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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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ــل  ــي، حاص ــوب التونس ــة بالجن ــة قفص ــة بمدين ــد الل ــن موالي ــد 1967، م ــن موالي ــي م ــث تونس ــي وباح ــب وروائ أدي
علــى الدكتــوراه فــي اللغــة واآلداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس األولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة من 
جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث »الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية 
الســلطة فــي الفكــر السياســي اإلســالمي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج الرومــي أبــواب 
المــوت )روايــة(، خيــوط الظــالم )روايــة(، بيــت العناكــش )روايــة(، ســفر فــي ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر 
ــة  ــن مؤسس ــالم( ع ــي اإلس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري ــاء والسياس ــاب )الدع ــو/ 2022 كت ــران/ يوني ــي حزي ــًرا ف ــه مؤخ ل

ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.

سمير ساسي
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ــم علينــا العــودة إلــى الفلســفات  الســؤال األول: فــي البحــث فــي مفهــوم العنــف ودالالتــه المختلفــة، ُتحتَّ
ــية  ــات السياس ــت للنظري ــرية وأّسس ــخ البش ــي تاري ــده ف ــة توّل ــف وكيفي ــت العن ــي تنأول ــى الت ــية األول السياس
ــة  ــه طبيع ــف بوصف ــى العن ــرت إل ــي نظ ــك الت ــين: تل ــمين رئيس ــى قس ــميها إل ــن تقس ــي يمك ــة، والت الاحق
بشــرية جوهريــة مؤديــة إلــى حالــة الفوضــى والتــي وضعهــا بصــورة أساســية تومــاس هوبــز، وتلــك التــي رأت 
إلــى العنــف بوصفــه ناتًجــا عــن الواقــع االجتماعــي ووســيلًة اســتخدمتها الطبقــات التــي بــرزت إلــى الوجــود 
للحفــاظ علــى وجودهــا، والتــي وضعهــا بصــورة أساســية إنغلــز وماركــس. وعليــه، كيــف يمكــن النظــر إلــى 
العنــف الــذي مارسته/تمارســه األنظمــة العربيــة القمعيــة فــي حــق الشــعوب، كنظــام حســين أو نظــام األســد، 
هــل هــو عنــف طبيعــي جوهــري يكمــن فــي طبيعــة النظــام وشــخوصه أو طبيعــة المذهــب أو الطائفــة التــي 
ينتمــي إليهــا، أم هــو عنــف ذو طابــع سياســي واجتماعــي واقتصــادي غايتــه الحفــاظ علــى المصالــح والســلطة 

السياســية، أم غيــر ذلــك؟

مــن املهــم يف البدايــة اإلشــارة إىل أن هذيــن االجتاهــن الكبرييــن لتحديــد العنــف ليســا قــدًرا حمتوًمــا وجــب 
التســليم لــه، واخلضــوع إليــه واالنجــذاب إىل مفاهيمــه ومرجعيتــه، ذلــك أن نقــًدا عميًقــا وجوهرًيا تنــاول هذين 
االجتاهــن وجتاوزمهــا، نكتفــي هنــا بــام قدمتــه حنــا أرنــدت التــي رفضــت ربــط العنــف باألصــل البيولوجــي، 
ــا مــن اإليــذاء والقتــل بتعبــري السوســيولوجي  والقــول »إن الطبيعــة البرشيــة تتطلــب ثــامين عــرشة ســاعًة يومًي
األمريكــي هربــرت شــيلر يف كتابــه املتالعبــون بالعقــول، كــام وصفــت قــول ماركــس: »إن الدولــة أداٌة للهيمنــة 
تســتعملها الطبقــة املهيمنــة« صهــًرا ملفهومــي العنــف والســلطة، وصهــًرا تتحلــل معــه الســلطة ملصلحــة العنــف 

بداعــي رشعنــة هــذا األخــري.
ــرًة  ــاول ظاه ــن نتن ــف، ونح ــري العن ــن يف تفس ــن االجتاه ــان هلذي ــن االرهت ــا م ــة بدورن ــذه املقدم ــا ه حُتّرُرن
ــن  ــف م ــول إن العن ــك أن الق ــا، ذل ــريب أساًس ــال الع ــة يف املج ــية القمعي ــة السياس ــف األنظم ــي عن ــدًة ه معق
ــذا  ــم يف ه ــهل عليه ــن الس ــم، فم ــر عنفه ــريب لتري ــا الع ــف يف عاملن ــة العن ــا ألنظم ــح باًب ــان يفت ــة اإلنس طبيع

باحثــة وكاتبــة ومترجمــة ســورّية. ماجســتير فــي الفلســفة. 
ــام  ــرة لع ــة القصي ــابقة القص ــي مس ــز األول ف ــى المرك ــزة عل حائ
2016 التــي ينظمهــا المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط 
وأســماء.  أســباب  بعنــوان  قصيــرة  قصــة  لهــا  برشــلونة.  فــي 
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة، منهــا: الحيــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات فــي اإلخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة 

منهــا: الترجمــة تفكيكيــا:ً الخطــاب النســوي نموذجــًا.

