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هذا العدد
العدد السادس من (رواق ميسلون)

السلطة والعنف
وحــارضا
تنــاول العــدد الســادس مــن جملــة (رواق ميســلون) موضو ًعــا حمور ًيــا
ً
يف حيــاة شــعوب املنطقــة العربيــة هــو «الســلطة والعنــف» ،فعــى الرغــم مــن كونــه
مطروحــا بكثافــة ّإل أنــه اكتســى أمهيــة إضافيــة بعــد انطــاق الربيــع العــريب
موضو ًعــا
ً
يف أواخــر عــام  2011بحكــم احلضــور الكثيــف للعنــف الســلطوي ور ّدات الفعــل
ً
فضــا عــن
العنفيــة مــن اجلامعــات الدينيــة واملذهبيــة أو اإلثنيــة أو األيديولوجيــة،
دخــول العنــف اخلارجــي عــى خــط الرصاعــات السياســية يف بلــدان عربيــة عديــدة،
موجهــا مــن الــدول أو مــن اجلامعــات املرتبطــة هبــا مذهب ًيــا أو قوم ًّيــا.
ســواء أكان عن ًفــا
ً

كانــت افتتاحيــة العــدد التــي كتبهــا راتــب شــعبو بعنــوان (ســلطات العنــف ،أو
الشــرعية المســتمدة مــن العنــف) ،طــرح وناقــش فيهــا عــد ًدا مــن األســئلة المهمــة
ٍ
تأسســت علــى العنــف أن
المتع ِّلقــة بالســلطة والعنــف« :كيــف يمكــن لســلطة َّ
ٍ
ٍ
لســلطة
لســلطة تقــوم علــى اإلرادة العامــة؟ أو باألحــرى هــل يمكــن
تؤســس
ِّ
تأسســت علــى العنــف (أي اســتلمت مقاليــد الســلطة بالعنــف) أن تتحــول إلــى
َّ
ٍ
ٍ
ســلطة خاضعــة لــإرادة العامــة؟ هــل لمــن حــاز الســلطة بالعنــف أن يتنــازل عنهــا
ـة سـ ٍ
لمصلحــة آليـ ٍ
ـلمية إلنتــاج الســلطة يمكــن أن تفضــي إلــى إقصائــه هــو نفســه عــن
الســلطة؟ بــكال ٍم آخــر ،كيــف يمكــن كســر حلقــة العنــف المتوالــدة ،وهــل يمكــن
كســرها بالعنــف؟» ،وانتهــى إلــى أن «المســار الــذي يجــب علــى مجتمعاتنــا الســير
فيــه هــو مســار قطــع العالقــة بيــن الشــرعية والعنــف ،فــا تبقــى القــوة وامتــاك
ـدرا للســلطة وللشــرعية .هــذا يعنــي إعــادة االعتبــار للجــدوى
وســائل العنــف مصـ ً
السياســية لألفــكار والبرامــج والتوجهــات ولمــدى تمثيلهــا الشــعبي ».ألن أولئــك
«الذيــن يغلقــون بــاب السياســة والفكــر السياســي» إنمــا «يفتحــون بــاب العصبيــات
مــن كل األصنــاف ،ويفتحــون بــاب تفتــت المجتمــع وضيــاع طاقاتــه وبــؤس أهلــه».

وفــي بــاب الدراســات والبحــوث ،كتــب محمــد بــن الطيــب بح ًثــا بعنــوان
ـوف فــي مواجهــة العنــف والتطـ ّـرف» ،حــاول فيــه تأكيــد
«الســلطة الروحيــة للتصـ ّ
ٍ
وجــوه مــن الســلطة
التطــرف ،واإلبانــة عــن
دور التصــوف فــي مواجهــة أدواء
ّ
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تؤهلــه لمقاومــة العنــف ،وذلــك ببيــان قيمــة التصــوف وعظيــم
الروحيــة للتصــوف ّ
ـرارا مــن أهلهــا
منزلتــه ،وأ ّنــه ليــس كمــا يظـ ّن كثيـ ٌـر مــن النــاس عزو ًفــا عــن الدنيــا وفـ ً
ٍ
جهــل وتخ ّل ٍ
ٍ
ً
وخرافــة و َد ْروشــة.
ــف
واعتــزال لشــؤونها ،وعنــوان

وقــدَّ م شــوكت غــرز الديــن دراســة بعنــوان «العنــف الســلطوي واألخــاق»،
ٌ
قابــل للوصــف .فهــو «ممارســ ٌة
داخلــي
منطــق
أكّــد فيهــا أن للعنــف الســلطوي
ٌ
ٌ
منظمــ ٌة قوامهــا وســائل وأهــداف وإرادة ونتائــج .ولهــذا ،فــإن منطقــه الداخلــي
محكــوم بالوســائل المســتخدمة أساســا مــن جهـ ٍ
ـة أولــى ،وبالنتائــج المتحققــة مــن
ً
ُ
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
جهـ ٍ
ـة ثانيــة .ومــن جهــة ثالثــة بالممارســين لــه كالســلطات أو األنظمــة المســتبدة أو
ـق مــن
المتخ ّيلــة) الطائفيــة والقوميــة واإلســاميةّ .إل أنــه متعلـ ٌ
الــدول ،أو (الهويــات ُ
ـة رابعـ ٍ
جهـ ٍ
ـة بأخالقيــات ٍّ
المتخ ّيلــة) ،ومركزيــة (الــوالء)،
كل مــن تماســك (الهويــة ُ
والطاعــة العميــاء (البيروقراطيــة) .وأمــا بالنســبة إلــى ارتباطــه بالغايــات واإلرادة
ٍ
عنــف طبيعــي ،أو
والنيــات والنزعــة العدوانيــة الطبيعيــة والنفســية ،وكأنــه مجــرد
ـات نبيلـ ٍ
ـون ،أو غايـ ٍ
ـرض نفســي أو جنـ ٍ
مـ ٍ
ـة تبـ ِّـرر ال أخالقيــة الوســائل ،فهــو ارتبـ ٌ
ـاط
ضعيــف».
ٌ

فيمــا كان بحــث الزهــراء ســهيل الطشــم بعنــوان «الســلطة والعنــف فــي الفكــر
تعرضــت فيهــا إلــى
الغربــي؛ نمــاذج مــن المرحلــة المعاصــرة :فوكــو وبورديــو»ّ ،
مســار التنــاول الفكــري النقــدي لموضوعــة العنــف والســلطة فــي الفلســفة الغربيــة
ّ
ويتوخــى البحــث بصــورة
المعاصــرة ،ســواء أكانــت فلســف ًة سياســي ًة أم اجتماعي ـ ًة.
رئيســة «إظهــار عالقــة التــازم والوحــدة بيــن الســلطة والعنــف عبــر التاريــخ،
وتوضيــح صيــغ العنــف الالمرئيــة» ،باالرتــكاز علــى مــا قدّ مــه كل مــن ميشــيل فوكــو
وبييــر بورديــو مــن أفــكار ،ألن دراســة أي ظاهـ ٍ
ـرة فــي ســياقاتها التاريخيــة يســاهم
فــي توضيحهــا وإجــاء الغمــوض عنهــا.

أمــا آنــدي فليمســتروم ،فكانــت دراســتها بعنــوان «صناعــة االرهــاب -العوامــل
التفســيرية إلرهــاب الدولــة والجماعــات واألفــراد» ،حاولــت فيهــا استكشــاف
ـتقرارا
ظاهــرة اإلرهــاب فــي منطقــة الشــرق األوســط بوصفهــا المنطقــة األقــل اسـ ً
علــى مســتوى العالــم ،وبحكــم أنهــا اليــوم فــي صــدارة المناطــق الموســومة
بإنتــاج اإلرهــاب ،وفــي هــذا الســياق تناولــت عــد ًدا مــن النقــاط األساســية؛ إيجــاد
تمييــز واضــح بيــن اإلرهــاب وحــركات التحــرر الوطنــي علــى مســتوى العالــم،
استكشــاف العالقــة بيــن اإلرهــاب والديــن ،الحــركات اليســارية فــي العالــم
وعالقتهــا باإلرهــاب ،اإلرهــاب الفــردي واإلرهــاب الجماعــي وإرهــاب الــدول،
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كلمة التحرير
أســباب اإلرهــاب :الحــروب واالســتعمار والتفرقــة العنصريــة ،أســباب اقتصاديــة
منتجــة للفقــر والختــال موازيــن العدالــة االجتماعيــة ،وأســباب سياســية تــؤدي
إلــى غيــاب الحريــات وانتهــاك حقــوق اإلنســان ،وأســباب ثقافيــة اجتماعيــة،
وأســباب نفســية .ووضعــت فــي نهايــة دراســتها بعــض المقترحــات والتوصيــات
العامــة التــي تهــدف إلــى تحديــد الكيفيــة األمثــل لمعالجــة ظواهــر اإلرهــاب ،ســواء
علــى مســتوى األفــراد أو المجتمعــات أو الــدول.

وفــي بــاب مقــاالت الــرأي ،كتــب ســائد شــاهين مقالــة بعنــوان «مــا بيــن الصــراع
نموذجــا» ،ر ّكــز فيهــا علــى ضــرورة البحــث
السياســي والعنــف السياســي؛ ســورية
ً
فــي مفهو َمــي الصــراع السياســي والعنــف السياســي ،وفــك االلتبــاس الذي يشــوبهما
ـة عنيفـ ٍ
ـددة ،وذلــك عندمــا يدخــل الصــراع السياســي إلــى مرحلـ ٍ
ـات محـ ٍ
فــي لحظـ ٍ
ـة،
وتعجــز أطــراف العمليــة السياســية ونخبهــا عــن الوصــول إلى تسـ ٍ
ـويات للمشــكالت
المطروحــة ،أو عندمــا تنقلــب ســلط ٌة علــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة
التــي تنظــم عالقــة الســلطة مــع المجتمــع وتمثيالتــه ،مــع األخــذ فــي الحســبان أن
مــا يجمــع بيــن العنــف السياســي والصــراع السياســي ،أن كليهمــا يســعى لتحقيــق
ٍ
ً
ٍ
مثــال نموذج ًيــا
سياســي محــدَّ د ،ورأى فــي ســورية مــا بعــد االســتقالل
هــدف
للبحــث فــي المفهوميــن ،إذ عايشــت الحيــاة السياســية الســورية النمطيــن بالحيثيــات
التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــو ٍم.

وكتــب إليــاس البــراج مقالــة بعنــوان ««العنــف المــوازي» ضــدّ االحتجاجــات
ّ
تضخــم ظهــوره فــي
اهتمــت تحديــدً ا بعنــف الســلطة الــذي
الشــعبية والثــورات»ّ ،
الســنوات األخيــرة وتحديــدً ا منــذ  2011فــي العالــم العربــي ،ور ّكــز بصــورة خاصــة
ـات محســوب ٌة على
علــى العنــف الظاهــر العلنــي الــذي قامــت وقــد تقــوم بــه مجموعـ ٌ
الســلطة خــال الثــورات واالنتفاضــات ،وهــو مــا دعــاه بـــ «العنــف المــوازي» الذي
ـوبة عليهــا ،ولكنهــا غيــر مرتبطـ ٍ
ـات محسـ ٍ
تمارســه الســلطة عــن طريــق مجموعـ ٍ
ـة بهــا
رســميا ،بأســماء تختلــف مــن بلـ ٍ
ـد إلــى آخــر ،لكنهــا تتمتــع بخصائــص متقاربــة.
ً
بينمــا كتبــت كوثــر الــردادي مقالــة بعنــوان «العنــف بيــن الن ِ
َّبــذ المجتمعــي
ّ
والتّشــريع السياســي :أيهمــا الواقــع فــي تونــس؟» ،سـ ّلطت فيهــا الضــوء علــى عــددٍ
ُّ
مــن المفاهيــم المركزيــة مثــل الدولــة والســلطة واالنتقــال السياســي /الديمقراطــي،
وناقشــت مســألة تضاعــف وتيــرة العنــف مجتمع ًيــا وسياس ـ ًيا بعــد الربيــع العربــي،
ـي تمــر بــه عــدة ٍ
خصوصــا فــي ظــل انتقـ ٍ
ـال ديمقراطـ ٍ
دول فــي المنطقــة العربيــة مثــل
ً
ّ
تونــس.
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وفــي بــاب تجــارب نســوية ،كتبــت بشــرى البشــوات مقالــة بعنــوان «فــي العنــف
السياســي ضــد المــرأة /هوامــش» ،رأت فيهــا أن «العنــف ضــد المــرأة عامــة والسياســي
منــه بوجــه خــاص هــو الشــكل األكثــر تعقيــدً ا باعتبــاره عن ًفــا أوالً ،وهــو موجــه ضــد
المــرأة ألنهــا امــرأة ،أي ألنهــا شــخص متمايــز جنســ ًيا ....مــا يعنــي أننــا فــي صــدد
ً
فضــا عــن كونــه عن ًفــا مــع
نــوع مــن العنــف المركــب الــذي ينطــوي علــى التمييــز
أيضــا شــكل ناعــم مــن العنــف ».وقدّ مــت آالء المحمــد فــي
فهمنــا بــأن التمييــز هــو ً
مقالتهــا «العنــف السياســي ..السياســيات ومحــاوالت اإلقصــاء» ركّــزت فيهــا علــى
أن حيــاة النســاء السياســيات أو العامــات فــي الشــأن العــام «ال تخلــو مــن التحديــات
والعقبــات ،وغال ًبــا مــا يقعــن فــي صدامــات مــع أفــراد مناهضيــن لوجودهــن ،ال يتوانون
عــن اســتخدام أي تكتيــك أو أســلوب مــن شــأنه أن ينفــر النســاء مــن هــذه المجــاالت
ويدفعهــن لالنســحاب منــهّ ».
ولخصــت هــدى أبــو نبــوت رؤيتهــا فــي مقالتهــا «أنــا
امــرأة ..زوجــة وأم ..وأحلــم بــأن أكــون رئيســة الجمهوريــة الســورية» ،بقولهــا «عنــدي
إيمــان راســخ بــأن جــذور العنــف الــذي نتعــرض لــه كنســاء يبــدأ مــن الجهــل ،جهــل
النســاء بذواتهــن وحقوقهــن وقدرتهــن علــى التغييــر ،تطبيــع النســاء مــع العنــف ومــع
التصغيــر ومــع األدوار النمطيــة ،عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد ،إبعــاد
النســاء عــن الحيــاة العامــة ».وأ ّكــدت علــى أن «المعرفــة هــي الطريــق الوحيــد للتمــرد
علــى كل المســ ّلمات التــي ســجنتنا داخــل أجســادنا ،فإمــا نحــن أدوات جنســية أو
أمهــات تقــف الجنــة تحــت أقدامنــا».

حــوارا حــول «الســلطة والعنــف»
وفــي بــاب الحــوارات ،أجــرت نــور حريــري
ً
تحصــل علــى
ساســي ،وهــو كاتــب وباحــث وروائــي تونســي ّ
مــع الدكتــور ســمير ّ
الدكتــوراه فــي اللغــة واآلداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس األولــى ،مــن
مؤلفاتــه :مشــروعية الســلطة فــي الفكــر السياســي اإلســامي ،خيــوط الظــام (روايــة)،
مؤخــرا فــي حزيــران /يونيــو 2022 /كتــاب
بيــت العناكــش (روايــة) ،وصــدر لــه
ً
(الدعــاء والسياســة؛ تحريــر الفضــاء العــام فــي اإلســام) عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة
والترجمــة والنشــر.
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ساســي «كيــف يمكنــك إقنــاع
فــي هــذا الحــوار المهــم ،يتســاءل الدكتــور ســمير ّ
ٍ
بــأن الالعنــف الغانــدي ً
جــزء منــه ّ
مثــا يصلــح لتغيــر نظــا ٍم يقتــل شــعبه
مجتمــ ٍع أو
ٍ
ٍ
بالبراميــل المتفجــرة ،أو يعــدم النــاس مــن دون محاكمــات عادلــة ،أو يتبــع سياســة
ٌ
كفيــل بخلــق
العقوبــات الجماعيــة ضــد خصومــه ،وأن الفعــل المدنــي والحقوقــي
ـلطة مضـ ٍ
سـ ٍ
ـادة لســلطة القمــع القائمــة ،ويمكنــه خلخلــة بنيــة هــذه الســلطة بممارســة
نشـ ٍ
ـص خـ ٍ
ـي خالـ ٍ
ـاط مدنـ ٍ
ـال مــن العنــف؟!» ،لكنــه يجيــب عــن هــذا الســؤال /المشــكلة

كلمة التحرير
الــذي يف ِّكــر فيــه معظــم أبنــاء المنطقــة العربيــة «يبــدو هــذا مــن بــاب الخيــال السياســي،
ـس إلبــداع الحلــول ،وأعتقــد أن
ـاب رئيـ ٌ
ـم ،ألن الخيــال بـ ٌ
نعــم هــو كذلــك ،وهــذا مهـ ٌ
نقــص الخيــال لــدى نخــب الفعــل السياســي فــي مجتمعاتنــا هــو مــا أفقــر المنطقــة،
وحرمهــا مــن حلـ ٍ
ـول خــارج حلــول العنــف ».ويؤ ِّكــد أننــا «نحتــاج إلــى عمـ ٍ
ـل ثقافـ ٍ
ـي
ٍ
كبيــر ،بهــدف تخليــص قــادة المجتمــع المدنــي والفاعليــن عمو ًمــا مــن
وإعالمــي
رواســب العنــف فــي أنفســنا».

ضــم العــدد دراســتين؛ األولــى بعنــوان «
أمــا فــي بــاب الدراســات الثقافيــة ،فقــد
َّ
ـي» ،كتبهــا فــادي أبــو ديــب ،وناقــش
الديــن ودور الرمــوز الغريزيــة فــي الالوعــي الجمعـ ّ
فيهــا آراء عالــم النفــس النمســاوي فيكتــور فرانــكل مــن خــال كتابــه «بحــث اإلنســان
عــن المعنــى األســمى» ،وانتقاداتــه إلــى نظــرة كارل يونــغ للديــن ،إذ إن فرانــكل يبايــن
بيــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة علــى «الالوعــي الروحــي» أو «اللــه الالواعــي»
ونظــرة يونــغ القائمــة علــى «الالوعــي الجمعــي» ،والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل
إلــى رؤيــة فرويــد للديــن بوصفــه شـ ً
ـزي
ـكل مــن األشــكال الجمعيــة للســلوك الغريـ ّ
عنــد اإلنســان.

القســام بعنــوان «المثقفــون الســوريون
أمــا الدراســة الثانيــة فكانــت لـــ ماركــوس ّ
والغــرب» ،وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا مــن جهــة أولــى تناولــت مفاهيــم
ومتكــررة فــي الثقافــة العربيــة مثــل «الحضــارة العربيــة»
ومصطلحــات تُعــدّ بديهيــة
ِّ
أو «الحضــارة اإلســامية» ،أو «الحضــارة العربيــة اإلســامية» ،واإلســام الحقيقــي
أو اإلســام الصحيــح ،ومــن جهــة ثانيــة فــي مناقشــة عالقتنــا بالغــرب األوروبــي،
خصوصــا بعــد تزايــد أعــداد المثقفيــن العــرب /المســلمين المهاجريــن فــي أوروبــا،
ً
ـوه إلــى فروقــات بيــن المثقفيــن باســتحضار مــا كتبــه هشــام شــرابي
وفــي هــذا الســياق نـ َّ
فــي هــذا الشــأن ،وأشــار إلــى خاصيــة «الشــلف التأويلــي» التــي تم ِّيــز تعاطــي كصيــر
ـتحضرا مــا
مــن المثقفيــن مــع المشــكالت الفكريــة والسياســية المطروحــة عليهــم مسـ
ً
كتبــه ياســين الحافــظ فــي أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين.

وفــي بــاب اإلبداعــات والنقــد األدبــي ،قــدّ م حســام ع ّتــال قصــة قصيــرة بعنــوان «
الرمــز» ،وكتــب شــفيق صنوفــي قصــة قصيــرة بعنــوان (حــر طليــق) ،وكتبــت شــيرين
عبــد العزيــز قصــة قصيــرة جــدًّ ا بعنــوان (وحيــدة وأســماء كثيــرة) ،وقــدَّ م ســامر عبــاس
أيضــا قصــة قصيــرة بعنــوان (تاريــخ الحجــوم).
ً

وفــي بــاب الترجمــات ،ترجمــت فاتن أبــو فارس دراســة مهمــة بعنــوان Robespierre

( or the “Divine Violence” of Terrorروبســبير أو «العنــف اإللهــي» لإلرهــاب)
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بقلــم الفيلســوف ســافوي جيجــك  ،Slavoj Zizekتتنــاول المكانــة التاريخيــة للثــورة
الفرنســية ،وموقــع العنــف فيهــا.

وفــي بــاب مراجعــات وعــروض الكتــب ،قدَّ مــت ليلــى عبــد الحميــد قــراءة فــي
كتــاب «العنــف السياســي؛ العوامــل الماديــة واأليديولوجيــة والســيكولوجية» لمؤ ِّلفــه
طــارق رشــاد محمــود .وقــدَّ م حــواس محمــود قــراءة فــي كتــاب «االنتقــال الــى
الديموقراطيــة ،مــاذا يســتفيد العــرب مــن تجــارب اآلخريــن؟» لمؤ ِّلفــه الدكتــور علــي
الديــن هــال .وقدَّ مــت خولــة ســعيد قــراءة فــي كتــاب « العنــف السياســي» مــن تأليــف
نشــوى محمــد.

وفــي بــاب الوثائــق ،نُشــر تقريــر «المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملــف الســوري
لحقــوق اإلنســان أمــام األمــم المتحــدة» ،الــذي أصــدره مركــز القاهــرة لدراســات
حقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا ،ورابطــة
عائــات قيصــر ،وتحالــف أســر األشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة
اإلســامية  -داعــش ،وعائــات مــن أجــل الحريــة ،ومبــادرة تعافــي  ،وهــو تقريــر
حقوقــي ُقــدِّ م إلــى األمــم المتحــدة حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،وذلــك
فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملــف الحقوقــي للجمهوريــة العربيــة الســورية
أمــام األمــم المتحــدة ،ونُشــر التقريــر فــي موقــع مركــز القاهــرة فــي  12شــباط /فبرايــر
.2021

هــذه هــي موضوعــات العــدد الســادس مــن مجلــة (رواق ميســلون) التــي حاولــت
أن تتنــاول مســألة الســلطة والعنــف مــن جوانــب وزوايــا متنوعــة كونهــا أصبحــت
مفتوحــا علــى الخــراب
مســألة مركزيــة وحاضــرة بقــوة ،وألن مصيــر المنطقــة ســيكون
ً
ـتمرت الســلطات بالتعبيــر عــن نفســها من خــال العنف فحســب،
والمجهــول إذا مــا اسـ ّ
ويمكــن لمعالجتهــا بصــورة عقالنيــة ،مــن جانــب النخــب الثقافيــة والسياســية فــي
خصوصــا ،أن تــؤدي إلــى فتــح البــاب أمــام نمــو تيــارات ســلمية ديمقراطيــة
المنطقــة
ً
تضــع خطــوة أولــى فــي طريــق التخ ّلــص مــن االســتبداد بأشــكاله كافــة ،والدفــع باتجــاه
تقــدم شــعوب ودول المنطقــة.
هيئة التحرير
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االفتتاحية

سلطات العنف
أو الشرعية المستمدة من العنف
راتب شعبو

مائي ( 30/21سم)

أرواح الليل  -منذر بدر حلوم

االفتتاحية

االفتتاحية

سلطات العنف
َّ
أو الشرعية المستمدة من العنف
راتب شعبو
كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف  ،2014أمضــى
فــي ســجون النظــام الســوري  16ســنة ( ،)1999 - 1983خــرج منهــا
مجـ ً
ـردا مــن حقوقــه المدنيــة ،تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب ،صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن
مــدة الســجن بعنــوان (مــاذا وراء هــذه الجــدران) ،وكتــاب يتنــاول
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة (دنيــا الديــن اإلســامي
األول) ،وكتــاب (قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية) ،لــه
ترجمــات عــن اإلنكليزيــة ،ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
ـورا فــي مجتمعنــا .نقصــد هنــا
كان العنــف العــام ،وال يــزال ،المــادة األكثــر حضـ ً
ـي ،ونحــاول فصلــه ،قــدر اإلمــكان ،عــن الحــروب أو الغــزوات أو
العنــف الداخلـ ّ
مؤشــر
التدخــات العســكرية أو األمنيــة الخارجيــة؛ والحضــور الطاغــي للعنــف
ٌ
ـس علــى اســتعصاء مشــكلة الســلطة السياســية فــي مجتمعنــا ،أو باألحــرى مؤشـ ٌـر
رئيـ ٌ
ً
علــى أنــه ال تــزال الســلطة السياســية مشــكلة معقــدةً ،بــل ال تــزال هــي المشــكلة
األولــى ،ســواء فــي ســوء إدارتهــا البلــد بســبب تهميــش البعــد الوطنــي فيهــا ،أو فــي
ســدّ ها أفــق التغيــر ،األمــر الــذي يحـ ّـرض علــى توســل العنــف المضــاد للســلطة
ـروف أن
بهــدف تغييرهــا ،أي يســتدعي اللجــوء إلــى العنــف «غيــر الشــرعي» .ومعـ ٌ
هــذا العنــف يتحــول ،إذا نجــح فــي حيــازة الســلطة ،إلــى «عنـ ٍ
ـف شـ ٍ
ـرعي» أو «عنــف
ّ
ٍ
ٍ
ـتنفرا كــي يتصــدى لــكل عنــف آخــر يســعى
دولــة» ســيبقى علــى طــول الخــط مسـ ً
ألن يصبــح بــدوره «شــرع ًيا».

الواقــع أن كالم ماكــس فيبــر عــن العنــف الشــرعي يتعثــر حيــن نســتخدمه فــي
ـورا فاعـ ً
ـم ال تحــوز الســلطة
ـا ،ومــن ثـ ّ
مجتم ـ ٍع ال تحــوز فيــه اإلرادة العامــة حضـ ً
السياســية فيــه شــرعي ًةّ ،إل إذا افترضنــا أن قــدرة نخبــة الســلطة علــى الوصــول إليهــا
(وغالبــا بالعنــف) مصــدر ٍ
كاف للشــرعية .الحــال لدينــا هــو أن العنــف يفــرض
ً
ٌ
ـف مضـ ٍ
شــرعيته ويفتــح البــاب ،نتيجــة ذلــك ،أمــام حــاالت عنـ ٍ
أيضــا يســتمدّ
ـاد لــه ً
ٍ
ٍ
شــعبي ال يقــل أو ربمــا يتجــاوز فــي اتســاعه التأييــد الشــعبي
تأييــد
شــرعيته مــن
لعنــف الدولــة .ال تقــوم طاعــة الحاكــم عندنــا علــى اعتــراف المحكوميــن بشــرعيته،
لقوتــه أو علــى تقديــر ،وربمــا «تقديــس» ،هــذه القــوة بوصفهــا
بــل علــى الخضــوع ّ
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ـدى عميـ ٍ
ـق لفكــرة هوبــس عــن اللوياثــان ،الكنايــة
ضمــان أمــن المجتمــع ،فــي صـ ً
ـكل ضــدّ الـ ّ
عــن القــوة القــادرة علــى حمايــة المجتمــع مــن «حــرب الـ ّ
ـكل».

كمــا ال يصــح ،فــي حالنــا ،كالم حنّــة آرنــت الــذي يذهــب إلــى أن العنــف ال
ـة مسـ ٍ
ـلطة ،ذلــك أنــه فــي غيــاب آليـ ٍ
يمكنــه أن يخلــق سـ ٍ
ـتقرة إلنتــاج الســلطة ،يبــدو
ـة معينـ ٍ
فــي نظــر المجتمــع أن قــدرة نخبـ ٍ
ـة علــى الســيطرة بوســاطة العنــف هــو جــواز
ٍ
شــر الحــرب
عبــور «مشــروعٍ» إلــى الســلطة ،وأن نخبــ ًة كهــذه تكفــي المجتمــع ّ
األهليــة وعنــف النخــب األخــرى ،وهكــذا فـ ّ
ـإن الســلطة والطاعــة يمكــن أن تُبنَيــا
علــى هــذا االعتبــار.
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***
ـف مضـ ٍ
ـة ظهــور عنـ ٍ
ـورة طبيعيـ ٍ
تحــرض حيــازة الســلطة بالعنــف بصـ ٍ
ـاد ،تســتهلك
ّ
الســلطة َّ
جــل طاقتهــا فــي منــع ظهــوره ،ثــم فــي مواجهتــه حيــن يتمكــن مــن
الظهــور .أي تصــرف الســلطة السياســية فــي مجتمعنــا ّ
جــل طاقتهــا ،وهــي طاقــة
المجتمــع بطبيعــة الحــال ،فــي محاربــة مــا تحـ ّـرض هــي نفســها علــى بــروزه ،ســواء
بالطريقــة التــي جــرى مــن خاللهــا اســتالم الســلطة ،أو بطريقــة إدارة المجتمــع
ومعالجــة االختالفــات فيــه .علــى هــذا تبــدو الســلطة السياســية أنهــا المحظيــة التــي
يجــري التنافــس عليهــا بالعنــف ،ويحوزهــا األقــوى فــي العنــف ،بصــرف النظــر عــن
مســتوى قوتــه فــي السياســة ،أي بصــرف النظــر عــن مــدى مالءمــة توجهاتــه وصلتها
بالعصــر ،وعــن اتســاع أو ضيــق الفئــات االجتماعيــة التــي يمثلهــا فعـ ً
ـا أو يخدمهــا
نهجــه السياســي .وهكــذا ،فــإن العنــف السياســي (العنــف الــذي يســتهدف الدولــة)
ـط وبرامــج ومقترحـ ٍ
ـكار وخطـ ٍ
يح ّيــد أو يلغــي السياســة بوصفهــا صــراع أفـ ٍ
ـات .وإذا
جــرى االعتــراض علــى هــذا بالقــول إن األفــكار التقدميــة -التــي صعــدت بهــا
ـات انقالبيـ ٌة فــي الكثيــر مــن البلــدان العربيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن
حكومـ ٌ
العشــرين -هــي التــي أعطــت للعنــف االنقالبــي «مشــروعيته» ،بمعنــى أن مشــروعية
أيضــا إلــى أفكارهــم ،فــإن تجربــة الدولــة
االنقالبييــن التقدمييــن العــرب اســتندت ً
اإلســامية فــي العــراق والشــام «داعــش» ،وتجربــة «طالبــان» األفغانيــة تقدمــان
برها ًنــا كاف ًيــا علــى قــدرة العنــف علــى فــرض ســلطة (قبــول وطاعــة أو مشــروعية)
ـكارا ال صلــة لهــا بالعصــر.
تتبنــى أفـ ً
ٍ
ٍ
جماعــة ،ومــن دون ذلــك ال
شــعب أو مــن
إذا اعتبرنــا أن الســلطة تُســتَمدُّ مــن
توجــد ســلط ٌة ،بنــا ًء علــى مــا يقــول الخطيــب ورجــل الدولــة الرومانــي شيشــرون
«فــي حيــن تكمــن القــوة فــي الشــعب ،تكمــن الســلطة فــي مجلــس الشــيوخ» ،أي
أن وجــود الســلطة يســتند إلــى قــوة الشــعب (الفكــرة التــي تســتند إليهــا ح ّنــة آرنــت
كــي تفصــل بيــن العنــف والســلطة ،علــى اعتبــار أن عنــف الســلطة قــد يغلــق عليهــا
ـح،
منابــع القــوة الكامنــة فــي الشــعب) فــإن للعنــف فــي مجتمعنــا ،كمــا هــو واضـ ٌ
أساســا ليــس فــي الوصــول إلــى الســلطة فحســب بــل فــي اســتجالب الســلطة
دورا ً
ً
أيضــا ،فالعنــف وليــس الطــرح السياســي وال المواقــف
أو تمثيــل «اإلرادة العامــة» ً

االفتتاحية
ً
تاريخــا
والوعــود وال الحــق ،هــو األســاس فــي «إقنــاع» النــاس وحيــازة رضاهــم .إن
ـة سياسـ ٍ
ـا مــن «تــداول الســلطة» بالعنــف ،حيــث ال وجــود ألي آليـ ٍ
كامـ ً
ـية النتقــال
الســلطة غيــر الوراثــة أو العنــف ،خلــق فــي المجتمــع نو ًعــا مــن عبــادة القــوي،
فالقــوي الــذي يتمكــن مــن ســحق خصومــه ،يســتحق التأييــد ألنــه «األعنــف»،
ـم يحــوز الســلطة ،أي «القــوة التــي تكمــن فــي الشــعب» .و ّلــد هــذا التاريــخ
ومــن ثـ ّ
ً
الطويــل ،فــي الواقــع ،حاضن ـة جاهــز ًة للمنتصريــن الداخلييــن (المتصارعيــن علــى
وأيضــا للخارجييــن (الغــزاة).
الســلطة)ً ،
***

ٍ
عنــف،
هــذا الحــال الــذي وصفنــاه يجعــل المجتمــع مصلو ًبــا علــى خشــبتي
األولــى هــي عنــف الســلطة التــي تكــون مســتنفر ًة علــى طــول الخــط ،للتصــدي إلــى
ـف يســتهدفها ،أكان عن ًفــا خارجيــا بالنســبة إلــى الســلطة (نقصــد عنــف طـ ٍ
كل عنـ ٍ
ـرف
ً
أو أطــراف مــن خــارج الســلطة) أو داخل ًيــا (أي العنــف مــن داخــل الســلطة علــى
ـاب أو تمـ ٍ
شــكل انقـ ٍ
ـرد) ،فــي حيــن أن الســلطة (ســلطة العنــف) نفســها هــي مــن
يحــرض علــى العنــف كمــا ذكرنــا .والثانيــة هــي العنــف المضــاد الــذي يســتهدف
ـورة دائمـ ٍ
الســلطة والــذي يتغــذى بصـ ٍ
ـة مــن حقيقــة أن العنــف هــو الســبيل الوحيــد
أي تغييـ ٍ
ـي .هــذه دائــر ٌة متكاملـ ٌة مــن العنــف الــذي ّ
ـر سياسـ ٍ
يغذي
الممكــن إلحــداث ِّ
ً
صالحــا الشــتغال األفــكار أو لصــراع المصالــح
بعضــا ،وال يتــرك مجــال
بعضــه ً
ً
ٍ
ٍ
يصــح بالفعــل عكــس مقولــة كالوزفيتــس :إن
ســلمي ،حتــى صــار
علــى نحــو
ّ
ـتمرارا
ـتمرار للسياســة بطرائــق أخــرى ،لتصبــح السياســة أو (الســلم) اسـ ً
الحــرب اسـ ٌ
ٍ
للحــرب (للعنــف) بطريقــة أخــرى.
ـة منظمـ ٍ
فــي غيــاب آليـ ٍ
ـة لحيــازة الســلطة والتخلــي عنهــا -أو بوضـ ٍ
ـوح أكبــر ،فــي

ظــل الســلطات المؤ ّبــدة -يكــون شــكل الحكــم الملكــي المطلــق الوراثــي هــو
ـتقر عليــه الحــال عبــر تاريخنــا.
الشــكل األمثــل للحكــم ،وهــذا فــي الواقــع مــا اسـ ّ
ٍ
يحصــر هــذا الشــكل الســلطة األولــى فــي الدولــة ضمــن خــط عائلـ ٍ
ـي ،فيســحب
بالتالــي هــذا الموقــع مــن الصــراع العــام ،مــا يخ ِّفــف إلــى حــدٍّ مــا مــن حــدة الصراع
ٍ
وشــعبي
دســتوري
اعتبــار
مرجعيــة لهــا
علــى الســلطة ،كمــا أنــه يحافــظ علــى
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ّ
معــروف
اشــتط ،ضمــن حــدود معينــة.
(الملــك) يمكنهــا أن تضبــط الصــراع ،إذا
ٌ
أن النهــج الراشــدي فــي مســتهل الحكــم اإلســامي ســرعان مــا اســتهلك الطاقــة
ـات دمويـ ٍ
«الجمهوريــة» للدعــوة اإلســامية ،وأخلــى مكانــه بعــد فتــرة اضطرابـ ٍ
ـة إلــى
ـي مسـ ٍ
ـي ملكـ ٍ
ـج وراثـ ٍ
نهـ ٍ
ـتقر .وفــي العصــر الحديــث ،فــي البلــدان التــي توصلــت
بتأثيــر االحتــكاك مــع الغــرب االســتعماري إلــى نظــام حكـ ٍم جمهـ ٍ
ـوري ،مــال هــذا
ـتقر لــه الحــال ،إلــى مــا يمكــن تســميته التوريــث الجمهــوري،
الحكــم ،حيــن اسـ ّ
اســتجاب ًة لمبــدأ التأبيــد لــدى الســلطات السياســية عندنــا .غيــر أن هــذا النظــام
تناقضــا يــوازي تناقــض التســمية المذكــورة (وراثــة
الهجيــن يحمــل فــي داخلــه
ً
ٍ
جمهوريــة) مــا يضطــر النظــام السياســي إلــى ابتــداع حيــل «جمهوريــة» كــي ينقــل
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الســلطة إلــى الــوارث ،األمــر الــذي يفشــل ،بطبيعــة الحــال ،فــي ســحب المنصــب
األول (رئاســة الجمهوريــة) مــن الصــراع العــام ،ال بــل يزيــد فــي احتــدام الصــراع علــى
خلفيــة التالعــب الدســتوري الصريــح.

