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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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عرض كتاب »العنف السياسي«

عرض: خولة سعيد

كاتبة وصحافية سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر خولة سعيد

ــوم  ــور مفه ــد تط ــان، وق ــدم اإلنس ــة ق ــرة قديم ــه ظاه ــيايس، بوصف ــف الس ــألة العن ــاب يف مس ــث الكت يبح
ــه إمــا مــن النظــام الســيايس القائــم ضــد شــعبه، أو مــن  العنــف الســيايس حتــى شــمل صــور العنــف التــي توجَّ
أفــراٍد ومجاعــاٍت تعمــل عــى إســقاط هــذه األنظمــة، حتــى وصــل إىل ضــم أشــكال العنــف مجيعهــا، ســواء عــى 
مســتوى الدولــة الواحــدة أو عــى مســتوى العــامل. وهــو مــا يعــرف اآلن باســم اإلرهــاب الــدويل، مشــتماًل عــى 
ــة، احلــرب املحــدودة، واالقتتــال  صــور احلــرب األربــع املعروفــة: احلــرب الشــاملة، احلــرب العامــة أو العاملي

األقــل حــدًة كاالنقــالب واالضطــراب العــام والثــورة واحلــرب األهليــة.
تقــّدم الكاتبــة كتاهبــا بقــول: أصبــح العنــف الســيايس جــزًءا مــن احليــاة اليوميــة يف عاملنــا املعــارص، فــال يــكاد 
يمــر يــوٌم مــن دون أن تقــع عمليــٌة مــن عمليــات العنــف الســيايس يف مــكاٍن مــا مــن العــامل. وبحســب الكاتبــة، 
ــيايس  ــف الس ــكلة العن ــد مش ــن. إذ مل تع ــادي والعرشي ــرن احل ــف يف الق ــة العن ــيايس قائم ــف الس ــدر العن يتص
ــٌة، وال تكمــن خطــورة العنــف الســيايس يف  ــام هــي مشــكلٌة دولي ــٍة مــن العــامل، وإن مقتــرصًة عــى منطقــٍة معين

الدمــاء التــي ُتــراق بســببه فحســب، بــل يف نوعيــة الضحايــا التــي يكــون املدنيــون األبريــاء يف مقدمهــم.

اسم الكتاب: العنف السياسي

إعداد: نشوى محمد 

الناشر: المركز الدولي للدراسات 

المستقبلية واالستراتيجية

مكان النشر: مصر– القاهرة الجديدة

تاريخ النشر: 2012

اسم الكتاب: العنف السياسي

إعداد: نشوى محمد 

الناشر: المركز الدولي 
للدراسات المستقبلية 

واالستراتيجية

مكان النشر: مصر– القاهرة 
الجديدة

تاريخ النشر: 2012
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مراجعات وعروض كتب 

في الجذور التاريخية للعنف السياسي

ــا  ــرصاع يف أثين ــد كان ال ــيايس، فق ــف الس ــور العن ــواع وص ــن أن ــد م ــان العدي ــرف اإلنس ــة: ع ــول الكاتب تق
القديمــة يتجــاوز حــدود املحــاورات إىل العنــف واملواجهــة يف أحيــان كثــرية. وتتحــدث الرديــات املرصيــة عــن 
العديــد مــن حــاالت الــرصاع الدمــوي بــن أحــزاب الكهنــة وأنصــار األفــكار املختلفــة؛ وكذلــك يف اليونــان 
القديمــة حيــث تشــري اآلثــار القديمــة إىل جرائــم تعــود إىل 410 ق. م والتــي حتــاول قلــب نظــام احلكــم ومــن 
ثــّم احلكــم باإلعــدام عــى القائمــن بتلــك املحــاوالت الفاشــلة ومصــادرة أمواهلــم. ويف عــرص الرومــان كانــت 