نور حريري
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املجــال نفــي املســؤولية األخالقيــة عــن تــرصٍف طبيعــٍي يصــدر بحكــم الطبــع، والطبــع يغلــب التطبــع دوًمــا 
ــازع  ــة يف إطــار تن ــاًم رّدة فعــٍل طبيعي ــة لآلخــر املختلــف تفــرض حت كــام تقــول العــرب، وإن الطبيعــة العدواني
ــر قــوًة مــن خصمهــا. إن الركــون إىل  ــة اإلنســانية مــع فــارق موازيــن القــوى، وليــس ذنبهــا أهنــا أكث العدواني
ــة مــن  االجتــاه الطبيعــي يف تفســري العنــف حيــول النقــاش عــن جوهــر املشــكلة، وحيــرر أنظمــة القمــع العربي
الضغــط األخالقــي، بــام أننــا إزاء معركــٍة بــن »ذئبــن« اســتصحاًبا ملفهــوم ذئبيــة اإلنســان ألخيــه اإلنســان التــي 
يتحــدث عنهــا هوبــز، وهــي حالــٌة تكــرس لــدى الفاعــل واملالحــظ عــى حــٍد ســواء وضــع الالمبــاالة أو حالــة 
االنتظــار املطبعــة مــع العنــف، بــام أنــه يواجــه حالــًة طبيعيــًة ال فــكاك منهــا، أو بلغــة أكثــر ضبًطــا إزاء مفهــوٍم 

جــرٍي للعنــف.
أمــا تفســري القمــع عنــد هــذه األنظمــة يف حماولــة الطبقــة املهيمنــة احلفــاظ عــى وجودهــا، فيقــدم ذريعــًة أكــر 
ــذي  ــد ســوى اســتعامل العنــف ال ــي هتــدد اجلــالد يف وجــوده، وال يملــك رًدا هلــذا التهدي ــة الت ــة الضحي إلدان

يصــري عندهــا عنًفــا رشعًيــا.
حصيلــة القــول إن االرهتــان إىل هذيــن االجتاهــن يف تفســري العنــف لــدى أنظمــة القمــع العربيــة ال يســعفنا 
ــن  ــاع ع ــل الدف ــع، أو بفع ــم الطب ــرت بحك ــيٍة اضط ــٍة سياس ــود حال ــرض وج ــه يف ــٍة، ألن ــرة بدق ــم الظاه لفه
الوجــود إىل ممارســة العنــف الرشعــي؛ واحلــال أن السياســة بــام هــي قــدرة اإلنســان عــى الفعــل املتســق معدومــٌة 
عنــد هــذه األنظمــة التــي هــي حالــة ميتــا- سياســية Metapolitics، ربــام يكــون مــن األفضــل االســتعانة بعلــم 

النفــس لتفســريها وفهمهــا.
ال متتلــك هــذه األنظمــة رؤيــًة عــى الفعــل املّتســق، وال قــدرة هلــا عليهــا، حتــى قبــل ظهــور املعارضــات، 
أي عنــد اســتالمها للســلطة، فاملعارضــة إنــام ظهــرت نتيجــة جتــي غيــاب القــدرة عــى ذلــك الفعــل، أي غيــاب 
السياســة عنــد هــؤالء احلــكام الذيــن جلــؤوا إىل املفاهيــم التقليديــة للســلطة التــي جتعــل مــن الطاعــة جوهــًرا هلا، 
ومــن العنــف ملــًكا حرصًيــا هلــا، بــام يعنــي أن أي اختــالٍف عــام يــراه القائمــون عليهــا يواجــه آلًيــا وبالــرورة، 
كأنــه حتميــٌة طبيعيــٌة، بالعنــف، واحلــال أنــه عمليــة تصعيــٍد لعقــد َمَرضيــٍة مســتحكمٍة يف أنفــس املســتولن عــى 

. لسلطة ا
ــا،  ــادر عنه ــف الص ــم العن ــس يف فه ــم النف ــا إىل عل ــند جلوءن ــة يس ــذه األنظم ــدى ه ــداول ل ــم املت إن املعج
ــذه  ــن ه ــم ضم ــداليل، فاملعج ــا ال ــة وحقله ــم السياس ــى معج ــة ع ــة اخلارج ــة املرضي ــرب إىل احلال ــا أق وعّده
األنظمــة -ســواء مــا تســتعمله أجهــزة الدعايــة املؤسســاتية للدولــة أو رأس الســلطة- إنــام يــدور حــول الفــرد/ 

ــا إال مــا يــرى. الزعيــم امللهــم الــذي حيتكــر الرؤيــة وال يرين
إننــا نميــل إىل عــّد العنــف الصــادر عــن أنظمــة القمــع العربيــة انحراًفــا خطــًرا/ مرضًيا عــن الفطرة اإلنســانية 
الســوية، يفتقــد تشــخيًصا وعالًجــا نفســَين مالئمــن يف الوقــت والوســيلة للقضــاء عــى هــذا االنحــراف. وقــد 
ســامهت الفلســفات السياســية الكالســيكية يف التطبيــع معــه بوعــٍي أو مــن دون وعــٍي مــن خــالل عــدم الفصــل 
بــن العنــف والســلطة، ومــن خــالل خلــق حالــة وعــٍي عامــٍة تتســم بالســلبية جتــاه هــذه الظواهــر واالنتظاريــة 
ــد  ــدٍة عن ــلطٍة جدي ــدة س ــي بعق ــوري وينته ــف الث ــوان العن ــدأ بعن ــٍف يب ــٍف خمتل ــر لعن ــااًل آخ ــح جم ــي تفت الت

