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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.

اللوحات في هذا العدد للدكتور والفنان التشكيلي
منذ بدر حلوم

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Editorial Secretaryسكرتير التحرير

Wasim Hassanوسيم حسان

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

Kholoud El-Zughayyarخلود الزغّير

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة االستشارية

المراسالت باسم رئيس التحرير على البريد اإللكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع اإللكتروني:

0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 
90 08 60 66 7 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد اإللكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية

Jordan)األردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي

Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة

Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 

Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب

Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدالل البزري

Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي

Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة

Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان

Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيالند

German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف

Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي

Shery Ayhamشيري أيهم

Design and Layoutالتصميم واإلخراج

Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني

Tarek Redowanطارق رضوان



مجلــة فصلّيــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



مة
ّ

دراسات محك

السلطة الروحية للتصّوف في مواجهة العنف والتطّرف   
محمد بن الطيب

العنف السلطوي واألخالق  
 شوكت غرز الدين

السلطة والعنف في الفكر الغربي - نماذج مختارة من   
المرحلة المعاصرة: فوكو وبورديو

الزهراء سهيل الطشم

صناعة االرهاب- العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة   
والجماعات واألفراد 

آندي فليمستروم



السلطة والعنف - منذر بدر حلوممائي )30/21 سم(



44

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

العنف السلطوي واألخالق

Authoritarian violence and morals

 شوكت غرز الدين 

جدول المحتويات

تمهيد
أواًل: أصول أخاقية للعنف السلطوي

1. أصٌل ثقافٌي/ اجتماعٌي تجسده الهويات الُمَتَخّيَلة  
2. أصٌل أخاقٌي/ سياسٌي يجسده الوالء  

3. أصٌل تنظيمٌي تجسده البيروقراطية  
ثانًيا: دور المبادئ العقلية في قبول العنف السلطوي وفي تبريره األخاقي

1. مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«  
2. مأثور كاوزفيتز  

3. مبدأ الطاعة البيروقراطي »ّنفذ ثم اعترض«  
4. مثاالن على مشكلتي الطاعة والوالء  

أ . المثال األول: ظاهرة االنشقاق عن جيش النظام السوري   
ب . المثال الثاني: جيش النظام السوري والحرب   

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة اآلداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 2003، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2012 جامعــة 

دمشــق.

شوكت غرز الدين
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ثالًثا: تقليص العنف السلطوي
1. أتقليٌص بالحرب أم بالسياسة؟  

2. تقليٌص بالنقد وتغيير المنظور  
خاتمة

ملخص

للعنــف الســلطوي منطــٌق داخلــٌي قابــٌل للوصــف. فهــو ممارســٌة منظمــٌة قوامهــا وســائل وأهــداف وإرادة 
ونتائــج. ولهــذا، فــإن منطقــه الداخلــي محكــوٌم بالوســائل الُمســتخدمة أساًســا مــن جهــٍة أولــى، وبالنتائــج 
المتحققــة مــن جهــٍة ثانيــٍة. ومــن جهــٍة ثالثــٍة بالممارســين لــه كالســلطات أو األنظمــة المســتبدة أو الــدول، 
أو »الهويــات الُمتخّيلــة« الطائفيــة والقوميــة واإلســالمية. إاّل أنــه متعلــٌق مــن جهــٍة رابعــٍة بأخالقيــات كلٍّ 
مــن تماســك »الهويــة الُمتخّيلــة«، ومركزيــة »الــوالء«، والطاعــة العميــاء »البيروقراطيــة«. وأمــا بالنســبة إلــى 
ارتباطــه بالغايــات واإلرادة والنيــات والنزعــة العدوانيــة الطبيعيــة والنفســية، وكأنــه مجــرد عنــٍف طبيعــي، 
ــة  ــٌف. وثم ــاٌط ضعي ــو ارتب ــائل، فه ــة الوس ــرر ال أخالقي ــٍة تب ــاٍت نبيل ــوٍن، أو غاي ــي أو جن ــرٍض نفس أو م
مبــادئ ســائدة تمــد العنــف الســلطوي بمشــروعيته، مــن قبيــل »الغايــة تبــرر الوســيلة«، و»الحــرب امتــداٌد 
للسياســة«، و»نّفــذ ثــم اعتــرض«. فهــل يمكــن الحــّد مــن العنــف الســلطوي مــن دون حــرٍب؟ الجــواب 
ــور  ــر المنظ ــد، وتغيي ــاطة النق ــه بوس ــكان تقليص ــة إم ــث إاّل لمناقش ــا البح ــم. فم ــث: نع ــي للبح األول
ــيلة«،  ــرر الوس ــة تب ــلطوي«، و»النتيج ــف الس ــي العن ــاد ف ــل »االقتص ــادئ مث ــاد مب Perspective، وبإرش

و»اعتــرض ثــم نفــذ«، و»تــوازن الوســائل أو القــوى« )الــردع(، وتقديــم الحــل السياســي. ومــن ثــم وضــع 
هــذه النتائــج بعهــدة مناهضــي العنــف الســلطوي والحــرب.

الكلمــات المفتاحيــة: العنــف الســلطوي، األخــالق، املثــل األعــى، الواجــب، الــوالء، البريوقراطيــة، اهلويــة 
امُلَتخَيلــة، الالشــعور الســيايس.

تمهيد

ــأة  ــت وط ــا، أو تح ــل أحياًن ــالق والعق ــم األخ ــرت باس ــٌة. ظه ــٌة تاريخّي ــٌة واقعي ــلطوي ممارس ــف الس العن
ــه، أو  ــا أخــرى، أو بدعــوى الحفــاظ علــى وحــدة الشــعب وأمن ــي والقومــي والطائفــي أحياًن المقــدس الدين
ــتبدة،  ــة المس ــى األنظم ــته عل ــر ممارس ــم تقتص ــرى. ول ــا أخ ــا أحياًن ــاظ عليه ــلطة والحف ــى الس ــول إل للوص
ــه،  ــزب الل ــالمية )ح ــات اإلس ــض التنظيم ــى بع ــل إل ــدت لتص ــل امت ــوش، ب ــم والجي ــدول واألم ــى ال أو عل
داعــش، النصــرة(، والقوميــة )حــزب البعــث، حــزب العمــال الكردســتاني(، والطائفيــة )العلويــة، الشــيعية، 
الدرزيــة(. ومــع أن العنــف الســلطوي بــال أخــالٍق معيارّيــٍة، ال ســّيما أننــا نعيــش فــي ســورية عنًفــا ســلطوًيا 
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ــبية. ــة والنس ــه الحصري ــاص وأخالقيات ــه الخ ــك منطق ــه يمتل ــالٍق، إاّل أن ــن دون أخ م
فالعنف السلطوي محكوٌم بممارسيه:

- الســلطة السياســية التــي تمــارس العنــف بوســاطة الجيــش واألمــن و»الهويــات الُمتخّيلــة« علــى شــكل 
حــرب أهليــة أو ثــورة مضــادة.

- قوى الثورة التي تمارسه بتنظيماتها و»بهويات ُمتخّيلة« مختلفة عن سابقتها.
ــرٍة  ــٍة« متناح ــاٍت ُمتخّيل ــاه »هوي ــية، تج ــلطة السياس ــن دون الس ــه، م ــي تمارس ــة« الت ــات الُمتخّيل - »الهوي

معهــا.
- الدولة التي تمارسه بالحرب أو المقاومة.

وعلــى الرغــم مــن الجهــد المبــذول لعقلنــة العنــف الســلطوي والحــد مــن انتشــاره، أو حتــى محــاوالت 
إلغائــه بالحــرب، إاّل أنــه مــع ذلــك، مــا زال قائًمــا كشــاهٍد علــى عجــز البشــرية عــن تقليصــه. وهنــا بالــذات 

تكمــن مشــكلة البحــث. ولذلــك، فســؤال البحــث هــو:
ــث  ــة البح ــرب؟ إن إجاب ــن دون ح ــاره م ــن انتش ــّد م ــلطوي والح ــف الس ــد العن ــٍة لتقيي ــن طريق ــل م ه
المؤقتــة )فرضيــة البحــث( هــي أجــل. وهــذا معنــاه إذا تقدمــت السياســة واألخــالق تراجــع العنف الســلطوي 
وتراجعــت الحــرب. أي أن تقليــص العنــف الســلطوي يتعلــق بنمــو األخــالق والسياســة، واللــذان يرتبطــان 

ــة«. ــوالء والبيروقراطي ــة وال ــث »الهوي ــا لمثل ــر منظورن ــاط بتغيي ــّد االرتب ــا أش بدورهم
ولكــن أيــة أخــالق وأيــة سياســة؟ إنهــا التــي ُتمــاَرس فــي الواقــع، ال كمــا يجــب أن تكون بحســب الفلســفة 
ــٍة تمــّد العنــف الســلطوي بمشــروعيته، وتدعــو الســلطويين اللتزامهــا  ــادئ عقلي ــي تتعلــق بمب ــن. والت والدي
فــي ممارســتهم العمليــة. كمــا أنهــا ترتبــط بأخالقيــات التماســك والــوالء والطاعــة، خصوًصــا عندمــا يكــون 
ــم  ــن القي ــى ع ــه تخل ــادٍل، ال ألن ــر ع ــلطوي غي ــف الس ــا أن العن ــة. وبم ــاة األخالقي ــور الحي ــو مح ــوالء ه ال
والُمثــْل! بــل ألنــه ُيمــارس علينــا، أّمــا إذا مارســناه ســيصبح عــاداًل! فــإن هــذه المفارقــة ســتضعنا مباشــرًة فــي 

ارتبــاط موضــوع العنــف الســلطوي بنســبية األخــالق وحصريتهــا.
ــه  ــلطوي وعالقت ــف الس ــات العن ــددات وتجلي ــم مح ــن فه ــة، م ــا النظري ــة أهميته ــذه الدراس ــتمد ه تس
باألخــالق الواقعيــة، ومــن توظيــف مفاهيــم مجــردٍة أيًضــا، إضافــًة إلــى نقض المبــادئ التي تشــرعنه الســتنتاج 
مبــادئ أخــرى. وتســتمد أهميتهــا العمليــة مــن النتائــج ،كونهــا سترشــد مناهضــي العنــف الســلطوي والحرب. 
فهــي تهــدف إلــى تقديــم بعــض االقتراحــات للحــّد مــن انتشــار العنــف الســلطوي وتقليصــه. والســّيما أن 
ــن أن  ــي حي ــته، ف ــى ممارس ــجع عل ــد ش ــلطوي، ق ــف الس ــم العن ــي فه ــابًقا، ف ــذول س ــري المب ــد النظ الجه

المطلــوب، هــو تغييــر المنظــور النظــري بجهــٍد شــبيٍه بجهــد كوبرنيــك لفهــم إمكانيــة تقليصــه.
ــٌي  ــو كون ــت. وه ــي فكان ــا كون ــال له ــذ ق ــٌم من ــه قدي ــل أن ــٌد مقاب ــا، جدي ــلطوي، اآلن وهن ــف الس إن العن
مقابــل خصوصيتــه ومحلّيتــه. ويمتــاز بقدرتــه علــى الحســم مقابــل الفقــر النظــري فــي دراســته. وقــد يكــون 
مــن الصعــب صــوغ نظريــٍة منهجيــٍة عنــه، إال أن النظريــات التــي بيــن أيدينــا، تعانــي التضــارب بيــن التطبيــق 