اجلرائــم السياســية واإلرهــاب، تعــّد صفــًة واحــدًة ملرتكبــي تلــك األعــامل بوصفهــم أعــداء األمــة.
وتضيــف الكاتبــة: حــدث يف التاريــخ اإلســالمي العديــد مــن أوجــه الــرصاع والعنــف السياســَين، ابتــداًء 
مــن مقتــل عثــامن بــن عفــان مــروًرا بالرصاعــات بــن األمويــن والعباســين. ومــن أبــرز صــور العنف الســيايس 
يف عاملنــا العــريب املعــارص، هــو العنــف الدينــي الــذي تقــوده مجاعــاٌت وتنظيــامٌت تنســب نفســها إىل اإلســالم، 
ــدة  ــذوره يف العقي ــد ج ــف جي ــم أن العن ــا فه ــي علين ــا. وال ينبغ ــا وأهدافه ــا ألجندهت ــعاًرا ومرشوًع ــه ش وترفع
اإلســالمية، بــل يعنــي أن نســق القيــم املتشــبع بالديــن، جيــد نفســه أحياًنــا يف رصاٍع مــع منظومــاٍت جديــدٍة مــن 

القيــم، وجيــد عــًرا يف التكيــف معهــا، مــا يضطــره إىل الذهــاب إىل »اجلهــاد« ضــد الدولــة وضــد املجتمــع.

تعريف العنف السياسي، والفرق بينه وبين المفاهيم األخرى المشابهة

تقــدم الباحثــة هنــا عــدة تعريفــاٍت ملفهــوم العنــف الســيايس، ولعــل التعريــف األوضــح لــه مــا أوردتــه عــى 
ــه ضــد أهــداٍف، أو  ــي توجَّ ــد نيــرج: أفعــال التدمــري والتخريــب وإحلــاق الــرر واخلســائر الت لســان هارول
ضحايــا خمتــارٍة، أو حــاالت بيئيــٍة، أو وســائل أو أدواٍت والتــي تكــون آثارهــا ذات صفــٍة سياســيٍة مــن شــأهنا 
تعديــل أو تقييــد أو حتريــر ســلوك اآلخريــن يف موقــف املســاومة والتــي هلــا نتائــج عــى النظــام االجتامعــي. كــام 
ــة: احلــرب، االضطرابــات العامــة، االنقــالب، الثــورة،  ــة تعاريــف لــكٍل مــن املصطلحــات التالي تــورد الباحث

احلــرب األهليــة، اإلرهــاب.
وحــول العنــف الســيايس داخــل الدولــة الواحــدة، تقــول: يمكــن متييــز نمطــن مــن العنــف الســيايس، األول 
ــاٌت يف  ــه فئ ــذي متارس ــاد ال ــف املض ــو العن ــاين ه ــٍة، والث ــوال خاص ــة يف أح ــه الدول ــذي متارس ــف ال ــو العن ه

املجتمــع تتمــرد عــى نظــام الدولــة، أو فئــاٌت تنــادي بمطالــب خاصــٍة.
يف مــا خيــص النمــط األول تقــول الباحثــة: النظــام الســيايس هــو النظــام املنــوط بــه حتقيــق االســتقرار واألمــن 
واملحافظــة عــى الســيادة وعــى األرض وعــى الســكان، واحلفــاظ عــى امللكيــة العامــة والتــوازن بــن طبقــات 
ــن  ل م ــوَّ ــه خي ــف فإن ــذه الوظائ ــق ه ــو إذ حيق ــم. وه ــة حقوقه ــم ورعاي ــن واجباهت ــن أداء املواطن ــع وب املجتم
ــام  ــتطاع النظ ــا اس ــه، وإذا م ــع وقوانين ــع املجتم ــه رشائ ــذي تنظم ــو ال ــى النح ــوة ع ــتخدام الق ــع الس املجتم
الســيايس أن حيقــق هــذه الوظائــف يف ضــوء منظومــٍة مــن االتفــاق العــام والتعاقــد االجتامعــي، فإنــه يقــرب 
ــن أداء  ــية ع ــم السياس ــرف النظ ــدث أن تنح ــد حي ــن ق ــيايس. ولك ــام الس ــن النظ ــى م ــورة املث ــن الص ــذا م هب
ــم  ــا يف النظ ــك خصوًص ــر ذل ــح. ويظه ــع والكب ــاليب القم ــتخدام أس ــيطرة واس ــو الس ــه نح ــا، وتتج وظائفه
الدكتاتوريــة التــي حتتكــر القــوَة فيهــا نخبــٌة سياســيٌة صغــرية العــدد، أو حــزٌب ســيايٌس واحــٌد أو فــرٌد واحــٌد، 
ويف هــذه احلالــة ختتفــي احلــدود بــن املرشوعيــة وعــدم املرشوعيــة يف عالقــات القــوة، ويغيــب القانــون وتصبــح 
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إرادة الدولــة وســلطتها وأســاليبها التــي تقــوم عــى التخويــف واإلرهــاب والقمــع فــوق كل اعتبــاٍر. وقــد ظهــر 
يف اخلطــاب الســيايس املعــارص مفهــوٌم يشــري إىل هــذه الظاهــرة، وهــو مفهــوم عنــف الدولــة أو إرهــاب الدولــة.