فــي ِّ
كل الحــاالت ال يوجــد فــي النظــام السياســي المعنــي (أكان جمهور ًيــا أو ملك ًيــا)
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سياســي ،األمــر الــذي يجعــل
لتعديــل
سياســي أو حتــى
مدخــل مشــرو ٍع لتغييــر
أي
ُّ
العنــف غيــر المشــروع هــو المدخــل الوحيــد للتأثيــر ،ولكــن المهــم أن هــذه الحــال
تجعــل مــن هــذا العنــف غيــر المشــروع مشــرو ًعا.
***

ُينظــر إلــى القــرن العشــرين علــى أنــه قــرن العنــف ،فقــد كان ملي ًئــا بالحــروب
ٍ
ٍ
دولــة.
دولــة مــن أصــل 121
والثــورات والنزاعــات العنيفــة التــي وقعــت فــي 114
معلــو ٌم أن العنــف وســيل ٌة محمــود ٌة لــدى الكثيــر مــن المفكريــن ،منــذ هوبــس الــذي
ٍ
كلمــات ،إلــى ماركــس الــذي
رأى أن المواثيــق ،فــي غيــاب الســيف ،ليســت ســوى
يســرع عمليــة التنميــة
يــرى العنــف مولــدة التاريــخ ،وأنغلــز الــذي يــرى أن العنــف
ّ
االقتصاديــة ،إلــى فرانــس فانــون الــذي يــرى أن العنــف هــو مــا يفيــد .مــن جهتنــا ال
نــرى العنــف شــي ًئا مـ ً
ـرذول بحــدِّ ذاتــه ،لكــن عالقتــه بالســلطة فــي مجتمعاتنــا هــي مــا
تحتــاج إلــى تأمـ ٍ
لتلمــس طريــق الخــروج مــن دوامــة العنــف العقيــم الــذي يســتهلك
ـل ّ
حيــاة شــعوبنا.
الســؤال المهــم هــو كيــف يمكــن لسـ ٍ
ـلطة تأسســت علــى العنــف أن تؤســس لسـ ٍ
ـلطة
َّ
ِّ
ٍ
تأسســت علــى العنــف (أي
تقــوم علــى اإلرادة العامــة؟ أو باألحــرى هــل يمكــن لســلطة َّ
ـلطة خاضعـ ٍ
اســتلمت مقاليــد الســلطة بالعنــف) أن تتحــول إلــى سـ ٍ
ـة لــإرادة العامــة؟
ـة سـ ٍ
هــل لمــن حــاز الســلطة بالعنــف أن يتنــازل عنهــا لمصلحــة آليـ ٍ
ـلمية إلنتــاج الســلطة

يمكــن أن تفضــي إلــى إقصائــه هــو نفســه عــن الســلطة؟ بــكال ٍم آخــر ،كيــف يمكــن
كســر حلقــة العنــف المتوالــدة ،وهــل يمكــن كســرها بالعنــف؟
ـة ،ولكنــه ال يؤســس لسـ ٍ
ـف قائمـ ٍ
يمكــن أن ينجــح العنــف فــي كســر ســلطة عنـ ٍ
ـلطة
ِّ
ـارة المعـ ٍ
ـف أخــرى .فــي إشـ ٍ
تقــوم علــى اإلرادة العامــة ،بــل يؤســس لســلطة عنـ ٍ
ـة فــي
ِّ
كتابهــا «فــي العنــف» تقــول آرنــت« :الحقيقــة أن العنــف ،وعلــى عكــس مــا يحــاول
ـاح أكثــر ممــا هــو ســاح ثـ ٍ
أنبيــاؤه أن يقولــوا لنــا ،يمكــن اعتبــاره ســاح إصـ ٍ
ـورة».
العنــف اإلصالحــي ،إن صــح القــول ،يمكــن أن يفــرض علــى ســلطة العنــف أن تأخــذ
فــي حســبانها إرادة هــذه الفئــات «العنيفــة» مــن خــارج الســلطة ،وقــد يشــكل هــذا
خطــو ًة باتجــاه نفــوذ اإلرادة العامــة إلــى ســلطة الدولــة .علــى أن العنــف أكان إصالح ًيــا
أو ثور ًيــا يحمــل ،فــي المجمــل ،خطــر تعزيــز عنــف الســلطة ضــدّ المجتمــع ،مــا يعنــي
المزيــد مــن مصــادرة اإلرادة العامــة.
عندمــا تســتند الســلطة إلــى اإلرادة العامــة للشــعب فــي حيــازة الشــرعية ،فإنــه يتــم
التوجــه إلــى عقــول وقلــوب النــاس بهــدف كســبها ،ويتــم الســعي للتأثيــر ،أو حتــى
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االفتتاحية
ـة وثقافيـ ٍ
التحكــم فــي هــذه اإلرادة العامــة عبــر وســائل إعالميـ ٍ
ـة أو غيرهــا .التحكــم فــي
وســائل اإلعــام وفنــون إدارة الــرأي العــام يصبــح مهن ـ ًة لهــا مكانــة وأهميــة أكبــر مــن
العنــف المباشــر الــذي إن لــم يكــن االســتغناء عنــه ممكنًــا ،فــإن حضــوره الزائــد قــد
يهــدِّ د بالفعــل اســتمرار الســلطة التــي تســتخدمه ،ألنــه يســحب منهــا الشــرعية التــي
تســتند إليهــا .أمــا حيــن تكــون الســلطة مســتند ًة فــي حيازتهــا «الشــرعية» والطاعــة إلــى
العنــف فمــن الطبيعــي أن تعمــل الســلطة علــى تعزيــز العنــف الســلطوي داخــل وخــارج
الســلطة للتصــدي ألي اعتـ ٍ
ـراض علــى الســلطة مــن دون أن يؤ ِّثــر ذلــك فــي «شــرعيتها»
أساســا علــى التفــوق فــي العنــف .لذلــك نــرى الســلطات عندنــا مشــغول ًة
القائمــة ً
أساس ـ ًا فــي مراكمــة وســائل العنــف فــي الدولــة (أدوات وأجهــزة «أمــن») ،كمــا أنهــا
أيضــا فــي العنــف مــن خــارج الدولــة ،مثــل عنــف الشــبيحة فــي ســورية وفــرق
تســتثمر ً
المــوت فــي أميــركا الالتينيــة ...إلــخ.
إرادة عامـ ٍ
ٍ
ـة فــي مجتمـ ٍع وجــد طريقــه إلــى تحقيــق هــذه
تتأســس علــى
الســلطة التــي َّ
ٍ
ٍ
اإلرادة فيــه بسـ ٍ
ـبل عمليــة منتظمــة ،تميــل إلــى التعامــل مــع المعترضيــن أو المحتجيــن
ٍ
علــى سياســاتها بطرائــق عديــدة مثــل الحــوار أو التراجــع عــن قــرارات أو تعديلهــا أو

تبنــي مطالــب مطروحــة فــي الشــارع ...إلــخ ،آخــر هــذه الســبل ،وليــس أكثرهــا أهميـ ًة،
هــو العنــف .ويبقــى مــن الممكــن لهــذه الســلطات أن تفشــل فــي احتــواء االحتجاجــات
ـلطة أخــرى بآليـ ٍ
وأن تضطــر إلــى «الرحيــل» ،لكــي يتــم إنتــاج سـ ٍ
ـات ُمت َفـ ٍ
ـق عليهــا ،تقــوم
ـم بتو ّلــي اإلدارة.
مــن ثـ ّ

أساســا علــى العنــف ،ال تمتلــك
أمــا الســلطات السياســية فــي مجتمعنــا ،وهــي قائمـ ٌة ً
ٍ
فــي مواجهــة االعتــراض واالحتجــاج ،كيفمــا كان ،ســوى العنــف .كل اســتجابة غيــر
ٍ
عنفيــة تعتمدهــا ســلطات العنــف فــي مواجهــة االحتجاجــات والمطالــب ،ال تعــدو
كونهــا تهيئـ ًة أو مقدمـ ًة أو تســوي ًغا للعنــف الســاحق الــذي يشــكل االســتجابة األكيــدة،
بصــرف النظــر عــن ســلمية أو ال ســلمية االحتجاجــات .هــذا ألن الســلطة القائمــة علــى
ـلطة تاليـ ٍ
العنــف ال تفتــح بابــا «شــرعيا» ألي سـ ٍ
ـة ،وليــس فــي قاموســها شــي ٌء كهــذا ،فهي
ً
ً
تنظــر إلــى نفســها ليــس بوصفهــا الســلطة الشــرعية التــي تحــوز تأييــد «كل» الشــعب
أي حركــة احتجـ ٍ
ـاج ضدّ هــا
فحســب ،بــل بوصفهــا ً
أيضــا الســلطة «الطبيعيــة» التــي تبــدو ُّ
ـى أن يرتفــع شــأن «القائــد»
شــاذ ًة وملعونـ ًة كمــا لــو أنهــا مضــاد ٌة للطبيعــة .ليــس بــا معنـ ً
ـاف إلهيـ ٍ
ـلطات كهــذه ،إلــى مصـ ٍ
ٍ
ـة ،األمــر الــذي يجعــل معارضتــه
فــي نظــر جمهــور سـ
ضر ًبــا مــن الكفــر ،وهــذا ينســجم مــع الخــط نفســه مــن أبديــة الســلطة و«طبيعيتهــا».
ٍ
ٍ
واســعة -أن
احتجاجــات
علــى أنــه يمكــن منطق ًيــا لســلطات العنــف هــذه -أمــام
تســتوعب احتجاجـ ٍ
ـات «إصالحيـ ًة» ال تســتهدف تغييــر الســلطة .يكــون هذا االســتيعاب
فــي حقيقتــه نو ًعــا مــن صيانــة الســلطة والحفــاظ علــى النفــس .الخــط األحمــر لــدى
ســلطات العنــف هــو «الرحيــل» ،وســوف تلجــأ فــي هــذه الحــال إلــى ضـ ٍ
ـروب شــتى
مــن العنــف واإلجــرام ،مــا اســتطاعت إلــى ذلــك سـ ً
ـبيل .الحظنــا كيــف تراجعــت هــذه
الســلطات «إصالحيــا» أمــام موجــة احتجاجــات الثــورات العربيــة بــأن قامــت بزيــادةٍ
ً
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فــي الرواتــب وفــي امتصــاص البطالــة ،وفــي بعــض المطالــب الخاصــة المتراكمــة مثــل
منــح الجنســية للكــرد المجرديــن مــن الجنســية فــي ســورية.

ـدوى هــو أن تتــم
إذا صــح مــا ســبق ،يصبــح مــن الصحيــح االســتنتاج بــأن األكثــر جـ ً
مواجهــة ســلطات العنــف بوســائل غيــر عنفيـ ٍ
ـة .وال تســتند هــذه النتيجــة إلــى حقيقــة
ـتجره العنــف كمــا شــهدنا فــي معظــم الثــورات العربيــة ،وفــي
الدمــار الرهيــب الــذي يسـ ّ
ٍ
ســورية واليمــن وليبيــا بوجـ ٍ
ـه خـ ٍ
ـاص ،بــل إلــى حقيقــة أخــرى هــي أن العنــف ،حيــن
يصبــح وســيل ًة لغايـ ٍ
ـة مــا ،فــإن هــذه الوســيلة ســوف تتفــوق علــى الغايــة منهــا ،وليــس
ـات سياسـ ٍ
مــن الخطــأ القــول إن الوســائل المســتخدَ مة للوصــول إلــى غايـ ٍ
ـية ترتــدي فــي
أغلــب األحيــان أهميـ ًة بالنســبة إلــى بنــاء عالــم المســتقبل ،تفــوق األهميــة التــي ترتديها
ـول ،إذا نجــح العنــف فــي
الغايــات المنشــودة .مــا يشــير إلــى أن غايــة تغييــر النظــام تتحـ ّ
ـب جديــدةٍ.
مســعاه ،إلــى مجــرد تغييــر النخبــة ،أي إلــى إعــادة صنــع النظــام بنخـ ٍ
***

المســار الــذي يجــب علــى مجتمعنــا الســير فيــه هو مســار قطــع العالقــة بين الشــرعية
ـدرا للســلطة وللشــرعية .هــذا
والعنــف ،فــا تبقــى القــوة وامتــاك وســائل العنــف مصـ ً
يعنــي إعــادة االعتبــار للجــدوى السياســية لألفــكار والبرامــج والتوجهــات ولمــدى
تمثيلهــا الشــعبي .بذلــك ينفتــح البــاب أمــام أصحــاب المواهــب السياســية وأصحــاب
األفــكار والمبــادرات ،كــي يســاهموا فــي تطويــر وحــدة وازدهــار مجتمعهــم ،هــذا
البــاب الــذي يغلقــه فــي وجههــم علــى الــدوام ،أصحــاب القــوة والســطوة والعنــف،
والذيــن إذ يغلقــون بــاب السياســة والفكــر السياســي ،يفتحــون بــاب العصبيــات مــن كل
األصنــاف ،ويفتحــون بــاب تفتــت المجتمــع وضيــاع طاقاتــه وبــؤس أهلــه.
***
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ّ
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The spiritual authority of sufism against violence and extremism
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أســتاذ التصــوف والحضــارة العربيــة اإلســامية بكليــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات ،جامعــة
ّ
المتصوفــة
منوبــة .ومديــر مخبــر بحــث الظاهــرة الدينيــة بهــا .مــن أهــم مؤلفاتــه :إســـام
ّ
ّ
التصــوف وتاريخيتــه
التصــوف اإلســامي فــي ضــوء وحــدة
( ،)2007وحــدة الوجــود فــي
( ،)2008فقــه التصـ ّـوف ( ،)2010الســلفية فــي تونــس :األســس والخطــاب (إشــراف وتنســيق
ومراجعــة) (.)2019

محمد بن الطيب
مــن الشــائع النظــر إلــى التصــوف فــي أصلــه وجوهــره بوصفــه تجربــة ذات ّيــة ،فهــو انكفــا ٌء علــى الـ ّ
ـذات
ٌ
ـرار مــن النّــاس .إن كان كذلــك ،فمــن المفارقــة إ ًذا أن يكــون لــه
واسـ
ـتبطان للنّفــس وهـ ٌ
ـروب مــن الواقــع وفـ ٌ
انغماســا فــي شــؤون الــذات واســتجاب ًة
دور فــي مواجهــة مظاهــر العنــف وأدواء التطـ ّـرف ،كونــه ليــس إال
ً
ٌ
ِ
ـور أن
وهمتــه متّجه ـ ٌة إلــى خالقــه ،فكيــف يمكــن تصـ ّ
ـوف ُمن َْجمـ ٌ
ـم المتصـ ّ
ـع فــي ذاتــه ّ
ألشــواق الــروح؛ فهـ ّ
ـات إلــى المجتمع
تكــون لــه ســلطة علــى األرواح تنافــس ســلطة الحـكّام علــى األبــدان؟ وهل يكــون منــه التفـ ٌ
لتخفيــف همومــه وعــاج أمراضــه ،ومقاومــة مظاهــر العنــف الــذي استشــرت فيــه ،وأخطرهــا اإلرهــاب ،هذا
ـم واتّســع نطاقــه حتــى صــار عالم ًيــا لــم يســلم النــاس مــن و ْيالتــه شــر ًقا وغر ًبــا؟
ـم وطـ ّ
الــداء ال َع َيــاء الــذي عـ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وهــل يمكــن أن يكــون للتصــوف اليــوم -بمــا لــه مــن أبعــاد إنســانية وجوانــب أخالقيــة وســلطة روحيــة -أثـ ٌـر
والتعصــب والتطـ ّـرف الــذي اجتــاح العالــم عا ّمـ ًة والعالــم اإلســامي خاص ًة؟
ـو
ّ
فــي مقاومــة مــدّ العنــف والغلـ ّ
ســيكون هــذا البحــث فــي مجملــه محاولـ ًة لالســتدالل علــى وجاهــة هــذا اإلمــكان واإلقنــاع بهــذا الــدور
ٍ
تؤهلــه لمقاومــة العنــف والتطـ ّـرف،
المنشــود ،ومحاولـ ًة لإلبانــة عــن وجــوه مــن الســلطة الروحيــة للتصــوف ّ
علــى ســبيل التمثيــل والتقريــب ،ع ْبــر مسـ ٍ
ـدر ٍج مــن العــام إلــى الخــاص ثــم األخــص ،وذلــك ببيــان
ـار متـ ّ
ـرارا مــن أهلهــا
قيمــة التصــوف وعظيــم منزلتــه ،وأ ّنــه ليــس كمــا يظـ ّن كثيـ ٌـر مــن النــاس عزو ًفــا عــن الدنيــا وفـ ً
ـف وخرافـ ٍ
ـل وتخ ّلـ ٍ
ـزال لشــؤونها ،وعنــوان جهـ ٍ
واعتـ ً
ـة و َد ْروشــة .ثــم نســتعرض علــى ســبيل اإلجمــال أظهــر
ـو
ـوف ومــن أجلــى مالمــح قدرتــه علــى مقاومــة نزعــات الغلـ ّ
الوجــوه التــي نراهــا مــن أخــص خصائــص التصـ ّ
والتعصــب والعنــف والتطــرف ،وهــي بعــده اإلنســاني وعمــاده األخالقــي وعمقــه الروحانــي.
ّ
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ً
أول :في منزلة التصوف
ـوع الروافــد،
ـري المــدارس ،متنـ ّ
ـع ال ســاحل لــه ،غزيــر التــراث ،عميــق التجــارب ،ثـ ّ
التصــوف بحـ ٌـر واسـ ٌ
ـي األنظــار ،طريــف
متراكــم المعــارف ،مش ـ ّعب المــوارد والمصــادر ،كثيــر األعــام ،مختلــف األطــوار ،غنـ ّ
ـو ِر ،متّســع المــدى .وحســب القــارئ أن ينظــر فــي تــراث ابــن عربــي (تـــ
األفــكار ،لطيــف األســرار ،بعيــد ال َغـ ْ
638ه1240 /م) المل ّقــب بـ«الشــيخ األكبــر» ليتب ّيــن أن كالمنــا أبعــد مــا يكــون عــن المبالغــة.

ـوف
نقســم التصــوف –علــى اتســاعه وغنــاه -منهج ًيــا وإجرائ ًيــا إلــى ضربيــن :أحدهمــا التصـ ّ
ويمكــن أن ّ
ومكوناتهــا ومراحلهــا
خصص لوصــف التجربــة الصوفيــة :مقدّ ماتهــا
ّ
ـم ّ
النظــري وهــو التــراث الصوفــي الــ ُ
وتطوراتهــا ونتائجهــا وثمراتهــا .وهــو تـ ٌ
ـراث غزيـ ٌـر ،تعــدّ دت نصوصــه ،وتراكمــت علــى مــدى القــرون ،يتع ّيــن
ّ
وفحصــا وتدقي ًقــا ونقــدً ا.
االعتنــاء بهــا تحقي ًقــا
ً
المتصوفــة ،وروايــة أخبارهــم وتســجيل
التصــوف العملــي وهــو الــذي ُعنِــي برصــد ســلوك
والثانــي:
ّ
ّ
مناقبهــم وتدويــن كراماتهــم ،وينــدرج فــي هــذا التــراث نصــوص التراجــم والطبقــات والمناقــب الصوفيــة،
وقــد صــارت اليــوم حقـ ً
المؤرخــون ،لِمــا وجــدوه فيهــا مــن
مهمــا مــن حقــول البحــث انتبــه إلــى أهميتهــا
ّ
ـا ً
ـات مهمـ ٍ
معطيـ ٍ
ـة تفيــد فــي مجــال التاريــخ االجتماعــي وتاريــخ الذهنيــات.
ّ
ـوف ،وتعاظــم اإلقبــال عليــه
والظاهــرة الصوفيــة فــي غايــة األهميــة ،لمــا نالحظــه اليــوم مــن انتعــاش التصـ ّ
وانتشــاره فــي أقطــار األرض ،وامتــداد االهتمــام بــه إلــى غيــر مريديــه مــن المســلمين وغيــر المســلمين ،علــى
ـة وتكنولوجيـ ٍ
ـورة معلوماتيـ ٍ
الرغــم ممــا يشــهده العالــم مــن ثـ ٍ
ـة وطغيـ ٍ
ـان للقيــم الماديــة والنفعيــة .يشــهد لذلــك
ـوف موضو ًعــا أثيـ ًـرا لديهــا ،وهــو مــا
ـم الهائــل مــن الدراســات بش ـتّى اللغــات وقــد اتّخــذت مــن التصـ ّ
الكـ ّ
ـؤ ِذن بتعاظــم االهتمــام بهــذا الميــدان.
ُيـ ْ
ـوف ورمــوزه ال ُيعــزى إلــى مــا لــه من سـ ٍ
ونحســب ّ
ـحر يأخــذ األلباب،
أن هــذا اإلقبــال المتزايــد علــى التصـ ّ
ـال يســتهوي النفــوس ،ويغــري بالبحــث عــن دره المكنــون فحســب ،بــل إلــى اســتجابة التصــوف لحاجةٍ
وجمـ ٍ
ّ
ّ
فــي قــرارة النفــس اإلنســانية تجــد إشــباعها فــي روحانيتــه العميقــة التــي أضفــت عليــه صبغـ ًة كونيـ ًة ،لذلــك
ـر مــن النــاس علــى التصــوف يتدبــرون قيمــه الروحيــة ،ويبحثــون فيــه عــن رؤيـ ٍ
لــم يكــن عج ًبــا إقبــال كثيـ ٍ
ـة
ّ
ّ
للكــون والحيــاة واإلنســان مغايـ ٍ
ـرة للســائد ،قوامهــا الرجــوع إلــى األغــوار البعيــدة للنفــس البشــرية والمنابــع
العميقــة للوجــدان الــذي يجتذبــه الحــب اإللهــي ،فمــدار التجربــة الصوفيــة علــى اليقيــن بإمــكان قيــام عالقـ ٍ
ـة
ّ
ِ
ٍ
(((
ّ
ـم َو ُي ِح ُّبو َن ـ ُه﴾  ،وأن تلــك العالقــة تســمو علــى مــا ســواها مــن عالئــق الدنيــا
شــخصية مــع اللــه ﴿ ُيح ُّب ُهـ ْ
و ُمت َِعهــا.
ـموه وتعاليــه وقيمــه األخالقيــة
وربمــا وجــد المستشــرقون
ـوف بسـ ّ
خصوصــا والغربيــون عمو ًمــا فــي التصـ ّ
ً
ـانية ســاميةٍ،
ـاد إنسـ ٍ
ـة وأبعـ ٍ
ـة عاليـ ٍ
والروحيــة عالجــا ألدواء الحيــاة المعاصــرة ،لمــا انطــوى عليــه مــن روحانيـ ٍ
ً
ٍ
وقيـ ٍم أخالقيـ ٍ
وتؤصلــه عقيــد ًة وســلوكًا ،وتدعــو إلــى نشــر المح ّبــة بيــن
ـة راقيــة تؤمــن باالختــاف والتعــدّ د،
ّ
فيممــوا وجوههــم شــ ْطر التــراث الصوفــي ينشــرون
النــاس علــى اختــاف أديانهــم وأوطانهــم وألوانهــمّ ،
ٍ
مؤ ّلفاتــه ويتد ّبــرون نصوصــه ويدرســون آثــاره بـ ّ
ـكل شــغف.
(((
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ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

وهــذا مــن الدواعــي الموضوعيــة التــي تحملنــا علــى االهتمــام بهــذا الميــدان ،وتوقــظ فينــا الشــعور
اهتمــوا بتراثنــا الصوفــي هــذا االهتمــام المتعاظــم،
بالمســؤولية الفكريــة والعلميــة ،فــإذا كان هــؤالء قــد ّ
ـارب بجــذوره فــي
مقومــات هو ّيتنــا الحضاريــة ،ضـ ٌ
فأحــرى بنــا أن نشــتغل بــه قبــل غيرنــا ،كيــف ال وهــو مــن ّ
ٌ
موصــول بمشــاغل عصرنــا.
أعمــاق تاريخنــا،

ّ
ً
اإلنساني في التصوف
ثانيا :البعد
ومقوماتها وفــي طبيعتهــا وخصائصها
ال يخفــى علــى المتأ ّمــل فــي التجربــة الصوفيــة ،والناظــر فــي أصولهــا
ّ
نظــر تحقيـ ٍ
ـق وتد ّبـ ٍ
أي م ْيس ـ ٍم مــن َمياســم
ـأى عــن ّ
ـو ،وأنهــا بمنـ ً
ـر ،أنّهــا أبعــد مــا تكــون عــن التعصــب والغلـ ّ
والتطــرف ،كيــف ال وقــد تجــاوزت فــي جانبهــا اإلنســاني فكــرة القبــول باآلخــر والتعايــش معــه
العنــف
ّ
ٍ
ّ
ـوق عليــه.
أي شــعور بالتفـ ّ
والتســامح مــع اختالفــه فــي الملــة ،إلــى مح ّبتــه ورحمتــه واإلحســان إليــه ،ونفــي ّ
ـي ك ّله
فالصوفيــة المحبــة روح الكــون وقــد اعتبــر جــال الديــن الرومــي (تـــ 673ه1273 /م) الطريــق الصوفـ ّ
م ْضمــرا فــي المحبــة ،ودعــا إلــى أن يكــون المــرء َث ِ
ـا بالعـشـــق ّ
ـمــ ً
ألن الوجـــود ك َّلـُــه ِع ْ
الحب
ـق ،فــكان
ـشــ ٌ
ّ
ّ
ْ
ُ َ ً
جوهــر فلســفته ودعامــة مذهبــه ومعراجــه إلــى اللــه(((.

ويمكــن أن نتّخــذ مــن ابــن عربــي مثـ ً
ـمو ،ففضـ ً
ـا
ـال علــى مــا بلغــه البعــد اإلنســاني فــي التصــوف مــن سـ ٍّ
عــن منزلــة اإلنســان فــي ميتافيزيقــا ابــن عربــي بوصفــه ك َْو ًنــا جام ًعــا صغيـ ًـرا يحــوي الكــون الجامــع األكبــر،
ـارات مهمـ ٍ
ـإن فكــر ابــن عربــي ال يخلــو مــن إشـ ٍ
زخــا بيــن اللــه والعالــم ،فـ ّ
وبر ً
ـة إلــى القيمــة اإلنســانية عمو ًمــا
ّ
ْ
وصونــه ،وتحذيـ ًـرا قو ًّيــا من
ـارة إلــى اإلبقــاء علــى النــوع اإلنســاني
ْ
وكرامــة اإلنســان عنــد اللــه ،وفيــه دعــوة حـ ّ
ٍ
(((
هــدْ م النشــأة اإلنســانيةّ ،
ألن فــي هدمهــا قضــا ٌء علــى أكمــل صــورة للــه فــي الوجــود  ،فهــو يقــول« :واعلــم
ّ
أن الشــفقة علــى عبــاد اللــه أحــق بالرعايــة مــن الغيــرة فــي اللــه»((( ،وهــل شــعور الشــفقة علــى النــاس إال
امتــدا ٌد لشــعور التســامح وثمــر ٌة مــن ثمراتــه ،فلــوال التســامح مــع النــاس لمــا كانــت رأف ـ ٌة بهــم وال شــفق ٌة
عليهــم ،بــل ّ
إن «الشــيخ األكبــر» يقــدم «الشــفقة علــى عبــاد اللــه» علــى الشــؤون الروحيــة الصــرف فتلــك
ـي بيــن العــارف وربــه .وال تفوتنــا
ـعور قلبـ ٌ
الشــفقة علــى النــاس مقدَّ م ـ ٌة علــى «الغيــرة فــي اللــه» ،وهــي شـ ٌ
اإلشــارة إلــى ّ
ـض النظــر عــن الديــن والعقيــدة ،وال تجعــل
أن عبــارة «عبــاد اللــه» تشــمل النــاس جمي ًعــا ،بغـ ّ
المســلمين ْأولــى بالشــفقة مــن غيرهــم ،بــل هــم وغيرهــم مــن مخالفيهــم فــي الديانــة ســوا ٌء فــي اســتحقاق
الرعايــة والعنايــة والرحمــة والشــفقة .فـ»مــا دام اإلنســان ح ًّيــا ُي ْر َجــى لــه تحصيــل صفــة الكمــال الــذي ُخلــق
(((
لــه ،ومــن ســعى فــي هدْ مــه فقــد ســعى فــي منْــع وصولــه لمــا ُخ ِلــق لــه».
وفــي ميتافيزيقــا ابــن عربــي مــن االحتــرام واإلجــال مــا يتجــاوز اإلنســان إلــى موجــودات العالــم ك ّلــه،
ـذر مــن االســتهانة بهــا وتحقيرهــا ،ألنّهــا فــي اعتقــاده ذات أصـ ٍ
حيــث يدعــو إلــى احترامهــا وتقديرهــا ،ويحـ ّ
ـل
(((
(((
(((
(((

عبــد القــادر محمــود« ،العشــق اإللهــي عنــد جــال الديــن الرومــي» ،مجلــة الثقافــة ،القاهــرة( ،حزيــران/
يونيــو  ،)1978ص.57،23
ابــن عربــي ،التعليقــات علــى فصــوص الحكــم ،أبــو العــا عفيفــي (تحقيــق) ،ج  ،2ط( 2بيــروت :دار الكتــاب
العربــي ،)1980 ،ص.231
المصدر نفسه ،ج  ،1ص.167
المصدر نفسه ،ص .168
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كل شـ ٍ
ـكل جـ ٍ
ـزء فــي العالــم ،بــل ّ
ـي ،وفــي ذلــك قولــه« :وأ ّمــا عنــد أهــل الكشــف والوجــود ،فـ ّ
إلهـ ٍ
ـيء فــي
ٍ
ٍ
العالــم أوجــده اللــه ال بــدّ أن يكــون مســتندً ا فــي وجــوده إلــى حقيقــة إله ّيــة ،فمــن ح َقــره أو اســتهان بــه فإنّمــا
ح َقــر خال َقــه واســتهان بــه»(((.
إن تد ّبــر ابــن عربــي منزلــة اإلنســان فــي الوجــود قــد حملــه إلــى ارتيــاد آفـ ٍ
ّ
ـاق فــي النظــر لــم ُيســبق إليهــا،
َ
ٍ
ودخــول مناطــق فــي التفكيــر لــم يقتحمهــا أحــدٌ قبلــه ،ودفعــه إلــى إعــان مواقــف جريئــة بالقيــاس إلــى األفق
الفكــري فــي عصــره .كيــف ال وقــد تف ّتــق فكــره عــن إقامــة الدليــل فــي تناسـ ٍ
ـق تــا ٍم مــع نظريتــه الميتافيزقيــة
ـان حيـ ٌ
علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة((( ،حيــث يقــول« :ولســنا نريــد اإلنســان بمــا هــو إنسـ ٌ
ـوان فقــط،
ٍ
صحــت لــه الصــورة علــى الكمــال .ومــا ّ
ٌ
إنســان
كل
بــل بمــا هــو
إنســان وخليفــ ٌة .وباإلنســانية والخالفــة ّ
ٍ
أيضــا ّ
ّ
الذكوريــة فقــط،
خليفــة،
فــإن اإلنســان الحيــوان ليــس بخليفــة عندنــا .وليــس المخصــوص بهــا ً
(((
فكالمنــا إ ًذا فــي صــورة اإلنســان الكامــل مــن الرجــال والنســاء .فـ ّ
ـإن اإلنســانية تجمــع الذكــر واألنثــى» .
ـمشاركة الحيــوان فــي ذلــك .وقــد
والذكور ّيــة واألنوث ّيــة إنّمــا همــا َع َرضــان ل ْي َســا مــن حقائــق اإلنســانية لـِـ ُ
(((
شــهد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه ســلم بالكمــال للنســاء كمــا شــهد بــه للرجــال»  .وت َب ًعــا لذلــك أفتــى
وخصــص لذلــك فصـ ً
وصـ ٌـل
ـا فــي الفتوحــات المكيــة سـ
ابــن عربــي بجــواز إمامــة المــرأة
ـماه»:فص ٌل بــل ْ
ْ
ّ
فــي إمامــة المــرأة» ،قــال فيــه« :فمــن النّــاس مــن أجــاز إمامــة المــرأة علــى اإلطــاق بالرجــال والنســاء وبــه
أقــول»ّ ((1(.
خصوصــا ،وفــي
تتبوؤهــا المــرأة فــي فكــر الشــيخ األكبــر
ً
إن هــذه المنزلــة الرفيعــة الفريــدة التــي ّ
المتصوفــة عمو ًمــا ،لتدعــو إلــى اإلعجــاب وتغــري بالدراســة.
فكــر
ّ
ومــن أفــكاره التــي نراهــا صالحـ ًة لحــوار الحضــارات وتعايــش العقائــد وتســامح األديــان مــا شــاع علــى
ألســنة الدارســين مــن قولــه بـــ «وحــدة األديــان» ،والعبــارة األدق -فــي تقديرنــا -هــي «وحــدة المعبــود»،
كل معبـ ٍ
وقــد أفصــح عنهــا بصريــح اللفــظ فــي قولــه« :ورأيــت فيهــا أن اللــه هــو المعبــود فــي ّ
ـود مــن خلــف
ـال وزمـ ٍ
ـكل لسـ ٍ
(((1
ـان وفــي كل حـ ٍ
حجــاب الصــورة»( ((1وقولــه« :المعبــود بـ ّ
ـان إنّمــا هــو الواحــد»  .ود ْعمــه
(((
(((

ابن عربي ،الفتوحات المكية ،ج ( 6بيروت ،دار الفكر ،)1994 ،ص .418
انتبهــت إلــى طرافــة تفكيــر ابــن عربــي بخصــوص منزلــة المــرأة وحداثــة آرائــه فــي الحــب والمــرأة والعالقــة
بينهــا وبيــن الرجــل ،ووجــوه القطيعــة بينــه وبيــن فكــر أرســطو وتــراث اليونــان القديــم والفالســفة المســلمين،
آمنــة بــن ميــاد« ،المؤنــث والمذكــر :جدليــة الحــب عنــد ابــن عربــي» ضمــن :الرجــل والمــرأة وعالقــات
الحــب فــي المخيــال العربــي المســلم ،تونــس.1995 ،

			 Emna Ben Miled, «Le Feminin, le Masculin: La dialecte en Amour chez Ibn cArabī», in:
		L’Homme, La Femme et les relations amoureuses dans l’Imaginaire Arabo-Musulman

وانظــر أيضــا مقــال :بومديــن بوزيــد« ،خطــاب الكشــف :ابــن عربــي ،التأنيــث ومثلــث الخلــق» ،ضمــن:
كتابــات معاصــرة عــدد ،33المجلــد  ،9آذار /مــارس ،نيســان /أبريــل ،1998 ،ص .48-43ففيــه تحليـ ٌـل ال
ٍ
طرافــة بخصــوص هــذا الموضــوع.
يخلــو مــن
((( راجــع :ســعاد الحكيــم ،المعجــم الصوفــي ،الحكمــة فــي حــدود الكلمــة (بيــروت :دنــدرة للطباعــة والنشــر،
 )1981مــادة :األنثــى ،ص.147-143
ابن عربي ،إنشاء الدوائر ،هـ.س نيبرغ (محقق)( ،ليدن-بريل ،)1919 :ص.46
(((
( ((1ابن عربي ،الفتوحات المكية ،ج ،2ص .83
( ((1المرجع نفسه ،ج ،6ص.108
( ((1كتــاب األحديــة ،ضمــن :رســائل ابــن عربــي ،محمــد شــهاب الديــن العربــي (ضبــط) ،ط( ،1بيــروت :دار
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ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

ـكل عبـ ٍ
ـد يعــرف اللــه فــي صــورة معتقــده
هــذه المقولــة بمفهــوم «اإللــه المخلــوق فــي االعتقــادات» ((1(،فـ ّ ْ
الخــاص ،وينكــره فــي صــورة معتقــدات اآلخريــن ،وهــذا -فــي رأيــه -عيـن ِ
الحجــابّ ،
ألن الذوق والكشــف
ْ ُ
يؤ ّيــدان ّ
ـق هــو الظاهــر فــي صــور المعتقــدات جمي ًعــا.
أن الحـ ّ
ـور الوجود
ـوع التج ّلــي اإللهي فــي ُصـ َ
وذاك مــا تفضــي إليــه عقيدتــه فــي وحــدة الوجــود ،فمــن مقتضياتها تنـ ّ
أيضــا .والكامــل فــي نظــر ابــن عربــي هــو الــذي يــرى اللــه فــي المعتقــدات ك ّلهــا،
ـور االعتقــادات ً
وفــي ُصـ َ
ٍ
ٍ
ألنّهــا جمي ًعــا تســتند إلــى حقيقــة إلهيــة مــن تج ّلــي اللــه فــي الصــور المختلفــة وجودي ـ ًة أكانــت أم معرفي ـ ًة
اعتقاديـ ًة .ولذلــك يتوجــه إلــى قارئــه ناصحــا بقولــه :فاجعـ ْـل بالــك لمــا ذكرنــاه وا ْعمــل عليــه تعـ ِ
ـط األلوهيــة
ْ
ْ َ
ّ
َ
ـإن اللــه يتعالــى ْ
ممــن أن َْصــف ر ّبــه فــي العلــم بــه ،فـ ّ
أن يدخــل تحــت التقييــد ،أو تضبطــه
ح ّقهــا ،وتكــون ّ
ِ
الرحمــة التــي َوســعت كل
صــورة دون غيرهــا .ومــن هنــا تعــرف عمــوم الســعادة لجميــع خلــق اللــه واتّســاع ّ
شـ ٍ
ـيء»( .((1ومــا مــن شــك فــي أن مثــل هــذه األفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفـ ّـرق
بيــن النــاس بحســب االنتمــاء إلــى الم ّلــة والمذهــب مــن شــأنها أن ت ُْســهم فــي تحقيــق التعايــش الســلمي
ـجع علــى التعــارف والتحــاور وتبعدهــم عــن ّ
كل منــازع التعصــب الدينــي المفضــي إلــى
بيــن النــاس ،وتشـ ّ
ِ
وتنوعت
يتأصــل التســامح مــع النــاس جمي ًعــا مهمــا اختلفــت م َل ُلهــم ّ
ـور ّ
التباغــض والتدابــر .وت َب ًعــا لهــذا التصـ ّ
نِ َحلهــم وتباينــت اعتقاداتهــم .وكيــف ال يكــون األمــر كذلــك والســعادة هــي مصيــر الجميــع ومآلهــم.
ـة عامـ ٍ
ـة تفاؤليـ ٍ
إن هــذا التصــور لرحمــة اللــه الشــاملة فــي النهايــة يقــوم علــى نزعـ ٍ
ّ
ـة ال تــرى فــي الوجــود
ٍ
شـ ًـرا وال جهـ ً
نقصــا ،إذ الوجــود وإن تك ّثــرت مظاهــره ،فإ ّنــه يرتــدّ إلــى مبــدأ واحــد هــو اللــه ،وهــو
ـا وال ً
ـور الوجــودي يتّســع قلــب العــارف
الخيــر المطلــق والكمــال المطلــق والجمــال المطلــق .ومــن هــذا التصـ ّ
ـب ،وال عجــب أن يكــون ذلــك كذلــكّ ،
ألن الوجــود عنــده
ل َي َســع المعتقــدات ك ّلهــا أل ّنــه يديــن بديــن الحـ ّ
ـب .يقــول[ :مــن الطويــل]
حـ ٌّ
ور ٍة
َل َقدْ َص َار َق ْلبِي َقابِ ًل ك َُّل ُص َ
ان و َكعبــ ُة َط ِائ ٍ
ٍ
ــف
َو َب ْي ٌت ألَ ْو َث َ ْ َ
َأ ِدي ُن بِ ِد ِ
ـت
ب َأنَّى ت ََو َّج ْه ْ
ين ا ْل ُح ِّ

َفمر ًعى لِ ِغ ْزالَ ٍن ودير لِر ْهب ِ
ـان
َ ٌَْ ُ َ
َْ
و َأ ْلواح تَور ٍ
ف ُقر ِ
آن
ح
ص
م
و
اة
ُ
َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ
ْ
َائبه َفا ْلح ِ ِ
ِ
ِ (((1
ِ
يماني
رك ُ ُ ُ ُّ
ب ديني َوإ َ

ـب الــذي يتغنــى بــه ابــن عربــي فــي هــذه األبيــات يتجــاوز -فيمــا نــرى -المفهــوم الض ّيــق لالعتــراف
والحـ ّ
ٍ
ِ
باآلخــر المخالــف والتســامح مــع اختالفــه فــي الديانــة ،بمــا يعنيــه التســامح مــن منّــة وتكـ ُّـر ٍم علــى ال ّطــرف
المع َتـ َـرف بــه المتســا َمح معــه إلــى شـ ٍ
ـعور أجـ ّـل وأســمى وإحسـ ٍ
ـاني
ـاس أعمــق وأصفــى ،فالحـ ّ
ـعور إنسـ ٌ
ـب شـ ٌ
ـوق وإنّمــا ينطــوي علــى شـ ٍ
ـعور فيـ ٍ
ـاض باالحتــرام الكامــل والتقديــر
ـى
نبيـ ٌـل ال
ّ
للتفضــل والتفـ ّ
يتضمــن أي معنـ ً
ّ
الوافــر واإلجــال الفائــق.
صادر ،)1997 ،ص.48-47
( ((1راجع مادة« :إله المعتقدات» في المعجم الصوفي ،ص.12-87
( ((1ابــن عربــي ،الفتوحــات المكيــة ،عثمــان يحــي (تحقيــق) ،ج( ،12القاهــرة :الهيئــة المصر ّيــة العا ّمــة للكتــاب،
 ،)1990-1985ص.384
( ((1ابن عربي ،ترجمان األشواق( ،بيروت :دار صادر ،)1966 ،ص.44-43
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ـق أن هــذه الفكــرة عريقـ ٌة فــي التصــوف ،فقــد ورثهــا ابــن عربــي عــن الحـاّج (قتــل309ه922 /م)
والحـ ّ
ٍ
عندمــا صــدع بـ ٍ
ـرأي فــي األديــان خـ ٍ
ـارج عــن مألــوف الفكــر الدينــي التقليــدي ،كامتــداد لموقفــه الدّ اعــي إلــى
(((1
االعتبــار بوحــدة أصلهــا ومصدرهــا ،فالمقصــود منهــا واحــدٌ رغــم تغايرهــا واختالفهــا ،يقــول« :األديــان
ـكل ديـ ٍ
ك ّلهــا للــه عـ ّـز وجـ ّـل شـ َغل بـ ّ
ـارا عليهــم ،فمــن الم أحــدً ا ب ُبطــان
ـارا منهــم ،بــل اختيـ ً
ـن طائفــة ال اختيـ ً
مــا هــو عليــه ،فقــد حكــم أ ّنــه اختــار ذلــك لنفســه ،وهــذا مذهــب القدَ ر ّيــة ،والقدر ّيــة َمجــوس هــذه األ ّمــة،
واعلــم ّ
ـاب مختلف ـ ٌة وأســا ٍم متغايــرةٌ،
أن اليهود ّيــة والنصران ّيــة واإلســام وغيــر ذلــك مــن األديــان ،هــي أ ْلقـ ٌ
ـم قــال[ :مــن الطويــل]
والمقصــود منهــا ال يتغ ّيــر وال يختلــف ،ثـ ّ
ِ
		
األديان جدًّ ا ُمح ّققا
تفكّرت في
		
للم ْرء دينًــــــا فإنَّه
فال َت ْط ُل َب ْن َ
ُيطالِ ُبــه َأ ْص ٌ
		
ـــل ُيع ِّب ُر ِعنْــــد ُه

فألفيتها ً
جما
أصل لــــه ُش َع ٌ
ب ّ
ِ
الو ْص ِ
الوثيق وإنّما
ـل
َي ُصدُّ ه عن َ
(((1
ميع المعالِي والمعاني في ْفهما
َج ُ

ولقــد تو ّلــدت عــن فكــرة وحــدة المعبــود رغــم تعــدُّ د المعبــودات ،نتيج ـ ٌة أخــرى ال تقـ ّـل عــن األولــى
خروجــا عــن مألــوف الفكــر الدينــي التقليــدي ،وهــي الرحمــة اإللهيــة الشــاملة ،بوصفهــا المصيــر النهائــي
ً
للنــاس جمي ًعــا .فمآلهــم -بصريــح لفظــه -إلــى الســعادة ،مهمــا كانــت عقائدهــم ،ومصيرهــم إلــى النعيــم فــي
الــدار اآلخــرة مهمــا كانــت أفعالهــم.
ومــا مــن شـ ٍ
ـك فــي أن مثــل هــذه األفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفــرق بيــن

النــاس بحســب االنتمــاء إلــى الم ّلــة والمذهــب مــن شــأنها أن ت ُْســهم فــي تحقيــق التعايــش الســلمي بيــن
ـجع علــى التعــارف والتحــاور بينهــم مهمــا اختلفــت أديانهــم ومذاهبهــم ،وتصرفهــم عــن ّ
كل
النــاس وتشـ ّ
منــازع التطــرف الدينــي المفضــي إلــى التباغــض واالحتــراب.