ــة. ــة والنظري والتجرب
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ــزم حكــم الواقــع، مــا يســاعدنا  ــا يبتعــد عــن حكــم القيمــة ويلت ــا وصفيًّ ــا اعتمــد البحــث منهًج ومــن هن
ــتنتاج  ــا، الس ــا ثانًي ــه بنقيضــه تحليلًي ــم بمعارضت ــراره أواًل، ث ــه وتك ــلطوي باختالف علــى وصــف العنــف الس
العالقــات الجديــدة ثالًثــا. ومــا دام العنــف الســلطوي ال يتغيــر، مــن ناحيــة جدارتــه وشــدته ودرجتــه وجهتــه، 
بتغيــر القاعــدة االقتصاديــة، فســيبحث عــن أصــٍل لــه بعيــًدا عــن االقتصــاد. والدليــل عقــٌد مــن العنــف فــي 
ــس  ــادل وتكدي ــكلة التب ــاج ومش ــوى اإلنت ــاج وق ــات اإلنت ــة وعالق ــة التحتي ــن البني ــر ع ــض النظ ــورية بغ س
ــرٌر لخدمــة االقتصــاد وال مثلــه األعلــى  البضائــع. فــال وظيفــة العنــف هــي وظيفــة االقتصــاد، وال مبــرره مب

ــر اقتصــادٍي للعنــف الســلطوي. ــٌط باالقتصــاد. ولهــذا ســيكون البحــث مــن أجــل نقــٍد غي مرتب
وبمــا أن الســائد فــي تحليــل العنــف الســلطوي، بمجملــه، مرتكــٌز علــى غريــزة العــدوان وأحــكام القيمــة، 
فســيُبحث بعيــًدا عــن علــم النفــس والتحليــل النفســي واألحــكام المعياريــة، وســيخيب ظــن مــن يعتقــد أنــه 
ــم  ــف بحك ــون العن ــن يمارس ــانيين أو مجاني ــى نفس ــم مرض ــلطوي بوصفه ــف الس ــاذج العن ــى نم ــينظر إل س
طبيعتهــم البشــرية الفرديــة. ومــن ثــم ســيكون البحــث مــن أجــل نقــٍد غيــر نفســاني للعنــف الســلطوي، ومــن 

أجــل نقــٍد يتــرك طبائــع األفــراد العدوانيــة جانًبــا.
ــاٌج تنظيمــٌي متعلــق بطاعــة األوامــر فــي النظــام  يــرى البحــث أن ارتبــاط العنــف الســلطوي باألخــالق نت
العســكري البيروقراطــي. ونتــاٌج ثقافــي مــن نــوٍع محــّدٍد مرتبــط بـــ »الهويــات الُمتخّيلــة«. ونتــاٌج سياســي/ 
ــى  ــو إل ــذا يدع ــخصنة. وه ــة والش ــوالدة والعاطف ــى ال ــتندة إل ــوالء المس ــروب ال ــي ض ــر ف ــي يتمظه أخالق

ــم. ــض المفاهي ــد بع تحدي
مــن المفاهيــم األساســية التــي وظفــت هنــا، مفهــوم »الجماعــات الُمتخّيلــة«. وقبــل شــرح مضمــون هــذا 
ــر أواًل باألهميــة الخاصــة التــي اكتســاها مفهــوم الخيــال عند غاســتون باشــار(1)، وفي دراســات  المفهــوم، ُنذكِّ
يوفــال نــوح حــراري(2). بينمــا اشــتقه بندكــت أندرســون(3) ليؤكــد دور التخّيــل فــي ممارســة العنف الســلطوي 
ــة( إذ  ــه لـــِ األمــة )القومي ــه بتعريف ــة. ويشــرح أندرســون فكرت مــن أجــل الحــدود والســيادة وتماســك الهوي

يقــول: »األمــة هــي جماعــة سياســية ُمتخّيلــة، حيــث يشــمل التخيــل أنهــا محــددة وســيدة أصــاًل.«(4)
وإذا كان باشــالر قــد وّظــف الخيــال فــي العلــم، وحــراري فــي التاريــخ، وأندرســون فــي القوميــة، فإننــا ال 

(1884-1962(، حاصــٌل علــى دكتــوراه فــي الفيزيــاء والكيميــاء والفلســفة، وهــو إبيســتمولوجي برهــن علــى   (1)

أن العلــم خيــاٌل، وقــد جمــع بيــن الخيــال العلمــي والخيــال الشــعري، وقــال بتقــدم العلــم عــن طريــق تصحيح 
أخطــاءه، كمــا حــدد العقبــات اإلبيســتمولوجّية التــي تقــف فــي طريــق نمــوه ورســم القطائــع اإلبيســتمولوجّية 

التــي يمــر بهــا تقــدم العلــم بغيــر اســتمرار... مــن كتبــه "تكويــن العقــل العلمــي".
تولــد 1976، وهــو مــؤرخ خريــج جامعــة أكســفورد لــه عــدة كتــب منهــا "اإلنســان العاقــل" و"اإلنســان اإللــه"   (2)

ــا للقــرن الواحــد والعشــرين". لقــد الحــظ حــراري أن اإلنســان تغلــب علــى مختلــف الحــروب  و"21 درًس
ــع  ــاق م ــع النط ــاًء وواس ــا وبن ــا مرًن ــم تعاوًن ــتطاعته أن يقي ــذي باس ــال ال ــل الخي ــة، بفض ــات واألوبئ والمجاع
آخريــن ال يعرفهــم وجًهــا لوجــه، ولكنــه واثــق مــن وجودهــم المتزامــن مــع وجــوده. وهــذا الخيــال هــو مــن 
ــان  ــالف إنس ــه بخ ــان اإلل ــى اإلنس ــول إل ــاء ويتح ــراع البق ــن ص ــو م ــع ينج ــل والصان ــان العاق ــل اإلنس جع

ــاًل. ــرض مث ــردال المنق نيانت
(1936-2015( ولــد فــي مدينــة كونمينــغ الصينيــة، ألٍب ايرلنــدي وأم إنكليزيــة، وقــد وّظــف الخيال لدراســة   (3)

أصــول القوميــة وســحرها فــي كتابــه الجماعــات الُمتخّيلــة. كمــا بيــن ســّر بــروز القوميــة فــي السياســة الدولية، 
بدراســة عالقتهــا مــع رأســمالية الطباعــة وتحريــر اللغــة مــن المقــدس والقضــاء علــى الســالالت الملكيــة.

بندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة، ثائر ديب )مترجم(، ط1، )بيروت: دار قدمس، 2009(، ص52.  (4)
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نســتصغر دور الخيــال أبــًدا، ولهــذا سنســتخدمه لدراســة مــا هــو عنــٌف ســلطوٌي فــي الهوّيــات الُمتخّيلــة.
ولكــن مــا الــذي يحكــم تخّيــل هــذه الهويــات؟ واإلجابــة عــن هــذا الســؤال تقودنــا إلــى توظيــف مفهــوم 
آخــر هــو مفهــوم »الالشــعور السياســي«. وهــو مفهــوم أبدعــه ريجيــس دوبريــه(5). يقــول: »تملــك الجماعــات 
البشــرية المنظمــة، كاألفــراد تماًمــا وإن كانــت بطريقــٍة أخــرى، الوعًيــا مــن نوٍع خــاٍص أبــرز أعراضــه الديانات 

وبدائلهــا األيديولوجيــة، ولســوف ندعــوه »الالوعــي السياســي«.«(6)
ــذه  ــاط ه ــون نش ــم، ك ــن وأحزابه ــة والدي ــة والقومي ــة والقبيل ــة، كالطائف ــة المنظم ــه الجماع ــّص ب ــد خ وق
ــة  ــات المنظم ــم الجماع ــه يحك ــال، إن ــق يق ــة. والح ــية وأيديولوجي ــراض سياس ــي أع ــر ف ــات يتمظه الجماع

ــٍف. بســلوٍك قهــرٍي عني
ننتقــل إلــى تحديــد مفهــوٍم آخــر هــو الــوالء. ففــي كتابــه فلســفة الــوالء وظــف جوزايــا رويــس(7) مفهــوم 
الــوالء بوصفــه محــوًرا للحيــاة األخالقيــة، وبرهــن علــى أن الــوالء للــوالء هــو القيمــة العليــا والمثــل األعلــى 
والواجــب األخالقــي الــذي يجــب علــى الجميــع االمتثــال لــه، ثــم حــدد تضــارب الــوالءات كرذيلــٍة يمكــن 
تجاوزهــا بتغييــر المنظــور. فعّرفــه أنــه: »التفانــي اإلرادي والعملــي الكامــل مــن ذاٍت معينــٍة لخدمــة قضيــٍة مــا. 
وتعنــي القضيــة شــيًئا ُيدركــه مــن يقــوم بخدمتهــا، علــى أنــه توجــد حيــاة مجموعــٍة مــن األفــراد المختلفيــن 

فــي حيــاة واحــدة.«(8)
أي أن العنــف الســلطوي محكــوٌم بالممارســين لــه، وبالشــعورهم السياســي وأخالقيــات الــوالء والطاعــة، 

وبالوســائل والنتائــج والمبــادئ. ومحــدٌد بممارســاٍت نمطيــٍة ســيحاول البحــث تحليــل عالقاتهــا.
: أصول أخالقية للعنف السلطوي

ً
أوال

يتداخل العنف السلطوي باألخالق بوساطة أشكاٍل ثقافيٍة وتنظيميٍة وسياسيٍة محددٍة منها:
1. أصٌل ثقافٌي/ اجتماعٌي تجسده الهويات الُمَتَخّيَلة

صحيــٌح أن توظيــف مفهــوم الجماعــات الُمتخّيلــة ال يأبــه للفــروق التــي بيــن أنواعهــا. ولكــن مــن هنــا تنبــع 
ــا التشــابه فــي ممارســتها  ــع علين ــة واإلســالمية، يضّي ــة والقومي ــن االنتمــاءات الطائفي ــق بي ــه. فالتفري خصوبت
ــلوكها  ــي س ــنرى ف ــًة س ــًة ُمتخّيل ــا هوي ــاءات بوصفه ــذه االنتم ــى ه ــر إل ــد النظ ــا عن ــلطوي. أّم ــف الس للعن

الوحــدة والتشــابه، وســنرفض التفاضــل فيمــا بينهــا.
ــى  ــه عل ــا تمارس ــي بدوره ــة. وه ــة الُمتخّيل ــم الهوي ــا، باس ــا وخارجّي ــلطوي، داخلّي ــف الس ــاَرس العن ُيم

ــل  ــوام، عم ــة أع ــل أربع ــتراكية واعتق ــورة االش ــي الث ــارا ف ــع غيف ــارك م ــد 1940، ش ــي تول ــوف فرنس فيلس  (5)

ــده هــو الــذي يتحكــم فــي الزمــر  ــران. و»الالشــعور السياســي« عن مستشــاًرا للرئيــس الفرنســي فرانســوا ميت
ــكها. ــى تماس ــاظ عل ــري للحف ــكل قه ــة بش المنظم

ــروت: دار اآلداب، 1986(،  ــم(، ط1، )بي ــقية )مترج ــف دمش ــي، عفي ــل السياس ــد العق ــه، نف ــس دوبري ريجي  (6)

.44 ص
ــاة  ــوًرا للحي ــوالء مح ــوم ال ــن مفه ــل م ــدد جع ــن الج ــن الهيجليي ــي )1855-1916( م ــوف أميرك فيلس  (7)

والفضيلــة.  األعلــى  والمثــل  للواجــب  ًدا  بوصفــه محــدِّ األخالقيــة 
جوزايــا رويــس، فلســفة الــوالء، أحمــد األنصــاري )مترجــم(، ط1، )القاهــرة: المشــروع القومــي للترجمــة،   (8)