ــا  ــة وأجهزهت ــرارات الدول ــى ق ــراض ع ــف لالع ــذا العن ــر ه ــة: يظه ــول الباحث ــاد تق ــف املض ــن العن وع
التنفيذيــة، أو للمطالبــة ببعــض احلقــوق التــي تــرى فئــاٌت معينــٌة مــن الســكان أهنــا حمرومــٌة منهــا، أو بمحاولــة 

ــة مــن النظــام الســيايس. نــزع الرشعي

صور العنف السياسي

ــة،  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــه الكبــرية يف الســاحة املحلي ــا بــرشح مفهــوم اإلرهــاب ألمهيت ــة هن تســتفرد الكاتب
وملــا لــه مــن تداعيــاٍت خطــريٍة عــى األنظمــة واملجتمعــات. يمتــاز اإلرهــاب بســعيه لتحقيــق أهــداٍف سياســيٍة 
مــن وراء عملياتــه. فهــدف العمليــات اإلرهابيــة هــو القــرار الســيايس؛ أي إرغــام دولــٍة أو مجاعــٍة سياســيٍة عــى 
اختــاذ قــراٍر معــن، أو االمتنــاع عــن اختــاذ قــراٍر تــراه يف مصلحتهــا، ومــا كانــت لتتخــذه أو متتنــع عــن اختــاذه 

لــوال اإلرهــاب. وينقســم اإلرهــاب، بحســب الباحثــة، إىل قســمن: إرهــاٌب حمــٌي وإرهــاٌب دويٌل.
اإلرهاب املحي: ذو أهداٍف حمدودٍة داخل الدولة، ليس له أي ارتباٍط خارجٍي.

اإلرهــاب الــدويل: يف حــال كان أحــد أطــراف الواقعــة دولًيــا، فالعمليــة اإلرهابيــة التــي تقــع داخــل الدولــة 
عــى شــخصيٍة أجنبيــٍة أو دبلوماســيٍة أو سياســيٍة حتمــل طابــع الدوليــة، مثــل العمليــات التــي تقــوم هبــا املنظامت 

اليســارية يف أمــريكا الالتينيــة.