االســتبدال، وجمــيء الثوريــن اجلــدد.
ــة أو  ــتغل املؤسس ــف يس ــذا العن ــو أن ه ــة ه ــع العربي ــة القم ــه أنظم ــذي متارس ــف ال ــرٍي للعن ــرب تفس إن أق

ــون. ــذ القان ــاندة لتنفي ــوة الس ــا للق ــه خالًف ــة لنفس ــا للرشعن يوِجده
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ت  ــدَّ ــة للوحــدات السياســية، وُع ــة عــن األنمــاط األخــرى التقليدي ــة الحديث ــزت الدول ــي: ُمّي الســؤال الثان
تجســيًدا للشــكل العقانــي القانونــي مــن الســلطة السياســية، فالقانــون المنبثــق عــن إرادة الشــعب يمكــن أن 
ــة  ــو الدول ــّول نح ــرى، أن التح ــة أخ ــن ناحي ــد م ــا نج ــف. إال أنن ــه العن ــع وتجنيب ــط المجتم ــى ضب ــل عل يعم
الحديثــة قــد أفضــى إلــى صناعــة روابــط مــن نــوع مغايــر للرابطــة العقانيــة الوطنيــة، هــي روابــط ُمســتمّدة 
مــن هويــات وانتمــاءات تقليديــة، عشــائرية أو قبليــة أو حتــى دينيــة مثــًا، كانــت قــد أعــادت تشــكيل نفســها 
ــة  ــط القومي ــات والروابــط، كالرواب ــًدا مــن الهوي ــا جدي ــة وأنتجــت نوًع ــة الحديث وتكّيفــت مــع شــروط الدول
والطائفيــة، وأفضــت بدورهــا مــن جديــد إلــى العنــف. كيــف تنظــر إلــى العاقــة بيــن الدولــة الحديثــة والعنــف 
ــوع  ــا لن ًم ــه تقدُّ ــف بوصف ــن العن ــوع م ــذا الن ــى ه ــر إل ــن النظ ــل يمك ــة؟ ه ــم الهوي ــاَرس باس ــث الُمم الحدي
ــط  ــف مرتب ــد لعن ــكل جدي ــرد ش ــه مج ــون، أم أن ــة القان ــول دول ــاؤه بحل ــه وإنه ــن ضبط ــم يمك ــف القدي العن

ــة؟  ــه الدول ــة بالعنــف الضــروري الــذي تقــوم علي بصــورة بنيوي

ــا  ــا قانونًي ــيًدا عقالنًي ــة جتس ــة احلديث ــد الدول ــل تع ــر: ه ــر وأكث ــئلٍة أك ــرٌي ألس ــكايٌل، ومث ــؤال إش ــذا الس ه
ــا  ــه؟ وم ــٍل ل ــف أم تأجي ــٍط للعن ــن إزاء ضب ــل نح ــا؟ وه ــة هن ــى العقالني ــا معن ــا؟ وم ــية حًق ــلطة السياس للس
ــط  ــاج رواب ــا أو إنت ــاظ بروابطه ــة واالحتف ــة احلديث ــق الدول ــاوز عوائ ــة يف جت ــات املختلف ــاح اهلوي دالالت نج
جديــدٍة؟ هــل العنــف املــامرس باســم اهلويــة هــو عنــٌف جديــٌد مســتحدٌث ال عالقــة لــه بالدولــة احلديثــة، أم 
هــو نتاجهــا بوصفهــا دولــة هوويــة يف أصلهــا وســريورهتا وآليــات اشــتغاهلا؟ أليســت الدولــة احلديثــة بنظامهــا 
القانــوين/ الدســتوري أحــرص عــى تثبيــت اهلويــة اخلاصــة املنتجــة للفعــل الســيايس البعيــد مــن كل الروابــط 

ــة؟ ــوي للهوي ــد الدول ــي تنشــأ يف تفاعــٍل/ رصاٍع مــع هــذا التحدي األخــرى الت
لقــد ســعت الدولــة احلديثــة إىل صهــر هــذه اهلويــات املختلفــة يف هويــٍة جامعــٍة بداعــي جتنــب آثــار الــرصاع 
اهلــووي بــن املختلفــن، واختلفــت أوصــاف هــذه اهلويــة اجلامعــة، فهــي ديمقراطيــٌة أو اشــراكيٌة أو قوميــٌة أو 
إســالميٌة أو هيوديــٌة، لكنهــا مل تتخــّل -طوًعــا أو كرًهــا- عــن مفهــوم اهليمنــة الــذي نظــر لــه أســاطن الفلســفة 
السياســية والفكــر الســيايس يف تعريــف الســلطة والعالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم، لذلــك مل تنجــح يف تقديرنــا 
هــذه اهلويــة اجلامعــة املعَلنــة يف جتــاوز اهلويــات املختلفــة بــل اكتفــت بتأجيــل الصــدام بينهــا، هلــذا تثبــت وقائــع 
ــا،  ــة أو جتاوزه ــات املختلف ــر اهلوي ــة يف صه ــة احلديث ــد الدول ــل جه ــا لفش ــس إال إثباًت ــف لي ــخ أن العن التاري
وهــو فشــٌل نابــٌع مــن غيــاب السياســة واعتــامد العنــف القهــري يف دمــج مــا ال ُيدمــج إال بالتفكيــك العقــالين 