.143 ص   ،)2002
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ــتبدادية. ــة االس ــد األنظم ــٍة، أو كأداٍة بي ــٍة منافس ــاٍت ُمتخّيل ــى هوي ــا، أو عل أعضائه
صحيــح أن األنظمــة الســلطوية لــم تختــرع الهويــات الُمتخّيلــة، بــل وجدتهــا جاهــزة للتوظيف واالســتثمار. 
ــه  ــزب الل ــة بح ــل هــو العالق ــا. والدلي ــي تصنيعه ــًة ف ــاهمًة فعال ــاهم مس ــا أنهــا تس ــح أيًض ــن الصحي ــن م لك
ــاًل.  ــردي مث ــي الك ــاد الديمقراط ــزب االتح ــش(، وح ــني )داع ــالمية الُس ــة اإلس ــم الدول ــيعي، وتنظي الش
ــة، ولكــن النظــام االســتبدادي حــّول والءهــم  فالمفتــرض أن يكــون والء هــذه التنظيمــات لهويتهــا الًمتخّيل

ــه. لصالح
إن عنــف األنظمــة منهجــٌي ومنّظــٌم، أمــا عنــف الهويــات الُمتخّيلــة فهــو عنــٌف غيــر منظــٍم يحكمــه مبــدأ 
ــة ليســت ســلطًة سياســيًة، وإنمــا ســلطة علــى أعضائهــا  ــات الُمتخّيل »الفزعــة«. وعلــى الرغــم مــن أن الهوي
ــى  ــوا ومت ــى يطيع ــاء مت ــدد لألعض ــن يح ــو م ــلطة، وه ــك الس ــا تل ــن يمنحه ــو م ــل ه ــب، إاّل أن التخّي فحس

ــردوا. يتم
وبمــا أن التماســك والحفــاظ علــى مجــد الجماعــة هــو الهــدف المشــترك بيــن الهويــات الُمتخّيلــة، فــإن 
الالشــعور السياســي يجبرهــا علــى ســلوٍك عنيــٍف ُيعلــي مــن شــأن التماســك والوحــدة، وإن كان بشــكٍل غيــر 
ــى  ــاظ عل ــلطوي للحف ــف الس ــة العن ــى ممارس ــم إل ــرٍي يدعوه ــوالٍء قه ــا ب ــم أعضاءه ــه يحك ــعوري، ألن ش

تماســكهم.
إًذا، يحــدد عنصــر التخّيــل طبيعــة العالقــة األهليــة والعاطفيــة بيــن األعضــاء، ويعطي معنــًى للحيــاة والموت 
لهــم. ومــع أن األعضــاء ال يعرفــون بعضهــم معرفــًة حميمــًة ولــم يلتقــوا وجًهــا لوجــه، إاّل أن صــورة تشــاركهم 
تعيــش حّيــًة فــي ذهــن كل واحــٍد منهــم. فالرابــط بينهــم ُمتخيــٌل بشــكٍل متزامــٍن بغــض الطــرف عــن معرفــة 
األعضــاء الُغْفــل ببعضهــم، وعــدم معرفــة مــا يفعلــه باقــي األعضــاء وال عّلــة مــا يفعلــون، إاّل أن الثقــة مطلقــٌة 
مــن وجودهــم فــي الزمــان الروزنامــي والمــكان الجغرافــي، ويجعــل مــن العالقــات بيــن األعضــاء عالقــات 
أخــّوة رفاقيــة وأفقيــة، علــى الرغــم مــن عــدم المســاواة واالســتغالل الكامــن فــي جميــع هــذه الهويــات؛ وهذا 
مــا يجعــل مــن ممارســة القتــل بطولــًة والمــوت شــهادًة. فالهويــة الٌمتخّيلــة، بهــذا المعنــى، اختــراٌع وليســت 
محــض يقظــٍة علــى وعــي الــذات. واالختــراع هنــا تخّيــٌل وخلــٌق وليــس زيًفــا وتلفيًقــا. ولذلــك لــن يكــون 

التمييــز بيــن هــذه الهويــات علــى أســاس زيفهــا/ أصالتهــا، وإنمــا اســتناًدا إلــى نمــط تخّيلهــا.
ــٍن  ــٍو معي ــى نح ــها عل ــل نفس ــٌة، تتخي ــا منظم ــن أنه ــم م ــى الرغ ــات، عل ــض الجماع ــد بع ــك نج ولذل
ــماعيلية،  ــة،(9) واإلس ــالت الدرزي ــة، والعائ ــائر العربي ــل العش ــدة؛ مث ــدة ممت ــة وعقي ــبكات قراب ــا ش بوصفه
والتركمــان، والشــركس. غيــر أن بعــض الجماعــات األخــرى تتخّيــل نفســها مترابطــًة، وتتخّيــل لهــا حــدوًدا 
ــدروز، أو  ــل كذلــك أن لهــا ســيادٌة علــى تلــك الحــدود وعلــى أولئــك األعضــاء؛ كال ــة، وتتخّي جيوبوليتيكي
العلوييــن، واألكــراد، واإلســالم بنوعيــه السياســي والجهــادي وبشــقيه الشــيعي والُســنّي، واألحــزاب القوميــة 
العربيــة والكرديــة؛ كحــزب البعــث والحــزب الكردســتاني، واألحــزاب اإلقليميــة كالحــزب الســوري القومــي 
ــال، أن كل  ــون: »والح ــول أندرس ــذا يق ــي ه ــة. وف ــيعية المختلف ــات الش ــه والجماع ــزب الل ــي وح االجتماع
ــي تفــوق فــي حجمهــا أبســط القــرى القائمــة علــى التمــاس واالتصــال المباشــرين )وربمــا  الجماعــات الت

ــت  ــد مارس ــة. وق ــة الدرزي ــن الطائف ــالت ضم ــل للعائ ــأت فصائ ــة، نش ــة الدرزي ــويداء ذات األغلبي ــي الس فف  (9)

العنــف الســلطوي مــن قتــٍل وخطــٍف ومداهمــة ٍونصــب حواجــز وترويــع للمواطنيــن، ولكــن مــن دون طاعــٍة 
ــة. ــة كالطائفي ــة ُمتخّيل ــى هوي ــول إل ــن دون أن تتح ــن م ــس، ولك ــد التقدي ــل ح ــة يص ــع والءٍ للعائل ــة، وم بيروقراطي
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ــٌة.«(10) هــذه القــرى أيًضــا( هــي جماعــاٌت ُمتخّيل
ــط  ــذي يرب ــا ال ــف. فم ــزاب والطوائ ــض األح ــى بع ــق عل ــة ينطب ــة الُمتخّيل ــوم الهوي ــح أن مفه ــن الواض م
ا  ــا ســوريًّ ا مــن خربــة عــواد فــي الجنــوب مــع آخــر مــن خربــة الجــوز فــي الشــمال؟ ومــا يربــط كرديًّ ســوريًّ
ــا أدرك  ــة. ولطالم ــة الُمتخّيل ــرى الهوي ــد أو باألح ــال بالتأكي ــه الخي ــي؟ إن ــي أو إيران ــي أو ترك ــردٍي عراق بك
قروّيــو ســورية أنهــم مرتبطــون بأعضــاء ُغفــٍل لــم تســبق لهــم رؤيتهــم، إن كان علــى مســتوى المنطقــة العربيــة 
أو علــى مســتوى االمتــداد اإلســالمي أو علــى مســتوى اللحمــة الطائفيــة حتــى وإن امتــدت فــي عــدة بلــدان أو 
أمــم. الشــيء الــذي يســاعد علــى فهــم عالقــة دروز ســورية مــع دروز لبنــان وفلســطين والمغتــرب، بتوصيفهــا 

عالقــة طائفيــة تســتمد شــرعيتها مــن هويتهــم الُمتخّيلــة.
لكــن مثــل هــذه األخــّوة والعضويــة هــي التــي مكنــت الكثيــر مــن الســوريين، ال أن َيقتلــوا بعضهم فحســب، 
بــل أن يموتــوا راضيــن فــي ســبيل هــذه التخّيــالت المحــّددة. فالعنــف الســلطوي يتحــول إلــى واجــٍب علــى 

المنتميــن للهوّيــات الُمتخّيلــة مــن أجــل الدفــاع عــن الوطــن واألمــة والقوميــة والديــن والطائفــة.
ــاواة،  ــة، مس ــٍة: دوني ــاالٍت ممكن ــالث ح ــي ث ــا ف ــى بعضه ــبة إل ــع بالنس ــة تتموض ــات الُمتخّيل إن الهوي
ــه. وإذا  ــرة ل ــر مباش ــرة وغي ــٌة مباش ــا نتيج ــلطوي؛ ألنه ــف الس ــب العن ــب تتطل ــذه المرات ــع ه ــوق. وجمي تف
ــذا،  ــه. وله ــته وتغذيت ــتعدة لممارس ــى مس ــا تبق ــف، إاّل أنه ــف العن ــية أن توق ــلطة السياس ــتطاعة الس كان باس
إن وظيفــة الســلطة هــي تحســين قدرتهــا علــى العنــف باســتمرار واالســتعداد للحــرب المقبلــة، حتــى غــدا 
الســلم واألمــن الدولّييــن واإلقليمّييــن والمحلّييــن، نتيجــًة للحــرب. إن مختلــف هــذه الُســَلط ُتمــارس العنــف 
المنظــم وغيــر المنظــم، بدرجــاٍت متفاوتــة الشــدة، ومختلفــة الحجــم، علــى أســاس موازيــن القــوة ومفاعيــل 
الزمــن والمصلحــة مــن جهــٍة، وعلــى أســاس التنظيــم البيروقراطــي مــن جهــٍة ثانيــة، وعلــى أســاس الــوالء 
والعضويــة فــي إحــدى الهويــات الُمتخّيلــة مــن جهــٍة ثالثــة. والنتيجــة جعــل الحيــاة ال تطــاق مــن قتــل األفــراد 

وتعذيبهــم وســجنهم وإجبارهــم علــى النــزوح والهجــرة واليــأس.
والًمالحــظ أن نهايــة الهويــة الُمتخّيلــة، ليســت قريبــة التحقــق، بــل إن االنتمــاء إلــى أمــٍة أو طائفــٍة أو ديــٍن 
هــو تلــك القيمــة التــي تحظــى بأكبــر قــدٍر مــن الشــرعية فــي حياتنــا السياســية. واألمثلــة كثيــرٌة علــى صــراع 

الهويــات الُمتخّيلــة. العــرب واألكــراد، الــدروز والبــدو، العلوّيــة والُســنّة.
ــد  ــة تفتق ــظ أن الطائفي ــا؟ المالح ــف نفهمه ــن كي ــى. ولك ــًة؟! بل ــًة ُمتخّيل ــة هوي ــذه الطائفي ــت ه أليس
للتنظيــم البيروقراطــي واألوامــر البيروقراطيــة، وتكتفــي بمبــدأ الفزعــة، بخــالف بعــض الحــركات والفصائــل 

ــة. ــوالء والبيروقراطي ــة بال ــة الطائفي ــا الهوي ــج فيه ــي تندم ــزاب الت ــات واألح والتنظيم
ــًة  ــوارى ولكــن تظــل كامن ــا. إنهــا تت ــة؟ ال طبًع ــة بحضــوٍر قــوٍي للدول ــة الُمتخّيل هــل تختفــي هــذه الهوي
ــذل  ــد أي ســياٍق مناســٍب لهــا. وتتجســد أخالقياتهــا فــي الحفــاظ علــى تماســكها وب ــٍد عن لتظهــر مــن جدي
الغالــي والنفيــس فــي ســبيل مجدهــا ورفعتهــا. وفــي الــوالء بالــوالدة لهــا كالتضحيــة بالنفــس )الشــهادة(، أو 