أسباب ودوافع العنف السياسي

ــي،  ــر االجتامع ــل والقه ــع الدخ ــاواة يف توزي ــدم املس ــن ع ــردٍة ب ــٍة مّط ــود عالق ــّدة وج ــاٌت ع ــرى دراس ت
وبــن العنــف الســيايس، وُترجــع بعــض الدراســات أســباب العنــف الســيايس إىل انحــراف ســلوك السياســين 
ورغبتهــم يف الوصــول، أو احلفــاظ عــى الســلطة. فالعنــف الســيايس يف حقيقته ليــس عنًفــا اجتامعًيــا أو اقتصادًيا، 
ــة،  ــة واإلعالني ــة واإليثاري ــة واجلامعي ــز بالرمزي ــلطة ويتمي ــول الس ــدور ح ــٌف ي ــرٌف وعن ــلوٌك منح ــو س ــل ه ب
ــا، أو  ــا، أو اجتامعًي ــا، أو اقتصادًي ــيايس قومًي ــف الس ــون العن ــه، كأن يك ــر ب ــا يتس ــا ظاهرًي ــذ طابًع ــه يأخ ولكن
ــٍة أو  ــٍة أو اقتصادي ــباب اجتامعي ــواء أكان ألس ــيايس س ــف الس ــرى أن العن ــاٌت ت ــة دراس ــا. وثم ــا أو مذهبًي دينًي
ــًة يف ســلم الــرصاع مــن أجــل  ــه ظاهــرٌة تــكاد تكــون طبيعي ــٍة يف الســيطرة والتحكــم، فإن لســبٍب نفــيٍس ورغب
ــد أن  ــن إراداٍت تري ــل الــرصاع ب ــذي يمث ــال: العنــف الســيايس يف العــراق، وال ــة؛ عــى ســبيل املث الديمقراطي
حتــدث تغيــرًيا يف أســاليب إدارة احلكــم يف العــراق، وبــن إراداٍت تريــد أن حتافــظ عــى ســطوهتا ونفوذهــا، ألن 
ــة والســلم األهــي ال يمكــن أن يقومــا بوجــود هاتــن اإلرادتــن املتناقضتــن، لــذا جيــب أن ُتلغــى  الديمقراطي
إحدامهــا وتظــل األخــرى، فــإن أذعنــت إرادة التغيــري إلرادة الســطوة اختفــت الديمقراطيــة واحلكــم الصالــح، 

ــٍة واســتقراٍر. وإن تغلبــت إرادة التغيــري عــى إرادة الســطوة، عــاش النــاس يف أمــاٍن وحري
ــاٍت:  ــة اجتاه َدت يف أربع ــدِّ ــل ُح ــدة عوام ــيايس إىل ع ــف الس ــَع العن ــدٍة، ُأرِج ــٍة عدي ــاٍت أكاديمي ويف دراس

ــي. ــرصاع الطبق ــل ال ــيايس– عوام ــرصاع الس ــل ال ــيولوجية– عوام ــل سوس ــيكولوجية– عوام ــل س عوام
عربًيا؛ ترى الباحثة عدة قواسم مشركة ألسباب العنف السيايس يف املجتمعات العربية: 
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مراجعات وعروض كتب 

ــة إىل  ــن األنظم ــري م ــأ الكث ــريب، تلج ــامل الع ــها الع ــي يعيش ــة الت ــة واهليكلي ــكالت البنيوي ــبب املش بس  .1
ممارســة العنــف لتجاوزهــا، بــداًل مــن البحــث عــن حلــوٍل واقعيــٍة هلــا، فيفاقــم هــذا العنــف املطّبــق املشــكلة، 
ــد احلريــات، مــا  ــد إغــالق جمــال العمــل الســيايس وإعــامل القمــع وتقيي لتنتهــي إجــراءات تلــك األنظمــة عن
ــلط  ــى تس ــاج ع ــة االحتج ــه، وإىل ممارس ــه وحقوق ــن مصاحل ــري ع ــرى للتعب ــلوكياٍت أخ ــع إىل س ــع املجتم يدف

ــاٍد. ــٍف مض ــف بعن ــى العن ــرد ع ــة، أي ال الدول
انعــدام املشــاركة السياســية، وخاصــًة بالنســبة إىل الشــّبان مــن خمتلــف الطبقــات، مــا ينتــج بيئــًة مناســبًة   .2