ً
ّ
للتصوف
العماد األخالقي
ثالثاِ :

ّ
إن فــي التصــوف مــا يمكــن أن يســاعد علــى تقديــم العــاج الشــافي ألدواء العصر–نعنــي التصــوف فــي
جوهــره النقــي الصافــي -والــرأي عندنــا ّ
أن أزمــة عصرنــا الحاضــر أزمـ ٌة أخالقيـ ٌة فــي صميمهــا .فــإذا علمنــا
ٌ
أخــاق أو ال يكــون ،أدركنــا عظيــم دور التصــوف فــي إصــاح واقعنــا المــأزوم ،وإذا كانــت
أن التصــوف
(((1
رســالة النبــي األكــرم إتمــام مــكارم األخــاق ،فـ ّ
ـإن التصــوف بهــذا الوصــف «قلــب اإلســام»  .كيــف ال
ـوف ومنــاط اهتمــام المتصوفــة ،بــل لقــد ّ
لخصــوا الطريــق الصوفــي فــي «التخليــة
واألخــاق هــي دعامــة التصـ ّ
وتطورهــا( ،بيــروت :دار الجيــل،
( ((1ذهــب عرفــان عبــد الحميــد فتّــاح ،فــي كتابــه :نشــأة الفلســفة الصوف ّيــة
ّ
 ،)1993ص .223إلــى ّ
أن الح ـاّج يدعــو إلــى محــو الفــروق بيــن األديــان ورفــع الحــدود الفاصلــة بينهــا.
ولســنا علــى هــذا الــرأيّ ،
بتنوعهــا واختالفهــا مــع إثبــات وحــدة المقصــود منهــا.
ألن فــي كالم الحــاّج إقــرار ّ
( ((1أخبــار الحــاج ،لويــس ماســنيون وب كــرواس (محققــان)( ،باريــس :مطبعــة القلــم ،مكتبــة الروز،)1936 ،
ص.70
( ((1خالــد بنتونــس ،التصــوف قلــب اإلســام( ،باريــسBentonnès (Khaled), Le soufisme cœur de .)1996 ،
l’Islam
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ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

ٍ
الســلوك قبــل ّ
شــيء ،وال تحصــل تلــك االســتقامة إالّ بالتخ ّلــي
كل
والتحليــة» .فالتصــوف اســتقام ٌة فــي ّ
بحميدهــا ،وال يبلــغ الصوفــي الكمــال فــي الســلوك إالّ إذا
عــن مــرذول الصفــات وقبيــح األفعــال والتح ّلــي َ
حســنت أخالقــه وتســا َم ْت نفســه وتم ّيــز بالصــاح والفضــل والتّقــى والــورع .ومقيــاس التفاضــل األخالقــي
ُ
ً
ً
قــول وفعــا هــو المثــل األعلــى النبــوي .قــال الجنيــد شــيخ الطائفــة الصوفيــة (تـــ 298ه910 /م)« :الطــرق
الرســول وتبــع ولــزم طريقتــه ،فـ ّ
ـإن طــرق الخيــرات ك ّلهــا
ك ّلهــا مســدود ٌة علــى الخلــق إالّ مــن اقتفــى أثــر ّ
مفتوح ـ ٌة عليــه»(.((1

علمــا وعمـ ً
ـا ،يلخــص ذلــك قــول ابــن قيــم الجوزية (تـــ 751ه/
فاألخــاق هــي جوهــر التصـ ّ
ـوف عندهــم ً
(((2
1350م)« :واجتمعــت كلمــة الناطقيــن فــي هــذا العلــمّ :
ـوف هــو الخ ُلــق»  .وقــد عــدّ الصوفيــة
أن التصـ ّ
النفــس منبــت الشــرور ومنبــع األخــاق الدنيئــة واألفعــال الذميمــة ،أي المعاصــي وسـ ّيئ العــادات ومــرذول
الصفــات مثــل ِ
الك ْبــر والحســد والبخــل والغضــب والحقــد والطمــع وأمثالهــا ،وأوجبــوا ترويضهــا بالتوبــة
ّ
«التصــوف خ ُلــق فمــن زاد عليــك فــي
فقالــوا:
الرديئــة.
األوصــاف
إلزالــة
وبالمجاهــدة
المعصيــة،
لتــرك
ّ
(((2
ٍ
ُ
ّ
ـني والخــروج مــن
الخ ُلــق فقــد زاد عليــك فــي الصفــاء» وقالــوا« :التصــوف هــو الدخــول فــي كل خلــق سـ ٍّ
كل خ ُلـ ٍ
ـي»(.((2
ـق دنـ ٍّ

و ّمــا يـ ّ
أن األخــاق هــي ُقطــب التصــوف هــو ّ
ـدل علــى ّ
أن ســبيل الوصــول إلــى اللــه عنــد القــوم -كمــا
ـف
يقــول الغزالــي (تـــ 505ه1111/م)« :هــو العلــم بكيف ّيــة تطهيــر القلــب مــن الخبائــث والمكــدّ رات بالكـ ّ
عــن الشــهوات واالقتــداء باألنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم فــي جميــع أحوالهــم .فبقــدْ ر مــا ينجلــي مــن القلــب
الحــق تتــأأل فيــه حقائــق الوجــود» ((2(،وهــذه هــي المجاهــدة ،وهــي أخالق ّيــ ٌة فــي
ويحــاذي بــه شــ ْطر
ّ
جوهرهــا.

ودرســا وتألي ًفــا وأفــردوا لــه أبوا ًبــا
لذلــك وجدنــا أعــام الصوفيــة قــد أشــبعوا الجانــب األخالقــي بح ًثــا
ً
وفصـ ً
ـوف علــى التأليــف فــي عيــوب النفــس وأهوائها
ـب اهتمــام مؤ ّلفيهــم منــذ بدايــات التصـ ّ
ـول وكت ًبــا ،وانصـ ّ
ِ
والطمــع والحــرص وغيرهــا ،وفــي محامــد أخالقهــا كاإلخــاص
والريــاء والتصنّــع
َ
كالك ْبــر وال ُع ْجــب ّ
والتواضــع والجــود واإليثــار ومــا إليهــا ،وصــار ذلــك ســم ًة مم ّيــز ًة للتصــوف .وبذلــك تراكمــت فــي تراثنــا
الصوفــي ثــرو ٌة أخالقيـ ٌة عظيمـ ٌة توغلــت في بواطــن النفــس اإلنســانية وعالجــت عيوبهــا األخالقيــة وأمراضها
(((2
النفســية فيمــا كان يصطلــح عليــه شــيوخ التصــوف بـــ «أعمــال القلــوب» و«أعمــال الجــوارح».
(((1
(((2
(((2
(((2
(((2
(((2

عبــد الكريــم القشــيري ،الرســالة القشــير ّية ،معــروف زريــق وعلــي عبــد الحميــد بلطــه جــي (محققــان)،
(بيــروت :دار الجيــل ،)1990 ،ص.430
ابن قيم الجوزية ،مدارج السالكين ،محمود حامد الفقي (محقق) ،ج( ،2بيروت ،)1972 :ص .316
عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشير ّية ،ص.281
المرجع نفسه ،ص.280
أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج( ،1بيروت :دار المعرفة ،د.ت ،).ص.20
للتوســع يمكــن الرجــوع إلــى أمهــات كتــب التصــوف مثــل :الرعايــة لحقــوق اللــه للحــارث المحاســبي
(تحقيــق :عبــد القــادر أحمــد عطــا ،بيــروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط ،4 .د .ت ).وقــوت القلــوب ألبــي طالــب
المكــي (تحقيــق :محمــد بــن علــي بــن عطيــة الحارثــي ،القاهــرة ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،)2017 ،واللمــع
للطوســي (تحقيــق :عبــد الحليــم محمــود وطــه عبــد الباقــي ســرور ،القاهــرة ،دار الكتــب الحديثــة ،بغــداد،
مكتبــة المثنّــى .)1960 ،والرســالة للقشــيري ،واإلحيــاء للغزالــي وغيرهــا.
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فــا ُن ْب ِعــد إن زعمنــا ّ
أســس الفقهــاء «فقه الظاهــر»( .((2فــكان فقه
أن
ّ
أسســوا «فقــه الباطــن» مثلمــا ّ
المتصوفــة ّ
المتصوفــة منشـ ً
ـغل بأخــاق النفــس ووســائل تربيتهــا ،وهــو بذلــك يجــري مواز ًيــا ألحــكام فقــه الجــوارح
مكمـ ً
ـا لهــا .ونجــد هــذا المظهــر األخالقــي شــديد البــروز فــي كتــب الطبقــات والمناقــب الصوف ّيــة ،فمــا
ّ
ٍ
ّ
ـض علــى التحلــي بمــكارم األخــاق ،ســواء فــي األقــوال المنســوبة إلــى
أكثــر مــا فيهــا مــن إشــارات تحـ ّ
التمســك بمحامــد األخــاق يوضــح
الصوف ّيــة أو فــي أفعالهــم وممارســاتهم فــي حياتهــم اليوم ّيــة .وهــذا
ّ
الخاصــة والعا ّمــة .ذاك مــا يجعلنــا ال
مــدى تش ـ ّبث المتصوفــة بالمثــل األعلــى األخالقــي فــي تعاملهــم مــع
ّ
نملــك غيــر اإلقــرار مــن دون مبالغـ ٍ
ـة بـ ّ
ـأن الصوف ّيــة قــد ســاهموا مســاهم ًة عظيمـ ًة فــي بنــاء المثــل اإلســامي
(((2
األعلــى.
مــا مــن شـ ٍ
ـك فــي أن فيمــا ذكرنــا آن ًفــا مــن قيــم التصــوف وأخالقــه مــا يقــي مــن مخاطــر التعصــب ونــوازع
ٍ
فســاد فــي األرض
الغلــو والتطــرف ،ومــا يصحــب ذلــك مــن آفــات العنــف واإلرهــاب ومــا يخلفــه مــن
ٍ
التصــوف متأثريــن بمــا شــاع عندهــم مــن أنّــه انكفــا ٌء علــى ّ
الــذات
عريــض .وإذا كان النــاس ينــأون عــن
ّ
ٍ
ٍ
ـتبطان للنّفــس ،أو أ ّنــه عنــوان جهـ ٍ
ـل وتخلــف و َد ْر َوشــة ،فـ ّ
ٌ
ـإن
ـرار مــن النّــاس واسـ
وهـ ٌ
ـروب مــن الواقــع وفـ ٌ
يصــرف الذيــن ســلكوا فــي الديــن مســلك التشــدد
تصحيــح هــذا التصــور مــن شــأنه – فــي تقديرنــا -أن ْ
ٍ
ٍ
والعنــف عــن غلوائهــم وينبههــم إلــى مــا فيــه مــن ثـ ٍ
ـروة أخالقيــة وقيم ّيــة مــن شــأنها إذا آمنــوا بهــا وعملــوا
ّ
بمقتضاهــا أن تصلــح مــن شــأنهم وتحســن أحوالهــم وترقــى بــه إلــى األســمى واألقــوم .ويمكــن أن نمثــل
لذلــك بنمــاذج مــن ســلوك الصوفيــة بعــد أن تمثلنــا ببعــض أفكارهــم وعقائدهــم.
لقــد بــدأ ظهــور هــذه النمــاذج منــذ الحركــة الزهديــة التــي كانــت بمنزلــة صيحــة نقـ ٍ
ـد للفئــة الحاكمــة
ّ
التــي تنامــى فســادها وإفســادها ،وهــي وإن كانــت حركـ ٌة ترتــدّ إلــى الــذات تبتغــي إصالحهــا وتقويمهــا ،فقــد
قامــت بطريـ ٍ
ـق غيــر مباشـ ٍ
ـر بإصــاح الواقــع المتــر ّدي والعــودة بالمجتمــع إلــى ق َيمــه النبيلــة و ُم ُثلــه العليــا.
ٍ
فع ّبــرت عــن ضـ ٍ
ـتتطور
ـرب مــن الشــعور بالمســؤول ّية عــن المجتمــع ولكنّهــا مســؤول ّي ٌة ســلب ّي ٌة غيــر فاعلــة ،سـ ّ
ٍ
إلــى مســؤول ّي ٍة إيجاب ّيــة فــي األطــوار الالحقــة عندمــا بــدأ الصوف ّيــة يخرجــون مــن ُعزلتهــم ويحاولــون التأثيــر
فــي مجتمعهــم بالســلوك الرشــيد والقــدوة الحســنة والكلمــة الط ّيبــة والوعــظ المؤ ّثــر ،وبــدأ يظهــر فيهــم
المشــاهير و ُتــروى عنهــم األخبــار التــي ترســم لهــم ِس ـيرا أنموذجي ـ ًة تُنتقــى أخبارهــا بعنايـ ٍ
ـة لتكــون موافق ـ ًة
ّ
ْ َ
ًَ
َ
الجمعــي .ومــع التقــدّ م فــي الزمــان امتــأت
ل
ي
َخ
ت
ـم
ـ
الـ
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
معالمه
ت
ـتقر
ـ
اس
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
ي
األنموذج
للصــورة
ُ َّ
ّ
ْ
ّ
ِ
ِ
(((2
ّ
األوليــن
تمجدهــم  ،ور ّبمــا ع ّبــرت عــن تم ّثــل
المتأخريــن لسـ َي ِر ّ
كتــب ال ّطبقــات والمناقــب باألخبــار التــي ّ
أكثــر مــن تعبيرهــا عــن حقيقــة ســيرتهم فــي واقــع الحــال.
فــكان ســلوكهم االجتماعــي ّنزا ًعــا إلــى المثاليــة ،غيــر مألـ ٍ
ـوف صــدوره عــن المســلمين العاد ّييــن،
ّ
ٍ
ـعورا بالمســؤول ّية ال عــن المســلمين فحســب ،بــل عــن الخلــق أجمعيــن ،يســتلهم
يســتبطن إلــى حــدٍّ بعيــد شـ ً
ـم التماهــي معــه.
مجســدً ا فــي شــخص ّية الرســول األكــرم ،وكثيـ ًـرا مــا يتـ ّ
األنمــوذج المثالــي للكمــال البشــري ّ
التصوف والحياة ،ط( ،1دمشق ،1963 :ص .)7-6
( ((2انظر عبد الباري الندوي ،بين
ّ
والتصوف( ،القاهرة ،)1979 ،ص.67
( ((2لويس ماسنيون ومصطفى عبد الرازق ،اإلسالم
ّ
( ((2مثــل :حليــة األوليــاء ألبــي نعيــم األصفهانــي (القاهــرة ،مكتبــة الخانجــي ،بيــروت ،دار الفكــر)1996 ،
وطبقــات الصوفيــة ألبــي عبــد الرحمــن الســلمي (تحقيــق :عبــد القــادر أحمــد عطــا( ،بيــروت :دار الكتــب
العلميــة ))1998 ،والطبقــات الكبــرى لعبــد الوهــاب الشــعراني( ،القاهــرة ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة.)2005 ،
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ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

المحمــدي عندهــم مــا جــاء منســو ًبا إلــى الجنيــد مــن قولــه:
ومــن األقــوال المؤ ّكــدة لمكانــة النمــوذج
ّ
«الطــرق ك ّلهــا مســدود ٌة علــى الخلــق إالّ مــن اقتفــى أثــر الرســول وتبعــه ولــزم طريقتــه ،فـ ّ
ـإن طــرق الخيــرات
ك ّلهــا مفتوحـ ٌة عليــه»( .((2ولذلــك تج ّلــت لنــا شــخص ّية الصوفــي فــي كتــب الطبقــات شــديدة الحــرص علــى
مراقبــة ســلوكها مراقبـ ًة صارمـ ًة ،ال خو ًفــا مــن انفالتــه مــن الضوابــط الشــرع ّية فحســب ،وإنّمــا مــن أجــل أن
المجســم للقيــم األخالق ّيــة اإلســام ّية العليــا ،الناظــر دو ًمــا
ـري باالقتــداء،
يكــون علــى الــدوام المثــال الحـ ّ
ّ
للقــدوة النبو ّيــة الحســنة ،المحــاول التماهــي معهــا.

بصنــع النّمــاذج الســلوك ّية الحســنة وإشــهارها وإظهارهــا بمظهــر
ـم أ ْل َف ْينــا كتــب الطبقــات تنهــض ُ
ومــن ثـ ّ
ٍ
المجســمة فــي أرض الواقــع
ـم ُثل العليــا مــن جهــة،
ّ
القــدوة األخالق ّيــة والقيم ّيــة والســلوك ّية المشــدودة إلــى الــ ُ
ٍ
جهــة أخــرى .فنهــض كتّــاب الطبقــات بوظيفــة تحريــر الفضائــل المم ّيــزة لهــؤالء األعــام وتدويــن
مــن
شــمائلهم وتقييــد محاســن أخبارهــم تشـ ً
ـكيل للنمــوذج األســمى .فمــا كان لألنمــوذج القيمــي والســلوكي
يتمحــض للوجــود إالّ مــن خاللهــم بوصفهــم أهــل الصــاح والخيــر ومحـ ّـل القــدوة الحســنة.
األمثــل أن
ّ
ـي بــه ،وذلــك ب َع ْطــف
وفــي ذلــك تعبيـ ٌـر عــن شــعورهم بالمســؤول ّية األخالقيــة عــن إصــاح مجتمعهــم والرقـ ّ
ِ
الرجــال.
القلــوب علــى الق َيــم ،وتجســيم نمــاذج الكمــال فــي ّ
ٍ
منعزلة عــن مجتمعهــا ،إذ يــكاد يكون
ولذلــك ألفينــا النمــاذج الصوف ّيــة التــي رســمتها لنــا تلــك الكتــب غيــر
تدخلهــا فــي ســائر مياديــن الحيــاة االجتماع ّيــة شـ ً
ّ
ـامل ،ولهــا فيــه تأثيـ ٌـر ينــزع دو ًمــا إلــى تجســيم ذلــك المثــل
المتصوفــة يتم ّيــز ســلوكه بحســن المعاشــرة وتــرك
ـوف بإخوانــه مــن
ّ
األعلــى اإلســامي ،ففــي عالقــة المتصـ ّ
ـم لتناهي الشــعور
مجسـ ٌ
الخصومــة ومالزمــة اإليثــار والمعاونــة فــي أمــر الدنيــا والديــن .ومــا اإليثــار إالّ مظهـ ٌـر ّ
ـة مرغوبـ ٍ
بالمســؤولية الغيريــة إذ هــو تفضيــل اآلخــر علــى الــذات ال لمصلحـ ٍ
ـة ،وإنّمــا طل ًبــا لألجــر والمثوبــة.
ّ
ّ
رحيمــا بهــم ،ل ّيــن العريكــة فــي التعامــل معهــمُ ،مشــف ًقا عليهــم،
ـوف بالنــاس يبــدو
وفــي عالقــة المتصـ ّ
ً
ـامحا معهــم ،متح ّل ًيــا بخصلــة نكــران الــذات ،ومــا أكثــر األخبــار التــي تــروى عــن مســاعدة الصوفــي
متسـ ً
للفقــراء ،ونصرتــه للضعفــاء ،فالصوفــي يســعى إلــى نفــع النــاس ،وفنــاؤه فــي اللــه يوازيــه فنــاؤه فــي الخلــق.
ومــن التقســيمات المســتوعبة لعالقــات الصوفــي مــا ذكــره ذو النــون المصــري (تـــ 245ه859 /م) ،مــن
ـكل كربـ ٍ
ِ
ـو لـ ّ
ـة ،وهــو فــي
ـي بأهــل المســكنةَ ،م ْر ُجـ ٌّ
ـو ٌن للغريــبٌ ،
أن الصوفــي عـ ْ
أب لليتيــمَ ،ب ْعـ ٌـل لألرملــةَ ،حفـ ٌّ
ـاش .فكونــه بعـ ً
بشـ ٌ
هشـ ٌ
ـاش ّ
معاملتــه اليوم ّيــة مــع النــاس ّ
ـا لألرملــة يعنــي أ ّنــه يغنيهــا عــن فقــدان زوجهــا
بمســاعدتها حتــى ال تحتــاج إلــى معيـ ٍ
ـل ،أ ّمــا الهشاشــة والبشاشــة فهمــا عنــوان شــخص ّيته الســمحة الخاليــة
صفــات ذميمــ ٌة معهــود ٌة عنــد ذوي الجــاه والســلطان والمــال فــي
مــن الكبــر وال ُعجــب والتعالــي ،وهــي
ٌ
(((2
ـي أن يتل ّطــف بالنّــاس وال يبغــي عليهــم،
تعاملهــم مــع العا ّمــة  .ومــن القيــم األخالق ّيــة المطلوبــة فــي الصوفـ ّ
روى أبــو القاســم القشــيري عــن الجنيــد قولــه« :ال يكــون العــارف عار ًفــا حتــى يكــون كاألرض يطــؤه ال َبـ ّـر
كل شـ ٍ
والفاجــر ،وكالســحاب يظـ ّـل ّ
ـيء ،وكالمطــر يســقي مــا ينبــت ومــا ال ينبــت»( ((3بمعنــى أ ّنــه يتعامــل
ٍ
ٍ
ـض
ـم بخدمتــه الجميــع بغـ ّ
بلطافــة وســماحة فائقتيــن مــع الصالــح وغيــر الصالــح مــن عا ّمــة النــاس ،إ ّنــه يعـ ّ
النظــر عــن أديانهــم ومعتقداتهــم ،ويشــمل بمعروفــه مــن يســتح ّقه ومــن ال يســتح ّقه.
( ((2عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشير ّية ،ص.430
( ((2انظر :هادي العلوي ،مدارات صوف ّية ،ط( ،1دمشق :دار المدى ،)1997 ،ص.184
( ((3عبد الكريم القشيري ،الرسالة القشير ّية ،ص.281
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ـل يــراه فــي النــاس مــن دون تشـ ٍ
أي خلـ ٍ
ـهير بهــم أو تشــني ٍع عليهــم أو فضـ ٍ
ـح لعيوبهــم ،بــل
يعالــج الصوفــي ّ
إ ّنــه يــروم إصالحهــم بإســبال الســتر علــى نقائصهــم وإخفائهــا عــن النــاس ،وفــي هــذا المعنــى ُيــروى عــن
أحــد الصوفيــة أنــه قــال« :إذا رأيــت ســكران َفت ََما َيـ ْـل لئـ ّ
ـي عليــهَ ،فتُب َت َلــى بمثــل ذلــك» ،ومقتضــى هــذا
ا تبغـ َ
التوجيــه أن ت ِ
ُظهـ َـر مــن نفســك العيــب الــذي تــراه فــي غيــرك ،حتــى ال تعتقــد أ ّنــك أفضــل منــه ،وحتــى تكــون
لــه عو ًنــا علــى مواجهــة تعييــر النــاس لــه أو ســخريتهم منــه ،والمتصوفــة يصــدرون عــن حساس ـي ٍة حرجــةٍ
ّ
ّ
ّ
تجــاه هــذه األمــور ،لحرصهــم علــى عــدم إلحــاق األذى بالنــاس بســبب مــا قــد َي ْبــدُ ُر منهــم مــن أخطــاء أو
هفــوات»(.((3
وكانــت ِصلتهــم فــي الحيــاة اليوم ّيــة مــع الفقــراء علــى غايــة مــن الوثاقــة ،فكانــوا يختلطــون بهــم لال ّطــاع
علــى أحوالهــم وتقديــم العــون لهــم ،فقــد ُر ِوي عــن ســفيان الثــوري ّ
أن الفقــراء كانوا في مجلســه كالســاطين،
وإذا بلغهــم عــن أحــد األغنيــاء أ ّنــه متع ّبــدٌ ســخروا منــه ،ذلــك ّ
ـي عندهــم توزيــع مــا زاد عــن
أن عبــادة الغنـ ّ
والصــوم فــا يجديانــه شــي ًئا مــا لــم يــؤ ّد زكاة مالــه ،وقــد
حاجتــه مــن األمــوال علــى النــاس ،أ ّمــا الصــاة ّ
ذكــر الشــعراني ّ
أن مــن أخــاق الصوف ّيــة تقديــم إنفــاق الدراهــم والدنانيــر فــي طعــام الجائــع وكســوة العريــان
وقضــاء الديــون التــي ال يقــدر أصحابهــا علــى الوفــاء بهــا علــى بنــاء الزوايــا والمســاجد .ونُقــل عــن عبــد اللــه
بــن المبــارك (تـــ 181ه797 /م)« :لقمـ ٌة فــي بطــن جائـ ٍع أرجــح فــي ميزانــي مــن عمــارة مسـ ٍ
ـجد»(.((3

ّ
ـب اهتمامهــم علــى
ـورا بـ ً
ممــن انصـ ّ
ـارزا حتــى عنــد أقطــاب الصوف ّيــة ّ
إن لهــذا المنحــى االجتماعــي حضـ ً
ـوف ،فالبســطامي (تـــ261ه874 /م) يرجــع فــي بعــض شــطحاته إلــى حقــوق
الجانــب العرفانــي مــن التصـ ّ
همــه بهـ ٍم فــي الدنيــا وفــي اآلخــرة .وعــن حقوقهــم فــي الدنيــا تأتــي هــذه الحكايــة التــي
الخلــق فع ّبــر عــن ّ
حكمــا بإيفــاء حقــوق الفقــراء ً
«خرجــت إلــى الحــج
الحــج ،قــال:
بــدل مــن إنفــاق المــال فــي
تتضمــن
ُ
ّ
ً
ّ
ٌ
ـج ،فقــال :كــم معــك
ـ
الح
ـى
ـ
إل
ـت:
ـ
فقل
ـن؟
ـ
أي
ـى
ـ
إل
ـد
ـ
يزي
ـا
ـ
أب
ـال:
ـ
فق
ـات
ـ
المتاه
ـض
ـ
بع
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
رج
ـتقبلني
فاسـ
ّ
ِ
ٍ
ـف حولــي ســبع مـ ّـرات ،ون ِ
َاو ْلنــي المئتــي درهـ ٍم ،فـ ّ
ـإن لــي
مــن الدراهــم؟ قلــت :معــي مئتــا درهـ ٍم ،فقــالَ :ف ُطـ ْ
عيـ ً
ـال .فطفــت حولــه وناولتــه المئتــي درهــم»( .((3ولعـ ّـل هــذه الحكايــة مــن صنعــه هــو ،لتثبيــت مبــدأ تفضيــل
اإلنفــاق علــى الفقــراء بـ ً
ـج ،وقــد ســاقها بمنطــق الصوف ّيــة ولغتهــم ،فجعــل الرجــل الفقيــر بمنزلــة
ـدل مــن الحـ ّ
ـم س ـ ّلمه المــال.
الكعبــة ،وطــاف حولــه ثـ ّ
وفــي ســيرة الح ـاّج مــن األخبــار مــا يـ ّ
ـدل علــى تســامحه المطلــق واســتعداده الفتــداء النــاس أجمعيــن،
أيضــا .لقد
فــكان يــزور المرضــى والبؤســاء ال مــن المســلمين فحســب ،بــل مــن النصــارى واليهــود والوثن ّييــن ً
ع ّبــر أمــام الجمهــور عــن رغبتــه الغريبــة فــي المــوت منبــو ًذا مــن أجــل نجــاة اآلخريــن ،وهــو مــا يـ ّ
ـدل علــى
ـة جامحـ ٍ
رغبـ ٍ
ـة فــي أن يجــود بنفســه للــه قربا ًنــا يفتــدي جميــع الخالئــق(.((3
ـباها
وال يقتصــر مثــل هــذا الســلوك االجتماعــي اإلنســاني علــى صوفيــة المشــرق ،بــل إنّنــا نجــد لــه أشـ ً
ونظائــر وشــواهد كثيــرة عنــد صوفيــة المغــرب اإلســامي تـ ّ
ـدل علــى ّ
ـري المنــزع ،ال تعنيــه ذاته
ـي َغ ْيـ ّ
أن الصوفـ ّ

( ((3هادي العلوي ،مدارات صوف ّية ،ص.185
( ((3المرجع نفسه ،ص.222 ،187
( ((3الســهلجي ،النــور مــن كلمــات أبــي طيفــور ،عبــد الرحمــان بــدوي (محقــق)( ،الكويــت :وكالــة المطبوعــات،
 ،)1978ص.164

(34) Louis Massignon, La passion de Hallaj, paris, éd. Gallimard, 1978, Tome III, p.224-225.
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ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

همــه مســاعدة غيــره وال ســيما الفقــراء والمســتضعفون وذوو الحاجــة،
الفرد ّيــة ومصلحتهــا ونفعهــا ،وإنّمــا ّ
فقــد روى أبــو العــرب القيروانــي ّ
ـور
تسـ ّ
أن ربــاح بــن يزيــد كان إذا ســمع الخــادم مــن جيرانــه بالليــل ت ْط َحـ ُنَ ،
(((3
زهــاد القيــروان رأى رجـ ً
الجــدران ليكفيهــا مؤونــة الطحيــن ّ ،
ـا مــن
وأن أبــا خالــد عبــد الخالــق وهــو مــن ّ
ِ
ِ
ـدواب» ،فــإذا بــه ْيؤثــره بمــا
أهــل الباديــة وقــد بــدا عليــه أثــر البــؤس ،فهــو «ي ْقضــم الشــعير كمــا تقضــم الـ
ّ
وخ ْبــز ،بعــد أن أفلــح فــي إقناعهــا ّ
لحـ ٍم ُ
أن اللــه يضاعــف لهــا األجــر فــي
حملــه إلــى زوجتــه المريضــة مــن ْ
اآلخــرة(.((3

ـم يشــتري منــه ،وعندمــا ســئل عــن هــذا
والبهلــول بــن راشــد يعمــد إلــى بيــع طعامــه عندمــا غــا الســعر ثـ ّ
(((3
الســلوك المســتغرب فــي مألــوف العــادة قــال« :نفــرح إلــى فــرح النــاس ونحــزن إذا حزنــوا»  .وفــي هــذا
القــول تعبيـ ٌـر عــن نكــران الــذات والتغ ّلــب علــى شــهواتها الذات ّيــة ،ومصالحهــا اآلنيــة ،مــن أجــل إســعاد
الجماعــة.
ويع ّبــر ســلوك الشــخص ّية الصوف ّيــة فــي مجتمعهــا مــن خــال األحــداث المتّصلــة بهــا والوقائــع التــي تنقلها
ٍ
عمــا يعتمــل فــي دخائــل المجموعــة التــي تنتمــي
كتــب الطبقــات بوصفهــا ومضــات الفتـ ًة للنّظــر فــي ســيرتها ّ
ـال وطموحـ ٍ
إليهــا مــن آالم ٍومعانـ ٍ
ـاة ،ومــا تســت ْبطنه مــن مخــاوف وهواجــس ومــا تصبــو إليــه مــن آمـ ٍ
ـات.
وإذا رمنــا مثـ ً
ـا علــى عظيــم الــدور الــذي نهضــت بــه الطــرق الصوف ّيــة فــي تاريــخ اإلســام تكفينــا اإلشــارة
إلــى أنّهــا هــي التــي اســتطاعت أن تحافــظ علــى نــو ٍع مــن الوحــدة بيــن المســلمين فــي المناطــق الشــرق ّية مــن
العالــم اإلســامي بعــد ســقوط الخالفــة .فالعالــم الفارســي إنّمــا حافــظ علــى بقائــه بعــد المذبحــة المغول ّيــة
بفضــل الثقافــة الروحيــة التــي كانــت تُسـ ِ
ـاكنُه ،ح ّتــى ّ
أن كثيـ ًـرا مــن أمــراء المغــول الذيــن حكموا آســيا الوســطى
ّ
َ
(((3
ّ
ـوف .
والشــرق األوســط اعتنقــوا اإلســام تأثـ ًـرا بشــيوخ التصـ ّ
لقــد كان ظهــور الطــرق الصوفيــة اســتجاب ًة لحاجــة البنــاء الروحــي واالجتماعــي فــي ٍ
آن .ولــم يكــن العلماء
ّ
مؤهليــن لســدّ هــذه الحاجــة ،فقــد انغلــق الفقهــاء فــي دور ح َفظــة الشــريعة وضعــف تأثيرهــم فــي المؤمنيــن.
المتصوفــة ليحدثــوا هــذا
أ ّمــا المتك ّلمــون فــا أثــر لخطابهــم فــي عــاج أدواء النفــس .ومــن هنــا بــرز شــيوخ
ّ
ٍ
ٍ
التحــول العميــق الــذي شــهده التصــوف ،أي تطويــره إلــى مؤسسـ ٍ
ـة تســتجيب لحاجــات جديــدة للمجتمعــات
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
اإلســام ّية .فجعلــوا نُصــب أعينهــم تمكيــن النّــاس مــن بنــاء عالقــة شــخص ّية حميمــة مــع اللــه ،واســتطاعوا
ـوف منــذ ذلــك الحيــن قط ًبــا لإلدمــاج االجتماعــي ال
يوســعوا دائــرة المنتميــن إلــى جماعاتهــم ،فصــار التصـ ّ
أن ّ
نظيــر لــه ،ح ّتــى أنــه جــاء زمـن ق ّلمــا تجــد فيــه شــخصا فــي َأي مــن البــاد اإلســامية ال ينتمــي إلــى طريقــةٍ
ّ
ٍّ
ً
ٌ
(((3
ٍ
مــن الطــرق الصوف ّيــة أو يخضــع لســلطتها بشــكل أو بآخــر .