قتــل المعتــدي عليهــا.
ونلحــظ تحــواًل فــي األخــالق هنــا؛ فالمثــل األعلــى رمــٌز مــن رمــوز الهويــة كالرســول أو الحســين أو علــي 
أو ســلطان األطــرش أو أوجــالن. ويكمــن الواجــب فــي الدفــاع والهجــوم لتماســك الهويــة. والفضيلــة هــي 

أندرسون، الجماعات المتخيلة، ص52.  (10)
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دراسات محك
العنف السلطوي واألخالق

مجــرد االنتمــاء ألصــٍل مزعــوٍم واالفتخــار بــه. أّمــا الســعادة فهــي ســعادة الجماعــة باســتمرارها وبزيــادة عــدد 
. ئها عضا أ

2. أصٌل أخاقٌي/ سياسٌي يجسده الوالء

ــة  ــاة األخالقي ــٍة. وهــو محــور الحي ــٍة معين الــوالء بحســب رويــس، هــو تفانــي الفــرد الطوعــي تجــاه قضي
ومنبــع الفضائــل كلهــا. حتــى أنــه قيمــٌة أخالقيــٌة بحــد ذاتــه. وفــي هــذا البحــث ضــروب الــوالء ثالثــة: أوهلــا 
الــوالء بحكــم المولــد للهويــة الُمتخّيلــة. وثانيهــا الــوالء بحكــم القناعــة أو المصلحــة أو الخــوف، للجيــش 
ــاِرس  ــواع ُتم ــذه األن ــع ه ــخاصها. وجمي ــة بأش ــلطة الحاكم ــوالء للس ــو ال ــا فه ــا ثالثه ــر. أّم ــد المباش والقائ
العنــف الســلطوي بوصفهــا أدواٍت للســلطة السياســية. ويجــب أاّل نســتقل بــاألداة، فالســلطة مــن دون أدواتهــا 
كالزراعــة مــن غيــر فالحيــن. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األنــواع مــن الــوالء ليســت هــي الــوالء األمثــل، إاّل 
أنهــا ضــروٌب مــن الــوالء القائــم. وعمليًّــا يتصــف الفــرد بالــوالء: »أواًل، إذا كان لديــه القضيــة التــي يتجــه لها. 
ــا عندمــا يعبــر عــن هــذا اإلخــالص والتفانــي للقضيــة،  ــا، عندمــا يهــب نفســه لخدمتهــا طواعيــًة. وثالًث وثانًي

بطريقــٍة عمليــٍة مقبولــٍة، وبخدمــة القضيــة بصــورٍة فعالــٍة ودائمــٍة.«(11)
ــم  ــذي يحك ــر وال ــن البش ــف ع ــس الُمختِل ــز الرئي ــت، مرك ــول، وتح ــا ح ــع منظًم ــور المجتم ــا أن تص كم
ــا. ولذلــك يقــول أندرســون: »بذلــك كانــت ضــروب  ــا وموّجًه ــا وتفاضليًّ ــوالء مركزيًّ ــا، يجعــل مــن ال إلهًي
ــة  ــت الكينون ــدس، كان منب ــاب المق ــل الكت ــم، مث ــرورة ألن الحاك ــة بالض ــة الوجه ــًة ومركزي ــوالء تراتبي ال
ــل  ــيء. كالقت ــل أي ش ــيٍء، وفع ــم أي ش ــيٍء، وتقدي ــر أي ش ــي تبري ــوالء ف ــد ال ــا.«(12) ويتجس ــاًل فيه ومتأص

ــٌي. ــٌب أخالق ــى وواج ــٌل أعل ــوالء مث ــالح. فال ــال والس ــرع بالم ــس والتب ــة بالنف والتضحي
3. أصٌل تنظيمٌي تجسده البيروقراطية)13)

ــس عقالنًيــا علــى إتقــان العمــل وعلــى تنفيــذ األوامــر. ولهــذا، نجــد الطيــار  إن النظــام البيروقراطــي مؤسَّ
الحربــي يلقــي بحمولــة طائرتــه علــى المدنييــن مــن دون شــعوٍر بالذنــب، وال شــعوٍر بالعــار ومــن دون تمييــٍز 
بيــن الخيــر والشــر. واألنكــى مــن كل ذلــك يصاحبــه شــعوٌر بالفخــر والبطولــة، ألنــه قتــل أكبــر عــدٍد وحقــق 
ــاء، لُيظهــر والءه، مــن دون  ــه طاعــًة عمي ــه إتقــان عملــه وإطاعــة قيادات ــٍة للهــدف. وكل مــا علي أفضــل إصاب

تحمــل مســؤولية أفعالــه.
ــن لتســتخدمه كأداة  ــن المدنيي ــا مــن العمــال والموظفي ــدول جيًش ــدى ال ــح ل ــة أصب وبوســاطة البيروقراطي
ــؤولية  ــاب المس ــات وغي ــى المعلوم ــم عل ــة والتكت ــي الطاع ــة ف ــات البيروقراطي ــر أخالقي ــٍع. وتتمظه قم
الفرديــة. وتســود البيروقراطيــة فــي الجيــش والعمــل وتقــدم أكبــر الخدمــات للعنــف الســلطوي مــن خــالل 
إطاعــة األوامــر والقيــام بالمهمــة مــن دون تمييــٍز بيــن هــذه األوامــر إذا كانــت عنيفــًة أو غيــر عنيفــة، طالحــًة أو 

ــذ ثــم اعتــرض« كخــادٍم للعنــف الســلطوي. ــدأ »نّف صالحــة. ويحكمهــا مب

رويس، فلسفة الوالء، ص39.   (11)

أندرسون، الجماعات المتخيلة، ص71.  (12)

ــل  ــيم العم ــاز بتقس ــر )1864-1920(. وتمت ــس فيب ــا ماك ــم واإلدارة أبدعه ــي التنظي ــة ف Bureaucracy  (13) نظري

ومعرفــة الحقــوق والواجبــات مســبًقا، وبالترتيــب الهرمــي وخضــوع الترقيــات والتوظيــف لمعاييــر موضوعية، 
والتدريــب علــى إتقــان العمــل وإطاعــة األوامــر لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن الكفايــة والضبــط واإلنتاجيــة.
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ــة  ــن جه ــلطوي م ــف الس ــب العن ــى تراك ــدٍة، عل ــٍة واح ــي واقع ــل ف ــاًل، تدل ــن«(14) مث ــزرة التضام إن »مج
ــى  ــاف عل ــه أض ــب ألن ــوٍر فحس ــٍد مأم ــس كعب ــن لي ــؤولية، ولك ــه المس ــزرة وتحمل ــب المج ــة مرتك إفرادّي
ــه  ــة والئ ــن جه ــا، وم ــة وتنفيذه ــكرية/ األمني ــر العس ــه لألوام ــة طاعت ــن جه ــخصية، وم ــه الش ــر متعت األوام
للنظــام االســتبدادي، ومــن جهــة هويتــه العلويــة الُمتخّيلــة. إنهــا تنــدرج تحــت العنــف الســلطوي ال الفــردي 

ــا. ــرادي فيه ــي واإلف ــيء الطائف ــن الش ــم م ــى الرغ ــي، عل وال الطائف
ثانًيا: دور المبادئ العقلية في قبول العنف السلطوي وفي تبريره األخالقي

تقتضــي ممارســة العنــف الســلطوي أربــع قضايــا اتخــذت منهــا الدراســات تبريــًرا للعنــف الســلطوي وهي: 
الوســيلة، الغايــة، اإلرادة، النتيجــة. وإذا كنــا ال نســتطيع أن نعــرف الغايــة مــن ممارســة العنــف الســلطوي، وال 
نســتطيع أن نبرهــن علــى اإلرادة والنّيــة إاّل مــن خــالل النتائــج، فســتبقى لدينــا قضيتــان ماديتــان همــا الوســيلة 
والنتيجــة؛ ألنهمــا تنتميــان إلــى دائــرة الموضوعــي ال دائــرة الذاتــي. ومــن هنــا أنتــج الفكــر الســلطوي ثالثــة 

مبــادئ عقليــة أخالقيــة لعقلنــة العنــف الســلطوي وتبريــره.
1. مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«

ــا فــي الترجمــة العربيــة لكتــاب األميــر: »وفــي أعمــال جميــع النــاس، وال ســّيما األمــراء، وهــي  ورد حرفيًّ
حقيقــٌة ال اســتثناء فيهــا، تبــرر الغايــة الوســاطة.«(15) ويمكــن صــوغ هــذه الترجمــة بطريقــٍة أخــرى: الغايــة تبرر 
الوســيلة فــي أعمــال جميــع النــاس، وال ســّيما األمــراء، وهــي حقيقــٌة ال اســتثناء فيهــا. طبًعــا، ال ُيبــَرر العنــف 
الســلطوي بوســاطة الغايــات الكامنــة وراءه؛ ألن ال أحــد يعــرف تلــك الغايــات علــى وجــه الدقــة. فكيــف لنــا 
أن نعــرف الغايــة طالمــا أنهــا تنتمــي إلــى ذهــن أصحــاب القــرار؟! والمذهــل هنــا، اســتخدام وســائل وأدوات 
متقدمــة فــي حــاالٍت ال توجبــه! وهــذا يدفعنــا إلــى الخــروج مــن ربــط الوســائل باألهــداف، ومــن ثــم رفــض 
ــف  ــائل العن ــع وس ــب م ــة تتناس ــاك غاي ــس هن ــي. فلي ــا أراد مكيافيّل ــائل، كم ــاعة الوس ــداف لبش ــر األه تبري
ــل  ــاط بالعق ــد االرتب ــٌة أش ــٌة مرتبط ــٌة وتاريخي ــألٌة واقعي ــائل مس ــع الوس ــات م ــب الغاي ــلطوي؛ ألن تناس الس
ــا  ــل علين ــة العنــف الســلطوي، ب ــة لمعرف ــات العدواني ــى الني ــتند إل ــر الحســابي. ويجــب أاّل نس التناســبي غي
االســتناد إلــى منطــق العنــف الســلطوي نفســه. فالنيــات دخيلــٌة عليــه مثــل األهــداف تماًمــا. إضافــًة إلــى أن 
ــة العنــف  ــٍة، أي العنــف لمجــرد العنــف، ســتقوض عالق ــة مــن العنــف الســلطوي مــن دون غاي وجــود حال
الســلطوي االســتقرائية(16) بالهــدف منــه، أو بالوظيفــة المنــاط بهــا أو بالغايــة المرجــّوة منــه. وانقــالب الوســيلة 
إلــى غايــٍة، وانقــالب الغايــة إلــى وســيلٍة ســيقوض هــذه العالقــة أيًضــا؛ فالغايــة هــي الوســيلة والوســيلة هــي 

الغايــة فــي آٍن. وتؤيــد حنّــة أرنــدت هــذه األفــكار إذ تقــول:
»فالحــال، أن جوهــر العنــف نفســه إنمــا تســّيره مقولــة الغايــة والوســيلة التــي كانــت ميزتهــا الرئيســة، إن 
ــي ال  ــا والت ــي تبرره ــيلة الت ــا الوس ــر أن تتجاوزه ــٌة بخط ــة محاط ــانية، وأن الغاي ــؤون اإلنس ــى الش ــت عل طبق
يمكــن الوصــول إليهــا مــن دونهــا. وبمــا أنــه مــن المســتحيل التنبــؤ، بشــكٍل يحمــل صدقيتــه، بالغايــة المتوخاة 
(14) https://aljumhuriya.net/ar/2022/04/27/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8

%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86/.