واألخالقــي لعوائــق االلتقــاء وااللتــزام باالعــراف جتــاه املختلــف.
اكتفــت الدولــة احلديثــة باملســعى العقــالين، أو هكــذا تتوهــم، يف تفكيــك هــذه العوائــق مــن خــالل القانــون، 
وهــي فكــرٌة مثاليــٌة صاحلــٌة تلقــى رواجهــا يف واقــع الفــرد/ املواطــن غالًبــا، ألهنا جعلــت املصلحــة العامــة فكرًة 
ــًة لــدى الفــرد، لكنهــا غــري مقنعــٍة للهويــة اجلامعيــة املختلفــة عــن هويــة الدولــة اجلامعــة إذا اصطدمــت  مغري
هبــا، لذلــك ينفجــر العنــف بأقســى حاالتــه ألنــه يكــون عنًفــا مــن أجــل الوجــود عندمــا يصــدر مــن الدولــة 
مــن أجــل اجتثــاث تلــك اهلويــة املتمــردة، وحــن يصــدر مــن اهلويــة املتمــردة فهــو حماولــٌة الســرجاع دورهــا 

والتحــرر مــن أرس/ وهــم اهلويــة اجلامعــة التــي فشــلت يف حتقيــق مطالبهــا.
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ــة  ــاٌل مــن حال ــا هــي انتق ــة العنــف يف نظرن إن هناي
التطويــع القــري للمحكــوم إىل تفجــري قدرتــه عــى 
ــًدا  ــيايس بعي ــدين والس ــامع امل ــق يف االجت ــل املتس الفع
عــن عالقــات اهليمنــة، وقــد يبــدو هــذا األمــر موغــاًل 
ــف  ــر العن ــم تفج ــه رضورٌي لفه ــة، لكن يف الطوباوي
ــات  ــى جمتمع ــى يف أرق ــرى، حت ــة واألخ ــن الفين ب
دولــة القانــون وأكثرهــا تطــوًرا، فــام مل تنجــح الدولــة 
ــاء  ــم إهن ــن يت ــال ل ــذا االنتق ــس ه ــة يف تكري احلديث
ــك  ــون ذل ــام يك ــون وإن ــة القان ــول دول ــف بحل العن

ــه. ــا ل ًت ــاًل موقَّ تأجي
إن الدولــة احلديثــة دولــة هوويــة بامتيــاز، تتوســل 
بالعنــف لتثبيــت هويتهــا واهليمنــة عــى الفضــاء 
ــروري  ــف ال ــدأ العن ــك بمب ــوق لذل ــام، وتس الع

ــدين. ــام امل ــتمرار االنتظ ــه الس ــد من ــذي ال ب ال

ــي  ــرعية الت ــى الش ــاًدا عل ــلطات، اعتم ــن الس ــواع م ــة أن ــن ثاث ــر بي ــس فيب ــز ماك ــد ميَّ ــث: لق ــؤال الثال الس
تتمتــع بهــا: الســلطة الكاريزميــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن اعتقــاد مؤيــدي “الزعيــم” أنــه يمتلــك 
ــة.  ــد المتوارث ــادات والتقالي ــن الع ــرعيتها م ــتمد ش ــي تس ــلطة الت ــة؛ الس ــلطة التقليدي ــة. الس ــات خارق صف
الســلطة العقانية–القانونيــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن القانــون، اســتناًدا إلــى قواعــد محــّددة. هنــاك 
ــدار  ــى م ــائدة عل ــة أو الس ــي المهيمن ــف، وه ــن العن ــرعيتها” م ــتمد “ش ــر، وتس ــا فيب ــم يذكره ــلطات” ل “س
ــخ، هــل يمكــن لســلطة أن توجــد مــن دون ممارســة  ــراءة التاري ــا، وفــي ضــوء ق ــًدا عــن رغباتن ــخ. بعي التاري
العنــف؟ هــل يمكــن لهــا أن تســتمّر مــن دون امتاكهــا القــدرة علــى اســتخدام العنــف؟ بهــذه المعانــي هــل 

تكــون الســلطة والعنــف شــيًئا واحــًدا؟

هكــذا نظــر فالســفة السياســة ومفكروهــا إىل عالقــة الســلطة بالعنــف، وقــد عابــت عليهــم حنــا أرنــدت هذا 
ــُه ســبَب الفهــم اخلاطــئ للعنــف، ويف الواقــع حتــى ماكــس فيــر مل يســلم مــن  ت الصهــر بــن املفهومــن، وَعدَّ
هــذا، فالســلطة عنــده تقــوم عــى مبــدأ فــرٍض إرادهتــا عــى الرغــم مــن مقاومــة اآلخريــن هلــا، ومــا تنويعــه يف 