(((3
(((3
(((3

أبــو العــرب القيروانــي ،طبقــات علمــاء أفريقيــة وتونــس ،علــي الشــابي (محقــق) ،تونــس :الــدار التونس ـ ّية
للنشــر ،1968 ،ص.124-123
المصدر نفسه ،ص.142
المصدر نفسه ،ص.134
لويشــون ل ،.تــراث التصــوف الفارســي فــي العصــور الوســطى( ،لنــدن ،)1992 :صL. Lewishon, The .31

)((3

ك .بونــو ،التصــوف والروحانيــة اإلســامية( ،باريــس  ،)1991صC. Bonaud, Le Soufisme et la spiri� .79

(((3

legacy of medieval persian sufism
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ومــن أبــرز المؤسســات الصوفيــة ذات الطابــع االجتماعــي مؤسســة الزاويــة وهــي مؤسسـ ٌة دينيـ ٌة اجتماع ّيـ ٌة
ٍ
حســبنا منهــا مواجهــة مشــكلة الجــوع
بســيطة البنــاء والمتطلبــات .ولكنّهــا تقــوم بـ
ـأدوار فــي غايــة األهم ّيــةْ ،
بفضــل تنظيــم عمل ّيــة التضامــن وحمايــة النّــاس الذيــن يلجــؤون إليهــا مــن شــطط الســلطة وأعوانهــا فــي
المســتوى الرمــزي علــى األقــل ،وتوطيــد العالقــة بيــن النّــاس الملت ّفيــن حولهــا وتوثيقهــا مــن خــال مبــدأ
ـة تحكيميـ ٍ
األخــوة فــي الطائفــة الصوفيــة .وربمــا نهضــت بوظيفـ ٍ
ـة تحـ ّـل المشــاكل الناجمــة عــن التعامــل بيــن
ّ
ّ
ّ
ّ
النّــاس وتعمــل علــى المصالحــة بينهــم.
ـأدوار مهمـ ٍ
ٍ
ـة جــدًّ ا ،وكان لهــا عظيــم األثــر فــي
لقــد نهضــت الطــرق الصوف ّيــة منــذ ظهورهــا إلــى اليــوم بـ
ش ـتّى المجــاالت ،وهــو مــا يـ ّ
ـدل علــى خطــورة المهــام التــي مارســتها وعلــى وثاقــة ارتباطهــا بالمجتمــع
وشــواغله.
ـوف الطرقــي ،فحــواه ّ
أن
ـو ٍر ُرســخ فــي التصـ ّ
تُفهــم الوظيفــة االجتماع ّيــة لل ّطــرق الصوف ّيــة انطال ًقــا مــن تصـ ّ
الشــيخ الصوفــي يأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية تلبيــة حاجــات الجماعــة ،فذلــك مــن مقتضيــات الواليــة قبــل
كل شـ ٍ
ـيء .وال يتــاح لــه ذلــك إالّ إذا تميــز بمجموعـ ٍ
ّ
وتحمــل أعبائهــم
ـة مــن الصفــات ،أهمهــا حمايــة النّــاس
ّ
ُ
ّ
وحـ ّـل مشــكالتهم ورعايــة مصالحهــم .وإنّمــا أنيطــت بــه هــذه المهــام العتقادهــم بقربــه مــن اللــه ،فالواليــة
بهــذا االعتبــار تقتضــي الرعايــة والعنايــة والحمايــة(.((4
ولذلــك ألفينــا الخطــاب المنْ َقبــي مجـ ً
مالئمــا لبنــاء صــرح ذاكــرة االجتمــاع والتضامــن .إ ّنــه يغـ ّ
ـذي
ـال
ً
ٍ
ٍ
ـوة ،ويم ّكــن المنتميــن إليــه مــن هو ّيــة عا ّمــة أكثــر مرونـ ًة وقابل ّيـ ًة للتغييــر .فالخطاب
خطــاب االنســجام واألخـ ّ
ٍ
(((4
المنقبــي يبــدو «خطــاب توحيــد يتك ّلــم بلغــة اإلدمــاج»  .ومــا كان لــه أن ينهــض بهــذا الــدور المهــم
ّ
ٍ
ـو والتعصــب
ـتمر فــي القيــام بــه قرو ًنــا عديــد ًة لــوال ســماحته ،وبعــده عــن أي م ْيس ـم مــن َمياســم الغلـ ّ
ويسـ ّ
والتطــرف ،ذلــك أن التاريــخ يشــهد أن الجماعــات المغاليــة ســرعان مــا آل أمرهــا إلــى الــزوال واالندثــار،
ففرقــة الخــوارج ً
ظهــورا فــي تاريــخ اإلســام -انقســمت إلــى عديــد الفــرق
مثــا -وهــي أولــى الفــرق
ً
الفرعيــة كاألزارقــة والصفريــة والنجــدات ،ولكــن ســرعان مــا ذهــب ريحهــا وانطفــأت مصابيحهــا واندثــرت
جميعهــا ولــم تســتمر فــي البقــاء إال فرقــة اإلباضيــة ألنهــا تشــبثت بأذيــال االعتــدال ولــم تجــار غيرهــا فــي
وجــوه الغلــو والتطــرف.

ويالحــظ دارس الطرائــق الصوفيــة ّ
أن بعضهــا كالتيجانيــة وفروعهــا اســتطاعت أن تبنــي فــي محيطهــا
ٍ
المح ّلــي الــذي مارســت فيــه نشــاطها وحــدات اجتماع ّيــ ًة واســع ًة تجــاوزت الحــدود القبل ّيــة واإلثن ّيــة،
ـات واسـ ٍ
وتمكّنــت مــن تكويــن جماعـ ٍ
ـعة جــدًّ ا تحتــوي القبائــل واإلثن ّيــات واألنــواع االجتماع ّيــة المنفصــل
ٍ
بعــض فــي العــادة ،بــل المتعارضــة أحيانًــا .ففــي أفريقيــا الســوداء ً
مثــا اســتمرت الطرائــق
بعضهــا عــن
ٍ
(((4
ٍ
الصوفيــة فــي النهــوض بــدور أساسـ ٍ
ـي فــي التوفيــق بيــن العــادات المحليــة واإلســام  .ومــا مــن شــك فــي
أن نجاحهــا فــي ذلــك مــن أظهــر الدالئــل علــى اعتــدال خطابهــا وســماحته وقدرتــه علــى الجمــع والتوحيــد.

( ((4ر .شيح ،التصوف في الحياة اليومية ،ص.R. Chih, Le soufisme au quotidien .339
( ((4ج .دخلية« ،في الوالية الكونية» ،ص »J. Dakhlia, «De La sainteté universelle 193-192
( ((4ت .زركــون ،المعجــزة والكرامــة :مناقــب األوليــاء المقارنــة فــي العصــور الوســطى( ،باريــس،)2000 ،
صT. Zarcone: Miracle et ، Karama: Hagigraphies médiévales comparées .416
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ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

ٍ
هكــذا يتبيــن لنــا ّ
بمعــزل عــن
مؤسســ ًة جماع ّيــ ًة لــم يكــن
أن
ّ
التصــوف ســواء أكان ممارســ ًة فرد ّيــ ًة أم ّ
منقبضــا عــن النــاس منفصـ ً
المجتمــعّ ،
ـا عنهــم ،بــل كان يحيــا بيــن ظهرانيهــم مســكونًا
ـي لــم يكــن
ً
وأن الصوفـ ّ
بهمومهــم مشـ ً
ـغول بمشــكالتهم ،يبــذل جهــده للتخفيــف مــن معاناتهــم ،ومســاعدتهم علــى ســدّ حوائجهــم،
ُمســد ًيا النصــح لهــم ،منتصـ ًـرا لفئــة الفقــراء والمســتضعفين علــى وجــه الخصــوص .فــكان التصــوف ال ُّطرقــي
وحم ً
ونهوضــا بمــا يتقاصــرون عنــه ومقاســمتهم آالمهــم واالســتجابة
ــا ألعبائهــم
ً
انغماســا فــي النــاس ْ
ً
آلمالهــم.

ً
رابعا :العمق الروحي للتصوف
ّ
تصو ًفــا .وينبغــي أن نؤ ّكــد
إن التصــوف هــو قلــب اإلســام ،أل ّنــه إذا ذهــب منــه البعــد الروحــي لــم ي ْبــق ّ
أن القــرآن الكريــم هــو المعيــن الــذي اســتقى منــه المتصوفــة مكونــات تجاربهــم ،إذ اشــتمل علــى آيــاتٍ
ّ
ّ
ٍ
ـور درجــة مــن القــرب بيــن العبــد ور ّبــه تتجــاوز مــا كان متعار ًفــا فــي اإلســام المب ّكــر ،مــن
أغرتهــم بتصـ ّ
ِ
ِ
ِ
(((4
ِ (((4
ِ
ذلــك قولــه تعالــى﴿ :ون َْح ـ ُن أ ْقـ َـر ُب إ َل ْيــه م ـ ْن َح ْبـ ِ
ـم
الوريــد﴾
﴿و ْهـ َ
َ
ـل َ
ـم﴾ ُ ﴿ ،يح ُّب ُهـ ْ
ـم أ ْين ََمــا ُكنْ ُتـ ْ
ـو َم َع ُكـ ْ
َو ُي ِح ُّبو َنـ ُه﴾(ّ ،((4
ـوره صــدر عــن إدامــة تــاوة القــرآن وتد ّبــره والتخ ّلق
ـوف اإلســامي فــي أصلــه وتطـ ّ
وأن التصـ ّ
بأخالقــه ،ومنــه اســتمدّ خصائصــه المم ّيــزة .فــإذا انتقلنــا إلــى المصــدر الثانــي مــن مصــادر اإلســام وجدنــا
ـي ويقتــدون بســلوكه ويتّخذونــه َم َث َلهــم األعلــى
ّ
التأســي بأخــاق النبـ ّ
يؤسســون مذهبهــم علــى ّ
المتصوفــة ّ
التصـوف.
ويجعلون ذلـــك شـــر ًطا من شروط االنتمـــاء إلـــى مذهـــب
ّ
ـيخ سـ ٍ
وقــد أوجــب الصوفيــة االقتــداء بشـ ٍ
ـالك يتخــذه المريــد هاد ًيــا ومرشــدً ا( .((4ويكــون هــذا الشــيخ
ٍ
ً
ــر
تجربــة ،عميــق المعرفــة،
رجــا محنّــكًا ذا
بصيــرا بعيــوب النفــس ،م ّطل ًعــا علــى خفايــا آفاتهــا ،قــد َخبِ َ
ً
المجاهــدات وقطــع بهــا الطريــق إلــى اللــه وارتفــع لــه الحجــاب ،وتج ّلــت لــه األنــوار ،فهــو يعــرف أحوالهــا،
ويســاعد المريــد علــى تخ ّطــي عقباتهــا .وال يــزال الصوفــي الســالك المتــأ ّدب بــأدب الشــيخ يرقــى مــن مقــا ٍم
ـا نفســه بـ ّ
مكمـ ً
ـكل مقــا ٍم قبل
إلــى مقــا ٍم آخــر ،بــدْ ًءا بالتوبــة وانتهــا ًء بالمشــاهدة ،حتــى يعبــر جميــع المقامــات ّ
ـوف.
أن ُيدعــى إلــى المقــام التالــي( .((4وهــي كمــا نــرى وثيقــة الصلــة بالبعــد األخالقــي األصيــل فــي التصـ ّ
ـمو
فالطريــق إلــى اللــه مجاهــد ٌة أخالق ّيـ ٌة فــي جوهرهــا ،وهــي خطـ ٌ
ـتمر ٌة وسـ ٌّ
ـوات َت َط ُّهــر متعاقبـ ًة ،وتزكيـ ٌة مسـ ّ
ٍ
أدب :لـ ّ
أدب،
ـكل وقــت ٌ
ـوف ك ّلــه ٌ
ـي متصاعــدٌ  ،يقــول أبــو حفــص الحــدّ اد (تـــ 260هـــ874 /م)« :التصـ ّ
روحـ ٌ
ٍ
ّ
ّ
أدب .فمــن لــزم آداب األوقــات بلــغ مبلــغ الرجــال ،ومــن ض ّيــع اآلداب
أدب،
ولــكل حــال ٌ
ولــكل مقــا ٍم ٌ
(((4
ـوف فــي جملتــه نظــا ٌم مــن
فهــو بعيــدٌ مــن حيــث يظـ ّن القــرب ،ومــردو ٌد مــن حيــث يظـ ّن القبــول»  .فالتصـ ّ
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4

سورة ق ،اآلية .16
سورة المجادلة ،اآلية.7
سورة المائدة ،اآلية .54
عــن الحاجــة إلــى الشــيخ فــي الطريــق الصوفــي انظــر :ابــن خلــدون ،شــفاء الســائل لتهذيــب المســائل ،أبــي
يعــرب المرزوقــي (محقــق)( ،تونــس – ليبيــا ،)1991 ،ص .247-222
عبد الباري الندوي ،بين التصوف والحياة ،ص.150
أبــو الحســن علــي بــن عثمــان الهجويــري ،كشــف المحجــوب ،ســعاد عبــد الهــادي قنديــل (تعريــب)،
(بيــروت ،)1980 ،ص.42
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ٍ
ـات مفروضـ ٌة وآداب مرع ّيـ ٌة ،وال قيمــة لهــذا الســلوك مــا لــم تحصــل للمريــد
الســلوك لــكل شــيء ،فيــه واجبِـ ٌ
ـوف أخـ ٌ
ـاق تؤ ّثــر فــي النفــس وتبعــث علــى العمــل .وال تنــال
منــه فوائــده ،ومــا لــم يتّصــف بصفاتــه ،فالتصـ ّ
ثمراتــه الروحيــة إال مــن خــال التزكيــة األخالقيــة واالســتقامة الســلوكية.

ّ
أخــص
النبــوي النمــوذج الــذي يحاكيــه ،هــو
إن هــذا المعــراج الروحــي الــذي يتّخــذ مــن المعــراج
ّ
ّ
خصائــص التصــوف وعمــاده واألصــل الكبيــر الــذي يبنــى عليــه ،وهــو مــا أطلــق عليــه المتصوفــة تســمياتٍ
ّ
ـير وسـ ٍ
مختلفـ ًة ،فهــو الســفر والطريــق والســير والســلوك ،إذ ال يمكــن الحديــث عــن تصــو ٍ
ف مــن دون سـ ٍ
ـلوك
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
نعــرف التصــوف بأنّــه الطريــق إلــى اللــه ،والصوفــي بأنّــه
ومنــازل ومقامــات وأحــوال ،وبذلــك أمكــن أن ّ
الســائر إلــى ر ّبــه .وهــذه المســيرة إلــى اللــه ّ
ـوف بر ّمتــه مــن ّأولــه إلــى آخــره.
تلخــص التصـ ّ

ذلــك ّ
الســبيل إلــى تحقيــق الهــدف الــذي يصبــون إليــه ويسـ ّ
ـخرون حياتهــم لــه وهــو
أن هــذا المعــراج هــو ّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصــة يدركونــه فيهــا إدراكًا ذوق ًّيــا مباشـ ًـرا .فــي
الوصــول إلــى الحـ ّ
ـق والقــرب منــه عــن طريــق حالــة روح ّيــة ّ
(((4
ٍ
هــذا المطلــب تتم ّثــل الحيــاة عندهــم ومــن أجلــه يبذلــون ّ
كل عزيــز لديهــم بمــا فــي ذلــك أرواحهــم .

ولذلــك كان التصــوف فــي جوهــره «حـ ً
خاصـ ًة يعانيهــا الصوفــي( .((5ولتلــك الحــال
ـال» أو تجربـ ًة روح ّيـ ًة ّ
ٍ
ممــا تعانيــه النّفــس اإلنســان ّية مــن أحــوال أخــرى.
مــن الصفــات والخصائــص مــا يكفــي لتمييزهــا مــن غيرهــا ّ
وإنّمــا ذهبنــا إلــى ّ
أن «المعــراج الروحــي» ّ
ومنتهــى ،ألنّــه ينطــوي علــى جانبــي
التصــوف بــد ًءا
يلخــص
ّ
ً
ٍ
المتمايزيــن المتكام َليــن فــي آن :الجانــب العملــي والجانــب العرفانــي أو جانــب
الحيــاة الصوف ّيــة المختل َفيــن
َ
األول بمنزلــة المقدّ مــات
المجاهــدة أو تطهيــر النفــس وجانــب الكشــف والعرفــان والمشــاهدة واإلشــراقّ ،
ّ
ويغذيهــا
الســالك إلــى اللــه،
والثانــي بمنزلــة النتائــج المترتّبــة عــن تلــك المقدّ مــات .األول شــجرة ّ
يتعهدهــا ّ
ٍ
ّ
روحــي ،والثانــي بمنزلــة ال ّثمــرة التــي يجنيهــا مــن تلــك ّ
الشــجرة ،ومــا بيــن
غــذاء
بــكل مــا أوتــي مــن
ٍّ
المقدّ مــات والنّتائــج تكــون الوســائط ،وهــي المقامــات واألحــوال أو هــي «منــازل الســائرين» بعبــارة الهــروي
(((5
األنصــاري (تـــ 482هـــ1089 /م) الــواردة فــي عنــوان كتابــه الــذي خصصــه لشــرح تلــك المقامــات.

ّ
الســالك إلــى ال ّطريــق الموصــل
إن المجاهــدة فــي جوهرهــا ترويــض للنّفــس المتمـ ّـردة ،وهــي التــي تُدخــل ّ
والصفــاء
أئمــة
والســلوك ّ
ّ
الســير ّ
التصــوف علــى أنّــه ال ســبيل إلــى ولــوج عالــم ّ
إلــى اللــه ،وقــد أ ْطبــق ّ
والروحان ّيــة مــن دون ترويــض النّفــس ،وعمــاد رياضــة النّفــس منعهــا عــن ّ
كل مــا تتــوق إليــه وتشــتهيه ،وال
ســيما األشــياء التــي اعتــادت عليهــا(ّ .((5
كل ذلــك يدعــم القــول ّ
المتصوفــة يتم ّثلــون اإلســام فــي جانبــه
إن
ّ
ٍ
ـميه
ـي خـ ٍّ
ـاص يعلــن عــن نفســه فــي صــورة مــا نسـ ّ
الروحــي .فــإذا بــه يســتحيل عندهــم إلــى نشــاط روحـ ٍّ
ّ
الروحــي ليــس أحــد أضــرب النشــاط العقلــي المعروفــة ،ولكنّــه شــي ٌء
«التجربــة الصوف ّيــة» .وهــذا النشــاط ّ
تســميته و ْع ًيــا متعال ًيــا.
فــوق الوعــي العقلــي ،يمكــن ْ
يبــدأ هــذا الوعــي فــي الوقــت الــذي تســتيقظ فيــه النفــس ،أي فــي الوقــت الــذي تخــرج فيــه عــن مألــوف

(((4
(((5
(((5
(((5

38

التصوف الثورة الروحية في اإلسالم ،ص.11
أبو العال عفيفي،
ّ
فوزي صقالي ،الطريق الصوفي( ،باريس ،)1993 ،ص.Faouzi Skali, La voie soufie. 7
الحق المبين( ،بيروت :دار الكتب العلمية.)1988 ،
الهروي األنصاري ،منازل السائرين إلى ّ
قاســم غنــي ،تاريــخ التصــوف فــي اإلســام ،صــادق نشــأت (تعريــب) ،أحمــد ناجــي القيســي ومحمــد
مصطفــى حلمــي (مراجعــان)( ،القاهــرة :مكتبــة النهضــة المصريــة ،)1970 ،ص.433

ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

ـول تب ًعــا لذلــك مركــز االهتمــام مــن «الـ ّ
ـذات» إلــى موضو ٍع
ـم يتحـ ّ
عادتهــا ،أي عــن الحــال العقل ّيــة الطبيع ّيــة ،ثـ ّ
جديـ ٍ
ـد ت ِ
ـول فــي مجــرى الحيــاة الروح ّيــة هــو الــذي
َجــدُّ النّفــس فــي الوصــول إليــه وال ّلحــاق بــه ،وهــذا التحـ ّ
متصوفــة اإلســام علــى تســميته «بالتّوبــة» ،ولكنّهــم ال يقصــدون بــه اإلقــاع عــن ّ
الذنــوب فحســب،
اصطلــح
ّ
ـول المفاجــئ مــن ديـ ٍ
ـن إلــى ديــن ،وإنّمــا يقصــدون شــي ًئا آخــر أبعــد و أعمــق مــن هــذا ك ّلــه ،بــل
أو التحـ ّ
ّ
ّ
شــي ًئا هــو أســاس هــذا كلــه ،وهــو التجـ ّـرد عــن النّفــس أو التخلــص منهــا- ،والنفــس هنــا مــرادف لجميــع
الهمــة عليــه.
الشــهوات– واإلنابــة التا ّمــة إلــى اللــه واإلقبــال بكنــه ّ
ـمى ميــا ًدا طبيع ًّيــا ،فـ ّ
الروحــي
ـإن خــروج ّ
الصوفــي إلــى العالــم ّ
وإذا كان خــروج اإلنســان إلــى العالــم يسـ ّ
ـمى ميــا ًدا روح ًّيــا .ومــن خصائــص التوبــة الصوف ّيــة أن تصحبهــا حالـ ٌة
الــذي يتح ّكــم فيــه وعيــه المتعالــي يسـ ّ
(((5
وجدان ّيـ ٌة عنيفـ ٌة يرافقهــا شـ ٌ
ـوي ف ّيــاض .
ـي عميـ ٌ
ـق قـ ٌّ
ـوق ملـ ٌّ
ـعور دينـ ٌ
ـح نحــو اللــه وشـ ٌ
فالصوفــي بهــذا
موجهـ ًة إلــى النّفحــات الروح ّيــةّ .
وبقــدر مجاهــدة النّفــس تصفــو مــرآة القلــب ،وال تــزال ّ
ٍ
الشــأن فــي شـ ٍ
الصفــاء بتجليــة مــرآة القلــب ،يحاســب نفســه فــي ّ
ويتلمــس
كل لحظــة
ـغل دائـ ٍم لتهيئــة أســباب ّ
ّ
كل حيـ ٍ
مواقــع النّفحــات اإلله ّيــة فــي ّ
ـن(.((5

فالتصــوف فــي
لــب التصــوف وجوهــره وهــو الغايــة التــي يجــري إليهــا.
ّ
إن الجانــب الروحــي هــو ّ
ٍ
صميمــه تجربـ ٌة روح ّيـ ٌة تقــوم علــى مجاهــدة تفضــي إلــى صفــاء القلــب وانجالئــه ،فيتل ّقــى النفحــات اإللهيــة
ّ
فتتكشــف للقلــب بعــض الحقائــق الكونيــة واألعمــال
والمعــارف ال ّلدُ نيــة ،وهــي معــارف ذوقي ـ ٌة وجدان ّي ـ ٌة،
الحســنة والقبيحــة والحقائــق اإللهيــة المتعلقــة بالــذات والصفــات ،وعلــى وجــه الخصــوص الشــؤون
المتعلقــة بالمعاملــة بيــن اللــه والعبــد ،ويلقــي اللــه فــي قلــب العبــد علومــا غريب ـ ًة ومعــارف قلبي ـ ًة وو ِارد ٍ
ات
َ َ
ّ
ً
ـس ومهابـ ٍ
عجيبـ ًة ووجدانيـ ٍ
ٍ
ـات مختلفـ ًة مــن شـ ٍ
ـب وأنـ ٍ
ـة ،ويب ّيــن لــه علــى ســبيل اإللهام أســرارها
ـوق
وذوق وحـ ٍّ
ممــا تتضــاءل أمــام متعتــه الدنيــا
وأحكامهــا ،وكيــف يمكــن تقويــة ّ
الصلــة بيــن اللــه وبينــه ،ومــا إلــى ذلــك ّ
ـمي الصوف ّيــة هــذه الشــؤون أحـ ً
ـمونها كشـ ًفا إله ًيــا ال نظيــر لــه فــي اللــذة والمتعــة،
ـوال ،ويسـ ّ
ومــا فيهــا ،ويسـ ّ
وتنهــض بعظيــم األثــر فــي مزيــد تقـ ّـرب العبــد مــن ر ّبــهّ .
إن المعرفــة عنــد الصوفيــة هــي غايــة الغايــات مــن
ـمذاقات الرائقــة التــي أتيحــت لهــم بعــد أن صقلــوا بالمجاهــدة
رحلتهــم الشــا ّقة المضنيــة ،وهــي خالصــة الــ َ
(((5
والرياضــة إرادتهــم .وهــي ال تحصــل إالّ إذا امتــأ القلــب تما ًمــا بنــور اللــه.
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
اســتثنائي ،فإنّمــا كانــت مجاهــدات الصوفيــة الشــاقة
روحــي
ثــراء
إن التصــوف فــي هــذا المجــال ذو
ورياضاتهــم الخشــنة وطــول تدبرهــم للقــرآن وغوصهــم فيــه ،وإمعانهــم فــي الذكــر مــن أجــل التمتــع بالقــرب
مــن محبوبهــم األســمى ،والرجــوع إلــى أصلهــم اإللهــي .ولعــل هــذا الجانــب هــو الــذي يبــرر الحاجــة إلــى
التصــوف فــي حياتنــا المعاصــرة ،فــإذا كان لإلنســان وهــو يواجــه صعوبــات الحيــاة المتزايــدة وضغوطهــا
المتكاثــرة وســائل تمكّنــه مــن الرجــوع إلــى أصلــه ومركــزه ،فـ ّ
ـإن ذلــك ســيجعله آمنًــا مطمئنًّــا ،وســيدرك
المظهــر الزائــل لــكل شـ ٍ
ـيء ســواء أكان باع ًثــا علــى البهجــة والســرور أم الحــزن واأللــم.
إن تلــك العالقــة التــي يبنيهــا مــع أصــل وجــوده ومركــز كينونتــه تجلــب لــه الشــعور باألمــان واالطمئنــان،

التصوف الثورة الروحية في اإلسالم ،ط( ،1القاهرة :دار المعارف ،)1963 ،ص.23
( ((5عفيفي،
ّ
التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق( ،بيروت :د.ت) ،ص.123
( ((5زكي مبارك،
ّ
( ((5الندوي ،بين التصوف والحياة ،ص.222-221
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والتزهــد فــي كثيـ ٍ
ـر مــن مباهجهــا ،فــا يأســى علــى مــا فاتــه منهــا ،وال
وتدفعــه إلــى التق ّلــل مــن متــاع الدنيــا
ّ
ْيألــم لفقــدان مــا ال يــدوم إال لحظـ ًة ،ألنــه يشــعر أن األبديــة تنعشــه ،فيستشــعر قــو ًة روحيـ ًة يحــدّ د بهــا هدفــه
ـن سـ ٍ
ـب مطمئـ ٍ
ويوجــه ســلوكه ويحيــا بقلـ ٍ
ـعيد.
ّ
لقــد اجتهدنــا فــي اإلبانــة علــى ســبيل اإلجمــال عــن بعــض وجــوه الســلطة الروحيــة للتصــوف كونهــا
صالحــة -فــي تقديرنــا -ألن تكــون مــن منابــع االســتلهام لمقاومــة نــوازع العنــف والتطــرف التــي باتــت
ـر مسـ ٍ
ـر وشـ ٍ
ـر كبيـ ٍ
تنــذر البشــرية بخطـ ٍ
ـتطير ففــي بعــده اإلنســاني تجــاوز فكــرة القبــول باآلخــر والتعايــش معــه
أي شـ ٍ
ـوق عليــه،
ـعور بالتفـ ّ
والتســامح مــع اختالفــه فــي الم ّلــة إلــى مح ّبتــه ورحمتــه واإلحســان إليــه ونفــي ّ
وقــال بوحــدة المعبــود وديــن المحبــة وبالرحمــة اإللهيــة الشــاملة.
ومــا مــن شـ ٍ
ـك فــي أن مثــل هــذه األفــكار التــي تخــرج مــن ضيــق التصــورات الدينيــة التــي تفـ ّـرق بيــن
النــاس بحســب االنتمــاء إلــى الم ّلــة ،والمذهــب مــن شــأنها أن تســهم فــي تحقيــق الســام بيــن النــاس
وتشــجع علــى التعــارف والتحــاور وتنــأى بهــم عــن التعصــب الدينــي المفضــي إلــى التباغــض والتدابــر.
ـروة أخالقيـ ٍ
وقــد أظهرنــا مــا فــي التصــوف مــن ثـ ٍ
ـة يمكــن أن تســاعد علــى تقديــم العــاج الشــافي ألدواء
العصــر الــذي يعانــي أزم ـ ًة أخالقي ـ ًة كبــرى.

يعيــش الصوفــي الحيــاة الماديــة ولكنّــه دائــم التع ّبــد والتفكّــر والذكــر ،يقبــل علــى العبــادة أكثــر مــن
ـامحا .وال يكتفــي بمجاهــدة نفســه بــل عليــه
اآلخريــن ،ويحــاول أن يكــون أكثــر اســتقام ًة وأكثــر إحســانًا وتسـ ً
أن يخــدم اإلنســانية ،وأن يكــون شــاهدً ا علــى الحقيقــة الربانيــةّ .
إن الطاقــة التــي تحركه هــي المح ّبــة وال يمكن
أن تكــون معرفـ ٌة إلهيـ ٌة بــا محبـ ٍ
ـة ،فالطاقــة الوحيــدة التــي تســمح للكائــن البشــري أن يصــل إلــى هــذا الطريــق
ّ
ويتر ّقــى فيــه هــي المحبــة .ومــا أحــوج النــاس فــي هــذه األيــام إلــى أن يتبادلــوا المحبــة .وال شــك عندنــا ّ
أن
هــذا مــن روح اإلســام ،ألــم يقــل اللــه فــي القــرآن الكريــم ﴿ ُقـ ْـل إِ ْن ُكنْ ُتــم ت ِ
ُح ُّبـ َ
ـم
ـون الل ـ َه َفاتَّبِ ُعونــي ُي ْحبِ ْب ُكـ ُ
ْ
ِ
ـم﴾(.((5
ـم ُذنُو َب ُكـ ْ
اللـ ُه َو َي ْغفـ ْـر َل ُكـ ْ

قائمة المصادر
-

ابــن عربــي .محيــي الديــن ،اإلســرا إلــى المقــام األســرى ،تحقيــق :ســعاد الحكيــم ،ط( ،1.بيــروت،
دنــدرة للطباعــة والنشــر.)1988 ،

-

ابــن عربــي ،التدبيــرات اإللهيــة فــي إصــاح المملكــة اإلنســان ّية ،تحقيــق :هـــ.س نيبــرغ (محقــق)،
(ليــدن :بريــل.)1919 ،

-

ابــن عربــي ،الفتوحــات المكيــة ،عثمــان يحيــى (محقــق)( ،القاهــرة :الهيئــة المصر ّيــة العا ّمــة للكتــاب،
.)1990-1985

-

(((5
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سورة آل عمران ،اآلية.31

ّ
دراسات محكمة
ّ
ّ
والتطرف
للتصوف في مواجهة العنف
السلطة الروحية

-

ابن عربي ،إنشاء الدوائر ،هـ.س نيبرغ (محقق)( ،ليدن :-بريل.)1919 ،

-

ابــن عربــي ،رســائل ابــن عربــي ،ضبــط :محمــد شــهاب الديــن العربــي (ضبــط)( ،بيــروت ،دار صــادر،
.)1997

-

ابن عربي ،ترجمان األشواق( ،بيروت :دار صادر.)1966 ،

-

ابن عربي ،شجرة الكون( ،القاهرة :مكتبة مصطفى البابي الحلبي.)1968 ،

-

أبــو العــرب القيروانــي ،طبقــات علمــاء أفريقيــة وتونــس ،علــي الشــابي (محقــق) ،تونــس :الــدار
التونســ ّية للنشــر1968 ،

-

الحــق المبيــن( ،بيــروت :دار
األنصــاري .أبــو إســماعيل عبــد اللــه الهــروي ،منــازل الســائرين إلــى
ّ
الكتــب العلميــة.)1988 ،

-

ابــن عربــي ،فصــوص الحكــم ،تحقيــق :أبــي العــا عفيفــي (محقــق) ،ط( ،2.بيــروت ،دار الكتــاب
العربــي.)1980 ،

-

األصفهانــي .أبــو نعيــم ،أحمــد بــن عبــد اللــه ،حليــة األوليــاء القاهــرة ،مكتبــة الخانجــي( ،بيــروت :دار
الفكــر.)1996 ،

-

الســلمي .أبــو عبــد الرحمــن ،طبقــات الصوفيــة ،عبــد القــادر أحمــد عطــا (محقــق)( ،بيــروت :دار
الكتــب العلميــة.)1998 ،

-

الســهلجي ،النــور مــن كلمــات أبــي طيفــور ،تحقيــق :عبــد الرحمــان بــدوي( ،الكويــت :وكالــة
المطبوعــات.)1978 ،

-

السهروردي .شهاب الدين ،عوارف المعارف( ،القاهرة :دار المعارف ،د.ت).

-

الشعراني .عبد الوهاب ،الطبقات الكبرى( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.)2005 ،

-

القشــيري .عبــد الكريــم ،الرســالة القشــير ّية ،معــروف زريــق وعلــي عبــد الحميــد بلطــه جــي (محققان)،
(بيــروت :دار الجيــل.)1990 ،

-

-

الغزالي .أبو حامد ،إحياء علوم الدين( ،بيروت ،دار المعرفة ،د .ت).

المحاســبي .الحــارث ،الرعايــة لحقــوق اللــه ،عبــد القــادر أحمــد عطــا (محقــق) ،ط( ،4بيــروت :دار
الكتــب العلميــة ،ط ،4 .د .ت).

المكــي .أبــو طالــب ،قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ،محمــد بــن علــي بــن عطيــة الحارثــي
(محقــق)( ،القاهــرة :مكتبــة الثقافــة الدينيــة.)2017 ،
هـ.س نيبرغ ،ليدن-بريل.1919 ،
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المراجع باللغة العربية
، دنــدرة للطباعــة والنشــر: (بيــروت، الحكمــة فــي حــدود الكلمــة، المعجــم الصوفــي، ســعاد.الحكيــم
.)1981

-

.)1993 ، دار الجيل: (بيروت،وتطورها
 نشأة الفلسفة الصوف ّية، عرفان عبد الحميد.فتاح
ّ

-

.)1997 ، دار المدى: (دمشق، مدارات صوف ّية، هادي.العلوي

-

.)1963 : (دمشق،1. ط،التصوف والحياة
 بين، عبد الباري.الندوي
ّ

-

 مطبعــة: (القاهــرة، أبــي العــا عفيفــي: تعريــب، فــي التصــوف اإلســامي وتاريخــه، رينولــد.نيكولســون
.)1956 ،لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر

-

المراجع باللغات األجنبية
- (Ben Miled) Emna, «Le Féminin, le Masculin: La dialecte en Amour chez Ibn cArabī», in: Actes du
Colloque: L’Homme, La Femme et les relations amoureuses dans l’Imaginaire Arabo-Musulman,
Tunis, cahier du C.E.R.E.S serie psychologie n°8, 1995.
- Baunand (Cristian), Le Soufisme et la spiritualité islamique, Paris, Maisonneuve et Larose, institut de
Monde Arabe, 1991.
- Bentonnès K., Le soufisme cœur de l’Islam, Paris, 1996.
- Chih R., Le soufisme au quotidien, Confréries d’Egypte au XXè siècle, Paris, 2000.
- Dakhlia J., «De la sainteté universelle au modèle «Maraboutique», Hagiographie et Parenté dans une
société maghrébine», in : Mode de transmission de la culture religieux en Islam, Travaux publiés
sous la direction de Hassan El-Boudrari, Le Caire, I.F.A.O., 1993, p. 181-198.
- Jeffer (Arthur), «Ibn Al-cArabī’s Shajarat Al-Kawn», in: Studia Islamica, vol. 10.
- John (T.little), «Al Insân al- Kamil: The perfect man According to Ibn cArabī», in: The Muslim World,
vol.77, n°1, January 1987.
- Lewishon (L.), The legacy of medieval persian sufism, London-New York, 1992.
- Louis Massignon, La passion de Hallaj, paris, éd. Gallimard, 1978, Tome III, p.p.224-225.
- Nasr (Seyyed Hossein), Essai sur le soufisme, Traduit par: Jean Hubert, Paris, éd. Albin Michel,
1980
- Popovic A. et Veinstein G., (sous la direction), Les voies d’Allah : les ordres mystiques dans l’Islam
d’origines à aujourd’hui, Paris, 1996.
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- Ruspoli (Stephane), Le livre des théophanies d’Ibn cArabī, Introduction philosophique, Commentaire
et Traduction annotée de Kitâb al-Tajalliāt, Paris, éd. du CERF, 2000.
- Schimmel (Annemarie), L’incendie de l’âme, L’aventure spirituelle de Rūmī, Paris, éd. Albin Michel,1998
- Takashata (Masataka), «The theory of the perfect man, in Ibn cArabi’s fusūs al Hikam », in: Orient,
Japan), vol XIX, 1983.
- Zarcone T, Miracle et Karama : Hagiographies médiévales comparées, Paris, 2000.
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العنف السلطوي واألخالق
Authoritarian violence and morals
شوكت غرز الدين

كاتــب وباحــث ســوري ،يحمــل إجــازة مــن كليــة اآلداب قســم الفلســفة بجامعــة دمشــق
عــام  ،2002شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام  ،2003ماجســتير فــي الفلســفة
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة «الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة» عــام  2012جامعــة
دمشــق.