نيقوال مكيافيّلي، األمير، خيري حّماد )مترجم(، ط12، )بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 1985(، ص151.  (15)

كما نقض كارل بوبر ونسيم طالب مبدأ االستقراء برؤية حالة واحدة مخالفة.  (16)

https://aljumhuriya.net/ar/2022/04/27/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86/
https://aljumhuriya.net/ar/2022/04/27/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86/
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مــن أي عمــٍل بشــرٍي، ككيــاٍن مســتقٍل عــن وســائل تحقيقــه، مــن الواضــح أن الوســائل المســتخدمة للوصــول 
إلــى غايــاٍت سياســيٍة ترتــدي فــي أغلــب األحيــان، أهميــًة بالنســبة إلــى بنــاء المســتقبل، تفــوق األهميــة التــي 

ترتديهــا الغايــات المنشــودة.«(17)
لنوضح ما سبق:

ــة الرقــة بتاريــخ 4 آذار/ مــارس 2013 كعنــٍف رمــزٍي  أســقط متظاهــرون تمثــال حافــظ األســد فــي مدين
ــد  ــارس 2013، بع ــي 7 آذار/ م ــٍل ف ــكٍل كام ــة بش ــقطت المدين ــا س ــام عندم ــاء رد النظ ــام(18)، فج ــد النظ ض
ثالثــة أيــاٍم فقــط، بإطــالق صاروخيــن أرض-أرض مــن صواريــخ ســكود العابــر للقــارات، مــن اللــواء 155 
فــي القطيفــة بريــف دمشــق، وقــد ســقط أحدهمــا فــي بلــدة معــدان والثانــي فــي بلــدة كفــر محمــد علــي(19). 
هــذا إضافــًة إلــى الطلعــات الجويــة وقصــف البراميــل المســتمر يومًيــا »وال يبــدو أن لــه غرًضــا غيــر االنتقــام 
وتنكيــد عيــش الســكان« كمــا كــرر ياســن احلــاج صالــح أكثــر مــن مــرٍة. والســؤال االســتنكاري هنــا هــو: أيــن 
التناســب بيــن وســيلة النظــام الصاروخيــة/ الجويــة وبيــن غايتــه العقابيــة للرقــة؟! إًذا ال تناُســب بيــن الغايــة 

والوســيلة.
مثاٌل آخر:

عندمــا ُضربــت الغوطــة بالســالح الكيمــاوي فــي 21 آب/ أغســطس 2013، دارت نقاشــاٌت كثيــرٌة 
الســتنتاج أن النظــام االســتبدادي الســوري غيــر مضطــٍر إلــى ضــرب الكيمــاوي، وليــس لــه مصلحــة أو غايــة 
أو هــدف مــن ذلــك، إًذا فهــو لــم يضــرب الكيمــاوي. فمــا الضــرورة التــي دعــت النظــام االســتبدادي لقصــف 
ــر  ــه! وُنذكِّ ــم يفعل ــإن النظــام ل ــه طالمــا ال ضــرورة لذلــك، ف ــن إن ــال بعــض الموالي الغوطــة بالكيمــاوي؟ ق
مثــاًل بتصريــح صالــح مســلم فــي هــذا الســياق(20)، أنــه ال يعتقــد أن الحكومــة الســورية هــي المســؤولة عــن 
ــم  ــد 5ك ــى بع ــق وعل ــرب دمش ــاوي ق ــتعمل الكيم ــا ليس ــس غبًي ــوري لي ــس الس ــاف أن الرئي ــوم. وأض الهج
فقــط مــن الفنــدق الــذي يقيــم فيــه المفتشــون األمميــون، بــل ال حاجــة لــه إلــى اســتعمال الســالح أصــاًل؛ ألن 

ــا. القــوات الســورية هــي المتفوقــة ميدانًي
ســقنا هذيــن المثاليــن لتبيــان أن العنــف الســلطوي فــي ســورية هــو عنــٌف جديــٌد ال تنطبــق عليــه عقالنيــة 
ض فــي الوقــت نفســه مبــدأ  ــة أرنــدت أو ماركــس. وهــو ُيقــوِّ مكيافيّلــي أو ماكــس فيــر أو كاوزفيتــز أو حنّ
ــر بــه؛ وهــذا يعنــي تجــاوز نمــٍط مــن التفكيــر كان قــد اســتقر  الغايــة تبــرر الوســيلة. فلنفكــر إًذا فــي غيــر المفكَّ

فــي الذهــن الســوري وبــات عقبــًة أمــام معرفــة مــا نعيشــه.
إًذا، الغايــة ال تبــرر الوســيلة، ولكــن النتائــج تفعــل وتبــرر العنــف الســلطوي. وهــذا مــا يؤكــده مكيافيّلــي 

فــي كتابــه »المطارحــات« إذ يقــول: »إن النتائــج قــد تبــرر األعمــال التــي تســتحق اللــوم فــي ظاهرهــا.«(21)

حنّة أرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط2، )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص6.  (17)

(18)  https://youtu.be/M4LWchG5A5o 

(19) https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/3/7/.

(20) https://web.archive.org/web/20161102085204/http://ara.reuters.com/article/topNews/.

نيقــوال مكيافيّلــي، مطارحــات مكيافيّلــي، خيــري حّمــاد )مترجــم(، ط1، )بيــروت: المكتــب التجــاري للطباعة   (21)

ــع والنشــر، 1962( ص250. والتوزي

https://youtu.be/M4LWchG5A5o
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/3/7/
https://web.archive.org/web/20161102085204/http://ara.reuters.com/article/topNews/
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ــن  ــة م ــت الغاي ــإذا كان ــة. ف ــٌة للغاي ــيلة خادم ــيلة، وال الوس ــًة للوس ــت خادم ــة ليس ــن أن الغاي ــذا نتبي وبه
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، نبيلــًة أو منحطــًة، فإنهــا ال تبــرر اســتخدام هــذه الوســيلة. أّمــا بالنســبة إلــى 
النتيجــة فهــي تختلــف عــن الغايــة وفــي كثيــٍر مــن الوقائــع تعاكســها. إن النتيجــة تبــرر الوســيلة أو ال تبررهــا. 
ــات. ولهــذا إذا كانــت الحــرب  ــرر العنــف الســلطوي ال الغاي ــي تب ــة هــي الت ــج المتحققــة أو المحتمل فالنتائ
النوويــة وســيلًة، فاحتمــال النتيجــة الكارثيــة علــى الجميــع يردعهــا وال يبررهــا. غيــر أنــه عندمــا رأت الُســلط 
فائــدة ممارســة العنــف العمليــة، تحــول العنــف الســلطوي إلــى نمــوذٍج لالقتــداء بــه ومحاكاتــه. فالنتيجــة قــد 
تشــجع علــى العنــف أو تردعــه. والخــوف الــذي يحدثــه العنــف الســلطوي يولــد الخضــوع لــه. وبمــا أنــه مــن 
غيــر المتــاح تقليصــه، فــإن الخــوف ســيبقى قائًمــا ليــزداد الخضــوع منتًجــا أخالقــه المنحطــة. وهــذا يقودنــا 

إلــى اســتنتاج أن العنــف الســلطوي ُيــدرس بوســائله ونتائجــه ال بغاياتــه ونياتــه.
2. مأثور كاوزفيتز)22)

»الحــرب ال شــيء ســوى اســتمرار السياســة بوســائل أخــرى.«(23) فهــل الحــرب النوويــة امتــداٌد للسياســة؟ 
ــاك نوعــان  ــات إذ يقــول: »هن ــى الني ــه للحــرب عل ــز فــي تحليل ــع، وســنبين لمــاذا. يســتند كاوزفيت ال بالطب
مختلفــان مــن الدوافــع التــي تجعل الرجــال يقاتلــون بعضهــم بعًضــا: المشــاعر العدائية، والنيــات العدائيــة(24). 

يســتند تعريفنــا إلــى النــوع الثانــي طالمــا أنــه عنصــٌر عــام )جامــع(.«(25)
ــًة إلــى كونهــا جامعــة وعامــة، أنهــا هــي التــي تســبب  ــة، إضاف ــات العدواني فضــاًل عــن هــذا، يصــف الني
وجــود المشــاعر العدوانيــة، وال يمكــن تصــور هــذه المشــاعر مــن دون تلــك النيــات. ويــرى أن هــذه النيــات 
العدوانيــة ال تترافــق مــع مشــاعر عدوانيــة غالًبــا. كمــا أنهــا تحولــت إلــى مقيــاٍس ليقيــس بــه تخلــف الشــعوب 
أو تقدمهــا. فالنيــات يحكمهــا العقــل عنــد الشــعوب المتحضرة بينمــا الشــعوب المتخلفــة محكومــٌة بعاطفتها. 
ويــرى، أن الهــدف والغايــة ليســت جــزًءا مــن الحــرب بينمــا الوســائل واألدوات الماديــة ال المعنويــة هــي جزء 
حقيقــي مــن الحــرب. وهــذا تناقــٌض صــارخ. أليســت الغايــة والهــدف جــزء مــن النيــات العدوانيــة؟! ويــرى 
أن مــن طبيعــة الحــرب اســتخدام القــوة القصــوى مــن دون حســاب للضحايــا والدمــار رافًضــا االعتــدال: »إن 

ادخــال مبــدأ االعتــدال فــي نظريــة الحــرب نفســها، ســيقود دائًمــا إلــى منطــٍق غيــر معقــول.«(26)
لقــد تطــورت الوســائل تطــوًرا فــاق الغايــات بمســافاٍت. وفعــاًل، ليســت الحــرب النووية امتــداًدا للسياســة؛ 
ألنهــا لــن تتــرك وراءهــا، إن حدثــت، ال سياســًة وال سياســيين. كمــا أن الحــرب بــأي شــكٍل، كالحــرب األهلية 
والحــرب البــاردة والحــرب علــى اإلرهــاب والحــرب علــى أوكرانيــا، ليســت نتيجــًة للنيــات العدوانيــة. فمــن 

ذا الــذي ال يمتلــك نيــات عدوانيــة؟! إاّل أنــه ال يمتلــك الوســائل التــي تحقــق لــه نياتــه.