للعنــف واإلرهــاب.
الفقر وفقدان العدالة االجتامعية، وانتشار البطالة.  .3

الكبت الذي يؤدي إىل العنف.  .4

تداعيات العنف السياسي

يف حــاالت املشــكالت البنيويــة واهليكليــة، ويف ظــل انعــدام املشــاركة السياســية مــع انتشــار الفقــر والبطالــة 
وفقــدان العدالــة االجتامعيــة، إضافــًة إىل شــيوع الكبــت املوّلــد للعنــف، تصبــح ثقافــة العنــف الســيايس أكثــر 
ــكٍل  ــف بش ــة العن ــف آلي ــيايس إىل توظي ــف الس ــوم العن ــرصف مفه ــام ين ــراٍغ. ك ــن ف ــأ م ــي ال تنش ــيوًعا، فه ش
منظــٍم لتحقيــق أهــداٍف سياســيٍة، قــد تتمثــل يف الوصــول إىل الســلطة السياســية، أو التأثــري فيهــا، وهنــا نكــون 
إزاء عنــٍف منظــٍم مــن جانــب املعارضــة. كــام قــد تكــون تلــك األهــداف ضــامن الســيطرة عى الســلطة السياســية 

والتشــبث هبــا، وهنــا نتحــدث عــن عنــٍف مــن جانــب النظــام نفســه.

1. تداعيات العنف السياسي من الناحية السياسية

هــدم جســور الثقــة بــن القــوى السياســية، وإلغــاء فــرص االلتقــاء بــن القــوى املتصارعــة، مــا يوفــر  أ. 
ــيايس. ــف الس ــرصاع والعن ــدًة لل ــد جدي رواف

ــل  ــض فصائ ــت بع ــام فعل ــاندهتا، ك ــة ملس ــوى خارجي ــية بق ــارات السياس ــض التي ــتقواء بع ــكان اس ب.  إم
ــد الطريــق أمــام الواليــات املتحــدة الحتاللــه بحجــج واهيــة. ــة قبــل غــزو العــراق، مــا مّه املعارضــة العراقي
ت.  انعــدام ثقــة الشــعب بالنظــام احلاكــم لعــدم قدرتــه عــى احلفــاظ عــى وحــدة متاســك املجتمــع، مــا 
يضعــف الــوالء للوطــن حلســاب الــوالء لــألرسة أو القبيلــة، وخلــق منــاٍخ يتســم باالحتقــان بــن قــوى املجتمع 

كلهــا.
ــتقرار  ــدم االس ــٌل بع ــيايس كفي ــتقرار الس ــدم االس ــة: ع ــة االقتصادي ــن الناحي ــيايس م ــف الس ــات العن تداعي
االقتصــادي، وتضعــف قــدرة الدولــة عــى التنميــة، كــام يــؤدي العنــف الســيايس إىل هــروب رؤوس األمــوال 

وضعــف حركــة االســتثامرات.

2. تداعيات العنف السياسي من الناحية االجتماعية

زعزعــة األمــن والنظــام العــام، نتيجــة مــا يركــه العنــف مــن حــاالت الفــوىض والتفــكك يف املجتمــع  أ. 
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ــة«. ــرب األهلي ــالل احل ــان خ ــدث يف لبن ــام ح »ك
ب.  التباطؤ يف إنجاز األعامل وزيادة معدالت البطالة وتعطل املصانع.

ت.  إمكان خلق فتٍن طائفيٍة أو عرقيٍة.
ث.  انقسام حلمة املجتمع نتيجة الفوىض والفتن التي قد تتحول إىل حروٍب أهليٍة.

ــي ال جتــد ســوى  ــات يف املجتمــع، وال ســيام تلــك الت ــد بعــض الفئ ــة التدمــري والعنــف عن ج.  نمــو ثقاف
ــلمي. ــوار الس ــاب احل ــى حس ــك ع ــري، وذل ــٍة للتغ ــف كطريق العن

ح.  متــرس ثقافــة املونولــوج، فالفــرد العنيــف ال يعــرف ســوى الســلوك الفــردي اململــوء بالُعقد والشــعور 
ــع  ــكل دواف ــم والقهــر، وكلهــا تش ــه ســوى الظل ــرى في ــص، واإلحســاس بالكــره جتــاه املجتمــع، إذ ال ي بالنق