احلديــث عــن الرشعيــات الثــالث إال تكريًســا هلــذا الفهــم.
وإذا كانــت وقائــع التاريــخ ال تســعفنا بخلــّو حمطاتــه مــن ممارســة الســلطة للعنــف، إال أن ذلــك ال يعــّد مــرًرا 
ــا بحلقــات العنــف  ــي متدن ــخ نفســه بوقائعــه الت ــا لعــّد الســلطة والعنــف شــيًئا واحــًدا. ألن التاري ــا كافًي نظرًي
هــذه، متدنــا بحلقــاٍت أخــرى مــن فعــٍل خــاٍل مــن العنــف، تــرز فيــه السياســة والوجــه اآلخــر للســلطة املتحــرر 

مــن العنــف.
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ــٌغ  ــوٌل مبال ــو ق ــٍف ودٍم، وه ــخ عن ــرشي تاري ــخ الب ــي أن التاري ــٌد يعن ــف يشٌء واح ــلطة والعن ــول إن الس وق
ــو  ــاًل -وه ــالمي مث ــخ اإلس ــف، فالتاري ــًة بالعن ــا متلبس ــان كله ــيايس لإنس ــخ الس ــوار التاري ــت أط ــه. ليس في
ــتثناء  ــف- اس ــوة والعن ــى الق ــة ع ــلطة القائم ــي الس ــتيالء، وه ــب واالس ــلطة التغل ــه س ــت في ــا، كان الذييهمن
رآه فقهــاء السياســة يف بــاب الــرورة وليــس يف أصــل احلكــم، عــى الرغــم ممــا شــاب الســلطة األصليــة مــن 

ــٍة. ــاٍت عنيف ممارس
ــف  ــن العن ــون م ــن جيعل ــى الذي ــف، فحت ــى العن ــٍة ع ــٍة قائم ــود رشعي ــن بوج ــب القائل ــب مذه ال أذه
ــف  ــي العن ــى تبن ــرؤان ع ــا ال جي ــتمراٍر، كالمه ــف باس ــارس العن ــي مت ــلطة الت ــًدا، أو الس ــيًئا واح ــلطة ش والس
كجوهــٍر للمرشوعيــة بــل يذهبــان إىل رشعنــة العنــف بوصفــه مــن رضورات الســلطة الرشعيــة، فنجــد حديًثــا 

ــٍة. ــٍة عنيف ــن رشعي ــا ع ــد حديًث ــي وال نج ــف الرشع ــن العن ع
لســنا هنــا يف وارد ترئــة تاريــخ العنــف والــدم الــذي صاحــب ممارســة الســلطة يف التاريــخ البــرشي، بــل يف 

متييــٍز مفاهيمــٍي وتدقيــٍق تارخيــٍي يســاعدنا يف فهــم الظواهــر مــن أجــل رؤيــٍة أوضــح.
إن وجــود دولــة القانــون عــى الرغــم مــن أننــا نــراه يف بعــض وجوهــه تأجيــاًل لعنــٍف كامــٍن بــن هويــاٍت 
ــٍة بــال عنــٍف، رشط أن يعضــد  ــا مثــااًل عــى إمــكان دول حتتــاج إىل أكثــر مــن القانــون لتأنيســها، فإنــه يقــدم لن
ذلــك بنــاء أخالقــي قيمــي وفكــري يوّســع مــن جمــال التفاعــل داخــل االنتظــام البــرشي بــن احلاكــم واملحكوم.

ــم  ــوة، لكنه ــى الق ــلطة ع ــك/ الس ــام املل ــدأ قي ــاًل إىل مب ــلمون مث ــة املس ــة الرشعي ــاء السياس ــه فقه ــد انتب لق
اشــرطوا الســتمرار هــذا امللــك توفــر األمانــة والعــدل إىل جانــب القــوة، وهــذا نجــده يف التمييــز الــذي أقامــه 
أبــو احلســن املــاوردي مثــاًل بــن التأســيس والسياســة، أي بــن رشعيــة قيــام الســلطة ومرشوعيــة فعلهــا، ذلــك 
أن العنــف إذا اســتمر وكان الزمــًة ال تنفــك للســلطة مــن دون وجــود فعــٍل ســيايٍس أنتــج عنًفــا مضــاًدا وأدى 