كارل فــون كالوزفيتــز وهــو ضابــط بروســي )1780-1831(، درس الحــرب فــي كتــاب اســمه "عــن   (22)

الحــرب"، وقــال فيــه قولــه المأثــور: "إن الحــرب امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى.". والحــرب "ليســت فعــاًل 
ــرى". ــائل أخ ــتمراريتها بوس ــا اس ــة، إنه ــة للسياس ــيلة الحقيقي ــا الوس ــب، ولكنه ــًيا وحس سياس

ــة  ــة العربي ــروت: المؤسس ــم(، ط1، )بي ــي )مترج ــاكر اإلمام ــليم ش ــرب، س ــن الح ــز، ع ــون كارل كالوزفيت ف  (23)

1997(، ص96. للدراســات والنشــر، 
التسويد من النص.  (24)

المرجع نفسه، ص105.  (25)

المرجع نفسه، ص105.   (26)
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وقــد قلــب ميشــيل فوكــو مأثــور كاوزفيتــز؛ إذ قــال إن »السياســة امتــداٌد للحــرب بوســائل أخــرى.«(27) 
وهــذا يعنــي ثالثــة أمــور أساســية: األول هــو أن ممارســة الســلطة -كمــا هــي ال كمــا ينبغــي أن تكــون- مــا 
هــي إاّل عالقــات قــوة »قائمــة علــى الحــرب وبالحــرب«. أّمــا الثــاين فهــو أننــا ال نكتــب ســوى تاريــخ الحــرب 
ــالف  ــرب. وبخ ــن الح ــي إاّل م ــي ال يأت ــرار النهائ ــو أن الق ــث ه ــلم. والثال ــخ الس ــب تاري ــا نكت ــى عندم حت
ــًة أو  ــائل حربي ــون الوس ــرورة أن تك ــن الض ــس م ــن لي ــج، ولك ــائل والنتائ ــداٌد للوس ــة امت ــو، إن السياس فوك

تكــون النتائــج حصيلــة حــرب.
فــي حيــن يــرى إليــاس مرقــص أن »ظهــور السياســة = تراُجــُع الحــرب. الســجال َتغّيــر.«(28) وبمعنــًى مــا 
ــة  ــأ كحال ــذا خط ــخ فه ــل التاري ــر وبمجم ــًى آخ ــن بمعن ــا. لك ــة أثين ــح كحال ــذا صحي ــددٍة ه ــاٍت مح وبلحظ

ســورية. وقــد أكــد مرقــص المعنــى الثانــي أيًضــا:
»لــوال االختــالف لمــا ُوجــدت السياســة. ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب. الحــرب باتــت امتــداًدا لهــا. 
ــمي-األرضي  ــو الكوس ــكاس النم ــرية وانت ــالك البش ــة ه ــت طائل ــى تح ــداد(29). ُينف ــذا االمت ــى ه ــوم ُينف والي

الــذي َتّوَجــه )مــن التتويــج( اإلنســان فقــاده ورْوحنــه )مــن الــروح(.«(30)
، أو أن النمــو هــو  مــن غيــر الواضــح هنــا فيمــا إذا اإلنســان هــو مــن قــاد النمــو وحّولــه إلــى نمــٍو روحــيٍّ
ــا. المهــم، أن اإلنســان أنتــج التقــدم، غيــر أن التقــدم هــو تقــدٌم فــي التدميــر  مــن قــاد اإلنســان وجعلــه روحيًّ
أيًضــا. فتقدَمــت السياســة وتقــدم العنــف أيًضــا وخصوًصــا عندنــا. ويقــول مرقــص مقــًرا بتراجــع السياســة:
ــم  ــنة أو 250، ث ــر األول 200 س ــت. العص ــة تراجع ــر األول، السياس ــد العص ــا، بع ــي تاريخن ــا، ف »عندن
ــه  ــل، أحبط ــي، َفَش ــفي والعقل ــي والفلس ــري الالهوت ــر النظ ــع الفك ــها، م ــروع تأسيس ــا(31). مش ــت فعلًي اختف
المجتمــع، الحالــة، الشــروط، ال الفــرس أو التــرك، وال النصــارى أو اليهــود: هــؤالء )الكتابيــون أو الذميــون( 

ــوع.«(32) ــوا الموض ــوع وليس ــن الموض ــزٌء م ــع ج ــادة، والجمي ــة والقي ــارج السياس خ
ــٌة أحــق. إًذا  ــٍد، وبمعنــى ًمــا عائل ــوٍع جدي ــٌة مــن ن ــٌة إلــى الخــارج. المجتمــع عائل ــا الحــرب منفي فــي أثين
ــا  ــع، وم ــخ والواق ــي التاري ــان ف ــن موجودت ــال إن الحالتي ــق يق ــى. والح ــٍل أعل ــة كمث ــص السياس ــدد مرق يح

ــول: ــميته يق ــى فوكــو مــن دون تس ــا عل ــٍل أعلــى. وتعقيًب ــار إحداهمــا كَمث ــوى اختي ــا س علين
ــداد  ــرب امت ــز: الح ــخ( كالوزفيت ــوار... إل ــرب: الث ــض الع ــد بع ــاق )أقص ــم الرف ــنة 1967، تعّل ــد س »بع
ــيء، ال  ــوا أي ش ــم يتعلم ــة ل ــي لحقيق ــف. ف ــرى، بالعن ــائل أخ ــة بوس ــة السياس ــرب مواصل ــة، الح السياس
ــًة  ــر حماق ــرب. واألكث ــة والح ــدد السياس ــس، بص ــغ ومارك ــي تون ــز وماوتس ــن وانجل ــز، وال ليني كالوزفيت
وضعــوا الحــرب فــوق السياســة، أي قلبــوا أطروحــة كالوزفيتــز! لكــن مــا يهمنــي هنــا هــو أن الرفــاق )والرأي 

ــروت: دار  ــم(، ط1، )بي ــوره )مترج ــزواوي بغ ــي«، ال ــع المدن ــن المجتم ــاع ع ــب الدف ــو، »يج ــيل فوك ميش  (27)

ص43.  ،)2003 الطليعــة، 
ــدد 5،  ــة 2، الع ــة الوطني ــة الثقاف ــهادات، مجل ــا وش ــخ«، قضاي ــون والتاري ــرة الك ــص، »المغاي ــاس مرق إلي  (28)

ص35-34.  ،)1992)

التسويد من عندنا.  (29)

إلياس مرقص، نقد العقانية العربية، ط1، )دمشق: دار الحصاد، 1997(، ص896.  (30)

التسويد من النص.  (31)

مرقص، نقد العقانية، ص897.  (32)
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العــام تحتهــم( يجهلــون أن هــذه األطروحــة الشــهيرة تفتــرض وتقتضــي: ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب، 
بدايــة الحضــارة، الــدول، التاريــخ... إلــخ. ولكــن كان التاريــخ كان(33) فــي منطلقــه تقليًصــا للحــرب بظهــور 
السياســة، فقــد وصــل التقــدم اآلن إلــى واجــب وضــرورة و»حتميــة« حــذف الحــرب تحــت طائلــة فنــاٍء إلــى 
ــجال  ــت الس ــا أقام ــادة! أثين ــة« وح ــا، »دقيق ــٌة تماًم ــدم واضح ــة التق ــا مقول ــا أيًض ــري. هن ــس البش ــاء الجن فن
الجديــر: الجــدل والسياســة، السياســة والديالكتيــك، ضــد »حالــة البشــرية األولــى«، كــون الســجال القديــم: 

ــرب...«(34) الح
ال بــأس مــن نقــاش أطروحــة مرقــص. يربــط مرقــص ظهــور السياســة فــي أثينــا فــي ســياق نقــده للصراعات 
الطبيعيــة واإلنســانية غيــر المثمــرة والعبثيــة. ولكــن هــذا خطــٌأ بّيــٌن، ألن ظهــور السياســة ارتبــط بظهــور القرى 
ــًرا. وعلــى الرغــم مــن الظهــور  ــا كثي ــة قبــل أثين األولــى وبظهــور الحضــارات القديمــة الســومرية والفرعوني
المبكــر للسياســة إاّل أن الحــرب فعليًّــا لــم تتراجــع بــل تقدمــت بوســائلها. فكيــف »تفتــرض وتقتضــي« مقولــة 
كالوزفيتــز، عنــد مرقــص، مقولــة »ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب«، وال ســيما إذا عرفنــا أن المقولــة كانــت 
ــى التقــدم، ولكنهــا قــد تــؤدي  ــه قــد تــؤدي الحــرب إل فــي ســياق عــن الحــرب ال عــن السياســة؟! كمــا أن
إلــى الفنــاء أيًضــا. فكيــف لنــا أن نعــرف فائــدة الحــرب مــن عدمهــا إذا كان مثــل هــذا االقتضــاء الــذي قــال بــه 
مرقــص صحيًحــا؟ فلطالمــا كان تاريــخ البشــر هــو تاريــخ الدفــاع عــن وجودهــم. صحيــح أن المقولــة تحمــل 
فــي طياتهــا أنــه لــو لــم تكــن الحــرب امتــداًدا للسياســة لهلكــت البشــرية، ولكــن هــذا ال يبــرر نقــد مــن لــم 
يســتنتج مثلــه. فكالوزفيتــز درس الحــرب ودعــا إليهــا ألنهــا وســيلٌة ناجعــٌة فــي قهــر األعــداء. ولــم يخطــر 
فــي بالــه أن تتقــدم وســائل الحــرب ونتائجهــا بطريقــٍة تلغــي االمتــداد الــذي افترضــه. ومــع أن الحــرب نّيــاٌت 
ــرب  ــن الح ــة بي ــا العالق ــة، وناقش ــات العدواني ــن الني ــا م ــم يقترب ــو ل ــص وفوك ــر أن مرق ــده، غي ــٌة عن عدواني

والسياســة فحســب، وإن بطريقتيــن مختلفتيــن.
إن الحــرب ليســت واقــع أن البشــر تقتــل بعضهــا؛ أي ليســت مــن شــاكلة أن القوي يقتــل الضعيف والســمك 
الكبيــر يــأكل الســمك الصغيــر، ألن هــذا آليــة طبيعيــة وال تفســر شــيًئا حتــى عنــد دارويــن. فتســتطيع البشــرية 
أن تقتــل بعضهــا بعًضــا آالف الســنين، لكــن هــذا ليــس مــن شــأنه أن يحــدث تقدًمــا. فاالختــالف القائــم فــي 

الحــرب، مــن دون نقيضــه الســالم، لهــو جــزٌء مــن معركــة العقــل مــع اختــالف الحــرب وتكرارهــا.
وكخالصــٍة: إذا تقدمــت األخــالق والسياســة ســيتقلص العنــف الســلطوي؛ ألن وســائله الحديثــة ونتائجــه 
ــة،  ــز األصلي ــن: كالوزفيت ــات كل م ــُتلغى أطروح ــا س ــن هن ــردع. وم ــيتحقق ال ــا، وس ــتتقدم أيًض ــرة س المدم
ــدأ آخــر هــو »االقتصــاد فــي  ــة، ومرقــص العكســية. وسيرشــد السياســة، فــي المســتقبل، مب وفوكــو المقلوب

العنــف الســلطوي«، وهــو بالتضــاد مــع مبــدأ الحــرب امتــداد للسياســة.
3. مبدأ الطاعة البيروقراطي »ّنفذ ثم اعترض«

وهــو مبــدأ عســكري يســود فــي الجيــوش، وال يتطلــب ســوى إتقــان العمــل وتنفيــذ األوامــر بحذافيرهــا. 
ــة  ــر األوامــر المدمــرة. ويختلــط عنــده الخــوف مــن العقوب ــز أث ــٍد مأمــوٍر ال يمي إذ يتحــول الجنــدي إلــى عب
التــي قــد تصــل إلــى اإلعــدام الميدانــي فــي حالــة رفــض األوامــر، مــع الــوالء والطاعــة. وهــذا يعنــي تحويــل 

هكذا وردت في النص وأعتقد أن الصحيح هو: ولكن إن كان التاريخ في منطلقه تقليًصا للحرب...  (33)

مرقص، »المغاير الكون والتاريخ«، ص94-93.  (34)
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الجنــدي إلــى مجــرد أداٍة أو آلــٍة للقتــل. ولكــن فــي حــال قلبنــا المبــدأ أي »اعتــرض ثــم نفــذ«، فأنــه ســيحافظ 
علــى التمييــز بيــن الجيــد والســيئ ويعلــي مــن المســؤولية الفرديــة ويعطــي القناعــة الشــخصية حقهــا.