ــأيت العنــف الســيايس يف مقدمتهــا. للعنــف والعنــف املضــاد، وي
خامتة

ــٍل  ــرٍي أو عام ــريها بمتغ ــن تفس ــريات، وال يمك ــددة التغي ــٌة ومتع ــرٌة مركب ــيايس ظاه ــف الس ــرة العن إن ظاه
واحــٍد فقــط، فاملؤكــد أن هنــاك جمموعــٌة مــن العوامــل تتفاعــل، بــل تتداخــل وترابــط وتؤثــر بعضهــا يف بعــض 
د الباحثــة عــى وجــوب التمييــز بــن األســباب املبــارشة  ســلًبا أو إجياًبــا لتفجــر أعــامل العنــف الســيايس. وتشــدِّ
التــي تفجــر أعــامل العنــف، وتلــك العوامــل غــري املبــارشة أو الكامنــة التــي تقــف خلفهــا، فتعــد األوىل بمنزلــة 
املناســبات والــرشارات، ولكنهــا ليســت األســباب والعوامــل البنائيــة الكامنــة التــي تولــد الظاهرة، وعــى الرغم 
مــن تعــدد وتداخــل العوامــل التــي تــؤدي إىل حــدوث ظاهــرة العنــف، إال أن التأثــري النســبي هلــذه العوامــل 
ليــس واحــًدا، بــل خيتلــف مــن دولــٍة إىل دولــٍة أخــرى، بحســب االختالفــات والتاميــزات املرتبطــة بالركيــب 
ــود  ــول بوج ــن الق ــاالت يمك ــض احل ــة، ويف بع ــروف االقتصادي ــيايس والظ ــاء الس ــايف والبن ــي والثق االجتامع
عامــٍل أو عوامــل جوهريــٍة أو مركزيــٍة تــؤدي إىل أعــامل العنــف، بينــام يــأيت تأثــري العوامــل األخــرى يف مرتبــٍة 
تاليــٍة. وتضيــف الباحثــة: وإن كان جيــب أال يوجــد العنــف الســيايس أصــاًل، ألن العنــف الســيايس ســواء أكان 
بخلفيــٍة اقتصاديــٍة أو اجتامعيــٍة، نفســانيٍة أو طبيعيــٍة يف ســلم الــرصاع بــن اخلــري والــرش، فهــو يناقــض العمــل 
الســيايس، ألن العمــل الســيايس بطبعــه يتطلــب ممارســاٍت دبلوماســيًة وعالقــاٍت وثيقــًة، ولقــاءاٍت وديــًة دائمًة، 
واحــرام وجهــات النظــر، والتفــاوض والقبــول باحلــد األدنــى مــن املطالــب السياســية، والرضــا بالتوافقــات، 
ــلوٌك  ــيايس س ــف الس ــام العن ــام، بين ــح الع ــازالٍت للصال ــام تن ــية، ورب ــة والسياس ــة االجتامعي ــامن بالرشاك واإلي
ــل  ــٍة جتع ــٍط إكراهي ــتخدام أدوات ضغ ــق اس ــن طري ــية، ع ــة السياس ــج العملي ــر يف نتائ ــد أن يؤث ــرٌف يري منح
الطــرف اآلخــر يذعــن إىل مطالــب فرقائــه، فهــو اســتخداٌم فعــٌي للقــوة أو هتديــٌد باســتخدامها، إلحلــاق األذى 
والــرر باألشــخاص واإلتــالف باملمتلــكات، وذلــك لتحقيــق أهــداف سياســيٍة مبــارشة أو أهــداف اقتصاديــٍة 

أو اجتامعيــٍة أو ثقافيــٍة هلــا دالالٌت وأبعــاٌد سياســيٌة.