شوكت غرز الدين

جدول المحتويات
تمهيد
ً
أول :أصول أخالقية للعنف السلطوي

ٌ .1
المتَخَ ّي َلة
ثقافي/
أصل
اجتماعي تجسده الهويات ُ
ٌ
ٌ

ٌ .2
سياسي يجسده الوالء
أخالقي/
أصل
ٌ
ٌ
ٌ .3
تنظيمي تجسده البيروقراطية
أصل
ٌ

ثان ًيا :دور المبادئ العقلية في قبول العنف السلطوي وفي تبريره األخالقي
 .1مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»
 .2مأثور كالوزفيتز

 .3مبدأ الطاعة البيروقراطي «نّفذ ثم اعترض»
 .4مثاالن على مشكلتي الطاعة والوالء
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أ .المثال األول :ظاهرة االنشقاق عن جيش النظام السوري
ب .المثال الثاني :جيش النظام السوري والحرب

ّ
دراسات محكمة
العنف السلطوي واألخالق

ثال ًثا :تقليص العنف السلطوي

أتقليص بالحرب أم بالسياسة؟
.1
ٌ

تقليص بالنقد وتغيير المنظور
.2
ٌ

خاتمة

ملخص
ـي قابـ ٌـل للوصــف .فهــو ممارسـ ٌة منظمـ ٌة قوامهــا وســائل وأهــداف وإرادة
للعنــف الســلطوي منطـ ٌ
ـق داخلـ ٌ
ٍ
أساســا مــن جهــة أولــى ،وبالنتائــج
المســتخدمة ً
ونتائــج .ولهــذا ،فــإن منطقــه الداخلــي محكــو ٌم بالوســائل ُ
ـة ثالثـ ٍ
ـة .ومــن جهـ ٍ
ـة ثانيـ ٍ
المتحققــة مــن جهـ ٍ
ـة بالممارســين لــه كالســلطات أو األنظمــة المســتبدة أو الــدول،
ـة رابعـ ٍ
ـق مــن جهـ ٍ
ـة بأخالقيــات ٍّ
كل
المتخ ّيلــة» الطائفيــة والقوميــة واإلســاميةّ .إل أنــه متعلـ ٌ
أو «الهويــات ُ
المتخ ّيلــة» ،ومركزيــة «الــوالء» ،والطاعــة العميــاء «البيروقراطيــة» .وأمــا بالنســبة إلــى
مــن تماســك «الهويــة ُ
ٍ
ارتباطــه بالغايــات واإلرادة والنيــات والنزعــة العدوانيــة الطبيعيــة والنفســية ،وكأنــه مجــرد عنــف طبيعــي،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ضعيــف .وثمــة
ارتبــاط
نبيلــة تبــرر ال أخالقيــة الوســائل ،فهــو
غايــات
جنــون ،أو
مــرض نفســي أو
أو
ٌ
مبــادئ ســائدة تمــد العنــف الســلطوي بمشــروعيته ،مــن قبيــل «الغايــة تبــرر الوســيلة» ،و«الحــرب امتــدا ٌد
للسياســة» ،و«ن ّفــذ ثــم اعتــرض» .فهــل يمكــن الحــدّ مــن العنــف الســلطوي مــن دون حـ ٍ
ـرب؟ الجــواب
األولــي للبحــث :نعــم .فمــا البحــث ّإل لمناقشــة إمــكان تقليصــه بوســاطة النقــد ،وتغييــر المنظــور
 ،Perspectiveوبإرشــاد مبــادئ مثــل «االقتصــاد فــي العنــف الســلطوي» ،و«النتيجــة تبــرر الوســيلة»،
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 ،األخــاق ،املثــل األعــى ،الواجــب ،الــوالء ،البريوقراطيــة ،اهلويــة
ا ُملتَخ َيلــة ،الالشــعور الســيايس.

تمهيد
العنــف الســلطوي ممارس ـ ٌة واقعي ـ ٌة تاريخ ّي ـ ٌة .ظهــرت باســم األخــاق والعقــل أحيا ًنــا ،أو تحــت وطــأة
المقــدس الدينــي والقومــي والطائفــي أحيا ًنــا أخــرى ،أو بدعــوى الحفــاظ علــى وحــدة الشــعب وأمنــه ،أو
للوصــول إلــى الســلطة والحفــاظ عليهــا أحيا ًنــا أخــرى .ولــم تقتصــر ممارســته علــى األنظمــة المســتبدة،
أو علــى الــدول واألمــم والجيــوش ،بــل امتــدت لتصــل إلــى بعــض التنظيمــات اإلســامية (حــزب اللــه،
داعــش ،النصــرة) ،والقوميــة (حــزب البعــث ،حــزب العمــال الكردســتاني) ،والطائفيــة (العلويــة ،الشــيعية،
ـاق معياريـ ٍ
الدرزيــة) .ومــع أن العنــف الســلطوي بــا أخـ ٍ
ـة ،ال س ـ ّيما أننــا نعيــش فــي ســورية عن ًفــا ســلطو ًيا
ّ
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مــن دون أخـ ٍ
ـاقّ ،إل أنــه يمتلــك منطقــه الخــاص وأخالقياتــه الحصريــة والنســبية.
فالعنف السلطوي محكو ٌم بممارسيه:

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

 -قوى الثورة التي تمارسه بتنظيماتها و«بهويات ُمتخ ّيلة» مختلفة عن سابقتها.

ٍ
«هويــات متخي ٍ
ٍ
متناحــرة
لــة»
المتخ ّيلــة» التــي تمارســه ،مــن دون الســلطة السياســية ،تجــاه
ُ ّ
 «الهويــات ُمعهــا.

 -الدولة التي تمارسه بالحرب أو المقاومة.

وعلــى الرغــم مــن الجهــد المبــذول لعقلنــة العنــف الســلطوي والحــد مــن انتشــاره ،أو حتــى محــاوالت
إلغائــه بالحــربّ ،إل أنــه مــع ذلــك ،مــا زال قائمــا كشـ ٍ
ـاهد علــى عجــز البشــرية عــن تقليصــه .وهنــا بالــذات
ً
تكمــن مشــكلة البحــث .ولذلــك ،فســؤال البحــث هــو:
ٍ
طريقــة لتقييــد العنــف الســلطوي والحــدّ مــن انتشــاره مــن دون حــرب؟ إن إجابــة البحــث
هــل مــن

المؤقتــة (فرضيــة البحــث) هــي أجــل .وهــذا معنــاه إذا تقدمــت السياســة واألخــاق تراجــع العنف الســلطوي
وتراجعــت الحــرب .أي أن تقليــص العنــف الســلطوي يتعلــق بنمــو األخــاق والسياســة ،واللــذان يرتبطــان
بدورهمــا أشــدّ االرتبــاط بتغييــر منظورنــا لمثلــث «الهويــة والــوالء والبيروقراطيــة».

ـارس فــي الواقــع ،ال كمــا يجــب أن تكون بحســب الفلســفة
ولكــن أيــة أخــاق وأيــة سياســة؟ إنهــا التــي تُمـ َ
والديــن .والتــي تتعلــق بمبــادئ عقليـ ٍ
ـة تمــدّ العنــف الســلطوي بمشــروعيته ،وتدعــو الســلطويين اللتزامهــا
خصوصــا عندمــا يكــون
فــي ممارســتهم العمليــة .كمــا أنهــا ترتبــط بأخالقيــات التماســك والــوالء والطاعــة،
ً
ٍ
عــادل ،ال ألنــه تخلــى عــن القيــم
الــوالء هــو محــور الحيــاة األخالقيــة .وبمــا أن العنــف الســلطوي غيــر
والمثـ ْـل! بــل ألنــه ُيمــارس علينــا ،أ ّمــا إذا مارســناه ســيصبح عـ ً
ـادل! فــإن هــذه المفارقــة ســتضعنا مباشــر ًة فــي
ُ
ارتبــاط موضــوع العنــف الســلطوي بنســبية األخــاق وحصريتهــا.

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا النظريــة ،مــن فهــم محــددات وتجليــات العنــف الســلطوي وعالقتــه
باألخــاق الواقعيــة ،ومــن توظيــف مفاهيــم مجـ ٍ
أيضــا ،إضافـ ًة إلــى نقض المبــادئ التي تشــرعنه الســتنتاج
ـردة ً
مبــادئ أخــرى .وتســتمد أهميتهــا العمليــة مــن النتائــج ،كونهــا سترشــد مناهضــي العنــف الســلطوي والحرب.
فهــي تهــدف إلــى تقديــم بعــض االقتراحــات للحــدّ مــن انتشــار العنــف الســلطوي وتقليصــه .والس ـ ّيما أن
الجهــد النظــري المبــذول ســاب ًقا ،فــي فهــم العنــف الســلطوي ،قــد شــجع علــى ممارســته ،فــي حيــن أن
ـد شـ ٍ
المطلــوب ،هــو تغييــر المنظــور النظــري بجهـ ٍ
ـبيه بجهــد كوبرنيــك لفهــم إمكانيــة تقليصــه.
كونــي
قديــم منــذ قــال لهــا كونــي فكانــت .وهــو
إن العنــف الســلطوي ،اآلن وهنــا ،جديــدٌ مقابــل أنــه
ٌ
ٌ
مقابــل خصوصيتــه ومحل ّيتــه .ويمتــاز بقدرتــه علــى الحســم مقابــل الفقــر النظــري فــي دراســته .وقــد يكــون
ـة منهجيـ ٍ
مــن الصعــب صــوغ نظريـ ٍ
ـة عنــه ،إال أن النظريــات التــي بيــن أيدينــا ،تعانــي التضــارب بيــن التطبيــق
والتجربــة والنظريــة.
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منهجــا وصف ًّيــا يبتعــد عــن حكــم القيمــة ويلتــزم حكــم الواقــع ،مــا يســاعدنا
ومــن هنــا اعتمــد البحــث
ً
علــى وصــف العنــف الســلطوي باختالفــه وتكــراره ً
أول ،ثــم بمعارضتــه بنقيضــه تحليل ًيــا ثان ًيــا ،الســتنتاج
العالقــات الجديــدة ثال ًثــا .ومــا دام العنــف الســلطوي ال يتغيــر ،مــن ناحيــة جدارتــه وشــدته ودرجتــه وجهتــه،
بتغيــر القاعــدة االقتصاديــة ،فســيبحث عــن أصـ ٍ
ـل لــه بعيــدً ا عــن االقتصــاد .والدليــل عقــدٌ مــن العنــف فــي
ســورية بغــض النظــر عــن البنيــة التحتيــة وعالقــات اإلنتــاج وقــوى اإلنتــاج ومشــكلة التبــادل وتكديــس
ـرر لخدمــة االقتصــاد وال مثلــه األعلــى
البضائــع .فــا وظيفــة العنــف هــي وظيفــة االقتصــاد ،وال مبــرره مبـ ٌ
ـط باالقتصــاد .ولهــذا ســيكون البحــث مــن أجــل نقـ ٍ
ـد غيــر اقتصـ ٍ
مرتبـ ٌ
ـادي للعنــف الســلطوي.

وبمــا أن الســائد فــي تحليــل العنــف الســلطوي ،بمجملــه ،مرتكـ ٌـز علــى غريــزة العــدوان وأحــكام القيمــة،
فســي ُبحث بعيــدً ا عــن علــم النفــس والتحليــل النفســي واألحــكام المعياريــة ،وســيخيب ظــن مــن يعتقــد أنــه
ســينظر إلــى نمــاذج العنــف الســلطوي بوصفهــم مرضــى نفســانيين أو مجانيــن يمارســون العنــف بحكــم
طبيعتهــم البشــرية الفرديــة .ومــن ثــم ســيكون البحــث مــن أجــل نقـ ٍ
ـد غيــر نفســاني للعنــف الســلطوي ،ومــن
أجــل نقـ ٍ
ـد يتــرك طبائــع األفــراد العدوانيــة جان ًبــا.
ـي متعلــق بطاعــة األوامــر فــي النظــام
يــرى البحــث أن ارتبــاط العنــف الســلطوي باألخــاق نتـ ٌ
ـاج تنظيمـ ٌ
ٍ
ـاج سياســي/
المتخ ّيلــة» .ونتـ ٌ
العســكري البيروقراطــي .ونتـ ٌ
ـاج ثقافــي مــن نــو ٍع محــدّ د مرتبــط بـــ «الهويــات ُ
أخالقــي يتمظهــر فــي ضــروب الــوالء المســتندة إلــى الــوالدة والعاطفــة والشــخصنة .وهــذا يدعــو إلــى
تحديــد بعــض المفاهيــم.

المتخ ّيلــة» .وقبــل شــرح مضمــون هــذا
مــن المفاهيــم األساســية التــي وظفــت هنــا ،مفهــوم «الجماعــات ُ
(((
المفهــوم ،نُذ ِّكــر ً
أول باألهميــة الخاصــة التــي اكتســاها مفهــوم الخيــال عند غاســتون باشــار  ،وفي دراســات
(((
(((
يوفــال نــوح حــراري  .بينمــا اشــتقه بندكــت أندرســون ليؤكــد دور التخ ّيــل فــي ممارســة العنف الســلطوي
مــن أجــل الحــدود والســيادة وتماســك الهويــة .ويشــرح أندرســون فكرتــه بتعريفــه لــِ األمــة (القوميــة) إذ
(((
يقــول« :األمــة هــي جماعــة سياســية ُمتخ ّيلــة ،حيــث يشــمل التخيــل أنهــا محــددة وســيدة أصـ ً
ـا».
وإذا كان باشــار قــد و ّظــف الخيــال فــي العلــم ،وحــراري فــي التاريــخ ،وأندرســون فــي القوميــة ،فإننــا ال

(((

(((

(((
(((

	( ،)1962-1884حاصـ ٌـل علــى دكتــوراه فــي الفيزيــاء والكيميــاء والفلســفة ،وهــو إبيســتمولوجي برهــن علــى
أن العلــم خيـ ٌ
ـال ،وقــد جمــع بيــن الخيــال العلمــي والخيــال الشــعري ،وقــال بتقــدم العلــم عــن طريــق تصحيح
أخطــاءه ،كمــا حــدد العقبــات اإلبيســتمولوج ّية التــي تقــف فــي طريــق نمــوه ورســم القطائــع اإلبيســتمولوج ّية
التــي يمــر بهــا تقــدم العلــم بغيــر اســتمرار ...مــن كتبــه "تكويــن العقــل العلمــي".
تولــد  ،1976وهــو مــؤرخ خريــج جامعــة أكســفورد لــه عــدة كتــب منهــا "اإلنســان العاقــل" و"اإلنســان اإللــه"
درســا للقــرن الواحــد والعشــرين" .لقــد الحــظ حــراري أن اإلنســان تغلــب علــى مختلــف الحــروب
و"ً 21
والمجاعــات واألوبئــة ،بفضــل الخيــال الــذي باســتطاعته أن يقيــم تعاو ًنــا مر ًنــا وبنــا ًء وواســع النطــاق مــع
وجهــا لوجــه ،ولكنــه واثــق مــن وجودهــم المتزامــن مــع وجــوده .وهــذا الخيــال هــو مــن
آخريــن ال يعرفهــم ً
جعــل اإلنســان العاقــل والصانــع ينجــو مــن صــراع البقــاء ويتحــول إلــى اإلنســان اإللــه بخــاف إنســان
نيانتــردال المنقــرض ً
مثــا.
	( )2015-1936ولــد فــي مدينــة كونمينــغ الصينيــةٍ ،
ألب ايرلنــدي وأم إنكليزيــة ،وقــد و ّظــف الخيال لدراســة
المتخ ّيلــة .كمــا بيــن سـ ّـر بــروز القوميــة فــي السياســة الدولية،
أصــول القوميــة وســحرها فــي كتابــه الجماعــات ُ
بدراســة عالقتهــا مــع رأســمالية الطباعــة وتحريــر اللغــة مــن المقــدس والقضــاء علــى الســاالت الملكيــة.
بندكت أندرسن ،الجماعات المتخيلة ،ثائر ديب (مترجم) ،ط( ،1بيروت :دار قدمس ،)2009 ،ص.52
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المتخ ّيلــة.
ـف سـ
نســتصغر دور الخيــال أبــدً ا ،ولهــذا سنســتخدمه لدراســة مــا هــو عنـ ٌ
ٌ
ـلطوي فــي الهو ّيــات ُ

ولكــن مــا الــذي يحكــم تخ ّيــل هــذه الهويــات؟ واإلجابــة عــن هــذا الســؤال تقودنــا إلــى توظيــف مفهــوم
آخــر هــو مفهــوم «الالشــعور السياســي» .وهــو مفهــوم أبدعــه ريجيــس دوبريــه((( .يقــول« :تملــك الجماعــات
البشــرية المنظمــة ،كاألفــراد تمامــا وإن كانــت بطريقـ ٍ
ـة أخــرى ،الوع ًيــا مــن نو ٍع خـ ٍ
ـاص أبــرز أعراضــه الديانات
ً
(((
وبدائلهــا األيديولوجيــة ،ولســوف ندعــوه «الالوعــي السياســي»».

ـص بــه الجماعــة المنظمــة ،كالطائفــة والقبيلــة والقوميــة والديــن وأحزابهــم ،كــون نشــاط هــذه
وقــد خـ ّ
الجماعــات يتمظهــر فــي أعــراض سياســية وأيديولوجيــة .والحــق يقــال ،إنــه يحكــم الجماعــات المنظمــة
ـري عنيـ ٍ
بسـ ٍ
ـلوك قهـ ٍ
ـف.

ننتقــل إلــى تحديــد مفهــو ٍم آخــر هــو الــوالء .ففــي كتابــه فلســفة الــوالء وظــف جوزايــا رويــس((( مفهــوم
ـورا للحيــاة األخالقيــة ،وبرهــن علــى أن الــوالء للــوالء هــو القيمــة العليــا والمثــل األعلــى
الــوالء بوصفــه محـ ً
ٍ
والواجــب األخالقــي الــذي يجــب علــى الجميــع االمتثــال لــه ،ثــم حــدد تضــارب الــوالءات كرذيلــة يمكــن
ـة لخدمــة قضيـ ٍ
ذات معينـ ٍ
تجاوزهــا بتغييــر المنظــور .فعرفــه أنــه« :التفانــي اإلرادي والعملــي الكامــل مــن ٍ
ـة مــا.
ّ
ٍ
وتعنــي القضيــة شــي ًئا ُيدركــه مــن يقــوم بخدمتهــا ،علــى أنــه توجــد حيــاة مجموعــة مــن األفــراد المختلفيــن
(((
فــي حيــاة واحــدة».

أي أن العنــف الســلطوي محكــو ٌم بالممارســين لــه ،وبالشــعورهم السياســي وأخالقيــات الــوالء والطاعــة،
ـات نمطيـ ٍ
وبالوســائل والنتائــج والمبــادئ .ومحــدد بممارسـ ٍ
ـة ســيحاول البحــث تحليــل عالقاتهــا.
ٌ

ً
أول :أصول أخالقية للعنف السلطوي

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
محددة منها:
وسياسية
وتنظيمية
ثقافية
أشكال
يتداخل العنف السلطوي باألخالق بوساطة

ٌ .1
المتَخَ ّي َلة
ثقافي/
أصل
اجتماعي تجسده الهويات ُ
ٌ
ٌ

المتخ ّيلــة ال يأبــه للفــروق التــي بيــن أنواعهــا .ولكــن مــن هنــا تنبــع
صحيـ ٌ
ـح أن توظيــف مفهــوم الجماعــات ُ
خصوبتــه .فالتفريــق بيــن االنتمــاءات الطائفيــة والقوميــة واإلســامية ،يض ّيــع علينــا التشــابه فــي ممارســتها
للعنــف الســلطوي .أ ّمــا عنــد النظــر إلــى هــذه االنتمــاءات بوصفهــا هويــ ًة ُمتخ ّيلــ ًة ســنرى فــي ســلوكها
الوحــدة والتشــابه ،وســنرفض التفاضــل فيمــا بينهــا.
المتخ ّيلــة .وهــي بدورهــا تمارســه علــى
مــارس العنــف الســلطوي ،داخل ّيــا وخارج ّيــا ،باســم الهويــة ُ
ُي َ

(((
(((
(((
(((
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فيلســوف فرنســي تولــد  ،1940شــارك مــع غيفــارا فــي الثــورة االشــتراكية واعتقــل أربعــة أعــوام ،عمــل
ـارا للرئيــس الفرنســي فرانســوا ميتــران .و«الالشــعور السياســي» عنــده هــو الــذي يتحكــم فــي الزمــر
مستشـ ً
المنظمــة بشــكل قهــري للحفــاظ علــى تماســكها.
ريجيــس دوبريــه ،نفــد العقــل السياســي ،عفيــف دمشــقية (مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :دار اآلداب،)1986 ،
ص .44
محــورا للحيــاة
فيلســوف أميركــي ( )1916-1855مــن الهيجلييــن الجــدد جعــل مــن مفهــوم الــوالء
ً
األخالقيــة بوصفــه محــدِّ ًدا للواجــب والمثــل األعلــى والفضيلــة.
جوزايــا رويــس ،فلســفة الــوالء ،أحمــد األنصــاري (مترجــم) ،ط( ،1القاهــرة :المشــروع القومــي للترجمــة،
 ،)2002ص .143

ّ
دراسات محكمة
العنف السلطوي واألخالق

ٍ
ٍ
هويــات متخي ٍ
ٍ
كأداة بيــد األنظمــة االســتبدادية.
منافســة ،أو
لــة
أعضائهــا ،أو علــى
ُ ّ

المتخ ّيلــة ،بــل وجدتهــا جاهــزة للتوظيف واالســتثمار.
صحيــح أن األنظمــة الســلطوية لــم تختــرع الهويــات ُ
أيضــا أنهــا تســاهم مســاهم ًة فعال ـ ًة فــي تصنيعهــا .والدليــل هــو العالقــة بحــزب اللــه
لكــن مــن الصحيــح ً
الســني (داعــش) ،وحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي ً
مثــا.
الشــيعي ،وتنظيــم الدولــة اإلســامية ُ
ـول والءهــم
المتخ ّيلــة ،ولكــن النظــام االســتبدادي حـ ّ
فالمفتــرض أن يكــون والء هــذه التنظيمــات لهويتهــا ً
لصالحــه.

ـف غيــر منظ ـ ٍم يحكمــه مبــدأ
المتخ ّيلــة فهــو عنـ ٌ
ـم ،أمــا عنــف الهويــات ُ
ـي ومن ّظـ ٌ
إن عنــف األنظمــة منهجـ ٌ
المتخ ّيلــة ليســت ســلط ًة سياســي ًة ،وإنمــا ســلطة علــى أعضائهــا
«الفزعــة» .وعلــى الرغــم مــن أن الهويــات ُ
فحســبّ ،إل أن التخ ّيــل هــو مــن يمنحهــا تلــك الســلطة ،وهــو مــن يحــدد لألعضــاء متــى يطيعــوا ومتــى
يتمــردوا.

المتخ ّيلــة ،فــإن
وبمــا أن التماســك والحفــاظ علــى مجــد الجماعــة هــو الهــدف المشــترك بيــن الهويــات ُ
ـلوك عنيـ ٍ
الالشــعور السياســي يجبرهــا علــى سـ ٍ
ـف ُيعلــي مــن شــأن التماســك والوحــدة ،وإن كان بشـ ٍ
ـكل غيــر
ٍ
ٍ
قهــري يدعوهــم إلــى ممارســة العنــف الســلطوي للحفــاظ علــى
بــوالء
شــعوري ،ألنــه يحكــم أعضاءهــا
تماســكهم.

ـى للحيــاة والموت
إ ًذا ،يحــدد عنصــر التخ ّيــل طبيعــة العالقــة األهليــة والعاطفيــة بيــن األعضــاء ،ويعطي معنـ ً
وجهــا لوجــهّ ،إل أن صــورة تشــاركهم
لهــم .ومــع أن األعضــاء ال يعرفــون بعضهــم معرفـ ًة حميمـ ًة ولــم يلتقــوا ً
تعيــش حي ـ ًة فــي ذهــن كل واحـ ٍ
ـكل متزامـ ٍ
ـد منهــم .فالرابــط بينهــم ُمتخيـ ٌـل بشـ ٍ
ـن بغــض الطــرف عــن معرفــة
ّ
األعضــاء ال ُغ ْفــل ببعضهــم ،وعــدم معرفــة مــا يفعلــه باقــي األعضــاء وال ع ّلــة مــا يفعلــونّ ،إل أن الثقــة مطلقـ ٌة
مــن وجودهــم فــي الزمــان الروزنامــي والمــكان الجغرافــي ،ويجعــل مــن العالقــات بيــن األعضــاء عالقــات
ـوة رفاقيــة وأفقيــة ،علــى الرغــم مــن عــدم المســاواة واالســتغالل الكامــن فــي جميــع هــذه الهويــات؛ وهذا
أخـ ّ
ـراع وليســت
المتخ ّيلــة ،بهــذا المعنــى ،اختـ ٌ
مــا يجعــل مــن ممارســة القتــل بطولـ ًة والمــوت شــهادةً .فالهويــة ٌ
محــض يقظـ ٍ
ـق وليــس زي ًفــا وتلفي ًقــا .ولذلــك لــن يكــون
ـة علــى وعــي الــذات .واالختــراع هنــا تخ ّيـ ٌـل وخلـ ٌ
التمييــز بيــن هــذه الهويــات علــى أســاس زيفهــا /أصالتهــا ،وإنمــا اســتنا ًدا إلــى نمــط تخ ّيلهــا.
ٍ
ٍ
معيــن
نحــو
ولذلــك نجــد بعــض الجماعــات ،علــى الرغــم مــن أنهــا منظمــ ٌة ،تتخيــل نفســها علــى
بوصفهــا شــبكات قرابــة وعقيــدة ممتــدة؛ مثــل العشــائر العربيــة ،والعائــات الدرزيــة (((،واإلســماعيلية،
والتركمــان ،والشــركس .غيــر أن بعــض الجماعــات األخــرى تتخ ّيــل نفســها مترابط ـ ًة ،وتتخ ّيــل لهــا حــدو ًدا
جيوبوليتيكيــة ،وتتخ ّيــل كذلــك أن لهــا ســياد ٌة علــى تلــك الحــدود وعلــى أولئــك األعضــاء؛ كالــدروز ،أو
والسـنّي ،واألحــزاب القوميــة
العلوييــن ،واألكــراد ،واإلســام بنوعيــه السياســي والجهــادي وبشــقيه الشــيعي ُ
العربيــة والكرديــة؛ كحــزب البعــث والحــزب الكردســتاني ،واألحــزاب اإلقليميــة كالحــزب الســوري القومــي
االجتماعــي وحــزب اللــه والجماعــات الشــيعية المختلفــة .وفــي هــذا يقــول أندرســون« :والحــال ،أن كل
الجماعــات التــي تفــوق فــي حجمهــا أبســط القــرى القائمــة علــى التمــاس واالتصــال المباشــرين (وربمــا
(((

ففــي الســويداء ذات األغلبيــة الدرزيــة ،نشــأت فصائــل للعائــات ضمــن الطائفــة الدرزيــة .وقــد مارســت
ـف ومداهمــة ٍونصــب حواجــز وترويــع للمواطنيــن ،ولكــن مــن دون طاعـ ٍ
ـل وخطـ ٍ
العنــف الســلطوي مــن قتـ ٍ
ـة
بيروقراطيــة،ومــع ٍ
والءللعائلــةيصــلحــدالتقديــس،ولكــنمــندونأنتتحــولإلــىهويــة ُمتخ ّيلــةكالطائفيــة.
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ـات ُمتخ ّيل ـ ٌة».
أيضــا) هــي جماعـ ٌ
هــذه القــرى ً

(((1

المتخ ّيلــة ينطبــق علــى بعــض األحــزاب والطوائــف .فمــا الــذي يربــط
مــن الواضــح أن مفهــوم الهويــة ُ
ســور ًّيا مــن خربــة عــواد فــي الجنــوب مــع آخــر مــن خربــة الجــوز فــي الشــمال؟ ومــا يربــط كرد ًّيــا ســور ًّيا
ٍ
المتخ ّيلــة .ولطالمــا أدرك
بكــردي عراقــي أو تركــي أو إيرانــي؟ إنــه الخيــال بالتأكيــد أو باألحــرى الهويــة ُ
قرو ّيــو ســورية أنهــم مرتبطــون بأعضــاء ُغفـ ٍ
ـل لــم تســبق لهــم رؤيتهــم ،إن كان علــى مســتوى المنطقــة العربيــة
أو علــى مســتوى االمتــداد اإلســامي 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
المتخ ّيلــة.
عالقــة طائفيــة تســتمد شــرعيتها مــن هويتهــم ُ

ـوة والعضويــة هــي التــي مكنــت الكثيــر مــن الســوريين ،ال أن َيقتلــوا بعضهم فحســب،
لكــن مثــل هــذه األخـ ّ
بــل أن يموتــوا راضيــن فــي ســبيل هــذه التخ ّيــات المحــدّ دة .فالعنــف الســلطوي يتحــول إلــى واجـ ٍ
ـب علــى
المتخ ّيلــة مــن أجــل الدفــاع عــن الوطــن واألمــة والقوميــة والديــن والطائفــة.
المنتميــن للهو ّيــات ُ
ٍ
ٍ
ممكنــة :دونيــة ،مســاواة،
حــاالت
المتخ ّيلــة تتموضــع بالنســبة إلــى بعضهــا فــي ثــاث
إن الهويــات ُ
تفــوق .وجميــع هــذه المراتــب تتطلــب العنــف الســلطوي؛ ألنهــا نتيجــ ٌة مباشــرة وغيــر مباشــرة لــه .وإذا
كان باســتطاعة الســلطة السياســية أن توقــف العنــفّ ،إل أنهــا تبقــى مســتعدة لممارســته وتغذيتــه .ولهــذا،
إن وظيفــة الســلطة هــي تحســين قدرتهــا علــى العنــف باســتمرار واالســتعداد للحــرب المقبلــة ،حتــى غــدا
السـ َلط تُمــارس العنــف
الســلم واألمــن الدول ّييــن واإلقليم ّييــن والمحل ّييــن ،نتيجـ ًة للحــرب .إن مختلــف هــذه ُ
المنظــم وغيــر المنظــم ،بدرجـ ٍ
ـات متفاوتــة الشــدة ،ومختلفــة الحجــم ،علــى أســاس موازيــن القــوة ومفاعيــل
ـة ،وعلــى أســاس التنظيــم البيروقراطــي مــن جهـ ٍ
الزمــن والمصلحــة مــن جهـ ٍ
ـة ثانيــة ،وعلــى أســاس الــوالء
والعضويــة فــي إحــدى الهويــات المتخيلــة مــن جهـ ٍ
ـة ثالثــة .والنتيجــة جعــل الحيــاة ال تطــاق مــن قتــل األفــراد
ُ ّ
وتعذيبهــم وســجنهم وإجبارهــم علــى النــزوح والهجــرة واليــأس.
ـة أو طائفـ ٍ
والمالحــظ أن نهايــة الهويــة المتخيلــة ،ليســت قريبــة التحقــق ،بــل إن االنتمــاء إلــى أمـ ٍ
ـة أو ديـ ٍ
ـن
ُ ّ
ً
ٍ
هــو تلــك القيمــة التــي تحظــى بأكبــر قــدر مــن الشــرعية فــي حياتنــا السياســية .واألمثلــة كثيــر ٌة علــى صــراع
والس ـنّة.
المتخ ّيلــة .العــرب واألكــراد ،الــدروز والبــدو ،العلو ّيــة ُ
الهويــات ُ
أليســت هــذه الطائفيــة هويــ ًة ُمتخ ّيلــ ًة؟! بلــى .ولكــن كيــف نفهمهــا؟ المالحــظ أن الطائفيــة تفتقــد
للتنظيــم البيروقراطــي واألوامــر البيروقراطيــة ،وتكتفــي بمبــدأ الفزعــة ،بخــاف بعــض الحــركات والفصائــل
والتنظيمــات واألحــزاب التــي تندمــج فيهــا الهويــة الطائفيــة بالــوالء والبيروقراطيــة.
المتخ ّيلــة بحضـ ٍ
ـور قـ ٍ
ـوي للدولــة؟ ال طب ًعــا .إنهــا تتــوارى ولكــن تظــل كامن ـ ًة
هــل تختفــي هــذه الهويــة ُ
لتظهــر مــن جديـ ٍ
ٍ
ٍ
ـد عنــد أي ســياق مناســب لهــا .وتتجســد أخالقياتهــا فــي الحفــاظ علــى تماســكها وبــذل
الغالــي والنفيــس فــي ســبيل مجدهــا ورفعتهــا .وفــي الــوالء بالــوالدة لهــا كالتضحيــة بالنفــس (الشــهادة) ،أو
قتــل المعتــدي عليهــا.

ونلحــظ تحـ ً
ـول فــي األخــاق هنــا؛ فالمثــل األعلــى رمـ ٌـز مــن رمــوز الهويــة كالرســول أو الحســين أو علــي
أو ســلطان األطــرش أو أوجــان .ويكمــن الواجــب فــي الدفــاع والهجــوم لتماســك الهويــة .والفضيلــة هــي
( ((1أندرسون ،الجماعات المتخيلة ،ص.52
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مجــرد االنتمــاء ألصـ ٍ
ـل مزعــو ٍم واالفتخــار بــه .أ ّمــا الســعادة فهــي ســعادة الجماعــة باســتمرارها وبزيــادة عــدد
أعضائها.

ٌ .2
سياسي يجسده الوالء
أخالقي/
أصل
ٌ
ٌ

ـة معينـ ٍ
الــوالء بحســب رويــس ،هــو تفانــي الفــرد الطوعــي تجــاه قضيـ ٍ
ـة .وهــو محــور الحيــاة األخالقيــة
ومنبــع الفضائــل كلهــا .حتــى أنــه قيمـ ٌة أخالقيـ ٌة بحــد ذاتــه .وفــي هــذا البحــث ضــروب الــوالء ثالثــة :أوهلــا
المتخ ّيلــة .وثانيهــا الــوالء بحكــم القناعــة أو المصلحــة أو الخــوف ،للجيــش
الــوالء بحكــم المولــد للهويــة ُ
والقائــد المباشــر .أ ّمــا ثالثهــا فهــو الــوالء للســلطة الحاكمــة بأشــخاصها .وجميــع هــذه األنــواع ت ِ
ُمــارس
ٍ
أدوات للســلطة السياســية .ويجــب ّأل نســتقل بــاألداة ،فالســلطة مــن دون أدواتهــا
العنــف الســلطوي بوصفهــا
كالزراعــة مــن غيــر فالحيــن .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األنــواع مــن الــوالء ليســت هــي الــوالء األمثــلّ ،إل
ـروب مــن الــوالء القائــم .وعمل ًّيــا يتصــف الفــرد بالــوالءً :
«أول ،إذا كان لديــه القضيــة التــي يتجــه لها.
أنهــا ضـ ٌ
وثان ًيــا ،عندمــا يهــب نفســه لخدمتهــا طواعي ـ ًة .وثال ًثــا عندمــا يعبــر عــن هــذا اإلخــاص والتفانــي للقضيــة،
ـورة فعالـ ٍ
ـة ،وبخدمــة القضيــة بصـ ٍ
ـة مقبولـ ٍ
ـة عمليـ ٍ
بطريقـ ٍ
ٍ (((1
ـة ودائمــة».
كمــا أن تصــور المجتمــع منظمــا حــول ،وتحــت ،مركــز الرئيــس الم ِ
ختلــف عــن البشــر والــذي يحكــم
ُ
ً
وموج ًهــا .ولذلــك يقــول أندرســون« :بذلــك كانــت ضــروب
ـا
ـ
ي
وتفاضل
ـا
إله ًيــا ،يجعــل مــن الــوالء مركز ًّيـ
ّ
ًّ
الــوالء تراتبيــ ًة ومركزيــة الوجهــة بالضــرورة ألن الحاكــم ،مثــل الكتــاب المقــدس ،كان منبــت الكينونــة
ٍ
ٍ
ً
شــيء ،وفعــل أي شــيء .كالقتــل
شــيء ،وتقديــم أي
ومتأصــا فيهــا ((1(».ويتجســد الــوالء فــي تبريــر أي
والتضحيــة بالنفــس والتبــرع بالمــال والســاح .فالــوالء ٌ
أخالقــي.
وواجــب
مثــل أعلــى
ٌ
ٌ

ٌ .3
تنظيمي تجسده البيروقراطية
أصل
ٌ

(((1

مؤســس عقالن ًيــا علــى إتقــان العمــل وعلــى تنفيــذ األوامــر .ولهــذا ،نجــد الطيــار
إن النظــام البيروقراطــي َّ
ـعور بالذنــب ،وال شـ ٍ
الحربــي يلقــي بحمولــة طائرتــه علــى المدنييــن مــن دون شـ ٍ
ـعور بالعــار ومــن دون تمييــزٍ
بيــن الخيــر والشــر .واألنكــى مــن كل ذلــك يصاحبــه شــعور بالفخــر والبطولــة ،ألنــه قتــل أكبــر عـ ٍ
ـدد وحقــق
ٌ
أفضــل إصابـ ٍ
ـة للهــدف .وكل مــا عليــه إتقــان عملــه وإطاعــة قياداتــه طاع ـ ًة عميــاء ،ل ُيظهــر والءه ،مــن دون
تحمــل مســؤولية أفعالــه.

وبوســاطة البيروقراطيــة أصبــح لــدى الــدول ً
جيشــا مــن العمــال والموظفيــن المدنييــن لتســتخدمه كأداة
قمــعٍ .وتتمظهــر أخالقيــات البيروقراطيــة فــي الطاعــة والتكتــم علــى المعلومــات وغيــاب المســؤولية
الفرديــة .وتســود البيروقراطيــة فــي الجيــش والعمــل وتقــدم أكبــر الخدمــات للعنــف الســلطوي مــن خــال
إطاعــة األوامــر والقيــام بالمهمــة مــن دون تمييـ ٍ
ـز بيــن هــذه األوامــر إذا كانــت عنيفـ ًة أو غيــر عنيفــة ،طالحـ ًة أو
صالحــة .ويحكمهــا مبــدأ «ن ّفــذ ثــم اعتــرض» كخــاد ٍم للعنــف الســلطوي.
( ((1رويس ،فلسفة الوالء ،ص.39
( ((1أندرسون ،الجماعات المتخيلة ،ص.71
( Bureaucracy ((1نظريــة فــي التنظيــم واإلدارة أبدعهــا ماكــس فيبــر ( .)1920-1864وتمتــاز بتقســيم العمــل
ومعرفــة الحقــوق والواجبــات مســب ًقا ،وبالترتيــب الهرمــي وخضــوع الترقيــات والتوظيــف لمعاييــر موضوعية،
والتدريــب علــى إتقــان العمــل وإطاعــة األوامــر لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن الكفايــة والضبــط واإلنتاجيــة.
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ـة واحـ ٍ
ـا ،تدلــل فــي واقعـ ٍ
إن «مجــزرة التضامــن»( ((1مثـ ً
ـدة ،علــى تراكــب العنــف الســلطوي مــن جهــة
ٍ
ٍ
مأمــور فحســب ألنــه أضــاف علــى
كعبــد
إفراد ّيــة مرتكــب المجــزرة وتحملــه المســؤولية ،ولكــن ليــس
األوامــر متعتــه الشــخصية ،ومــن جهــة طاعتــه لألوامــر العســكرية /األمنيــة وتنفيذهــا ،ومــن جهــة والئــه
المتخ ّيلــة .إنهــا تنــدرج تحــت العنــف الســلطوي ال الفــردي
للنظــام االســتبدادي ،ومــن جهــة هويتــه العلويــة ُ
وال الطائفــي ،علــى الرغــم مــن الشــيء الطائفــي واإلفــرادي فيهــا.