4. مثاالن على مشكلتي الطاعة والوالء
ــة  ــدد درج ــف تح ــا كي ــيتبين لن ــوالء. وس ــة وال ــر الطاع ــى تغيي ــرب عل ــدرة الح ــراز ق ــن إلب ــوق مثالي نس
العنــف الســلطوي، حــاالت االنشــقاق والــوالء الطائفــي ورفــض تنفيــذ األوامــر. إضافــًة إلــى معرفــة كيــف 

ــا. ــر أو طاعته ــض األوام ــوف رف ــي والخ ــوالء الطائف ــدد ال يح
أ. المثال األول: ظاهرة االنشقاق عن جيش النظام السوري

االنشــقاق هــو تحــوٌل فــي الــوالء، وخــروٌج مــن الجيــش وشــٌق لعصــا الطاعــة البيروقراطيــة ورفــٌض لتنفيــذ 
ــة الُمتخّيلــة )األهــل، الطائفــة(. فقــد اســتند االنشــقاق إلــى  األوامــر. وحــدث مــن أجــل الدفــاع عــن الهوي
والٍء طائفــٍي بعــد اشــتداد العنــف الســلطوي، وليــس إلــى مبــدأي الحريــة والكرامــة. وهــذا ال يعنــي أن الــوالء 
الســابق للمنشــقين كان يرتكــز إلــى أســٍس مبدئيــٍة، وأن طاعتهــم لألوامــر، حتــى فــي أحســن حاالتهــا، كانــت 
ترتكــز إلــى المبــادئ البيروقراطيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ألنهــا كانــت ترتكــز علــى الخــوف أساًســا؛ 
وذلــك ألنــه ال قناعــة عنــد عمــوم الســوريين بالنظــام الســلطوي مــن األصــل. فلــو كان للمبــادئ أي اعتبــاٍر، 

لــكان االنشــقاق ســابًقا لممارســة العنــف الســلطوي.
غيــر أنــه بعــد اســتعار الحــرب نمــى االســتقطاب لحــدوده القصــوى، وصــار االنشــقاق قيمــًة أخالقيــًة فــي 
ــة العنــف الســلطوي.  ــًة فــي نظــر المــواالة وحاضن ــة العنــف الثــوري، بينمــا صــار خيان نظــر الثــوار وحاضن
إاّل أن االنشــقاق قــد مــّر بســياقين فــي الوقــت نفســه، همــا ســياق الثــورة الســورية، وســياق الثــورة المضــادة 
والعنــف الســلطوي. وهــذان الســياقان يبــرران االنشــقاق تبريــًرا عقلًيــا وأخالقّيــا بحكــم الالشــعور السياســي. 
فمــن هــو الجنــدي أو الضابــط الــذي ينفــذ أوامــر القصــف والتدميــر والقتــل واالعتقــال والمداهمــة والتفتيــش 
ــا  ــة البشــر ال تفعــل ذلــك. ولهــذا انشــق البعــض علنً ــه وأهلــه الثائريــن؟! إن أغلبي واالغتصــاب بحــق طائفت
ــاق  ــض االلتح ــن رف ــم م ــم، ومنه ــة العل ــن خدم ــع ع ــن امتن ــم م ــكرية، ومنه ــم العس ــن هويته ــٍد مبرزي وبتح
باالحتيــاط، ومنهــم مــن تــرك الجيــش بهــدوء مــن دون اشــتباكاٍت وذهــب إلــى طائفتــه ليصبــح بأمــان، ومنهــم 

مــن نســج قصًصــا عــن خطفــه... إلــخ.
ــلطوي  ــف الس ــلطوي. فالعن ــف الس ــة العن ــاًدا، كأداٍة لمجابه ــا مض ــّكل عنًف ــقاق ش ــظ أن االنش والُمالح
اســتدعى العنــف الثــوري علــى الفــور. وســرعان مــا تحــوال إلــى وجهيــن لعملــٍة واحــدٍة فــي ممارســة العنــف 
ــة  ــة والطائفي ــة القومي ــن والهوي ــن الوط ــا ع ــل دفاًع ــل أو ُنقت ــة أن َنقت ــي دوام ــع ف ــقط الجمي ــلطوي. وس الس
ــة، أو  ــت المصادف ــا بن ــا ألنه ــٍد به ــل ألح ــارٍة ال فض ــر ُمخت ــاٍت غي ــا لهوي ــا بوالئن ــبب التزامن ــة، أو بس والديني

ــٍذ لألوامــر. ــل وتنفي ــن، أو مجــرد إتقــاٍن لفعــل القت ــر منتخبي لطاعــة أشــخاٍص فــي الســلطة غي
ــق  ــة«، وف ــي »المجرم/الفطيس ــٍة ه ــٍة معاكس ــن ثنائي ــهيد« وبي ــل/ الش ــة »البط ــن ثنائي ــتقطاب بي ــا االس ونم
ــون  ــث أو الل ــرف الثال ــاب الط ــمى بأصح ــا يس ــح م ــأت أطاري ــا. ونش ــبة إليهم ــتقطاب وبالنس ــي االس طرف
ــٌم عندهــم. وهــذا  ــاٍت، وعّدهــم وســًطا بيــن نقيضيــن، وأن الحــل قائ الرمــادي، كخارجيــن عــن هكــذا ثنائي
غيــر صحيــٍح واقعًيــا؛ ألن هكــذا »طــرف ثالــث« ال يمــارس العنــف المنهجــي. وهــو ليــس تركيًبــا للنقيضيــن 
بحســب منطــق هيغــل كمــا ُيعتقــد؛ فالعقــل والتاريــخ همــا اللــذان ينتجــان التركيــب مــن النقيضيــن ال الطــرف 

الثالــث.
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ــذ  ــض تنفي ــي، ورف ــوالء الطائف ــدد بال ــأنه؟ يتح ــن ش ــالء م ــم اإلع ــل أن يت ــقاق قب ــل االنش ــدد فع ــَم يتح ب
األوامــر، والخــوف. فالعســكري ذو الــوالء للطائفــة الُســنّية الــذي لــم ينشــق هــو علــى األغلــب خائــٌف مــن 
ــى  ــدي عل ــي تعت ــر الت ــع األوام ــيظل يطي ــٌف، وس ــي ضعي ــا أن والءه الطائف ــلطوي، كم ــام الس ــات النظ عقوب
أعضــاء طائفتــه، مــع أن االنشــقاق عــن النظــام، علــى الرغــم مــن خطورتــه، يبقــى أســهل مــن االنشــقاق عــن 

الهويــة الُمتخّيلــة. ولكــن الخــوف يحكــم الــوالء حكًمــا ال مفــّر منــه.
المثال الثاني: جيش النظام السوري والحرب ب. 

الجيــش أهــم أداٍة فــي يــد الســلطويين لقدرتــه على ممارســة الحــرب، وهــي أعلى شــكٍل من أشــكال العنف 
الســلطوي. فوظيفــة الجنــدي أن َيقتــل وُيقتــل، وأن يطيــع األوامــر وينفذهــا، إضافــًة إلــى الــوالء واالنضبــاط 
ــٌر مــن عناصــر الجيــش ينفــذون أوامــر القتــل والقصــف البيروقراطيــة. وكان  والقســوة. وقــد ظــل قســٌم كبي

أغلبهــم ينتمــون إلــى هويــٍة علوّيــٍة ُمتخّيلــٍة، وظــل والؤهــم للنظــام الســلطوي علــى أشــده.
ــه األوامــر العســكرية بقصــف مناطــق  لكــن مــا موقــف العلــوي الــذي يخــدم فــي الجيــش فــي حــال أتت
علويــة؟ غالًبــا ســيكون كموقــف الُســنّي المنّشــق برفــض األوامــر وتغييــر الــوالء. عندهــا ســيعيش العســكري 
ــده  ــض عن ــم التناق ــن سيحس ــو م ــوف ه ــش. والخ ــه للجي ــن والئ ــه وبي ــه لطائفت ــن والئ ــا بي ــوي تناقًض العل
لصالــح تنفيــذ األوامــر، إن كان خوفــه أكبــر مــن والئــه. أمــا فــي الحالــة المعاكســة فسيحســم الــوالء األمــَر 

ــح االنشــقاق. لصال
ــف  ــة العن ــرب قم ــا أن الح ــة. وبم ــوالء والطاع ــة ال ــدد حال ــي تح ــي الت ــلطوي ه ــف الس ــة العن إن درج
ــى  ــٌة عل ــرٌب داخلي ــان؛ ح ــرب حرب ــة. فالح ــوالء والطاع ــي ال ــا ف ــاًل ملحوًظ ــدث خل ــا ُتح ــلطوي، فإنه الس
ــى  ــا دامــت درجــات العنــف الســلطوي منخفضــة، تقتصــر عل ــدو. وم ــٌة ضــد الع الشــعب، وحــرٌب خارجي
ــة  ــى درج ــلطوي إل ــف الس ــل العن ــا أن يص ــن م ــتقرٍة. ولك ــٍة مس ــي حال ــة ف ــوالء والطاع ــى ال ــال، يبق االعتق
الحــرب الداخليــة حتــى تنقلــب موازيــن الــوالء والطاعــة، ويصبــح االنشــقاق ورفــض األوامــر فــي درجتــه 
ــقاق  ــل االنش ــوالء وتجع ــة وال ــدة الطاع ــن ش ــد م ــدو تزي ــد الع ــة ض ــرب الخارجي ــة الح ــع أن حال ــا. م العلي
ــة حــرٍب. كمــا أن نتيجــة الحــرب  ــه؛ ألن الشــعب كلــه يكــون فــي حال ورفــض األوامــر فــي أدنــى درجــٍة ل
تحــدد أيًضــا مفهومــي الــوالء والطاعــة. ففــي حالــة النصــر يزيــد الــوالء والطاعــة وفــي حالــة الهزيمــة يزيــد 

ــه 2003. ــي وحّل ــش العراق ــة الجي ــان هزيم ــدث إب ــا ح ــر. مثلم ــض األوام ــقاق ورف االنش
ا: تقليص العنف السلطوي

ً
ثالث

إذا مــا ســألنا أنفســنا الســؤالين التالييــن، ســيتبين لنــا كيفيــة تقليــص العنــف الســلطوي: هــل يســتمر العنــف 
الســلطوي بغــض النظــر عــن الوســائل التــي يســتخدمها؟ ال بالطبــع. هــل يســتمر بغــض النظــر عــن ممارســتنا 
ــن الســؤالين ســيبدأ تقليــص  ــة عــن هذي ــا؟ كال، ال يســتمر. ومــن اإلجاب ــا وطاعتن ــة ووالءن ــا الُمتخّيل لهوياتن
العنــف الســلطوي بواســطة تغييــر المنظــور الــذي ننظــر مــن خاللــه إلــى الــوالء والهويــة والبيروقراطيــة، وعن 
طريقــة تخفيــض وســائله )األســلحة، الجيــوش( قــدر اإلمــكان، وبتقديــم نقــٍد ألخالقياتــه التــي تشــجع علــى 

القتــل.
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دراسات محك
العنف السلطوي واألخالق

1. أتقليٌص بالحرب أم بالسياسة؟
ثمــة طريقتــان لتقليــص العنــف الســلطوي: األولــى بالحــرب، والثانيــة بالسياســة. والطريقتــان متداخلتــان 
تاريخًيــا. غيــر أن تطــور األســلحة، وامتــالك أكثــر مــن طــرٍف لهــا، أدى الحتمــال نشــوب حــرٍب نوويــٍة لهــا 
ــٍة راجعــٍة فــي  ــٍة علــى األطــراف المتحاربــة. وقــد عــزز هــذا طريقــة السياســة بتغذيــة خلفي مــن نتائــج كارثي
تقليــص العنــف. لهــذا ظهــر طريــٌق ثالــث هــو الــردع. وهــو طريــٌق يخلــط بيــن امتــالك وســائل الحــرب وعدم 
اســتخدامها لهــول نتائجهــا. وعلــى الرغــم مــن واقــع أن بعــض حــاالت العنــف الســلطوي لــم تتقلــص ســوى 
ــٍة فــي تقليــص العنــف الســلطوي  بالحــرب، مثــل داعــش، غيــر أنــه علــى المــدى البعيــد كانــت غيــر مجدي
عموًمــا بــل زادتــه. فاإلرهــاب اإلســالمي ولــد الحــرب علــى اإلرهــاب وبالعكــس. وهنــاك طريــٌق سياســٌي 
ــًرا  ــرة تدمي ــرب المدم ــائل الح ــاء وس ــة، أي إلغ ــة والكيماوي ــة والبيولوجي ــلحة النووي ــاء األس ــى إلغ ــو إل يدع
شــاماًل. ولكنــه ُيّصنــع األســلحة التقليديــة وسياســات األمــن القومــي التــي تجعــل العنــف الســلطوي يزدهــر.