مراجعة نقدية للكتاب

 ركــزت الباحثــة عــى بعــض العوامــل املاديــة للعنــف الســيايس، كالعامــل االقتصــادي واالجتامعــي، لكنهــا مل 
تتنــاول العوامــل املاديــة األخــرى املوّلــدة للعنــف الســيايس كاجلغرافيــا والتاريــخ، رغــم شــيوع هــذه العوامــل 
تارخيًيــا، إذ تعــد الســيطرة عــى األرايض واألقاليــم مــن أكثــر العنــارص أمهيــًة يف إشــعال احلــروب، ويعــود ذلــك 
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ــر  ــة، أو أراٍض توف ــاه واألرايض اخلصب ــة واملي ــروات الباطني ــل الث ــا، مث ــاز هب ــٍة متت ــامٍت مادي ــباٍب أو س إىل أس
الوصــول إىل البحــر، وقــد تعــود أمهيــة األقاليــم بســبب احتوائهــا عــى جمموعــٍة عرقيــٍة أو دينيــٍة حتــت ســيادة 

دولــٍة أخــرى جمــاورٍة، أو إســهامها يف تعزيــز األمــن والدفــاع.
ــرًيا عــن تنــاول العامــل األيديولوجــي ودوره يف العنــف الســيايس، رغــم إمــكان  ــة كث وقــد ابتعــدت الباحث
عــده -عــر العصــور وحتــى إىل عرصنــا هــذا- عامــاًل مركزًيــا يف مســألة العنــف الســيايس، فكيفيــة اســتغالل 
النخــب السياســية للمثــل اإلنســانية، مثــل األديــان وحقــوق اإلنســان والقوميــة، هبــدف زج املجتمــع أو الدولــة 
برمتهــا يف العنــف الســيايس، هــي العنــوان األبــرز ملعظــم مــا نشــهده مــن عنــٍف ســيايٍس. كــام مل تركــز الدراســة 
ــم  ــة أه ــاول الباحث ــث مل تتن ــه، حي ــيايس وتؤجج ــف الس ــى العن ــّض ع ــي حت ــيكولوجية الت ــباب الس ــى األس ع
ــي  ــري النواح ــانية وتأث ــة اإلنس ــم والنظري ــات التعل ــزة ونظري ــوع؛ كالغري ــذا املوض ــت ه ــي تناول ــدارس الت امل

ــة. ــيكولوجية يف العقالني الس
تطرقــت الباحثــة إىل العنــف يف العــامل العــريب، ومل ُتــرش إىل أن أغلــب األنظمــة السياســية فيهــا قائمــٌة نتيجــة 
ــذه  ــت ه ــراع، ومارس ــق االق ــق صنادي ــن طري ــف، ال ع ــلطة بالعن ــى الس ــتولت ع ــد اس ــيايٍس، فق ــٍف س عن
األنظمــة طــوال عقــود اســتيالئها عــى احلكــم مجيــع صــور العنــف وأكثرهــا بشــاعًة اســتئثاًرا بالســلطة، فــال 
يــكاد يوجــد نظــاٌم مــن بــن هــذه األنظمــة إال ويتّحمــل مســؤولية هــدر دمــاء كثرييــن مــن أبنــاء شــعبه، فالعنف 
ــة  ــة اليومي ــات اإلرهابي ــيايس، واملامرس ــل الس ــم العم ــية، وبتحري ــاالت السياس ــواه واالعتق ــم األف ــل بك املتمث
ــك  ــه تل ــا أنتجت ــو م ــدل، ه ــاٍب للع ــاواٍة وغي ــدم مس ــٍد وع ــن حق ــك م ــده ذل ــا ول ــا وم ــاء جمتمعاهت ــق أبن بح
ــة، الســتخدامها كفزاعــة  ــارات اإلســالموية العنفي ــة التي األنظمــة العنيفــة بطبيعتهــا. وكيــف دأبــت عــى تنمي
ــٍة لدهيــام؛ إمــا االســتبداد أو الفــوىض التــي ســتنتج منهــا  أمــام جمتمعاهتــا وأمــام الغــرب، لرســيخ قناعــٍة ثابت

ــن. ــالموين العنفيِّ ــيطرة اإلس س
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