ً
ثانيا :دور المبادئ العقلية في قبول العنف السلطوي وفي تبريره األخالقي
تقتضــي ممارســة العنــف الســلطوي أربــع قضايــا اتخــذت منهــا الدراســات تبريـ ًـرا للعنــف الســلطوي وهي:
الوســيلة ،الغايــة ،اإلرادة ،النتيجــة .وإذا كنــا ال نســتطيع أن نعــرف الغايــة مــن ممارســة العنــف الســلطوي ،وال
نســتطيع أن نبرهــن علــى اإلرادة والن ّيــة ّإل مــن خــال 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.

 .1مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»

ورد حرف ًّيــا فــي الترجمــة العربيــة لكتــاب األميــر« :وفــي أعمــال جميــع النــاس ،وال سـ ّيما األمــراء ،وهــي
حقيقـ ٌة ال اســتثناء فيهــا ،تبــرر الغايــة الوســاطة ((1(».ويمكــن صــوغ هــذه الترجمــة بطريقـ ٍ
ـة أخــرى :الغايــة تبرر
الوســيلة فــي أعمــال جميــع النــاس ،وال سـ ّيما األمــراء ،وهــي حقيقـ ٌة ال اســتثناء فيهــا .طب ًعــا ،ال ُيبـ َـرر 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 حـ ٍ
ـاالت ال توجبــه! وهــذا يدفعنــا إلــى الخــروج مــن ربــط الوســائل باألهــداف ،ومــن ثــم رفــض
تبريــر األهــداف لبشــاعة الوســائل ،كمــا أراد مكيافي ّلــي .فليــس هنــاك غايــة تتناســب مــع وســائل العنــف
الســلطوي؛ ألن تناســب الغايــات مــع الوســائل مســأل ٌة واقعيــ ٌة وتاريخيــ ٌة مرتبطــ ٌة أشــد االرتبــاط بالعقــل
التناســبي غيــر الحســابي .ويجــب ّأل نســتند إلــى النيــات العدوانيــة لمعرفــة العنــف الســلطوي ،بــل علينــا
االســتناد إلــى منطــق العنــف الســلطوي نفســه .فالنيــات دخيل ـ ٌة عليــه مثــل األهــداف تما ًمــا .إضاف ـ ًة إلــى أن
وجــود حالــة مــن العنــف الســلطوي مــن دون غايـ ٍ
ـة ،أي العنــف لمجــرد العنــف ،ســتقوض عالقــة العنــف
ـوة منــه .وانقــاب الوســيلة
الســلطوي االســتقرائية( ((1بالهــدف منــه ،أو بالوظيفــة المنــاط بهــا أو بالغايــة المرجـ ّ
ـة ،وانقــاب الغايــة إلــى وسـ ٍ
إلــى غايـ ٍ
أيضــا؛ فالغايــة هــي الوســيلة والوســيلة هــي
ـيلة ســيقوض هــذه العالقــة ً
الغايــة فــي ٍ
آن .وتؤيــد حنّــة أرنــدت هــذه األفــكار إذ تقــول:
«فالحــال ،أن جوهــر العنــف نفســه إنمــا تس ـ ّيره مقولــة الغايــة والوســيلة التــي كانــت ميزتهــا الرئيســة ،إن
طبقــت علــى الشــؤون اإلنســانية ،وأن الغايــة محاط ـ ٌة بخطــر أن تتجاوزهــا الوســيلة التــي تبررهــا والتــي ال
يمكــن الوصــول إليهــا مــن دونهــا .وبمــا أنــه مــن المســتحيل التنبــؤ ،بشـ ٍ
ـكل يحمــل صدقيتــه ،بالغايــة المتوخاة
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 /.

حماد (مترجم) ،ط( ،12بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،)1985 ،ص.151
( ((1نيقوال مكيافي ّلي ،األمير ،خيري ّ
( ((1كما نقض كارل بوبر ونسيم طالب مبدأ االستقراء برؤية حالة واحدة مخالفة.

52

)(14

ّ
دراسات محكمة
العنف السلطوي واألخالق

ـري ،ككيـ ٍ
ـل بشـ ٍ
ـان مسـ ٍ
مــن أي عمـ ٍ
ـتقل عــن وســائل تحقيقــه ،مــن الواضــح أن الوســائل المســتخدمة للوصــول
ٍ
إلــى غايـ ٍ
ـات سياســية ترتــدي فــي أغلــب األحيــان ،أهميـ ًة بالنســبة إلــى بنــاء المســتقبل ،تفــوق األهميــة التــي
(((1
ترتديهــا الغايــات المنشــودة».
لنوضح ما سبق:

أســقط متظاهــرون تمثــال حافــظ األســد فــي مدينــة الرقــة بتاريــخ  4آذار /مــارس  2013كعنـ ٍ
ـف رمـ ٍ
ـزي
ـكل كامـ ٍ
ضــد النظــام( ،((1فجــاء رد النظــام عندمــا ســقطت المدينــة بشـ ٍ
ـل فــي  7آذار /مــارس  ،2013بعــد
ثالثــة أيــا ٍم فقــط ،بإطــاق 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(.((1
غرضــا غيــر االنتقــام
هــذا إضافـ ًة إلــى الطلعــات الجويــة وقصــف البراميــل المســتمر يوم ًيــا «وال يبــدو أن لــه ً
وتنكيــد عيــش الســكان» كمــا كــرر ياســن احلــاج صالــح أكثــر مــن مـ ٍ
ـرة .والســؤال االســتنكاري هنــا هــو :أيــن
تناســب بيــن الغايــة
التناســب بيــن وســيلة النظــام الصاروخيــة /الجويــة وبيــن غايتــه العقابيــة للرقــة؟! إ ًذا ال ُ
والوســيلة.
ٌ
مثال آخر:

نقاشــات كثيــر ٌة
عندمــا ُضربــت الغوطــة بالســاح الكيمــاوي فــي  21آب /أغســطس  ،2013دارت
ٌ
الســتنتاج أن النظــام االســتبدادي الســوري غيــر مضطـ ٍ
ـر إلــى ضــرب الكيمــاوي ،وليــس لــه مصلحــة أو غايــة
أو هــدف مــن ذلــك ،إ ًذا فهــو لــم يضــرب الكيمــاوي .فمــا الضــرورة التــي دعــت النظــام االســتبدادي لقصــف
الغوطــة بالكيمــاوي؟ قــال بعــض المواليــن إنــه طالمــا ال ضــرورة لذلــك ،فــإن النظــام لــم يفعلــه! ونُذ ِّكــر
مثـ ً
ـا بتصريــح صالــح مســلم فــي هــذا الســياق( ،((2أنــه ال يعتقــد أن الحكومــة الســورية هــي المســؤولة عــن
الهجــوم .وأضــاف أن الرئيــس الســوري ليــس غب ًيــا ليســتعمل الكيمــاوي قــرب دمشــق وعلــى بعــد 5كــم
فقــط مــن الفنــدق الــذي يقيــم فيــه المفتشــون األمميــون ،بــل ال حاجــة لــه إلــى اســتعمال الســاح أصـ ً
ـا؛ ألن
القــوات الســورية هــي المتفوقــة ميدان ًيــا.
ـف جديــدٌ ال تنطبــق عليــه عقالنيــة
ســقنا هذيــن المثاليــن لتبيــان أن العنــف الســلطوي فــي ســورية هــو عنـ ٌ
ـوض فــي الوقــت نفســه مبــدأ
مكيافي ّلــي أو ماكــس فيــر أو كالوزفيتــز أو ح ّنــة أرنــدت أو ماركــس .وهــو ُيقـ ِّ
ٍ
الغايــة تبــرر الوســيلة .فلنفكــر إ ًذا فــي غيــر المف َّكــر بــه؛ وهــذا يعنــي تجــاوز نمــط مــن التفكيــر كان قــد اســتقر
فــي الذهــن الســوري وبــات عقبـ ًة أمــام معرفــة مــا نعيشــه.

إ ًذا ،الغايــة ال تبــرر الوســيلة ،ولكــن النتائــج تفعــل وتبــرر العنــف الســلطوي .وهــذا مــا يؤكــده مكيافي ّلــي
(((2
فــي كتابــه «المطارحــات» إذ يقــول« :إن النتائــج قــد تبــرر األعمــال التــي تســتحق اللــوم فــي ظاهرهــا».
( ((1حنّة أرندت ،في العنف ،إبراهيم العريس (مترجم) ،ط( ،2بيروت :دار الساقي ،)2015 ،ص.6

https://youtu.be/M4LWchG5A5o

)(18

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

)(19

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

)(20

حمــاد (مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :المكتــب التجــاري للطباعة
( ((2نيقــوال مكيافي ّلــي ،مطارحــات مكيافي ّلــي ،خيــري ّ
والتوزيــع والنشــر )1962 ،ص.250

53

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

وبهــذا نتبيــن أن الغايــة ليســت خادمــ ًة للوســيلة ،وال الوســيلة خادمــ ٌة للغايــة .فــإذا كانــت الغايــة مــن
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا ،نبيلـ ًة أو منحطـ ًة ،فإنهــا ال تبــرر اســتخدام هــذه الوســيلة .أ ّمــا بالنســبة إلــى
النتيجــة فهــي تختلــف عــن الغايــة وفــي كثيـ ٍ
ـر مــن الوقائــع تعاكســها .إن النتيجــة تبــرر الوســيلة أو ال تبررهــا.
فالنتائــج المتحققــة أو المحتملــة هــي التــي تبــرر العنــف الســلطوي ال الغايــات .ولهــذا إذا كانــت الحــرب
الســلط
النوويــة وســيل ًة ،فاحتمــال النتيجــة الكارثيــة علــى الجميــع يردعهــا وال يبررهــا .غيــر أنــه عندمــا رأت ُ
فائــدة ممارســة العنــف العمليــة ،تحــول العنــف الســلطوي إلــى نمـ ٍ
ـوذج لالقتــداء بــه ومحاكاتــه .فالنتيجــة قــد
تشــجع علــى العنــف أو تردعــه .والخــوف الــذي يحدثــه العنــف الســلطوي يولــد الخضــوع لــه .وبمــا أنــه مــن
منتجــا أخالقــه المنحطــة .وهــذا يقودنــا
قائمــا ليــزداد الخضــوع ً
غيــر المتــاح تقليصــه ،فــإن الخــوف ســيبقى ً
إلــى اســتنتاج أن العنــف الســلطوي ُيــدرس بوســائله ونتائجــه ال بغاياتــه ونياتــه.

 .2مأثور كالوزفيتز

(((2

«الحــرب ال شــيء ســوى اســتمرار السياســة بوســائل أخــرى ((2(».فهــل الحــرب النوويــة امتــدا ٌد للسياســة؟
ال بالطبــع ،وســنبين لمــاذا .يســتند كالوزفيتــز فــي تحليلــه للحــرب علــى النيــات إذ يقــول« :هنــاك نوعــان
بعضــا :المشــاعر العدائية ،والنيــات العدائيــة(.((2
مختلفــان مــن الدوافــع التــي تجعل الرجــال يقاتلــون بعضهــم ً
(((2
يســتند تعريفنــا إلــى النــوع الثانــي طالمــا أنــه عنصـ ٌـر عــام (جامــع)».
فضـ ً
ـا عــن هــذا ،يصــف النيــات العدوانيــة ،إضاف ـ ًة إلــى كونهــا جامعــة وعامــة ،أنهــا هــي التــي تســبب
وجــود المشــاعر العدوانيــة ،وال يمكــن تصــور هــذه المشــاعر مــن دون تلــك النيــات .ويــرى أن هــذه النيــات
العدوانيــة ال تترافــق مــع مشــاعر عدوانيــة غال ًبــا .كمــا أنهــا تحولــت إلــى مقيـ ٍ
ـاس ليقيــس بــه تخلــف الشــعوب
أو تقدمهــا .فالنيــات يحكمهــا العقــل عنــد الشــعوب المتحضرة بينمــا الشــعوب المتخلفــة محكومـ ٌة بعاطفتها.
ويــرى ،أن الهــدف والغايــة ليســت جــز ًءا مــن الحــرب بينمــا الوســائل واألدوات الماديــة ال المعنويــة هــي جزء
ـض صــارخ .أليســت الغايــة والهــدف جــزء مــن النيــات العدوانيــة؟! ويــرى
حقيقــي مــن الحــرب .وهــذا تناقـ ٌ
رافضــا االعتــدال« :إن
أن مــن طبيعــة الحــرب اســتخدام القــوة القصــوى مــن دون حســاب للضحايــا والدمــار ً
(((2
دائمــا إلــى منطـ ٍ
ـق غيــر معقــول».
ادخــال مبــدأ االعتــدال فــي نظريــة الحــرب نفســها ،ســيقود ً
لقــد تطــورت الوســائل تطــورا فــاق الغايــات بمسـ ٍ
ـافات .وفعـ ً
ـا ،ليســت الحــرب النووية امتــدا ًدا للسياســة؛
ً
ٍ
ألنهــا لــن تتــرك وراءهــا ،إن حدثــت ،ال سياسـ ًة وال سياســيين .كمــا أن الحــرب بــأي شــكل ،كالحــرب األهلية
والحــرب البــاردة والحــرب علــى اإلرهــاب والحــرب علــى أوكرانيــا ،ليســت نتيجـ ًة للنيــات العدوانيــة .فمــن
ذا الــذي ال يمتلــك نيــات عدوانيــة؟! ّإل أنــه ال يمتلــك الوســائل التــي تحقــق لــه نياتــه.
(((2
(((2
(((2
(((2
(((2
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كارل فــون كالوزفيتــز وهــو ضابــط بروســي ( ،)1831-1780درس الحــرب فــي كتــاب اســمه "عــن
الحــرب" ،وقــال فيــه قولــه المأثــور" :إن الحــرب امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى .".والحــرب "ليســت فعـ ً
ـا
سياســ ًيا وحســب ،ولكنهــا الوســيلة الحقيقيــة للسياســة ،إنهــا اســتمراريتها بوســائل أخــرى".
فــون كارل كالوزفيتــز ،عــن الحــرب ،ســليم شــاكر اإلمامــي (مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :المؤسســة العربيــة
للدراســات والنشــر ،)1997 ،ص.96
التسويد من النص.
المرجع نفسه ،ص.105
المرجع نفسه ،ص.105
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وقــد قلــب ميشــيل فوكــو مأثــور كالوزفيتــز؛ إذ قــال إن «السياســة امتــدا ٌد للحــرب بوســائل أخــرى».
وهــذا يعنــي ثالثــة أمــور أساســية :األول هــو أن ممارســة الســلطة -كمــا هــي ال كمــا ينبغــي أن تكــون -مــا
هــي ّإل عالقــات قــوة «قائمــة علــى الحــرب وبالحــرب» .أ ّمــا الثــاين فهــو أننــا ال نكتــب ســوى تاريــخ الحــرب
حتــى عندمــا نكتــب تاريــخ الســلم .والثالــث هــو أن القــرار النهائــي ال يأتــي ّإل مــن الحــرب .وبخــاف
فوكــو ،إن السياســة امتــدا ٌد للوســائل والنتائــج ،ولكــن ليــس مــن الضــرورة أن تكــون الوســائل حربيــ ًة أو
تكــون النتائــج حصيلــة حــرب.
(((2

(((2
ـى مــا
تراجـ ُ
فــي حيــن يــرى إليــاس مرقــص أن «ظهــور السياســة = ُ
ـع الحــرب .الســجال تَغ ّيــر ».وبمعنـ ً
ٍ
ٍ
بمعنــى آخــر وبمجمــل التاريــخ فهــذا خطــأ كحالــة
محــددة هــذا صحيــح كحالــة أثينــا .لكــن
وبلحظــات
ً
أيضــا:
ســورية .وقــد أكــد مرقــص المعنــى الثانــي ً

«لــوال االختــاف لمــا ُوجــدت السياســة .ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب .الحــرب باتــت امتــدا ًدا لهــا.
واليــوم ُينفــى هــذا االمتــداد(ُ .((2ينفــى تحــت طائلــة هــاك البشــرية وانتــكاس النمــو الكوســمي-األرضي
(((3
وروحنــه (مــن الــروح)».
الــذي ت َّو َجــه (مــن التتويــج) اإلنســان فقــاده ْ
وحولــه إلــى نمـ ٍ
ـي ،أو أن النمــو هــو
مــن غيــر الواضــح هنــا فيمــا إذا اإلنســان هــو مــن قــاد النمــو ّ
ـو روحـ ٍّ
مــن قــاد اإلنســان وجعلــه روح ًّيــا .المهــم ،أن اإلنســان أنتــج التقــدم ،غيــر أن التقــدم هــو تقــد ٌم فــي التدميــر
وخصوصــا عندنــا .ويقــول مرقــص مقـ ًـرا بتراجــع السياســة:
أيضــا
أيضــا .فتقد َمــت السياســة وتقــدم العنــف ً
ً
ً
«عندنــا ،فــي تاريخنــا ،بعــد العصــر األول ،السياســة تراجعــت .العصــر األول  200ســنة أو  ،250ثــم
اختفــت فعل ًيــا( .((3مشــروع تأسيســها ،مــع الفكــر النظــري الالهوتــي والفلســفي والعقلــيَ ،ف َشــل ،أحبطــه
المجتمــع ،الحالــة ،الشــروط ،ال الفــرس أو التــرك ،وال النصــارى أو اليهــود :هــؤالء (الكتابيــون أو الذميــون)
(((3
خــارج السياســة والقيــادة ،والجميــع جــز ٌء مــن الموضــوع وليســوا الموضــوع».
فــي أثينــا الحــرب منفي ـ ٌة إلــى الخــارج .المجتمــع عائل ـ ٌة مــن نــو ٍع جديـ ٍ
ـد ،وبمعنــى ًمــا عائل ـ ٌة أحــق .إ ًذا
يحــدد مرقــص السياســة كمثـ ٍ
ـل أعلــى .والحــق يقــال إن الحالتيــن موجودتــان فــي التاريــخ والواقــع ،ومــا
كمثـ ٍ
ـل أعلــى .وتعقي ًبــا علــى فوكــو مــن دون تســميته يقــول:
علينــا ســوى اختيــار إحداهمــا َ
«بعــد ســنة  ،1967تع ّلــم الرفــاق (أقصــد بعــض العــرب :الثــوار ...إلــخ) كالوزفيتــز :الحــرب امتــداد
السياســة ،الحــرب مواصلــة السياســة بوســائل أخــرى ،بالعنــف .فــي لحقيقــة لــم يتعلمــوا أي شــيء ،ال
كالوزفيتــز ،وال لينيــن وانجلــز وماوتســي تونــغ وماركــس ،بصــدد السياســة والحــرب .واألكثــر حماقــ ًة
وضعــوا الحــرب فــوق السياســة ،أي قلبــوا أطروحــة كالوزفيتــز! لكــن مــا يهمنــي هنــا هــو أن الرفــاق (والرأي
(((2
(((2
(((2
(((3
(((3
(((3

ميشــيل فوكــو« ،يجــب الدفــاع عــن المجتمــع المدنــي» ،الــزواوي بغــوره (مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :دار
الطليعــة ،)2003 ،ص.43
إليــاس مرقــص« ،المغايــرة الكــون والتاريــخ» ،قضايــا وشــهادات ،مجلــة الثقافــة الوطنيــة  ،2العــدد ،5
( ،)1992ص.35-34
التسويد من عندنا.
إلياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ط( ،1دمشق :دار الحصاد ،)1997 ،ص.896
التسويد من النص.
مرقص ،نقد العقالنية ،ص.897
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العــام تحتهــم) يجهلــون أن هــذه األطروحــة الشــهيرة تفتــرض وتقتضــي :ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب،
تقليصــا للحــرب بظهــور
بدايــة الحضــارة ،الــدول ،التاريــخ ...إلــخ .ولكــن كان التاريــخ كان( ((3فــي منطلقــه
ً
السياســة ،فقــد وصــل التقــدم اآلن إلــى واجــب وضــرورة و«حتميــة» حــذف الحــرب تحــت طائلــة فنـ ٍ
ـاء إلــى
أيضــا مقولــة التقــدم واضح ـ ٌة تما ًمــا« ،دقيقــة» وحــادة! أثينــا أقامــت الســجال
فنــاء الجنــس البشــري .هنــا ً
الجديــر :الجــدل والسياســة ،السياســة والديالكتيــك ،ضــد «حالــة البشــرية األولــى» ،كــون الســجال القديــم:
(((3
الحــرب»...

ال بــأس مــن نقــاش أطروحــة مرقــص .يربــط مرقــص ظهــور السياســة فــي أثينــا فــي ســياق نقــده للصراعات
الطبيعيــة واإلنســانية غيــر المثمــرة والعبثيــة .ولكــن هــذا خطـ ٌـأ ب ّيـ ٌن ،ألن ظهــور السياســة ارتبــط بظهــور القرى
األولــى وبظهــور الحضــارات القديمــة الســومرية والفرعونيــة قبــل أثينــا كثيـ ًـرا .وعلــى الرغــم مــن الظهــور
المبكــر للسياســة ّإل أن الحــرب فعل ًّيــا لــم تتراجــع بــل تقدمــت بوســائلها .فكيــف «تفتــرض وتقتضــي» مقولــة
كالوزفيتــز ،عنــد مرقــص ،مقولــة «ظهــور السياســة = تراجــع الحــرب» ،وال ســيما إذا عرفنــا أن المقولــة كانــت
فــي ســياق عــن الحــرب ال عــن السياســة؟! كمــا أنــه قــد تــؤدي الحــرب إلــى التقــدم ،ولكنهــا قــد تــؤدي
أيضــا .فكيــف لنــا أن نعــرف فائــدة الحــرب مــن عدمهــا إذا كان مثــل هــذا االقتضــاء الــذي قــال بــه
إلــى الفنــاء ً
صحيحــا؟ فلطالمــا كان تاريــخ البشــر هــو تاريــخ الدفــاع عــن وجودهــم .صحيــح أن المقولــة تحمــل
مرقــص
ً
فــي طياتهــا أنــه لــو لــم تكــن الحــرب امتــدا ًدا للسياســة لهلكــت البشــرية ،ولكــن هــذا ال يبــرر نقــد مــن لــم
يســتنتج مثلــه .فكالوزفيتــز درس الحــرب ودعــا إليهــا ألنهــا وســيل ٌة ناجع ـ ٌة فــي قهــر األعــداء .ولــم يخطــر
فــي بالــه أن تتقــدم وســائل الحــرب ونتائجهــا بطريقـ ٍ
ـات
ـة تلغــي االمتــداد الــذي افترضــه .ومــع أن الحــرب ن ّيـ ٌ
عدواني ـ ٌة عنــده ،غيــر أن مرقــص وفوكــو لــم يقتربــا مــن النيــات العدوانيــة ،وناقشــا العالقــة بيــن الحــرب
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 شــي ًئا حتــى عنــد دارويــن .فتســتطيع البشــرية
بعضــا آالف الســنين ،لكــن هــذا ليــس مــن شــأنه أن يحــدث تقد ًمــا .فاالختــاف القائــم فــي
أن تقتــل بعضهــا ً
الحــرب ،مــن دون نقيضــه الســام ،لهــو جــز ٌء مــن معركــة العقــل مــع اختــاف الحــرب وتكرارهــا.
وكخالصـ ٍ
ـة :إذا تقدمــت األخــاق والسياســة ســيتقلص العنــف الســلطوي؛ ألن وســائله الحديثــة ونتائجــه
أيضــا ،وســيتحقق الــردع .ومــن هنــا س ـتُلغى أطروحــات كل مــن :كالوزفيتــز األصليــة،
المدمــرة ســتتقدم ً
وفوكــو المقلوبــة ،ومرقــص العكســية .وسيرشــد السياســة ،فــي المســتقبل ،مبــدأ آخــر هــو «االقتصــاد فــي
العنــف الســلطوي» ،وهــو بالتضــاد مــع مبــدأ الحــرب امتــداد للسياســة.

 .3مبدأ الطاعة البيروقراطي «نّفذ ثم اعترض»

وهــو مبــدأ عســكري يســود فــي الجيــوش ،وال يتطلــب ســوى إتقــان العمــل وتنفيــذ األوامــر بحذافيرهــا.
إذ يتحــول الجنــدي إلــى عبـ ٍ
ـد مأمـ ٍ
ـور ال يميــز أثــر األوامــر المدمــرة .ويختلــط عنــده الخــوف مــن العقوبــة
التــي قــد تصــل إلــى اإلعــدام الميدانــي فــي حالــة رفــض األوامــر ،مــع الــوالء والطاعــة .وهــذا يعنــي تحويــل
تقليصا للحرب...
( ((3هكذا وردت في النص وأعتقد أن الصحيح هو :ولكن إن كان التاريخ في منطلقه
ً
( ((3مرقص« ،المغاير الكون والتاريخ» ،ص.94-93
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أداة أو آلـ ٍ
الجنــدي إلــى مجــرد ٍ
ـة 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.

 .4مثاالن على مشكلتي الطاعة والوالء

نســوق مثاليــن إلبــراز قــدرة الحــرب علــى تغييــر الطاعــة والــوالء .وســيتبين لنــا كيــف تحــدد درجــة
العنــف الســلطوي ،حــاالت االنشــقاق والــوالء الطائفــي ورفــض تنفيــذ األوامــر .إضاف ـ ًة إلــى معرفــة كيــف
يحــدد الــوالء الطائفــي والخــوف رفــض األوامــر أو طاعتهــا.
أ .المثال األول :ظاهرة االنشقاق عن جيش النظام السوري

االنشــقاق هــو تحـ ٌ
ـض لتنفيــذ
ـروج مــن الجيــش وشـ ٌ
ـق لعصــا الطاعــة البيروقراطيــة ورفـ ٌ
ـول فــي الــوالء ،وخـ ٌ
المتخ ّيلــة (األهــل ،الطائفــة) .فقــد اســتند االنشــقاق إلــى
األوامــر .وحــدث مــن أجــل الدفــاع عــن الهويــة ُ
ٍ
والء طائفـ ٍ
ـي بعــد اشــتداد العنــف الســلطوي ،وليــس إلــى مبــدأي الحريــة والكرامــة .وهــذا ال يعنــي أن الــوالء
ـس مبدئيـ ٍ
الســابق للمنشــقين كان يرتكــز إلــى أسـ ٍ
ـة ،وأن طاعتهــم لألوامــر ،حتــى فــي أحســن حاالتهــا ،كانــت
أساســا؛
ترتكــز إلــى المبــادئ البيروقراطيــة ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،ألنهــا كانــت ترتكــز علــى الخــوف ً
وذلــك ألنــه ال قناعــة عنــد عمــوم الســوريين بالنظــام الســلطوي مــن األصــل .فلــو كان للمبــادئ أي اعتبـ ٍ
ـار،
لــكان االنشــقاق ســاب ًقا لممارســة العنــف الســلطوي.

غيــر أنــه بعــد اســتعار الحــرب نمــى االســتقطاب لحــدوده القصــوى ،وصــار االنشــقاق قيمـ ًة أخالقيـ ًة فــي
نظــر الثــوار وحاضنــة العنــف الثــوري ،بينمــا صــار خيان ـ ًة فــي نظــر المــواالة وحاضنــة العنــف الســلطوي.
ّإل أن االنشــقاق قــد مـ ّـر بســياقين فــي الوقــت نفســه ،همــا ســياق الثــورة الســورية ،وســياق الثــورة المضــادة
والعنــف الســلطوي .وهــذان الســياقان يبــرران االنشــقاق تبريـ ًـرا عقل ًيــا وأخالق ّيــا بحكــم الالشــعور السياســي.
فمــن هــو الجنــدي أو الضابــط الــذي ينفــذ أوامــر القصــف والتدميــر والقتــل واالعتقــال والمداهمــة والتفتيــش
واالغتصــاب بحــق طائفتــه وأهلــه الثائريــن؟! إن أغلبيــة البشــر ال تفعــل ذلــك .ولهــذا انشــق البعــض علنًــا
وبتحـ ٍ
ـد مبرزيــن هويتهــم العســكرية ،ومنهــم مــن امتنــع عــن خدمــة العلــم ،ومنهــم مــن رفــض االلتحــاق
ٍ
ـتباكات وذهــب إلــى طائفتــه ليصبــح بأمــان ،ومنهــم
باالحتيــاط ،ومنهــم مــن تــرك الجيــش بهــدوء مــن دون اشـ
قصصــا عــن خطفــه ...إلــخ.
مــن نســج
ً
ٍ
كأداة لمجابهــة العنــف الســلطوي .فالعنــف الســلطوي
والمالحــظ أن االنشــقاق شــكّل عن ًفــا مضــا ًدا،
ُ
ٍ
ٍ
اســتدعى العنــف الثــوري علــى الفــور .وســرعان مــا تحــوال إلــى وجهيــن لعملــة واحــدة فــي ممارســة العنــف

الســلطوي .وســقط الجميــع فــي دوامــة أن نَقتــل أو نُقتــل دفا ًعــا عــن الوطــن والهويــة القوميــة والطائفيــة
ـارة ال فضــل ألحـ ٍ
ـات غيــر مختـ ٍ
والدينيــة ،أو بســبب التزامنــا بوالئنــا لهويـ ٍ
ـد بهــا ألنهــا بنــت المصادفــة ،أو
ُ
ـان لفعــل القتــل وتنفيـ ٍ
ـخاص فــي الســلطة غيــر منتخبيــن ،أو مجــرد إتقـ ٍ
ٍ
ـذ لألوامــر.
لطاعــة أشـ
ـة معاكسـ ٍ
ونمــا االســتقطاب بيــن ثنائيــة «البطــل /الشــهيد» وبيــن ثنائيـ ٍ
ـة هــي «المجرم/الفطيســة» ،وفــق
طرفــي االســتقطاب وبالنســبة إليهمــا .ونشــأت أطاريــح مــا يســمى بأصحــاب الطــرف الثالــث أو اللــون
ٍ
ـم عندهــم .وهــذا
الرمــادي ،كخارجيــن عــن هكــذا ثنائيــات ،وعدّ هــم وس ـ ًطا بيــن نقيضيــن ،وأن الحــل قائـ ٌ
غيــر صحيـ ٍ
ـح واقع ًيــا؛ ألن هكــذا «طــرف ثالــث» ال يمــارس العنــف المنهجــي .وهــو ليــس تركي ًبــا للنقيضيــن
بحســب منطــق هيغــل كمــا ُيعتقــد؛ فالعقــل والتاريــخ همــا اللــذان ينتجــان التركيــب مــن النقيضيــن ال الطــرف
الثالــث.
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بــم يتحــدد فعــل االنشــقاق قبــل أن يتــم اإلعــاء مــن شــأنه؟ يتحــدد بالــوالء الطائفــي ،ورفــض تنفيــذ
َ
ـف مــن
ـة
ـ
للطائف
ـوالء
ـ
ال
ذو
ـكري
ـ
فالعس
ـوف.
ـ
والخ
ـر،
ـ
األوام
الســن ّية الــذي لــم ينشــق هــو علــى األغلــب خائـ ٌ
ُ
ضعيــف ،وســيظل يطيــع األوامــر التــي تعتــدي علــى
عقوبــات النظــام الســلطوي ،كمــا أن والءه الطائفــي
ٌ
أعضــاء طائفتــه ،مــع أن االنشــقاق عــن النظــام ،علــى الرغــم مــن خطورتــه ،يبقــى أســهل مــن االنشــقاق عــن
حكمــا ال مفـ ّـر منــه.
المتخ ّيلــة .ولكــن الخــوف يحكــم الــوالء
ً
الهويــة ُ

ب .المثال الثاني :جيش النظام السوري والحرب
الجيــش أهــم ٍ
أداة فــي يــد الســلطويين لقدرتــه على ممارســة الحــرب ،وهــي أعلى شـ ٍ
ـكل من أشــكال العنف
الســلطوي .فوظيفــة الجنــدي أن َيقتــل و ُيقتــل ،وأن يطيــع األوامــر وينفذهــا ،إضافـ ًة إلــى الــوالء واالنضبــاط
ـم كبيـ ٌـر مــن عناصــر الجيــش ينفــذون أوامــر القتــل والقصــف البيروقراطيــة .وكان
والقســوة .وقــد ظــل قسـ ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
أغلبهــم ينتمــون إلــى هويــة علو ّيــة ُمتخ ّيلــة ،وظــل والؤهــم للنظــام الســلطوي علــى أشــده.

لكــن مــا موقــف العلــوي الــذي يخــدم فــي الجيــش فــي حــال أتتــه األوامــر العســكرية بقصــف مناطــق
ّ
المنشــق برفــض األوامــر وتغييــر الــوالء .عندهــا ســيعيش العســكري
السـنّي
علويــة؟ غال ًبــا ســيكون كموقــف ُ
تناقضــا بيــن والئــه لطائفتــه وبيــن والئــه للجيــش .والخــوف هــو مــن سيحســم التناقــض عنــده
العلــوي
ً
لصالــح تنفيــذ األوامــر ،إن كان خوفــه أكبــر مــن والئــه .أمــا فــي الحالــة المعاكســة فسيحســم الــوالء األمـ َـر
لصالــح االنشــقاق.

إن درجــة العنــف الســلطوي هــي التــي تحــدد حالــة الــوالء والطاعــة .وبمــا أن الحــرب قمــة العنــف
ً
حــرب داخليــ ٌة علــى
خلــا ملحو ًظــا فــي الــوالء والطاعــة .فالحــرب حربــان؛
الســلطوي ،فإنهــا تُحــدث
ٌ
ـرب خارجي ـ ٌة ضــد العــدو .ومــا دامــت درجــات العنــف الســلطوي منخفضــة ،تقتصــر علــى
الشــعب ،وحـ ٌ
ٍ
ٍ
االعتقــال ،يبقــى الــوالء والطاعــة فــي حالــة مســتقرة .ولكــن مــا أن يصــل العنــف الســلطوي إلــى درجــة
الحــرب الداخليــة حتــى تنقلــب موازيــن الــوالء والطاعــة ،ويصبــح االنشــقاق ورفــض األوامــر فــي درجتــه
العليــا .مــع أن حالــة الحــرب الخارجيــة ضــد العــدو تزيــد مــن شــدة الطاعــة والــوالء وتجعــل االنشــقاق
ورفــض األوامــر فــي أدنــى درجـ ٍ
ـة لــه؛ ألن الشــعب كلــه يكــون فــي حالــة حـ ٍ
ـرب .كمــا أن نتيجــة الحــرب
أيضــا مفهومــي الــوالء والطاعــة .ففــي حالــة النصــر يزيــد الــوالء والطاعــة وفــي حالــة الهزيمــة يزيــد
تحــدد ً
االنشــقاق ورفــض األوامــر .مثلمــا حــدث إبــان هزيمــة الجيــش العراقــي وح ّلــه .2003

ً
ثالثا :تقليص العنف السلطوي

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
المتخ ّيلــة ووالءنــا وطاعتنــا؟ كال ،ال يســتمر .ومــن اإلجابــة عــن هذيــن الســؤالين ســيبدأ تقليــص
لهوياتنــا ُ
العنــف الســلطوي بواســطة تغييــر المنظــور الــذي ننظــر مــن خاللــه إلــى الــوالء والهويــة والبيروقراطيــة ،وعن
طريقــة تخفيــض وســائله (األســلحة ،الجيــوش) قــدر اإلمــكان ،وبتقديــم نقـ ٍ
ـد ألخالقياتــه التــي تشــجع علــى
القتــل.
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أتقليص بالحرب أم بالسياسة؟
.1
ٌ

ثمــة طريقتــان لتقليــص العنــف الســلطوي :األولــى بالحــرب ،والثانيــة بالسياســة .والطريقتــان متداخلتــان
ـرب نوويـ ٍ
تاريخيــا .غيــر أن تطــور األســلحة ،وامتــاك أكثــر مــن طـ ٍ
ـرف لهــا ،أدى الحتمــال نشــوب حـ ٍ
ـة لهــا
ً
ـة راجعـ ٍ
ـة علــى األطــراف المتحاربــة .وقــد عــزز هــذا طريقــة السياســة بتغذيــة خلفيـ ٍ
مــن نتائــج كارثيـ ٍ
ـة فــي
ـق يخلــط بيــن امتــاك وســائل الحــرب وعدم
ـق ثالــث هــو الــردع .وهــو طريـ ٌ
تقليــص العنــف .لهــذا ظهــر طريـ ٌ
اســتخدامها لهــول نتائجهــا .وعلــى الرغــم مــن واقــع أن بعــض حــاالت العنــف الســلطوي لــم تتقلــص ســوى
بالحــرب ،مثــل داعــش ،غيــر أنــه علــى المــدى البعيــد كانــت غيــر مجديـ ٍ
ـة فــي تقليــص العنــف الســلطوي
ـي
عمو ًمــا بــل زادتــه .فاإلرهــاب اإلســامي ولــد الحــرب علــى اإلرهــاب وبالعكــس .وهنــاك طريـ ٌ
ـق سياسـ ٌ
يدعــو إلــى إلغــاء األســلحة النوويــة والبيولوجيــة والكيماويــة ،أي إلغــاء وســائل الحــرب المدمــرة تدميـ ًـرا
شـ ً
ـامل .ولكنــه ُي ّصنــع األســلحة التقليديــة وسياســات األمــن القومــي التــي تجعــل العنــف الســلطوي يزدهــر.

ومــن الالفــت أن عالــم مــا بعــد الحــرب العالميــة استرشــد بنمــوذج الحــرب البــاردة .ثــم وبعــد انهيــار
االتحــاد الســوفياتي جــادل صموئيــل هنتنغتــون أن النمــوذج اإلرشــادي الــذي سيرشــد السياســة الدوليــة هــو
ـى آخــر «الحــرب الثقافيــة /الدينيــة»( .((3ومــع حــدث  11أيلــول /ســبتمبر عــام
«صــدام الحضــارات» أو بمعنـ ً
ٍ
كنمــوذج عالمــي .واآلن منعطــف الحــرب علــى أوكرانيــا .هــذا
 2001اســتقرت الحــرب علــى اإلرهــاب
يقــود إلــى اســتنتاج أن الحــرب مــا زالــت تحكــم السياســة الدوليــة واإلقليميــة والمحل ّيــة .وأن التغييــرات
تقــوم علــى أســاس نتائــج الحــرب .وبمــا أن العنــف الســلطوي يولــد الخــوف ،فالحــرب عليــه تولــد الخــوف
أيضــا ،إذ سيســاهم الخــوف مــن الحــرب فــي تقليــص العنــف الســلطوي .إن امتــاك األســلحة المتطــورة
ً
ســيتم عالجــه بالــردع .أ ّمــا امتــاك األســلحة التقليديــة فســيتم التعامــل معــه إمــا بالحــرب أو بالحل السياســي.