ــار  ــم وبعــد انهي ــاردة. ث ــة استرشــد بنمــوذج الحــرب الب ــم مــا بعــد الحــرب العالمي ومــن الالفــت أن عال
االتحــاد الســوفياتي جــادل صموئيــل هنتنغتــون أن النمــوذج اإلرشــادي الــذي سيرشــد السياســة الدوليــة هــو 
»صــدام الحضــارات« أو بمعنــًى آخــر »الحــرب الثقافيــة/ الدينيــة«(35). ومــع حــدث 11 أيلــول/ ســبتمبر عــام 
ــذا  ــا. ه ــى أوكراني ــرب عل ــف الح ــي. واآلن منعط ــوذٍج عالم ــاب كنم ــى اإلره ــرب عل ــتقرت الح 2001 اس

ــرات  ــة. وأن التغيي ــة والمحلّي ــة واإلقليمي ــة الدولي ــم السياس ــت تحك ــا زال ــرب م ــتنتاج أن الح ــى اس ــود إل يق
تقــوم علــى أســاس نتائــج الحــرب. وبمــا أن العنــف الســلطوي يولــد الخــوف، فالحــرب عليــه تولــد الخــوف 
ــورة  ــلحة المتط ــالك األس ــلطوي. إن امت ــف الس ــص العن ــي تقلي ــرب ف ــن الح ــوف م ــاهم الخ ــا، إذ سيس أيًض
ســيتم عالجــه بالــردع. أّمــا امتــالك األســلحة التقليديــة فســيتم التعامــل معــه إمــا بالحــرب أو بالحل السياســي.

2. تقليٌص بالنقد وتغيير المنظور
ــا  ــرًة. إنن ــًة متغي ــا ال عالق ــا حاوًي ــًة وشــوفينيًة واعتبرناهــا بطنً ــا أضيقهــا وأكثرهــا عنصري ــة أخذن مــن الهوي
ننظــر إلــى هوياتنــا الُمتخّيلــة نظــرة تبجيــٍل وتقديــٍس. مــع أن أساســها العاطفــة وعــدم االختيــار. وهــذا ليــس 
دعــوًة إلنكارهــا، بــل دعــوة إلــى فهــم عالقــة العضــو بهويتــه فهًمــا أفضــل. وعندئــذ يصبــح المســلم مســلًما 
أفضــل، والعربــي عربًيــا أفضــل والعلــوي علوًيــا أفضــل، ودعــوة إلــى ربطهــا بالهويــة الوطنيــة. وإلــى تحولهــا 

عــن تمجيــد القتــل والمــوت.
مــن البيروقراطيــة أخذنــا الطاعــة العميــاء وكأنهــا حــدٌث طبيعــٌي ومــا أمامنــا ســوى الخضــوع لــه. وابتعدنــا 
عــن المســؤولية الفرديــة، فتحولنــا إلــى عبــٍد مأمــوٍر ال يميــز بيــن الخيــر والشــر، الحــق واألحــق. إن عالقــة 
الطاعــة والعصيــان والــوالء واالنشــقاق محــددة بالــوالء والخــوف والحــرب. ولهــذا يجــب إضافــة التمييــز 

الشــخصي إليهــا.
ومــن الــوالء أخذنــا الــوالء بالــوالدة دون الــوالء باالختيــار؛ الــوالء لهوياتنــا أو ألشــخاٍص مــن دون الــوالء 

ــا ومبادئ. لقضاي
ــدي،  ــار األب ــي إظه ــة ف ــو اإلرادة، أو الرغب ــوالء ه ــًدا للــوالء: »إن ال ــا جدي ــس تعريًف ــرَح روي ــك اقت ولذلل

ــان(،  ــف )مترجم ــد خل ــود محم ــهوة ومحم ــو ش ــدة أب ــك عبي ــارات، مال ــدام الحض ــون، ص ــل هنتنغت (35)  صموئي

ط1، )مصراتــه: الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع واإلعــالن، 1999(، ص75.   
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قــدر اإلمــكان، أي الوحــدة الواعيــة والشــاملة والمطلقــة للحيــاة، فــي صــورة أفعــاٍل، يقــوم بهــا إنســان أو ذات 
فرديــة.«(36)

ــوالء  ــى ال ــب عل ــب التدري ــم، فيج ــي أفعاله ــي ف ــدي والمتعال ــدون األب ــوالء يجس ــاب ال ــا أن أصح وبم
ــا، وجعلهــا  ــم أرفــع مــن عالمن ــا الــوالء إلــى عال ــة، وعلــى تخفيــض انتمــاء قضاي ــا مبدأي ــاري لقضاي االختي
ملتصقــًة بعالمنــا ودنيانــا وداعمــًة للســلم واألمــن. فالــوالء »هــو إرادة االعتقــاد فــي شــيٍء أبــدٍي والتعبيــر عــن 

ــٍن إنســانٍي.«(37) ــاة العمليــة لكائ هــذا االعتقــاد فــي الحي
ــا  ــبًيا ومرتبًط ــوالء نس ــع ال ــي مواضي ــل ف ــل التفاض ــرٍة تجع ــٍة خاس ــوالء لقضي ــوالءات، وال ــارب ال إن تض
أشــد االرتبــاط بالقضيــة أو الموضــوع. وهــذا يقودنــا إلــى صــراع الــوالءات إذ نالحــظ كثيــًرا مــن الســوريين 
دافعــوا عــن الوطــن، ولكــن مــن دون التمييــز بيــن الوطــن وقائــد الوطــن. أمــا الــوالء الوطنــي المتطــور فيعــد 
ــراد  ــة لألف ــح الخاص ــن المصال ــة وبي ــا لألم ــح العلي ــن المصال ــع بي ــيطٌة يجم ــٌة وس ــه حلق ــل والء، ألن أفض
ــدد  ــلطوية، فيب ــة الس ــة ولألنظم ــوالء للهوي ــز ال ــن تركي ــه. ولك ــع أمام ــرى تتراج ــوالءات األخ ــل ال ويجع
الــوالءات الصغيــرة الرافــدة للــوالء الكبيــر الوطنــي. فــإذا كان الــوالء يعنــي تفانــي الفــرد تجــاه قضيــٍة معينــٍة 
ــرة  ــة الــوالءات الصغي ــة الكبــرى التــي تســتحق الــوالء، وتتجــدد بتغذي ــة تجســد القضي فــإن الوحــدة الوطني

لهــا. وبهــذا يندمــج اإلخــالص مــع الواجــب.
وهكــذا، إن تغيــر المنظــور ال يضحــي بالواقعيــة مــن أجــل األخــالق المجــردة، وال يضحــي بالتحديــدات 
الضيقــة مــن أجــل الواقعيــة. ويزودنــا بإطــاٍر واضــٍح وبســيٍط لفهــم دور الــوالء والطاعــة والهويــة الُمتخّيلــة 
فــي نمــو العنــف الســلطوي. ويميــز بيــن المهــم وغيــر المهــم ويتنبــأ بالميــول المســتقبلية ويــزود مناهضــي 

العنــف الســلطوي بنقــاٍط استرشــاديٍة.
خاتمة

ــف  ــيتقلص العن ــة س ــالق والسياس ــت األخ ــة: إذا تقدم ــه المؤقت ــن فرضيت ــق م ــث أن يتحق ــاول البح ح
الســلطوي. ولكــن تبيــن أنهــا ليســت عالقــًة علمّيــًة؛ فــال هــي إحصائيــة اســتندت إلــى إحصــاءات، وال هــي 
ــر  ــي األم ــا ف ــاالت. وكل م ــع الح ــى جمي ــق عل ــٌة لتنطب ــٌة كلي ــي عالق ــٍم، وال ه ــكٍل دائ ــر بش ــٌة لتظه ضروري
أنهــا مجــرد إمــكاٍن أو عالقــٍة احتماليــٍة قــد تتحقــق بــإرادة البشــر. فمــن الممكــن للوقائــع أن تكــون بخــالف 
ــٍل أعلــى ُمرشــد. فالسياســة ال تتحــرك فــي ضــوء الحقائــق  مــا هــي عليــه، والخيــار قائــم لتحويلهــا إلــى مث

ــا. ــة دائًم العلمي
ــٌث لتقليــص العنــف  ــٌق ثال ومــن دراســة العالقــة بيــن وســائل العنــف الســلطوي وبيــن نتائجــه تبيــن طري
الســلطوي والحــد مــن انتشــاره هــو الــردع. وهــذا يعــزز الحــل السياســي علــى حســاب الحــرب، ولكــن هــذا 
ليــس معنــاه أن الحــل السياســي هــو مــن سيســود فــي المســتقبل القريــب والمتوســط، وأن الحــرب التقليديــة 
ــلطوي«  ــف الس ــي العن ــاد ف ــل »االقتص ــرى مث ــادئ أخ ــرت مب ــة ظه ــادئ العقلي ــد المب ــن نق ــتختفي. وم س
ــة والوســائل والنتائــج.  ــة واألخالقي و»النتيجــة تبــرر الوســيلة« و»اعتــرض ثــم نفــذ«. وقــد فرضتهــا العقالني

رويس، فلسفة الوالء، ص189.  (36)

المرجع نفسه، ص190.  (37)
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دراسات محك
العنف السلطوي واألخالق

وباالســتناد إليهــا ســيكون ثمــة مؤشــراٌت إلــى أن المســتقبل ســيميل لمصلحــة الحــل السياســي. وهــذا كفيــٌل 
بعــدة مســائل منهــا:

ــاد  ــًة. وإرش ــل تكلف ــدود واألق ــروري والمح ــى والض ــد األدن ــلطوي بالح ــف الس ــة العن ــه ممارس توجي
عمليــات االســتعداد للحــرب والهجــوم والدفــاع والمقاومــة، والســعي المتــالك األدوات والوســائل وإنفــاق 
وزارات الدفــاع وشــن الحــروب. وتشــجيع ســحب القــوات العســكرية مــن بقــاٍع مختلفــٍة بالعالــم وتقليــل 

ــكري. ــل العس التدخ
إاّل أن العنــف الســلطوي التقليــدي ســيبقى ليظهــر بيــن الفينــة واألخــرى. وذلــك لتوافر وســائله واالســتفادة 
مــن نتائجــه، ولــدوام الالشــعور السياســي فــي قهــر الهويــات الًمتخّيلــة، والســتمرار أخــالق الــوالء والطاعــة 

علــى حالهــا الموصوفــة آنًفــا.
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم. 1

إلياس البراج. 2

آالء المحمد. 3

آندي فليمستروم. 	

بشرى البشوات. 5

ال. 6
ّ

حسام عت

حواس محمود. 7

خولة سعيد. 8

راتب شعبو. 9

سامر عباس. 10
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ّ
منذر بدر حل
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هدى أبو نبوت. 23