إىل تــأّكل الســلطة وفنائهــا.
إن الســلطة السياســية ظاهــرٌة اجتامعيــٌة جتمــع إىل اجلانــب املــادي املتمثــل باالحتــكار الفعــي ألدوات العنــف 
يف املجتمــع جانًبــا قيمًيــا يعّرفــه حممــد طــه البــدوي بأنــه “متثــٌل ضمــريٌي هلــذا االحتــكار عــى أنــه أداة لتحقيــق 
ــا  ــا أو بنظامه ــة بقراراهت ــلطة الدول ــروج س ــدم “خ ــن ع ــام يضم ــادئ” ب ــع اهل ــي واملجتم ــجام االجتامع االنس
القانــوين يف مجلتــه عــى تلــك القيــم األساســية واألهــداف العليــا للمجتمــع”، فالقوة/العنــف إذا أريــد هبــا أداًة 
قامــت عــى أساســها دول كأمــٍر واقــٍع فهــذا ليــس حمــلَّ خــالٍف تارخيًيــا، وإنــام حمــلُّ اخلــالف يف مــا إذا أريــد هبــا 
أداًة رشعيــًة لقيــام الــدول، ذلــك أن االنســان إذا كان جمــًرا بالقــوة عــى الطاعــة، ليســت بــه حاجــٌة إىل الطاعــة 
كواجــٍب، وإذا مل يكــن جمــًرا عــى الطاعــة بالقــوة فــال يعــود عليــه أي التــزاٍم بالطاعــة، ثــم إن النظــام الســيايس 
ــٍة بــن اجلمهــور املنتمــي إليــه. وقــد أوجــز  مــرشوٌع بقــدر مــا يتمتــع بــه مــن قبــوٍل طبيعــٍي، ومــن دون جمادل
جــورج بــريدو هــذه العالقــة حــن ذهــب إىل أن الســلطة رشٌط أســاٌس للنظــام، وهــي مولــدٌة للحريــة الفرديــة 
والعامــة، بحكــم أن هــذه احلريــة ليســت ممكنــًة إال يف النظــام االجتامعــي نفســه، أي يف اخليــارات اإلنســانية التــي 
يلتزمهــا األفــراد بمــلء إرادهتــم، والتــي تدفعهــم للتمســك بالرشائــع األخالقيــة النابعــة مــن القيــم املرســخة 
يف وجداهنــم. وعــى هــذا األســاس تصبــح الســلطة تلــك “القــوة النامجــة عــن الوعــي اإلنســاين، واملوجهــة إىل 
قيــادة مجاعــٍة يف بحثهــا عــن اخلــرٍي العــام، والقــادرة، واحلالــة هــذه عــى أن تفــرض عــى أعضــاء اجلامعــة املوقــف 

الــذي تريــده، أي أهنــا قــوٌة وفكــرٌة يف آٍن واحــٍد”.
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مــن املهــم ونحــن نتنــاول هــذه القضايــا املعقــدة واملصرييــة يف مســتقبل البرشيــة أن نتحــرر مــن أرس التاريــخ 
املــرشع عــى فهمنــا ملختلــف اإلشــكاالت، فعــى الرغــم مــن أمهيــة الوقائــع التارخييــة يف التحليــل والفهــم، إال 
أهنــا ليســت العامــل املحــدد يف صــوغ نظرتنــا ورؤيتنــا إىل خمتلــف القضايــا، ذلــك أن روايــة التاريــخ حتتــاج دوًمــا 
إىل متحيــٍص أواًل، وثانًيــا نحــن هنــا نصنــع مســتقباًل ونصلــح واقًعــا ولســنا رواة حــوادث مضــت أو جتمعــات 
يؤثثهــا احلكــوايت، وإن صــوغ مفهــوٍم مــا أو تفكيــَك آخــر، أو فهــم قضيــٍة، يف حــال مل يتضمــن نظــرًة اســترشافيًة 

تؤســس لوعــٍي خمتلــٍف، ســيكون جمــرد رسٍد بــال معنــى مهــام تربــل باملناهــج واملصطلحــات العلميــة.

ــاف  ــود اخت ــو وج ــده ه ــف وتحدي ــم العن ــي فه ــوم ف ــية الي ــات األساس ــد التحدي ــع: إن أح ــؤال الراب الس
جــذري فــي فهــم ماهيتــه وترســيم حــدوده. ففــي حيــن يجــد بعــض المفكريــن أن العنــف السياســي يقتصــر 
علــى العنــف الجســدي الــذي يمكــن أن تمارســه األنظمــة مــن خــال أجهزتهــا الرســمية كالجيــش والشــرطة 
والمخابــرات والــذي يتخــذ شــكل التصفيــات الجســدية واالعتقــاالت أو الصدامــات المســلحة لتقليــص دور 
ــر  ــا )بيي ــكًا رمزًي ــذ ش ــد يتخ ــي ق ــف السياس ــرون أن العن ــد آخ ــام، يج ــة للنظ ــوات المعارض ــوى واألص الق
بورديــو( أو بنيوًيــا )جوهــان غالتونــج( غيــر مباشــر، حيــث تنتجــه األنظمــة ويكــون متأصــًا فــي بنــى الدولــة 
االقتصاديــة والسياســية ومؤسســاتها التعليميــة واإلعاميــة كافــًة، وُيمــارس ويؤثــر فــي المجتمــع مــن خــال 
إخضــاع النــاس إلــى مجموعــة مــن األيديولوجيــات والحتميــات، ثــم حرمانهم مــن المــوارد والحقــوق المادية 
وغيــر الماديــة، وتهميــش جــزء منهــم لمصلحــة جــزء آخــر. كيــف تنظــر إلــى العنــف السياســي البنيــوي؟ هــل 
ُيكتفــى بالتصــدي للعنــف السياســي المباشــر مــن دون تنــاول العنــف السياســي غيــر المباشــر فــي الحســبان؟