تقليص بالنقد وتغيير المنظور
.2
ٌ

مــن الهويــة أخذنــا أضيقهــا وأكثرهــا عنصري ـ ًة وشــوفيني ًة واعتبرناهــا بطنًــا حاو ًيــا ال عالق ـ ًة متغيــرةً .إننــا
ـل وتقديـ ٍ
المتخ ّيلــة نظــرة تبجيـ ٍ
ـس .مــع أن أساســها العاطفــة وعــدم االختيــار .وهــذا ليــس
ننظــر إلــى هوياتنــا ُ
ـلما
فهمــا أفضــل .وعندئــذ يصبــح المســلم مسـ ً
دعــو ًة إلنكارهــا ،بــل دعــوة إلــى فهــم عالقــة العضــو بهويتــه ً
أفضــل ،والعربــي عرب ًيــا أفضــل والعلــوي علو ًيــا أفضــل ،ودعــوة إلــى ربطهــا بالهويــة الوطنيــة .وإلــى تحولهــا
عــن تمجيــد القتــل والمــوت.

مــن البيروقراطيــة أخذنــا الطاعــة العميــاء وكأنهــا حـ ٌ
ـي ومــا أمامنــا ســوى الخضــوع لــه .وابتعدنــا
ـدث طبيعـ ٌ
عــن المســؤولية الفرديــة ،فتحولنــا إلــى عبـ ٍ
ـد مأمـ ٍ
ـور ال يميــز بيــن الخيــر والشــر ،الحــق واألحــق .إن عالقــة
الطاعــة والعصيــان والــوالء واالنشــقاق محــددة بالــوالء والخــوف والحــرب .ولهــذا يجــب إضافــة التمييــز
الشــخصي إليهــا.
ٍ
ـخاص مــن دون الــوالء
ومــن الــوالء أخذنــا الــوالء بالــوالدة دون الــوالء باالختيــار؛ الــوالء لهوياتنــا أو ألشـ
لقضايــا ومبادئ.
ـرح رويــس تعري ًفــا جديــدً ا للــوالء« :إن الــوالء هــو اإلرادة ،أو الرغبــة فــي إظهــار األبــدي،
ولذللــك اقتـ َ

( ((3صموئيــل هنتنغتــون ،صــدام الحضــارات ،مالــك عبيــدة أبــو شــهوة ومحمــود محمــد خلــف (مترجمــان)،
ط( ،1مصراتــه :الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع واإلعــان ،)1999 ،ص.75
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قــدر اإلمــكان ،أي الوحــدة الواعيــة والشــاملة والمطلقــة للحيــاة ،فــي صــورة أفعـ ٍ
ـال ،يقــوم بهــا إنســان أو ذات
(((3
فرديــة».

وبمــا أن أصحــاب الــوالء يجســدون األبــدي والمتعالــي فــي أفعالهــم ،فيجــب التدريــب علــى الــوالء
االختيــاري لقضايــا مبدأيــة ،وعلــى تخفيــض انتمــاء قضايــا الــوالء إلــى عالــم أرفــع مــن عالمنــا ،وجعلهــا
ملتصقـ ًة بعالمنــا ودنيانــا وداعمـ ًة للســلم واألمــن .فالــوالء «هــو إرادة االعتقــاد فــي شـ ٍ
ـيء أبـ ٍ
ـدي والتعبيــر عــن
ٍ (((3
هــذا االعتقــاد فــي الحيــاة العمليــة لكائـ ٍ
ـن إنســاني».
ـة خاسـ ٍ
إن تضــارب الــوالءات ،والــوالء لقضيـ ٍ
ـرة تجعــل التفاضــل فــي مواضيــع الــوالء نســب ًيا ومرتب ًطــا
أشــد االرتبــاط بالقضيــة أو الموضــوع .وهــذا يقودنــا إلــى صــراع الــوالءات إذ نالحــظ كثيـ ًـرا مــن الســوريين
دافعــوا عــن الوطــن ،ولكــن مــن دون التمييــز بيــن الوطــن وقائــد الوطــن .أمــا الــوالء الوطنــي المتطــور فيعــد
أفضــل والء ،ألنــه حلقــ ٌة وســيط ٌة يجمــع بيــن المصالــح العليــا لألمــة وبيــن المصالــح الخاصــة لألفــراد
ويجعــل الــوالءات األخــرى تتراجــع أمامــه .ولكــن تركيــز الــوالء للهويــة ولألنظمــة الســلطوية ،فيبــدد
ـة معينـ ٍ
الــوالءات الصغيــرة الرافــدة للــوالء الكبيــر الوطنــي .فــإذا كان الــوالء يعنــي تفانــي الفــرد تجــاه قضيـ ٍ
ـة
فــإن الوحــدة الوطنيــة تجســد القضيــة الكبــرى التــي تســتحق الــوالء ،وتتجــدد بتغذيــة الــوالءات الصغيــرة
لهــا .وبهــذا يندمــج اإلخــاص مــع الواجــب.
وهكــذا ،إن تغيــر المنظــور ال يضحــي بالواقعيــة مــن أجــل األخــاق المجــردة ،وال يضحــي بالتحديــدات
ٍ
الضيقــة مــن أجــل الواقعيــة .ويزودنــا بإطـ ٍ
ـار واضـ ٍ
المتخ ّيلــة
ـح وبســيط لفهــم دور الــوالء والطاعــة والهويــة ُ
فــي نمــو العنــف الســلطوي .ويميــز بيــن المهــم وغيــر المهــم ويتنبــأ بالميــول المســتقبلية ويــزود مناهضــي
ـاط استرشـ ٍ
العنــف الســلطوي بنقـ ٍ
ـادية.

خاتمة
حــاول البحــث أن يتحقــق مــن فرضيتــه المؤقتــة :إذا تقدمــت األخــاق والسياســة ســيتقلص العنــف
الســلطوي .ولكــن تبيــن أنهــا ليســت عالق ـ ًة علم ّي ـ ًة؛ فــا هــي إحصائيــة اســتندت إلــى إحصــاءات ،وال هــي
ٍ
بشــكل دائــ ٍم ،وال هــي عالقــ ٌة كليــ ٌة لتنطبــق علــى جميــع الحــاالت .وكل مــا فــي األمــر
ضروريــ ٌة لتظهــر
ٍ
ٍ
ٍ
أنهــا مجــرد إمــكان أو عالقــة احتماليــة قــد تتحقــق بــإرادة البشــر .فمــن الممكــن للوقائــع أن تكــون بخــاف
مــا هــي عليــه ،والخيــار قائــم لتحويلهــا إلــى مثـ ٍ
ـل أعلــى ُمرشــد .فالسياســة ال تتحــرك فــي ضــوء الحقائــق
دائمــا.
العلميــة ً
ـق ثالـ ٌ
ـث لتقليــص العنــف
ومــن دراســة العالقــة بيــن وســائل العنــف الســلطوي وبيــن نتائجــه تبيــن طريـ ٌ
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
ســتختفي .ومــن نقــد المبــادئ العقليــة ظهــرت مبــادئ أخــرى مثــل «االقتصــاد فــي العنــف الســلطوي»
و«النتيجــة تبــرر الوســيلة» و«اعتــرض ثــم نفــذ» .وقــد فرضتهــا العقالنيــة واألخالقيــة والوســائل والنتائــج.
( ((3رويس ،فلسفة الوالء ،ص.189
( ((3المرجع نفسه ،ص.190
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ـرات إلــى أن المســتقبل ســيميل لمصلحــة الحــل السياســي .وهــذا كفيـ ٌـل
وباالســتناد إليهــا ســيكون ثمــة مؤشـ ٌ
بعــدة مســائل منهــا:

توجيــه ممارســة العنــف الســلطوي بالحــد األدنــى والضــروري والمحــدود واألقــل تكلفــ ًة .وإرشــاد
عمليــات االســتعداد للحــرب والهجــوم والدفــاع والمقاومــة ،والســعي المتــاك األدوات والوســائل وإنفــاق
وزارات الدفــاع وشــن الحــروب .وتشــجيع ســحب القــوات العســكرية مــن بقــا ٍع مختلفـ ٍ
ـة بالعالــم وتقليــل
التدخــل العســكري.

ّإل أن العنــف الســلطوي التقليــدي ســيبقى ليظهــر بيــن الفينــة واألخــرى .وذلــك لتوافر وســائله واالســتفادة
المتخ ّيلــة ،والســتمرار أخــاق الــوالء والطاعــة
مــن نتائجــه ،ولــدوام الالشــعور السياســي فــي قهــر الهويــات ً
علــى حالهــا الموصوفــة آن ًفــا.
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 - 14مكيافي ّلــي .نيقولــو ،مطارحــات مكيافي ّلــي ،خيــري ّ
للطباعــة والتوزيــع والنشــر.)1962 ،
 - 15هنتنغتــون .صموئيــل ،صــدام الحضــارات وإعــادة بنــا النظــام العالمــي ،مالــك عبيــد أبــو شــهوة ومحمود
محمــد خلــف (مترجمــان) ،ط( ،1مصراته :الــدار الجماهيريــة.)1999 ،
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السلطة والعنف في الفكر الغربي  -نماذج مختارة من المرحلة
المعاصرة :فوكو وبورديو
الزهراء سهيل الطشم

ّ
المتخصصــة بالفكــر الغربــي
باحثــة لبنانيــة ،حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة
ّ
متخصــص
الحديــث والمعاصــر مــن المعهــد العالــي للدكتــوراه – الجامعــة اللبنانيــة ،دبلــوم
ِ
بالعلــوم االجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة -معهــد العلــوم االجتماعيــة ،حائــزة علــى شــهادة
ّ
تخصــص بالتربيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة -كليــة التربيــة ،أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة
والفلســفة الغربيــة فــي التعليــم الثانــوي الرســمي ،نشــرت العديــد مــن المقــاالت والبحــوث
فــي دوريــات ومجــات ومواقــع لبنانيــة وعربيــة.

الزهراء الطشم

ّ
ملخص البحث
يهــدف البحــث إلــى تت ّبــع مســار التنــاول الفكــري النقــدي لموضوعــة العنــف والســلطة فــي الفلســفة
الغربيــة المعاصــرة ،ســواء أكانــت فلســف ًة سياســي ًة أم اجتماعيـ ًة ،باعتبــار أن إشــكالية الســلطة قــادرة علــى
التمــد ٌد فــي المياديــن الحياتيــة كافــ ًة ،لــذا فهــي مؤثــر ٌة فــي مختلــف أوجــه نشــاط البشــر ومجــاالت
إلحاحــا وتط ّل ًبــا للمعاينــة البحثيــة حيــن تلتصــق بالعنــف الــذي
تفاعلهــم .وتصيــر هــذه اإلشــكالية أكثــر
ً
ٍ
ٍ
وتلــون بصنــوف منهــا الفــج والمباشــر ،ومنهــا الخفــي والمقنّــع.
تمظهــرات كثيــر ًة
اتخــذ هــو اآلخــر
ّ
ّ
ويتوخــى البحــث بصــورة رئيســة إظهــار عالقــة التــازم والوحــدة بيــن الســلطة والعنــف عبــر التاريــخ،
فصلــت فيهــا النمــاذج الفكريــة والفلســفية التــي ارتكزنــا عليهــا
وتوضيــح صيــغ العنــف الالمرئيــة التــي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
كنمــاذج للتحليــل ،وهــي كمــا قدّ مهــا كل مــن ميشــيل فوكــو المفتتــح لقــارة تنظيريــة مرموقــة فــي موضوعــة
الســلطة ،وبييــر بورديــو المن ّظــر الريــادي فــي ظاهــرة العنــف الرمــزي .وقــد ســبق أن تطرقنــا إلــى هذيــن
وعالمــي االجتمــاع ،وعرضنــا أهــم األفــكار عــن الســلطة والعنــف فــي الفكــر الغربــي،
الفيلســوفين
َ
ٍ
تطــور مســار العالقــة بيــن الطرفيــن ،مقتنعيــن ّ
أن دراســة أي ظاهــرة فــي ســياقاتها التاريخيــة
راصديــن
ّ
يســاهم فــي توضيحهــا وإجــاء الغمــوض عنهــا .وهــذا مــا نحتاجــه فــي عالمنــا العربــي الــذي تتآكلــه
الســلطة ،وتمعــن فــي توهينــه مــن خــال فــرض أنمــاط عنفهــا التــي ينــوء الفــرد العربــي بثقلهــا.
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ّ
ملخص باللغة الفرنسية
La recherche vise a étudier de manière critique la question de la violence et du pouvoir dans la
philosophie occidentale contemporaine. Ce sujet a été exploré en philosophie politique et sociale,
ce sujet mérite d’être étudier car le pouvoir est présent dans tous les domaines de la vie, et dans
les diverses activités des êtres humains. Le problème du pouvoir nécessite des recherches, surtout
lorsqu’il est associé a la violence qui apparaît sous de nombreuses formes; directes et cachées. La
recherche vise a montrer l’unité entre la violence et le pouvoir a travers l’histoire, et d’éclairer les violences invisibles auxquelles font référence les modèles sur lesquels nous sommes appuyés, comme
Michèl Foucault et Pierre Bourdieu. Avant de nous plonger dans les idées de ces deux philosophes
et socilogues, nous présentons brièvement les idées les plus importants de pouvoir et de violence
dans la pensée occidentale. Ainsi, nous sommes convaincus que l’étude de tout phénomène dans
son contexte historique permet de le clarifier et de lever son ambiguïté. Et c’est ce dont nous avons
besoin dans notre monde arabe qui est envahi par l’autorité, qui ne cesse de l’affaiblir en imposant
ses schémas violents qui restreignent l’individu arabe.
كلمــات مفتاحيــة :الســلطة  ،Le pouvoirالعنــف  ،La violenceالدولــة  ،L’étatالعنــف الرمــزي La violence

 ،symboliqueالشــرعية  ،Légitimitéالنقــد .Critique

مقدمة
يعــدّ النقــد مــن ســمات العقــل الغربــي الرئيســة .وقــد تســ ّلحت روح الحداثــة بالفكــر النقــدي للقطــع
ٍ
ٍ
ـى تحـ ّـر ٍ
ري وإنسـ ٍ
معرف ًيــا مــع مــا قبلهــاّ ،
ـاني ،يرتكــز علــى قيــم الليبراليــة
مبشــر ًة بفتوحــات تنويريــة ذات منحـ ً
والديمقراطيــة والفرديــة والعدالــة والمســاواة .هــذه األطاريــح التــي هدفــت إلــى تحســين حــال اإلنســان
ٍ
ٍ
فهما جديــدً ا للســلطة والحكم
والمجتمــع ،ترافقــت مــع تحـ ّ
ـوالت عميقــة لمفهــوم الدولة وشــكلها ،وصاغــت ً
والسياســة بشـ ٍ
ـكل عــام ،يتناســب مــع روحيــة القيــم الحداثيــة التحرريــة .لكــن واقــع أوروبــا لــم يتوافــق مــع
األمنيــات الكبيــرة لمنطلقــات الحداثــة .فقــد شــهد القــرن العشــرون حربيــن كون ّيتيــن ،حيــث اتّخــذ العنــف
ـورا متماديــة تمثلــت بالقتــل الجماعــي ،التطهيــر العرقــي ،التمييــز العنصــري علــى أســس إثنيــة وقوميــة
صـ ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ودينيــة ،واســتخدام أســلحة مفرطــة فــي العنــف والوحشــية ،وســيطرة أنظمــة شــمولية توتاليتاريــة مســتبدة،
وغيــر ذلــك .شـكّل هــذا القــرن المفــرط فــي عنفــه صدمـ ًة للمفكــر الحداثــي الــذي اختــزن مــوروث التنويــر
متقص ًيــا عــن أســباب انحرافــه،
األوروبــي وآمــن بــه ،فانكمــش خائ ًبــا يراجــع مــآالت المشــروع الحداثــي،
ّ
فقــاده الفحــص النقــدي إلــى موضوعــة الســلطة .ولــم يكــن القــرن الواحــد والعشــرون بأحســن حــال ،إذ
ـة عابـ ٍ
ـات متنقلـ ٍ
ـي هــذه المــرة ،مؤر ًخــا لــه بمحطـ ٍ
ـتوى عالمـ ٍ
ـرة
اســتمر العنــف يســتفحل فــي دمويتــه علــى مسـ ً
ّ
ّ
تطر ًفــا .إضاف ـ ًة إلــى العنــف اإلرهابــي
للقــارات والحــدود ،ينشــره اإلرهــاب كأحــد أكثــر تجليــات العنــف ّ
الصــارخ ،عرفــت الــدول -حتــى الــدول ذات األنظمــة الديمقراطيــة العريقــة -حــوادث عنـ ٍ
ـف وأعمــال شــغبٍ
واعتـ ٍ
ـداء علــى المتظاهريــن (فرنســا مثـ ً
ـورا فــي المجتمعــات الغربية،
ـا) .وإن كانــت وضعيــة العنــف أقل حضـ ً
إال أنهــا فائقــة الحضــور فــي عالمنــا العربــي الــذي يعانــي صنو ًفــا ش ـتّى مــن العنــف السياســي والمجتمعــي
والنفســي والفــردي والدينــي ،عــدا عــن الحــروب وممارســات األنظمــة العربيــة القمعيــة ضــد شــعوبها .هــذا
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ـورم بكثافــة العنــف ،اقتضــى مــن الفالســفة والمفكريــن الغربييــن فــي الحقــول المعرفيــة المختلفة
العالــم المتـ ّ
إعــادة النظــر فــي ظاهــرة العنــف لتأصيلهــا والبحــث عــن مســ ّبباتها ،فنظــروا فــي عالقتهــا مــع الســلطة
والدولــة والمشــروعية والقداســة والســيادة والمواطنــة والعدالــة االجتماعيــة ،األمــر الــذي تط ّلــب مراجع ـ ًة
مشـكّكة ومعاينــة لمضمــون قيــم الديمقراطيــة والحريــات عا ّمــة ،ووضعهــا علــى منضــدة التشــريح النقــدي.
إن مالحقــة خيــوط العنــف تعيدنــا إلــى مر ّبــع الســلطة ،إذ يبقــى العنــف الوســيلة واألداة والطريقــة واآلليــة
التقصــي وراء ظاهــرة العنــف يضعنــا أمــام إشــكالية
ترســخ الســلطة مــن خاللــه ســيطرتها .لــذا فــإن
ّ
التــي ّ
الســلطة.
تلونــت الســلطة عبــر تاريخهــا بصنـ ٍ
ـوف مــن اللبوســات التــي شـكّلت براديغمــات تتالــت فــي ّ
كل العصــور.
ّ
ٍ
ٍ
هــذه البراديغمــات هــي مــا يمكــن أن نســميها البنيــة الدالليــة الكبــرى الطاغيــة فــي حقبــة تاريخيــة مــا ،وهــي

مــا أطلــق عليهــا ميشــيل فوكــو ((() ،Michel Foucault (1926-1984مصطلــح اإلبســتيمة((( .فقــد أجــادت
دائمــا التح ّكــم فــي وجهــة المعرفــة وتطويعهــا وتوظيفهــا ،وأتقنــت كيفيــة اســتعمالها .فكمــا يعــدّ
الســلطة ً
ـتثمر ًة ومــؤازر ًة للســلطة
العلــم (العلــوم كاف ـ ًة بمــا فيهــا العلــوم اإلنســانية) والتكنولوجيــا اليــوم معرف ـ ًة مسـ َ
لتحقيــق مصلحتهــا ،بحســب رأي يورغــن هابرمــاس ) Habermas Jűrgen (3) (1929فــي كتابــه المعرفــة
والمصلحــة ،كذلــك كان الســحر والالهــوت والديــن فــي مراحــل ســابقة .تتض ّلــع الســلطة فــي التجنيــد الحــاذق
لــكل شـ ٍ
ـيء ضمــن ترســانتها .والعنــف هــو أكثــر مــا أتقنــت اســتعماله ،فــكان رديفهــا الــذي الزمهــا وآزرهــا
لتمتيــن دعائمهــا ،وتفنّنــت فــي تنويــع أشــكاله وتالوينــه ،لتخ ّفــف مــن فظاظتــه وشراســته ،وال سـ ّيما بعــد أن
عقلنتــه وقوننتــه ومأسســته.

ســنعرض عمو ًمــا تاريــخ تــاز ٍم ال انفــكاك فيــه بيــن العنــف والســلطة ،مشــيرين إلــى ســيميائيات العنــف
المختلفــة التــي أنضجتهــا وضعيــات الســلطة وتموضعاتهــا الكثيــرة ومتط ّلباتهــا بحســب تشـكّالتها التاريخيــة.
منعطــف شــهد تحــو ٍ
ٍ
الت ملحوظــ ًة فــي مفهــوم
مطــو ّل عنــد مرحلــة الحداثــة الغربيــة ،أي عنــد
وســنقف
ّ
ّ
ّ
ـوالت فــي
الســلطة
وتجذرهــا ،ومــن ثــم فــي كيفيــة فعلهــا وحضورهــا وتأثيرهــا ،وكيــف غ ّيــرت هــذه التحـ ّ
(((
اســتعمالية العنــف الســلطوي ،مســتفيدين مــن إغنــاءات ٍ
كل مــن بييــر بورديــو - Pierre Bourdieu (1930
(((

(((

(((

(((

ميشــيل فوكــو :فيلســوف فرنســي وعالــم اجتمــاع وأســتاذ جامعــيُ ،يعــد مــن أهــم فالســفة النصــف األخيــر من
القــرن العشــرين ،تأثــر بالبنيويــة ،وابتكــر مصطلحــات مجــدّ دة فــي المعرفــة والمنهــج مــن مثــل :أركيولوجيــا
أهمهــا :تاريــخ الجنــون فــي العصر الكالســيكي
المعرفــة واإلبســتيمة .مؤلفاتــه كثيــر ٌة
ّ
ومتنوعــة الموضوعــاتّ .
) ،Histoire de la folie a l’âge classique (1961الكلمــات واألشــياء ).Les Mots et les Choses (1966
يعـ ّـرف فوكــو اإلبســتمية فــي كتابــه إرادة المعرفــة ) La Volonté de savoir (1976أنّهــا «مجمــل العالقــات التــي
يمكــن اكتشــافها بيــن العلــوم ،فــي وقـ ٍ
ـت مع ّيــن ،عندمــا نح ّللهــا علــى مســتوى االنتظامــات الخطابيــة» .أي أنها
ٍ
ٍ
النظــام المرجعــي أو الوضــع المعرفــي فــي حقبــة تاريخيــة مــا ،وهــي «هــذا األســاس لــكل علـ ٍم ممكـ ٍ
ـن]...[ ،
اإلبســتيمة هــي الـــ «كيــف نعــرف؟» لهــذه أو تلــك مــن الفتــرات» .أو هــي «ترابـ ٌ
ـق بيــن
ـط ابسـ
ـتمولوجي عميـ ٌ
ٌ
ـرة زمنيـ ٍ
مختلــف أنــواع المعــارف والعلــوم الســائدة فــي فتـ ٍ
ٍ
ـة معطــاة ،وفــي عصــر مع ّيــن».
يورغــن هابرمــاس هــو فيلســوف وعالــم اجتمــاع ألمانــي ،وممثــل للجيــل الثانــي مــن مدرســة فرنكفــورت
ترســخ مشــروعه الخــاص فــي كتابــه المعرفــة
النقديــة .كتــب فــي مجــاالت عــدّ ة ،وتم ّيــز بخصوبــة اإلنتــاجّ ،
والمصلحــة ( ،)1956وشــهد فكــره انعطافــة تجديديــة مــع تبشــيره بالعقالنيــة التواصليــة ،التــي اشــتملت
أيضــا :العلــم والتقنيــة كأيديولوجيــا
عليهــا مجموعتــه :نظريــة الفعــل والتواصــل ( ،)1981ومــن كتبــه المهمــة ً
(.)1968
بييــر بورديــو هــو عالــم اجتمــاع وفيلســوف فرنســي وفاعــل مؤثــر فــي المشــهد الثقافــي الفكــري الفرنســي،
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التقصــي عــن المكامــن الخفيــة للســلطة ومــن ثــم للعنــف المتم ّكــن مــن نفــس
 ،)2002وميشــيل فوكــو فــي
ّ
الفــرد والجماعــة .وســننتهج فــي عرضنــا بحســب مقتضيــات ســياقات المحاولــة البحثيــة ،المنهــج المقــارن
تــار ًة والمنهــج التحليلــي تــار ًة أخــرى.

السلطة والعنف ،عجالة تاريخية
يجمدهــا ضمــن مفهــو ٍم دوغمائــي جامــد .ويمكــن القــول
ّ
تعصــت الســلطة علــى التأطيــر الماهــوي الــذي ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ـي راكــم -وال يــزال-
ـ
تاريخ
ـوم
ـ
مفه
ـي
ـ
فه
ـذا
ـ
ل
ـخ،
ـ
التاري
ـة
ـ
لعجل
ـل
ـ
فاع
ك
ـر
ـ
ومح
ة
ـ
تاريخي
ـة
ـ
ي
دينام
ـلطة
ـ
إن الس
ّ
ٌ
ّ
تكوينــه المفاهيمــي المتعالــق والمتشــابك مــع مفاهيــم أخــرى كثيــرة ،كالســيطرة والحكــم والحــروب والعنف
والدولــة والشــرعية والديــن والقداســة واأليديولوجيــا والمجتمــع والمعرفــة واإلنتــاج االقتصــادي وغيرهــا.
هــذا التخالــط ،الــذي و ّلدتــه الممارســة العمليــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،جنّــب الســلطة أن تكــون
أن »:الســلطة بقيــت حتــى أمـ ٍ
ـة معمقـ ٍ
ـط دراسـ ٍ
ـد قريـ ٍ
ـة ،فــرأى ألفيــن توفلــر ّ
محـ ّ
ـب أقــل جوانــب حياتنــا ح ًّظــا
ّ
ـكل مباشـ ٍ
وتتدخــل بشـ ٍ
ّ
ـر أو
مــن الفهــم ،مــع أنهــا مــن أكثــر األمــور أهمي ـ ًة وحيوي ـ ًة فــي حيــاة اإلنســان ،بــل
غيــر مباشـ ٍ
ـر فــي تفصيــات الحيــاة»((( .فالســلطة مالزمـ ٌة للفــرد والجماعــة ،وال أحــد خــارج دائرة ممارســتها،
حاكمــا أو محكو ًمــا .ور ّبمــا يكــون العنــف مــن بيــن هــذه المفاهيــم كلهــا األكثــر
ليكــون الفــرد فيهــا إمــا
ً
التصا ًقــا بالســلطة أو كمــا تقــول حنــا أرنــدت  )Hanna Arendt (1906- 1975فــي كتابهــا «فــي العنــف»:
ـروزا للســلطة» (((.ولكنّهــا تــردف مضيفــة« :الســلطة والعنــف ليســا الشــيء
«العنــف هــو التجلــي األكثــر بـ ً
نفســه»((( .فالعنــف هــو علــى الــدوام وســيلة الحكــم والضبــط والتسـ ّيد واإلخضــاع التــي تســتعملها الســلطة
لتثبيــت ســيطرتها.
ٍ
الفجــة واألكثــر حــدّ ًة وغلظـ ًة التــي تبــرز
لقــد اتخــذ «تج ّلــي» العنــف تمظهــرات شـتّى .فمــن التمظهــرات ّ
ـرورا بالعنــف المقونــن المغ ّلــف
فــي الحــروب واإلبــادات والدمــار والقمــع الواضــح وتعذيــب الجســد ،مـ ً
بالشــرعية المؤسســية المحميــة مــن جهــة أجهــزة الدولــة ،وصـ ً
ـول إلــى العنــف الرمــزي الــذي حــدّ ده بييــر
بورديــو قائـ ً
ـارس فــي
ـا« :ذلــك العنــف الناعــم والالمحســوس والالمرئــي مــن ضحايــاه أنفســهم ،والــذي يمـ َ
الصرفــة لالتصــال والمعرفــة ،أو أكثــر تحديــدً ا بالجهــل واالعتــراف ،أو بالعاطفــة
جوهــره بالطرائــق الرمزيــة ّ
ٍ
بشــكل غيــر عــادي ،تمنــح إ ًذا مناســب ًة مم ّيــز ًة اللتقــاط منطــق الهيمنــة
حــدًّ ا أدنــى .هــذه العالقــة العاديــة
ِ
والمهيمــن عليــه ،أو باســم لغــة أو
الممارســة باســم مبــدأ رمــزي معــروف ومع َتـ َـرف بــه ،مــن قبــل المهيمــن
َ
َ
(((
ـف
لفــظ»  .وهــو الــذي ع ّبــر عنــه ســافوي جيجيــك فــي كتابــه العنــف ،تأ ّمــات فــي وجوهــه الســتة بالقــول« :عنـ ٌ
ومرجــع بــارز ومرمــوق فــي علــم االجتمــاع المعاصــر فــي القــرن العشــرين .مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب «الورثة»

(((
(((
(((
(((
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تحول السلطة ،لبنى الريدي (مترجمة) ،ج( ،1د .م :الهيئة المصرية العا ّمة للكتاب.)1995 ،
ألفين توفلرّ ،
حنة أرندت ،في العنف ،إبراهيم العريس (مترجم) ،ط( 2بيروت :دار الساقي ،)2015 ،ص.34
المصدر نفسه ،ص.37
بييــر بورديــو ،الهيمنــة الذكوريــة ،ســلمان قعفرانــي (مترجــم)( ،بيــروت :المنظمــة العربيــة للترجمــة ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة ،)2009 ،ص.16

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

متجســد فــي اللغــة واألشــكال ،مــا يطلــق عليــه هايدغــر «بيــت وجودنــا» [ ]...إن هــذا العنــف ليــس
ـزي
رمـ ٌ
ّ
ٍ
فاعـ ً
مدروســا علــى نطــاق واسـ ٍع علــى صعيــد حــاالت التحريــض وعالقــات
ـا فــي العلــن فحســب ،وليــس
ً
ثمــة شـ ٌ
ـكل مــن العنــف أكثــر تجـ ّ
ـذ ًرا
الهيمنــة االجتماعيــة التــي يعــاد إنتاجهــا فــي صيــغ كالمنــا المألــوف ،بــل ّ
ال يــزال ملتص ًقــا باللغــة»((( .هــذا العنــف الرمــزي الــذي يلتــف علــى الــذات ويطبــق عليهــا ليصيــر بحســب
جيجيــك «عن ًفــا ذات ًيــا» ،هــو الــذي يشـكّل مركــز ثقـ ٍ
ً
تحليل لســان ًيا
ـل فــي اشــتغالنا ،والــذي يبــدو أ ّنــه يســتدعي
ـدب وصـ ٍ
لخطابــات العنــف الكثيفــة والسـ ّيالة التــي تتد ّفــق علينــا مــن كل حـ ٍ
ـول العنــف إلــى
ـوب ،كمــا أن تحـ ّ
ـة طاغيـ ٍ
ـرة اجتماعيـ ٍ
ظاهـ ٍ
ـة فــي حضورهــا يقتضــي إحالتــه إلــى مبضــع الدراســة األنثروبولوجيــة التــي تتم ّعــن
فــي البحــث عــن أصــول أو نســابة ،بمعنــى تنســيب العنــف مــن خــال ربطــه بجــذوره وباألســباب المو ّلــدة
وتتقصــى تقاطعاتــه فــي مياديــن السياســة واالجتمــاع والديــن والثقافــة وجميــع عناصــر
لــه فــي مجتمـ ٍع مــا،
ّ
البيئــة الحاضنــة لــهّ .
التعمــق الطامــح إلــى تأصيــل ظاهــرة العنــف ،بغيــة اإللمــام واإلحاطــة قــدر اإلمــكان
إن
ّ
بــكل مــا يتع ّلــق بهــا ،يضعهــا فــي موضــع البينيــة التقاطعيــة ألكثــر مــن علــ ٍم :علــم النفــس ،االجتمــاع،
األنثروبولوجيــا ،إال أن ارتباطهــا األســاس والوثيــق يجعلهــا منشــدّ ًة إلــى علــم السياســة ،بســبب التحامهــا
بالســلطة ،إذ تبــرع هــذه األخيــرة فــي تعبيــد المســالك التــي تنفــذ منهــا إلــى هوامــش المجتمــعّ ،
لتعشــش
فــي كل زاويـ ٍ
ـة فيــه حتــى تلــك التــي تبــدو فــي مأمـ ٍ
ـن مــن فعالهــا ،فهــي تمكــن حتــى فــي الحواشــي المهملــة
والمقصيــة ،التــي تن ّكــب عنهــا الفكــر البشــري مول ًيــا وجهــة اهتمامــه للســرديات الكبــرى والبــارزة .وبحســب
ٍ
ٍ
كثيــرة ،فــإن حقــل الســلطة هــو الــذي يطغــى علــى
حقــول
بورديــو فــي تقســيمه الكيــان المجتمعــي إلــى
ـكل حقـ ٍ
المحيــط االجتماعــي العــام« ،فـ ّ
الحمــال لرهاناتــه وقواعــده وتناقضاتــه،
ـي
ّ
ـل يدلــي بمنطقــه الجوانـ ّ
(((1
الســلطة»  .هــذا
لينتهــي آخــر المطــاف إلــى االنصيــاع إلــى منطــق الحقــل االجتماعــي العــام ،أي حقــل ّ
ـادرا عــن الجهــة
يعنــي مقامــات العنــف وتش ـكّالته ووجوهــه ومصــدره ،إذ ال يكــون العنــف بالضــرورة صـ ً
الحاكمــة ،ففــي حــال الثــورات واالنقالبــات والحــراكات االجتماعيــة ،ينجــم العنــف عــن المحكــوم ،لكــن
حتــى فــي هــذه الوضعيــة ،فــإن العمــل العنيــف أ ًّيــا كانــت درجتــه ومقاديــره ومســتوياته هــو رد فعـ ٍ
ـل تو ّلــد مــن
الفعــل األســاس المنبعــث مــن الس ـ ّلطة ،ينبــوع العنــف ومحـ ّـرك إيقاعــه والضابــط لوظيفتــه ،والمشـ ّـرع لــه.

ّ
وتحوالت الحداثة
السلطة والعنف

ـات فــي الشــكل ،ومــن ثــم فــي المفهــوم ،وبخاصـ ٍ
الت وانعطافـ ٍ
خضعــت جدليــة الســلطة والعنــف لتحــو ٍ
ـة
ّ
ّ
مــع المتغ ّيــرات التــي عصفــت ببنيــة المجتمعــات األوروبيــة فــي مرحلــة الحداثــة ،وال س ـ ّيما مــع التبــدّ الت
أساســا مــن انقـ ٍ
ـاب لنمــط اإلنتــاج فــي
التــي طالــت طــرق الحكــم فــي الدولــة الحديثــة ،ومــا رافــق ذلــك ً
العصــر الصناعــي .ولقــد عايــن الفالســفة والمفكــرون موضوعــة الســلطة فــي المرحلــة مــا قبــل الحداثيــة
فحــاول تومــاس هوبــز ) Thomas Hobbes (1588- 1679تأويــل ارتبــاط الســلطة بالعنــف ،فــرده إلــى حالـ ٍ
ـة
ّ
ـة كامنـ ٍ
ـردي إلــى إشــباع نــوازع فطريـ ٍ
طبيعيـ ٍ
ـل فـ ٍ
ـة تتم ّثــل بميـ ٍ
ـة فــي الطبيعــة البشــرية .فأصــل العنــف اســتعدا ٌد

((( ســافوي جيجيــك ،العنــف ،تأمــات فــي وجوهــه الســتة ،فاضــل جتكــر (مترجــم)( ،بيــروت :المركــز العربــي
لألبحــاث ودراســة السياســيات ،)2017 ،ص.8
( ((1بييــر بورديــو وجــان كلــود باســرون ،إعــادة اإلنتــاج ،فــي ســبيل نظريــة عامــة لنســق التعليــم ،ماهــر تريمــش،
(مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :المنظمــة العربيــة للترجمــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،)2007 ،ص-40
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المتحصلــة باســتتباب أمنــه وحمايتــه اللذيــن مــا أن ينالهمــا
متأصـ ٌـل فــي الفــرد المدفــوع إلــى تحقيــق منفعتــه
ّ
ّ
حتــى تكتمــل تط ّلعاتــه إلــى الســيادة والغلبــة .ويرافــق العنــف هــذه المســتويات الثالثــة مــن الميــول المالزمــة
للجب ّلــة الطبيعيــة ،فــا تســتوي وتســود ثالثيــة المنفعــة ،األمــن ،الســيادة إال بمــؤازرة العنــف المتمظهــر مــن
«فــأول هــذه
خــال المهاجمــة بحســب تعبيــر هوبــز فــي مؤلفــه الشــهير اللفيتــان  ((1(Léviathanإذ يقــول:
ّ
األشــياء يضمــن للنــاس المهاجمــة بقصــد منفعتهــم ،وثانيهــا مــن أجــل أمنهــم ،وثالثهمــا بقصــد ســمعتهم
[ ]...ليصبحــوا أســيا ًدا علــى أشــخاص آخريــن وعلــى زوجاتهــم وأبنائهــم وممتلكاتهــم»( .((1وبالطبــع ال
يمكننــا أن نســقط نيقــوال مكيافيللــي ) Nicolas Machiavel (1469-1527مــن ريــادة قائمــة مــن أســدوا رأ ًيــا
مبـ ّـر ًزا فــي مســألة كيفيــة ممارســة الحكــم والسياســة فــي كتابــه الشــهير « Le Princeاألميــر» ( .)1532ففــي
الرغــم مــن منســوب
هــذا الكتــاب يولــي مكيافيللــي النصــح لألميــر فــي كيفيــة المحافظــة علــى ملكــه ،وعلــى ّ
البراغماتيــة واالنتهازيــة الطافــح فــي النــص ،إضافــ ًة إلــى الواقعيــة السياســية التــي اتســمت بهــا الرؤيــة
المكيافيليــة والتــي فضحــت حقيقــة الفعــل السياســي ،إال ّ
أن صاحــب الحنكــة والدهــاء حــرص علــى تثبيــت
وكميــة العنــف ولزومياتــه ومواقيتــه والحاجــة إليــه،
الملــك مــن خــال المــوازاة الحذقــة بيــن دوام الســلطة ّ
ُ
جاز ًمــا لألميــر أنــه لــن «يضمــن والء النــاس إال بالعنــف» .وفــي هــذا الســياق يقــول روبيــر رديكــرّ :
«إن أصالــة
ٍ
ٍ
ممكــن مــن الدقــة ،وفــي التقديــر
قــدر
مكيافيللــي تكمــن فــي حــدود تقديرهــا (الســلطة والعنــف) بأكبــر
الجيــد لكميــة كل واحـ ٍ
ـد منهمــاّ .
ـوع مــن الصناعــة الصيدالنيــة الكيماويــة العبقريــة فــي
إن عمــل مكيافيللــي نـ ٌ
ّ
ـروري
الفكــر السياســي الــذي يبحــث داخــل كل حالــة عــن القــدر الصحيــح مــن العنــف الــذي يتّضــح أنــه ضـ
ٌ
علمــا أنــه يأخــذ فــي الحســبان ّ
أن تداخلهمــا أمــر حتمــي»( .((1حاكــى مكيافيللــي
مــن أجــل إنقــاذ الســلطةً ،
الرغــم مــن جــدّ ة الطــرح الــذي ســعى فيــه
فــي تصـ ّ
ـوره للسياســة ومــن ورائهــا الســلطة راهــن عصــره ،وعلــى ّ
ـوذج قبلـ ٍ
صاحبــه للتصويــر الواقعــي ،فتجنّــب االنــزالق إلــى المعياريــة التــي تســارع فــي تقديــم نمـ ٍ
ـي عــن
ـب هدفــه فــي التوجيــه إلــى كيفيــة تركيــز الســلطة وتدعيمهــا وإدامتهــا أكثــر مــن
الحكــم والسياســة ،إال أنــه صـ ّ
انشــغاله بالتفكيــر فــي طبيعــة الســلطة وتأثيراتهــا االجتماعيــة.

