــي عنصــٌر أساســٌي فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة«(55).
خالصة

ــٍة حــول عالقــة الســلطة بالعنــف، التــي تبــدو  ــاٍت تحليلي ــا نمــاذج غربيــة حديثــة ومعاصــرة لمقارب عرضن
تاريخيــًة بمعنــى أنهــا مســتمّرٌة منــذ األشــكال الفّظــة األولــى للحكــم مــا قبــل تأســيس الدولــة، وهــي التــي 
ســّماها هوبــز بالحالــة الطبيعيــة أو مرحلــة الفوضــى حيــث »حــرب الــكل ضــد الــكل« أو حيــث كان »العنــف 
اســتمراًرا للسياســة بوســائل أخــرى«، وصــواًل إلــى اتخــاذ الحكــم منحــًى دولتــّي وإن بصــوٍغ مختلــٍف، حتــى 
ذلــك الصــوغ األكثــر تطــّوًرا وتحّضــًرا فــي المرحلــة الحديثــة حتــى اآلن. بقــي العنــف صنــو الســلطة الــذي ال 
تبّدلــه تبديــاًل. كان الهــدف مــن تنــاول كلِّ مــن بورديــو وفوكــو ليــس إثبــات التوأمــة المتالزمــة والمتالحمــة 

بيير بورديو، في الدولة، ص18.  (50)

بيير بورديو وجان كلود باسرون، إعادة اإلنتاج، ص63، 64.  (51)

المصدر نفسه، ص56.  (52)

بيير بورديو، أسباب عملية، ص111.  (53)

المصدر نفسه، ص99، 109.   (54)

المصدر نفسه، ص109.  (55)
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فوكو وبورديو

بيــن العنــف والســلطة فحســب، وإنمــا الســعي إلــى إظهــار اختــالف كيفيــة تنــاول الفكــر النقــدي المعاصــر 
ــكالية  ــو إش ــو وبوردي ــة فوك ــرت مقارب ــدوام. حاص ــى ال ــرة عل ــرة والمؤث ــة والحاض ــألة الحيوي ــذه المس له
الســلطة وكشــفت اســتتار عنفهــا اســتناًدا إلــى تطــّور المناهــج الفكريــة واألدوات التحليليــة والعــّدة المفاهيمية 
ــٍة مستأنســٍة وراء زيوفهــا التــي  فــي مختلــف العلــوم اإلنســانية. مكثــت هــذه الّســلطة لفتــراٍت طويلــٍة مطمئن
ــًة ومســتعجلًة هــو كمــون  ــب بالضــرورة دراســًة ملّح ــذي يتطّل ــدو أّن المــكان ال تظّللهــا وتمّوههــا. لكــن يب
العنــف واســتيطانه فــي األنفــس والعقــول، مــا يجعلــه دائًمــا فــي حالــة تأّهــٍب وحضــوٍر. فهــو يفيــض ظاهــًرا 
بالعنصريــة واالنغــالق وشــيوع ثقافــة رفــض الهويــات األخــرى وينضــح بفعــل التخنــدق الهوياتــي والثقافــي 
والخطابــات العولميــة للكراهيــة والنفــور واإلقصــاء، حتــى صــار عالمنــا منهــًكا بالعنــف الممتــد والمنتشــر، 
ــو  ــا األّول وه ــن جذره ــرى ع ــث وتتح ــّد أن تبح ــة، ال ب ــرة العالمي ــذه الظاه ــي ه ــًة ف ــراءًة نقدي ــى أّن ق ويبق

الســلطة.
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