إن العنــف الســيايس البنيــوي يف اعتقادنــا أشــد خطــورًة ورضًرا عــى االجتــامع البــرشي املــدين والســيايس مــن 
العنــف املبــارش، ذلــك أن العنــف املبــارش يف أغلــب حاالتــه ناتــٌج عــن العنــف املنتــرش يف املؤسســات االجتامعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة، وإن غيــاب الفاعــل املبــارش أو عــدم حتديــد هويتــه يف العنــف البنيــوي يكــون يف حالتــه 
السياســية أشــد خطــًرا، إذ يســاهم يف نــرش ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب واســتمرار العنــف واهنيــار االنتظــام 
االجتامعــي واالجتــاه نحــو احلكــم الفــردي واالســتبداد، عــى الرغــم مــن تعــدد الفاعلــن، ذلــك أن هــذا العنــف 
ــٍة مبــارشٍة أو سياســيٍة،  ــة يف منهجــة العنــف مــن دون تبعــاٍت أخالقي يف أحــد وجوهــه وســيلة الســلطة القمعي
ومــن خطورتــه أنــه يعــدم الثقــة يف كل مؤسســات الدولــة، إذ ينظــر إليهــا بوصفهــا ممارســة للعنــف، ويف هنايــة 
ــد مــن عمليــة  املطــاف هــو مشــّكل لوعــي العنــف لــدى املجتمــع بتريــره والتطبيــع معــه أو بمامرســته، مــا يعقِّ
التصــدي للعنــف الســيايس املبــارش الــذي ســيصطدم ببنيــٍة ذهنيــٍة ونفســيٍة جمتمعيــٍة قابلــٍة باســتهداف خصــوم 

الســلطة أو مهيــأٍة للقبــول بــكل ممارســاهتا أو الســكوت عنهــا يف أحســن احلــاالت.
ــة  ــاوي يف البني ــوي الث ــف البني ــك العن ــع تفكي ــا مل يق ــف م ــة العن ــن حال ــيايٍس م ــاٍم س ــالص ألي انتظ ال خ
ــو  ــل ه ــة التحلي ــف يف هناي ــن العن ــوع م ــذا الن ــية، ألن ه ــة والسياس ــات االجتامعي ــدة املؤسس ــة ويف عقي الذهني

ــارش. ــيايس املب ــف الس ــرة للعن ــة واملؤّط ــة املحرك ــة املرجعي بمنزل
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الســؤال الخامــس: تــكاد تكــون ثنائيــة العنــف والعنــف المضــاد ثنائيــة مميــزة للمنطقــة العربيــة، فمــن جهــة 
لدينــا ســلطات اســتولت علــى الحكــم بالعنــف، ومــا زالــت تمــارس العنــف تجــاه مجتمعاتهــا، ومــن جهــة 
ــة  ــة العربي ــتبقى المنطق ــل س ــاد، ه ــف المض ــة العن ــي ممارس ــرّدد ف ــم تت ــدة ل ــامية عدي ــوى إس ــا ق ــة لدين ثاني

محكومــة بهاتيــن الجهتيــن؟ 

مــرًة أخــرى أجــدين مضطــًرا إىل التنســيب مــن بــاب توســيع الفهــم وحســن اإلحاطــة باإلشــكالية املثــارة، 
ــة يف  ــة املطروح ــذه الثنائي ــق، وه ــة/ املعي ــك املعضل ــن دون تفكي ــا م ــا عائًق ــكل دوًم ــات يش ــث الثنائي فحدي
ــن  ــل هات ــهد قب ــة مل تش ــة العربي ــٍد، كأن املنطق ــٍع معق ــٍل لواق ــٍخ منفص ــة تاري ــا يف مواجه ــاًل جتعلن ــؤال مث الس
اجلبهتــن عنًفــا وعنًفــا مضــاًدا، ويف الواقــع هــذه قــراءٌة تقــول باالنقطاعــات يف التاريــخ، وأنــا أختلــف معهــا، 
ذلــك أن عنــف الدولــة مل يكــن وليــد ظهــور اجلامعــات اإلســالمية العنيفــة، وعنــف هــذه اجلامعــات ليــس بدًعــا 
يف تاريــخ العالقــة مــع الســلطة يف جمتمعاتنــا العربيــة، بمعنــى أن األمــر أوســع وأعقــد مــن النظــر إىل املوضــوع 
مــن خــالل هاتــن اجلبهتــن، لكنــه توســٌع جيعلنــا نفهــم هــذه العالقــة موضــوع الســؤال، وأعتقــد أن هــذه هــي 

القــراءة املوضوعيــة املطلوبــة يف هــذه احلالــة.
ســتبقى املنطقــة العربيــة حمكومــًة هبــذه الثنائيــة حتــاًم، مــا دامــت حمكومــًة هبــذه النظــرة التجزيئيــة وهــذا املنهج 
ــن  ــارصًة ع ــًة ق ــج رؤي ــذا املنه ــرض ه ــا يف ــج؛ وعملًي ــث املنه ــن حي ــذا م ــكالياهتا، ه ــام بإش ــي يف اإلمل االنتقائ
ــا  ــة صحيحــًة وقــد رأين ــه يبحــث يف اجلهــة اخلطــأ وإن كانــت العين ــج للعنــف ألن إدراك النظــام املتشــابك املنت
أن العنــف الســيايس البنيــوي أخطــر مــن العنــف املبــارش، وأظــن أن مقــوالت العنــف الثــوري مثــل »ال حريــة 
ألعــداء احلريــة« و»املــوت للخونــة« و»أعــداء األمــة« و»ال صــوت يعلــو فــوق صــوت املعركــة« والتــي أنتجــت 
أنظمــًة قمعيــًة وحــركات معارضــٍة أعنــف، كانــت أســبق مــن مقــوالت الــوالء والــراء والتكفــري وغريهــا مــن 

مقــوالت احلــركات اإلســالمية العنيفــة.
ــا  ــون وختتلــف توجهاهتــم، وينبغــي لن ــاج العنــف، يتعــدد فيهــا الفاعل ــٍة إلنت ــٍة عميق ــا إزاء بني ــي أنن ــا يعن م
للتحــرر مــن هــذه الثنائيــة القاتلــة لــكل فعــٍل ســيايٍس متســٍق مــع اإلنســان، أن نعمــل عــى بنــاء رؤيــٍة متكاملــٍة 
حتيــط بــكل تعقيــدات اإلشــكالية وإاّل فإنــا ســنراوح مكاننــا، وأظــن أن األمــل ضعيــٌف يف املــدى املنظــور فــال 

مــؤرشات، إال أن مــؤرشات الفعــل املؤســس للمســتقبل -عــى قلتهــا- مطمئنــٌة.

الســؤال الســادس: يعتقــد كثيــرون أن أنظمتهــم السياســية لــن تســتجيب لمطالبهــم أبــًدا، ويعتقــدون تالًيــا أن 
ًرا فحســب، بــل هــو ضــروري لتحصيــل األهــداف السياســية وإحــداث تغييــر سياســي، إال أن  العنــف ليــس مبــرَّ
اللجــوء إلــى العنــف مــن ناحيــة أخــرى قــد أدى إلــى مســتويات جديــدة مــن المعانــاة والمشــقة وجــاء بعواقــب 

كارثيــة. هــل مــن ســبيل إلــى تغييــر أنظمــة مثــل نظــام حســين أو نظــام األســد مــن دون اســتخدام العنــف؟

ممكــن بــال شــك، لكنــه اآلن يف مرتبــة املســتحيل بالنظــر إىل هيمنــة اليــأس مــن التغيــري غــري العنيــف بســبب 
اســتفحال العنــف املبــارش وغــري املبــارش، ليــس هينًــا أن تتجــاوز حالــة يــأٍس مســتحكمٍة يف بنيــٍة ذهنيــٍة عامــٍة، 

إذ يتعلــق األمــر بثقافــٍة جمتمعيــٍة وليــس بســلوٍك فــردٍي.
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ــأّن الالعنــف الغانــدي مثــاًل يصلــح لتغــري نظــاٍم يقتــل شــعبه  ــه ب كيــف يمكنــك إقنــاع جمتمــٍع أو جــزٍء من
ــد  ــة ض ــات اجلامعي ــة العقوب ــع سياس ــٍة، أو يتب ــامٍت عادل ــن دون حماك ــاس م ــدم الن ــرة، أو يع ــل املتفج بالرامي
خصومــه، وأن الفعــل املــدين واحلقوقــي كفيــٌل بخلــق ســلطٍة مضــادٍة لســلطة القمــع القائمــة، ويمكنــه خلخلــة 

بنيــة هــذه الســلطة بمامرســة نشــاٍط مــديٍن خالــٍص خــاٍل مــن العنــف.
ــداع  ــٌس إلب ــاٌب رئي ــال ب ــٌم، ألن اخلي ــذا مه ــك، وه ــو كذل ــم ه ــيايس، نع ــال الس ــاب اخلي ــن ب ــذا م ــدو ه يب
احللــول، وأعتقــد أن نقــص اخليــال لــدى نخــب الفعــل الســيايس يف جمتمعاتنــا هــو مــا أفقــر املنطقــة، وحرمهــا 

مــن حلــوٍل خــارج حلــول العنــف.
أعتقــد أننــا نحتــاج إىل عمــٍل ثقــايٍف وإعالمــي كبــرٍي، هبــدف ختليــص قــادة املجتمــع املــدين والفاعلــن عموًمــا 
مــن رواســب العنــف يف أنفســنا، عــى أن يكــون ذلــك ضمــن أفــٍق وطنــٍي اســراتيجٍي بعيــد املــدى غــري عجوٍل، 
ــة يف  ــٍط داخلي ــوى ضغ ــاء ق ــه، ببن ــات مع ــع العالق ــن دون قط ــارج م ــان للخ ــن االرهت ــرر م ــا التح ــا أيًض علين

املســتويات املختلفــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، وغريهــا.
ســيكون هنــاك اعــراض بأننــا جربنــا ذلــك، وأن ســلطة القمــع لــن توفــر لنــا املنــاخ املالئــم لفعــٍل رصــٍن 
ــاًل،  ــا ليــس كعــامل الســتينيات مث ــه يتجاهــل أن عاملن ــٌع، لكن ــٍف، وهــذا واق ــٍر وال عني غــري مســتعجٍل وال متوت
وأنــه يمكــن توظيــف اجلغرافيــا الدوليــة لصاحلنــا رشط أن ننجــح يف بنــاء كتلــٍة تارخييــٍة هتــدف أواًل وحرصًيــا إىل 
حتريــر الذهنيــة مــن العنــف جتــاه رشيــك الوطــن ورشيــك النضــال، وتؤســس لثقافــة احلريــة وتصــر عــى األذى 
صــًرا مجيــاًل، أي منتًجــا ألدوات مقاومــٍة وبنــاٍء، وليــس صــًرا ســلبًيا يــرى عنــف الســلطة قــدًرا ال حميــص عنــه 

يكتفــي معــه بإنتــاج أدوات املقاومــة فحســب.
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