ال شـ ّ
ـدرج التفكيــر الزمنــي بالســلطة وعنفهــا والنظــر فيهمــا خــارج منطــق الماهيــات والمتعاليــات،
ـك أن تـ ّ
والنــزول بهمــا إلــى شــعاب التاريــخ ،والتحـ ّـري عــن ظاللهمــا فــي أماكــن المجتمــع الغائــرة ،لــم يحصــل
ٍ
ٍ
ـوالتّ ،توجــت بافتتاح
دفعـ ًة واحــدةً ،بــل احتــاج إلــى االنغمــاس فــي إرهاصــات حقبــة تاريخيــة عاصفــة التحـ ّ
ـط جديـ ٍ
ـة ،حيــث حســم اإلنســان فــي االنتمــاء إلــى زمنــه ووجــوده ليفتتحــه بنمـ ٍ
ـة حديثـ ٍ
مرحلـ ٍ
ـد مــن المعارف،
إنــه زمــن الحداثــة .إن التفكيــر حداث ًيــا يعنــي االنخــراط فــي الوجــود والتاريــخ ،وهــو مــا باشــره هيغــلHegel
ّ
وتجــذ ًرا فــي ماديتــه التاريخيــة مــع ماركــس Marx (1818-
) ،(1770-1831لكنّــه صــار أكثــر جذريــ ًة
) .1883بحــث هــذا األخيــر عــن أســباب بــؤس الطبقــات االجتماعيــة ،فقــاده براديغــم الصــراع ،الــذي
ٍ
الســلطة ،وربــط عنــف الســلطة بالصــراع الطبقــي المتو ّلــد مــن عالقــات اإلنتــاج
تبنّــاه كمحـ ّـرك للتاريــخ إلــى ّ
معر ًيــا
الالمتســاوية .ويمكــن عــدّ المقاربــة الماركســية للســلطة
ً
منعرجــا انــزاح عــن الطروحــات الســابقة ّ
( ((1تومــاس هوبــز ،اللفيتــان ،األصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولة،ديانــا حــرب وبشــرى صعــب
(مترجمتــان) ،رضــوان الســيد (مقــدم ومراجــع) ،ط( 1بيــروت :دار الفارابــي ،بيــروت.)2011،
( ((1المصدر نفسه.
( ((1روبيــر ديكــر« ،مــن الســلطة إلــى العنــف ،أفــول السياســة» ،فــؤاد مخــوخ (مترجــم) ،مجلــة الفكــر العربــي
المعاصــر ،العــدد( ،56شــباط /فبرايــر .)2004
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الســلطة مــن أوراق األيديولوجيــا والمقــدّ س والديــنِ ،
معمـ ً
ـا فيهــا معــاول النقــد ح ّتــى صــارت مــن أ ّمهــات
المواضيــع والمركزيــات المفاهيميــة لــدى المفكريــن الماركســيين الالحقيــن كمدرســة فرنكفــورت( ((1مثـ ً
ـا،
وبخاصــة بعــد ابتــاع التوتاليتاريــات (النازيــة والســتالينية والفاشــية) أو الكليانيــات المســتبدّ ة للممارســة
السياســية واختزالهــا فــي الطغيــان والحكــم األحــادي المطلــق فــي أوروبــا .وإذا كان ماركــس قــد حصــر بحثــه
ـار ًة جديــد ًة واســع ًة مــن الفكــر الفلســفي السياســي
عــن أفاعيــل الســلطة فــي االقتصــاد ،فإ ّنــه ســوف يفتتــح قـ ّ
الــذي ســيميط اللثــام عــن أوجــه العنــف الســلطوي فــي جميــع معاقلــه .د ّلــل ماركــس علــى جهــاز الدولــة
بوصفــه واســطة تمظهــر عنــف الســلطة« :نظــر ماركــس إلــى الدولــة علــى أنهــا أداة العنــف التــي تمتلــك
ٍ
ٍ
ّ
أســاس مــن المعطــى االقتصــادي،
بشــكل
يتغــذى العنــف فــي الماركســية
الطبقــة الحاكمــة قيادتهــا»(.((1
تغــول منطــق النظــام الرأســمالي الــذي آلــت إليــه الســلطة بعــد
ويأخــذ شــكل االســتغالل
خصوصــا مــع ّ
ً
تغ ّيــر نمــط اإلنتــاج االقتصــادي وعالقاتــه وانعكاســاته علــى الصعيــد االجتماعــي -الطبقــي« ،فالــدور الــذي
ـح ،فــكل ســلطة سياســية إ ًذا تقــوم ً
أول ومبدئ ًيــا
يلعبــه العنــف فــي التاريــخ تجــاه التطــور االقتصــادي واضـ ٌ
ـة اجتماعيـ ٍ
ـة ذات صفـ ٍ
ـة اقتصاديـ ٍ
علــى وظيفـ ٍ
ـة»( .((1المــؤ ّدى االجتماعــي لالســتغالل الــذي هــو عنــف الدولــة
ً
مقابــا .العنــف بالعنــف ،والســلطة هــي البادئــة .قصــد ماركــس إلــى
الرأســمالية يو ّلــد عن ًفــا اجتماع ًيــا
تثويــر الوعــي ضــد العنــف الســلطوي ومواجهتــه بالعنــف المقابــل أو العنــف المضــاد الــذي يبلــغ ذروتــه
مــن خــال ثــورة البروليتاريــا .وهــذا مــا ع ّبــر عنــه فرانــز فانــون  )1961-Frantz Fanon (1925فــي كتابــه
«معذبــو األرض» 1961قائـ ً
ـا« :العنــف وحــده يفيــد» و«معذبــو األرض ال يمكنهــم أن يصبحــوا بشـ ًـرا إال عبــر
الجنــون القاتــل» .فهــؤالء المســحوقون والمســتغ ّلون يراكمــون وع ًيــا بوضعهــم اإلنســاني ،وين ّظمــون عنفهــم
الــذي يصيــر شــرع ًيا ،مســتمدً ا مشــروعيته مــن الكثــرة الغالبــة للجماهيــر الثائــرة .هــذا الشــكل مــن جدليــة
الصــراع وتبــادل العنــف مــن موقعيــات طبقيــة اقتصاديــة واجتماعيــة متنافــرة أو متضــادة (،)Thèse-Antithèse
يحـ ّ
ـث عجلــة التاريــخ للوصــول الحتمــي إلــى انتصــار البروليتاريــا ( .)Synthèseفالعاملــون الخارجــون مــن
حالــة اســتالب وعيهــم« ،يريــدون أن يغ ّيــروا العالــم بالعنــف ،لذلــك يأخــذ العنــف عندهــم مجامــع تفكيرهــم
ويحملهــم علــى أن يفرضــوا تصوراتهــم علــى عمليــات التاريــخ»( .((1يبــدو أنــه مــع الماركســية اســتمدّ العنــف
ـوة يمكنهمــا أن يكونــا
ـو ًغا ومبـ ّـر ًرا اجتماع ًيــا« ،فالعنــف والقـ ّ
الثــوري مشــروعي ًة مد ّعم ـ ًة ومتينــة ،وصــار مسـ ّ
(((1
تقنيــات ناجحــة للضغــط والمطالــب االجتماعيــة» بحســب أرنــدت .لكــن الدولــة الحديثــة تفــوق كل
(((1

(((1
(((1
(((1
(((1

ـل مــن مجموعـ ٍ
ُعرفــت بداي ـ ًة بمعهــد البحــوث االجتماعيــة الــذي ُأ ِّســس بتمويـ ٍ
ـة مــن الماركســيين كجــورج
لوكاتــش و كــورش وغرونبــرغ ،الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم تفعيــل الخطــاب الماركســي وإعــادة زخمــه.
وقــد اتخــذ نشــاط المعهــد مــع المؤسســين الالحقيــن تسـ ٍ
ـميات عديــدة وعــرف بالنظريــة النقديــة تأ ّثـ ًـرا بمؤ ّلف
ّ
أيضــا تيــودور أدورنــو وهربــرت ماركــوزه .ومــن
األول نذكــر ً
مديــره األبــرز ماكــس هوركهيمــر ،ومــن الجيــل ّ
أبــرز أســماء الجيــل الثانــي الالمعيــن هــو يورغــن هابرمــاس ،ومــن الجيــل الثالــث نذكــر ًّ
كل مــن أكيــل
هونيــث وســيال بــن حبيــب ،والجيــل الرابــع يتم ّثــل بهارتمــوت روزا.
حنة أرندت ،في العنف ،ص.14
راتكوفيتــش بوبوفيتــش ،االشــتراكية والدولــة :أدوار العنــف فــي التاريــخ ،جــورج طرابيشــي (مترجــم) ،ط،1
(بيــروت :منشــورات دار الطليعــة ،)1965 ،ص.31
روبــرت ماكيفــر ،تكويــن الدولــة ،حســن صعــب (مترجــم) ،ط( 1بيــروت :دار العلــم للمالييــن،)1966 ،
ص.351 ،350
حنة أرندت ،في العنف ،ص.20
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ٍ
التوقعــات ،وتتقــن فنــون المصــادرة وااللتفــاف ،فتســحب بســاط الشــرعية المحميــة بدعــ ٍم
شــعبي ومــدٍّ
ـري عريـ ٍ
جماهيـ ٍ
ـض ،لتســتر ّد محتكــرة «العنــف المشــروع للدولــة» كمــا ن ّ
ظــر لــه ماكــس فيبــر Max Weber
 .)1920-(1864فهــو يعـ ّـرف العنــف «بأنــه وســيلة محــدّ دة للدولــة ،فالدولــة هــي المصــدر الوحيــد الــذي له
ـة إنسـ ٍ
الحــق فــي اســتخدام العنــف»( .((1وهــو يــرى إلــى الرابطــة السياســية كجماعـ ٍ
ـانية لهــا الحــق فــي احتــكار
حــق اســتخدام العنــف المــادي والشــرعي فــي إقليـ ٍم جغرافـ ٍ
ـي محــدّ ٍد .يو ّطــد هــذا الفهــم الحديــث العالقــة
بيــن الشــرعية والهيمنــة ،حيــث يحــق للكيــان فائــق الشــرعية أي الدولــة اســتخدام أدوات القســر واإلكــراه
ً
مقبــول مــن جانــب
واإلخضــاع وذلــك إمعانًــا وإثباتًــا لتحقيــق إرادتهــا .تجعــل الشــرعية هــذا اإلخضــاع
المحكوميــن الذيــن يقابلــون الهيمنــة باالعتــراف .يثــوي هــذا االعتــراف فــي صلــب الشــرعية ويمتّنهــا« ،فهــذه
الشــرعية هــي تعبيـ ٌـر عــن اعتقــاد األفــراد وإيمانهــم بحــق الحاكــم فــي ممارســة الســلطة واإلدارة واألجهــزة
ٍ
ٍ
وممارســات عديــدةً ،لشــرعنة عمــل الســلطات السياســية
إجــراءات
العموميــة ،وهــذا بــدوره يتط ّلــب
والقــرارات المركزيــة»( .((2وتشــير أرنــدت إلــى وظيفــة االعتــراف فــي وضــع العقبــات أمــام التس ـ ّلط قائلــة:
ّ
«إن هــذا التسـ ّلط يتم ّيــز بكــون الذيــن ُيطلــب إليهــم الخضــوع ،يعترفــون بــه مــن دون أن يضعــوا دون ذلــك أي
ٍ
ٍ
(((2
شــروط ،ومــن دون أن يحتــاج األمــر إلــى أي إكــراه أو إقنــاعٍ»  .ويمكننــا أن ّ
نلخــص الحــال التــي آل إليهــا
ـو ًل بنيو ًيــا وعمي ًقــا فــي النهــج الســلطوي
كل مــن العنــف والســلطة مــع التأويــل الفيبــري والــذي
يتضمــن تحـ ّ
ّ
وطرقــه فــي الحكــم ،فــي كــون الشــرعية قــد تغ ّلفــت بالعقالنيــة التــي ارتضــت الدولــة بأجهزتهــا وأنظمتهــا
ٍ
ٍ
ٍ
ـول عنــف
وقوانينهــا ومؤسســاتها وبيروقراطيتهــا وعســكرها كحالــة عليــا ومقبولــة ومبـ ّـررة ،األمــر الــذي حـ ّ
ـار طائـ ٍع ومقبـ ٍ
الدولــة والســلطة مــن ورائهــا إلــى اختيـ ٍ
ـول يحــوز رضــا الخاضعيــن .فالقضيــة المحوريــة فــي
الفكــر السياســي الفيبــري تتم ّثــل فــي عالقــة الهيمنــة وارتباطهــا بالطاعــة واألســباب المعياريــة التــي تدفــع
المحكوميــن إلــى االنســياق واالمتثــال واإلذعــان للعنــف المشــروع .سيتس ـ ّلل هــذا العنــف المقنّــع الــذي
بــات مقبـ ً
ـول ليجــد طريقــه إلــى العقــول واألنفــس ســالكًا مســالك مســتحدثة حداث ًيــا ،حيــث ســيبتكر العقــل
ٍ
ٍ
الحداثــي ديناميــات جديــد ًة وأنيقـ ًة وآليــات جديــد ًة للقمــع ،تتيــح للســلطة أن تمـ ّـرر عنفهــا الــذي ســيتج ّلى في
باتولوجيــات َم َرض ّيــة اجتماعيــة وثقافيــة متفشــية ،كفــرض نمطيــة التفكيــر والســلوك ور ّدات الفعــل المتشــابهة
والمتطابقــة إزاء األحــداث ،ونمذجــة المواقــف وطرائــق العيــش ،واختــزال الوجــود اإلنســاني فــي قوالــب
ـو االســتالب والتشــيؤ واالســتهالك ،وذوبــان الفرديــة والخصوصيــة
ّ
محضــرة ومصنوعــة ،مــا أ ّدى إلــى ُف ُشـ ّ
فــي نهــج التنميــط والتبعيــة واإللحــاق.
ّ
ـول العميــق والنوعــي ،الــذي يعكــس تغ ّيـ ًـرا بنيو ًيــا فــي وضعيــة الســلطة وإعــادة تموضعهــا في
إن فهــم التحـ ّ
ـم تبــدّ ل صيغــة العنــف وكيفيــة ممارســته ،يتط ّلــب اطال ًعــا واسـ ًعا وإلما ًمــا بالتاريــخ
الدولــة الحديثــة ،ومــن ثـ ّ
ٍ
(((2
رســخت مفهــوم الســيادة
السياســي ألوروبــا منــذ معاهــدة ويســتفاليا  ،ومــا اســتتبعها مــن تراكمــات ّ
International journal of politics culture and sovietic, Vol.3,No.1, (Autumn, 1989), p,p.7180. Duza, karl, “Max weber ‘s Conception of the state”,

( ((2بروســي رضــوان« ،دراســات مــن الدولــة الفيبريــة إلــى الحوكمــة كمنظــور دولتــي جديــد :رؤيــة نقديــة»،
المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية ،لبنــان ،العــدد( 38حزيــران /يونيــو  ،)2013ص.59
( ((2حنة أرندت ،في العنف ،ص.41
( ((2وثيقــة الســام ويســتفاليا  ،1648وتعــرف بمعاهــدة مونســتر وأوســنابروك،أعلن فيهــا انتهــاء حــرب دينيــة
دامــت  30ســنة بيــن البروتســتانت والكاثوليــك ،ومــع هــذه االتفاقيــة ســتتحول أوروبــا إلــى أمــم ودول
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دراسات محكمة
السلطة والعنف في الفكر الغربي  -نماذج مختارة من المرحلة المعاصرة:
فوكو وبورديو

ـوت هــذه الســيادة ،واكتســبت منعـ ًة وصالبـ ًة بعــد أن اصطبغــت
وأطلقــت يــد الحاكــم فــوق حــدود أرضــه .تقـ ّ
بصبغــة القداســة التــي تس ـ ّللت فيمــا بعــد إلــى شــعارات األمــة والمواطنــة والقوميــة ،حيــث صــارت هــذه
ـة جديـ ٍ
المفاهيــم إلــى روابــط مقدّ ســة ح ّلــت مــكان الديــن ،أو لنقــل نــوع مــن ديانـ ٍ
ـدة أفرزتهــا خصوصيــة
المرحلــة .ســاهمت هــذه األشــكال الجديــدة مــن االنتمــاءات والروابــط فــي تحقيــق التئــا ٍم طوعـ ٍ
ـي للجمــوع
ـوالت
المنتميــة حــول الدولة-األمــة أو الدولــة القوميــة أو الدولة-المواطنــة .رافــق ذلــك عصـ ٌ
ـف مــن التحـ ّ
ٍ
ٍ
ـور
ـوة الدولــة وأمدّ تهــا بــأدوات وأســاليب جديــدة بســبب التطـ ّ
واألحــداث والمعطيــات التــي عـ ّـززت مــن قـ ّ
ـة عاليــةٍ
التقنــي« ،فقــد تطــورت وتيــرة العنــف وشــكله مــع تطــور المجتمــع الرأســمالي ،وصــار إلــى درجـ ٍ
ّ
مــن التنظيــم بســبب اســتغالله للثــورة التقنيــة وســيطرة المجتمــع الرأســمالي»( .((2منــح التقــدّ م التكنولوجــي
أدوات وتقنيـ ٍ
ٍ
ـات ،فبــات «العنــف يتم ّيــز بطابعــه األدواتــي»(،((2
الناتــج عــن العقــل الحداثــي الفكــر الســلطوي
وال س ـ ّيما حيــن اســتخدمته التوتاليتاريــات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ،حيــث انتفــت المعقوليــة السياســية
و ُفقــد المعنــى مــن الســلطة نفســها بســبب فقــدان التــوازن والتســاوق الــذي أشــرنا إليــه ســاب ًقا مــع مكيافيللــي
ـورت تقن ًيــا إلــى درجــة لــم يعــد مــن الممكــن
بيــن العنــف والســلطة« .والحــال أن أدوات العنــف قــد تطـ ّ
ثمــة غايــة سياســية تتناســب مــع قدرتهــا التدميريــة [ ]...حيــث العنــف ينفــي السياســي
القــول معهــا إنــه ّ
ويغ ّلــب المصلحــة الخاصــة والرؤيــة الشــمولية المنغلقــة علــى ذاتهــا» .فــي هــذه الحــال «يلتهــم [العنــف]
الوجــود السياســي لإلنســان»( .((2فالسياســة بمفهومهــا الحديــث أفــرزت صيغــة دولــة ذات ســلطة لــم يســبق
تعســفها وتفلتــه مــن عقــال السياســة فــي ظــل
لهــا مثيـ ٌـل وهــي التوتاليتاريــة ،أي الســلطة المطلقــة التــي تطلــق ّ
اإلفــراط مــن العنــف الــذي ش ـكّل صدم ـ ًة لمفكــري الحداثــة الذيــن خابــت آمالهــم.

السلطة والعنف من المركزة الفوقية إلى األروقة المسكوت عنها
حـ ّ
ـث انفــات العنــف وعبثيــة الســلطة المفكــر الغربــي علــى أن يعيــد إمســاك زمــام الغفلــة المفاهيميــة
ـذل بمشــرو ٍع تنويـ ٍ
للســلطة التــي ســهى عنهــا ،جـ ً
ـري انقلبــت نهاياتــه علــى بداياتــه .فســعى الفكــر الفلســفي
ٍ
ٍ
ٍ
إدراكــي جديــد للســلطة يتجــاوز ثنائيــة الدولــة والشــعب ،وتقابليــة الحاكــم
نمــوذج
الغربــي إلعــادة بنــاء
ٍ
والمحكــوم« ،فصــارت الســلطة والتف ّكــر فيهــا أعمــق مــن الدولــة والمؤسســات ،مــا اقتضــى إعــادة بحــث فــي
األســس الفلســفية والمعرفيــة للســلطة»(.((2اعتبر فوكــو ّ
أن النقــص فــي تحليــل الظاهــرة الفاشــية ُيعتبــر مــن
الحــوادث أو الوقائــع السياســية فــي الثالثيــن ســنة األخيــرة .كمــا كان يقــول« :إذا كانــت المســألة المطروحــة
فــي القــرن التاســع عشــر متع ّلقــة بالفقــرّ ،
فــإن المســألة المطروحــة فــي القــرن العشــرين وبفعــل الفاشــية

(((2
(((2
(((2
(((2

بحــدود ترابيــة ذات صبغــة ســيادية مطلقــة ،حيــث يمــارس األميــر أو الملــك الــذي يحكــم هــذا الكيــان مطلــق
ســيادته فــوق أرضــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.
شــعبان الطاهــر األســود ،علــم االجتمــاع السياســي( ،بيــروت :الــدار المصريــة اللبنانيــة للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،)2001 ،ص.21
حنة أرندت ،في العنف ،ص.41
المصدر نفسه ،ص.6 ،5
جــودة محمــد ابراهيــم أبــو خــاص ،المنظــور الفلســفي للســلطة عنــد ميشــيل فوكــو :دراســة فــي الفلســفة
السياســية واالجتماعيــة ،ط( 1بيــروت :المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،)2017 ،ص.9
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الســلطة»( .((2وين ّبــه فوكــو إلــى ّ
الســلطة ال يســتقيم بالكشــف عــن مقــدار
أن تفكيــك خطــاب ّ
والســتالينية هــي ّ
الفجــة والمباشــرة كمــا فــي التوتاليتاريــات ،بــل إن تكويــن فهـ ٍم
القمــع الــذي يطفــح مــن ممارســاتها القمعيــة ّ
ٍ
ـم بهــذه الظاهــرة ،يســتوجب مالحقتهــا فــي ســكناها المتــواري فــي المجتمعــات الديمقراطيــة.
محيــط وملـ ٍّ
الســلطة .فالبحــث عــن الماهيــات بالتأكيــد ليــس مــن شــأنه ،وهــو ال يكتــرث
ـم فوكــو بتثبيــت ماه ّيــة ّ
لــم ينهـ ّ
ٍ
ّ
لــه الب ّتــة .هــو يباغتهــا مــن موقعيــات لــم تألفهــا ،بــل خبــت فيهــا وعشعشــت فــي ثناياهــا ،مغلفــة بالصمــت
ـب قوالبــه
واإلهمــال .إنهــا موقعيــات الـــ «تحــت» ،التــي التهــى عنهــا الفكــر بتجريدياتــه ،وانشــغل فــي صـ ّ
الكل ّيانيــة ،فاحتقرهــا وأقصاهــا مــن دائــرة اهتماماتــه .أغــار فوكــو علــى معاقــل الســلطة حيــث تعتقــل اإلنســان
ـهر
فــي مستشــفيات الجنــون ،وفــي الســجون ،وفــي النصــوص العقابيــة القانونيــة واألنظمــة التأديبيــة ،وشـ ّ
بهــا ناشــبة أظفارهــا فــي الجســد اإلنســاني تشــهد عليهــا الخطــوط العميقــة المحفــورة فيــه ،كب ًتــا وقم ًعــا،
وتعذي ًبــا ،وتطوي ًعــا ،صعــد إليهــا حيــث تكمــن فــي الرغبــة وفــي الجنــس وفــي العقــل وفــي المفاهيــم وفــي
ـرارا
فالســلطة هــي مــن مركزيــات الفكــر الفوكــوي الــذي ُيظهــر إصـ ً
مفاصــل تآزرهــا المتآمــر مــع المعرفــةّ .
المتــع ،أي رآهــا
وعنــا ًدا علــى «إدراكهــا حا ّل ـ ًة فــي األجســاد والخطابــات ،عامل ـ ًة فــي الرغبــات ،قائم ـ ًة فــي ُ
جســدً ا يعمــل فــي األجســاد ،وهــي تتّخــذ بذلــك صيغـ ًة حربيـ ًة يتع ّيــن علــى الفلســفة أن تدركهــا فــي ميــدان
ـويها
المعركــة»( .((2لكــن النــزول إلــى أرض الســلطة ومنازلتهــا فــي معاقلهــا ،وتعريــة عنفهــا الــذي يعيــث تشـ ً
فــي جســد اإلنســان ونفســه وعقلــه ويختــرق كامــل كيانيتــه ،يســتلزم تغييــر موقــع المقاربــة ،أو اســتبدال
التجســد المــادي للســلطة ،والمؤ ّمــن للقنــوات
المناظيــر النقديــة الفاحصــة لموضوعــة الدولــة بوصفهــا
ّ
الشــرعية لعنفهــا .فكيــف نظــر ّ
كل مــن فوكــو وبورديــو إلــى الدولــة؟

الدولة؛ من األسفل إلى األعلى
ً
ت ّطلبــت النقلــة المعرفيــة مــن الحداثــة إلــى مــا بعدها تفكيــك النمــاذج الجاهــزة لســلطة تشـكّل ًّ
متكامل
كل
متمظهـ ًـرا فــي شــكله األعلــى الــذي هــو الدولــة ومؤسســاتها وأيديولوجيتهــا والتــي تنفــث عنفهــا وهيمنتهــا.
يبضعــه ِ
بمشـ َـرطه
الســلطة جســدً ا ّ
تط ّلبــت هــذه االســتراتيجية النقديــة مــن فوكــو قلــب التموضعــات .فصــارت ّ
توضــب وتُســاق إلــى معتقالتهــا الممتــدّ ة فــي المجتمــع ،أي
النقــدي الحــاد ،بعــد أن كانــت األجســاد ّ
المؤسســات المتض ّلعــة فــي تمتيــن ســيطرتها .وفــي ســياق تكوينــه لفلســفته حولهــا ،يمـ ّـر فوكــو م ّطل ًعــا علــى
ّ
ٍ
ٍ
(((2
الســلطة  .فهــو يســتخلص مــا يوجــزه فــي قولــه التالــي« :لســت تــرى مــن
تفســيرات ســابقة حــول تشـكّل ّ
أي جهـ ٍ
ـة ،مــن اليميــن أم مــن اليســار ،كان يمكــن طــرح مســألة الســلطة .فــي اليميــن لــم تكــن مطروح ـ ًة إال
ّ
بقامــوس الدســتور والشــرعية ...إلــخ ،إ ًذا بقامـ ٍ
ـوس قضائـ ٍ
ـي .وطرحهــا مــن ناحيــة اليســار كان بمعانــي جهــاز
الدولــة .أ ّمــا الطريقــة التــي كانــت تمــارس بهــا ماد ًيــا ،بالتفاصيــل؛ بخصوص ّيتهــا وتقنياتهــا وتكتيكاتهــا ،فلــم
(((3
فالســلطة قوربــت عبــر مفهــوم التعاقــد والقوانيــن أو كيانيــة الدولــة وجهازهــا،
يكــن أحــدٌ يبحــث عنهــا» ّ .
(((2
(((2
(((2
(((3
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ميشــيل فوكــو ،يجــب الدفــاع عــن المجتمــع ،الــزواوي ب ّغــورة (مترجــم) ،ط( 1بيــروت :دار الطليعــة،)1997 ،
ص.8
عبــد العزيــز العيــادي ،فوكــو :المعرفــة والســلطة ،ط( ،1بيــروت :المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر
والتوزيــع ،)1994 ،ص.13 ،12
يســتعرض فوكــو فــي هــذا الســياق ،الفهــم الماركســي للســلطة ،وتفســير فرويــد لهــا ،وي ّطلــع عــل تحليــات
ماكــس فيبــر وفالســفة الحــق الطبيعــي ،أو تلــك التــي ربطتهــا بالقانــون.
ميشــيل فوكــو ،تاريــخ الجنســانية -إرادة المعرفــة ،مطــاع صفــدي وجــورج أبــي صالــح (مترجمــان)( ،بيــروت:

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

ـة ،وكضـ ٍ
ـد أو كهيمنـ ٍ
دركــت كتعاقـ ٍ
أو مــن خــال المعطــى الطبقــي .و ٌأ ِ
ـرورة اقتضاهــا عنــف الطبيعــة البشــرية.
فهــي «إ ًذا ليســت شــي ًئا ُيحصــل عليــه أو ُينتــزع و ُيقســم [ ]...شــي ًئا نحتكــره أو يفلــت مــن أيدينــا»( .((3كمــا
ٍ
ٍ
ومؤسســات ت ِ
ُخضــع المواطنيــن ســواء عــن طريــق العنــف
أجهــزة
وأنّــه ال يجــب حصرهــا فــي مجموعــة
ٍ
ٍ
يجســد الشــرعية« ،إننــي ال أعنــي بالســلطة كمجمــوع مؤسســات وأجهــزة تؤ ّمــن
الفــظ أو عبــر القانــون الــذي ّ
ٍ
(((3
مجســدة فــي جهــاز
الســلطة كونهــا ّ
خضــوع المواطنيــن فــي دولــة معطــاة»  .فــا يرتضــي فوكــو النظــر إلــى ّ
الدولــة الموجــودة فــي الفــوق ،أو أنّهــا تتســامى إلــى القصــور الملكيــة ،أو ترتــع فــي البرلمانــات وترفــل فــي
أثــواب القانــون داخــل هيــاكل المحاكــم ،أو تتبختــر فــي الــوزارات« .بــدل الهرميــة التــي مــا انف ّكــت تطبــع
ـور الماركســي»( ،((3فلنتع ّقــب بصمــات الســلطة فــي األســفل وفــي القــاع؛ الشــارع ،المستشــفى ،العيادة،
التصـ ّ
فالســلطة واحــد ٌة وإن تعــدّ دت رؤوســها ،وتناســلت شــياطينها.
الســجن ،الثكنــة ،والمدرســةّ .

فــي هــذا الســياق يتخ ّطــى بورديــو المقاربــات التــي تق ّيــم الدّ ولــة مــن خــال التفســير الوظائفــي؛ ســواء
ٍ
كناظمــة للمصلحــة العا ّمــة وضامنــة لهــا (هوبــز وجــون لــوك) ،أو األســوأ بمــا هــي راعيــة
كان األفضــل
متقص ًيــا مــا وراء التوصيــف الوظائفــي الــذي
الســيطرة (غرامشــي وألتوســير) .يوغــل بورديــو
ّ
أليديولوجيــا ّ
ـول الدّ ولــة تاريخ ًيــا
أسســت لتحـ ّ
ـم فــي األواليــات والميكانيزمــات التــي ّ
حجــب فــي رأيــه المبحــث األهـ ّ
ٍ
للســلطة .هــذا المبــدأ الضابــط المســتور
إلــى بنيــة تحتكــم إلــى مبــدأ تنظيــم شــمولي ،صراطــي ،احتــكاري ّ
والمضمــر يتج ّلــى فــي النظــام االجتماعــي العمومــي ويعـ ّـزز «االندمــاج والتوحيــد المنطقــي والتّتــام المعنــوي
أس اإلجمــاع والتوافــق وااللتئــام ،حيــث تنتظــم اإلجماعات
أو القيمــي فــي العالــم االجتماعــي»( .((3فالدّ ولــة ّ
والمبــادالت والتــداوالت وحتــى النزاعــات واالختالفــات فــي الحقــول جميعهــا« .الدولــة إ ًذا هــي تلــك
ـي من ّظــم ومنتظــم،
الســلطان الخــارق والقـ ّ
ـوة الخارقــة ،علــى إنتــاج عالــم اجتماعـ ّ
المؤسســة التــي تملــك ّ
ّ
(((3
دائمــا» ّ .
مؤسســة الدّ ولــة تســتوجب
إن ّ
مــن دون أن تعطــي أوامــر بالضــرورة ،وال أن تمــارس قسـ ًـرا دائ ًبــا ً
والمؤسســة هنــا ليســت مــا تتمأســس بــه فقــط،
تعس ـ ًفا وإلزا ًمــا مباشــرين،
ّ
خضو ًعــا وطاع ـ ًة دون أن تمــارس ّ
مــن مرافــق عيانيــة ومقــدّ رات ماديــة وإدارات بيروقراطيــة ،بــل هــي تثــوي فــي العقــول ،وتقيــم فــي الذاكــرة
الجماعيــة .هــذا يعنــي أن للدّ ولــة ســيطر ٌة مــن نــو ٍع آخــر تســتجر االعتــراف بهــا ككيـ ٍ
ـان مسـ ّل ٍم بــه علــى أنــه
ّ
كامــل ّ
ـتمد هــذه الشــرعية مــن العنــف الرمــزي.
الشــرعية ،حيــث تُسـ َ
وبعــد أن حدّ دنــا موضع ًيــا وعين ًيــا أمكنــة انتشــار الســلطة وتمدّ دهــا ،المرئيــة والالمرئيــة ،المعنويــة الرمزيــة
ٍ
ٍ
ٍ
ومحجوبــة ،ســنميط اللثــام
خفيــة
موقعيــات
مندســ ًة فــي
والماديــة ،وبعــد أن ُقبــض عليهــا وكُشــف عنهــا ّ
ـي المغمــور ،حيــث العنــف ينشــب أظفــاره فــي
عــن عنفهــا الصامــت والعميــق الغــور ،فــي المســتقر القصـ ّ
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
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ـويها وإقصــا ًء وازدرا ًء،
الجســد األبكــم الــذي اغتالتــه عقلنــة التاريــخ بحجــة تأديبــه وترويضــه ،فأشــبعته تشـ ً
ُفأثخــن بالندبــات جـ ّـراء التعذيــب واالحتجــاز فــي الســجون ،والترويــض الطقوســي فــي المدرســة والثكنــة
الموجــه ،أو الترشــيد الجنســي المجتمعــي .وفــي اكتســاب هــذه
والمستشــفى واألديــرة ،والتقنيــن الجنســي
ّ
الممارســات الصامتــة شــرع ّيتها مــن قوانيــن ومــواد دســتورية متص ّلــدة بوصفهــا ســلطة تعلــو المجتمــع وتُط َّبق
ممســك ًة علــى مفاصلــه كا ّف ـ ًة .وإن كان فوكــو يباغــت الســلطة مــن مواقعهــا التحتيــة وفــي بؤرهــا المرذولــة
والمنبــوذة ،فـ ّ
ـإن بورديــو يغزوهــا فــي كل معاقلهــا ،الماديــة منهــا والرمزيــة ،ويغيــر عليهــا فــي حقولهــا ليشـ ّـرح
دقائقهــا وتفاصيلهــا .وفــي حيــن يلقــي فوكــو القبــض عليهــا متل ّبســة بتهمــة ارتــكاب تهشــيم الجســد وانتهاكه،
فــإن بورديــو يفضحهــا ناشــب ًة أظفارهــا فــي ســجايا األفــراد ،لتط ّبــع وفــق آلياتهــا الممنهجــة طبائعهــم ،ل ُيمســوا
ـان مركــز ثقـ ٍ
مرو ًضــا ،علــى مـ ّـر التاريــخ .فالهيمنــة وعنفهــا يحتـ ّ
ـل فــي
مدجنًــاّ ،
هابيتــوس ( habitus((3معنّ ًفــا ّ
مســار اشــتغال بورديــو النظــري.

فوكو :عنف السلطة المفترسة للجسد

ٍ
كان مــن المفتــرض أن تطلــق الحداث ـ ُة الجســدَ مــن تاريـ ٍ
الســلطة
ـخ مديــد مــن االعتقــال واإلقصــاء ،لك ـ ّن ّ
أدخلتــه فــي مشــروعها االســتثماري المتمــادي فــي عقالنيــة التقنيــن والضبــط ،البتــزاز قدراتــه ،واالســتنفاع
ٍ
توجــه رغباتــه وحركاتــه وتفيــد منهــا خدم ـ ًة للمجتمــع والعمــل وســير
منهــا ،دامج ـ ًة إ ّيــاه فــي نظــم مراقبــة ّ
الحضــارة بشـ ٍ
ـكل عــام .تختلــف ســلطة القــرن الثامــن عشــر عــن ســابقاتها مــن العصــور ،التــي كانــت تتفنّــن
(((3
فــي صنــوف التعذيــب كمــا يعــرض فوكــو فــي كتابــه المراقبــة والمعاقبــة  .يقــوم فوكــو بعمليــة تشـ ٍ
ـريح
ً
سياسـ ٍ
تاريخــا ســحي ًقا النغراســه فــي عالقــات ســلطويةُ .يســفر هــذا التفصيــل والتدقيــق
ـي للجســد ،ليكشــف
ٍ
متنوعــة؛ مريضــة،
واإلغــراق واالسترســال فــي حكايــة الجســد المنســية عــن تعييــن فوكــو ومعاينتــه ألجســاد ّ
صحيحــة ،أجسـ ٍ
ـاد برجوازيــة ،كمــا أنــه وقــع علــى جســد الطبقــة العاملــة ،وهنــاك الجســد المفــرد ،وجســد
الجماعــة .جميــع هــذه األنمــاط مــن األجســاد المدجنــة والســاكنة والمطبعــة والمروضــة هــي ذات وضعيـ ٍ
ـة
ُ َّ
ُ ّ
ّ
ّ
عالئقيـ ٍ
ـة مــع الســلطة ومؤسســاتها ،وهــي منغرس ـ ٌة فــي مجاالتهــا السياســية.
ٍ
ـهديات
تخبرنــا حفريــات فوكــو فــي تاريــخ الجســد حكايتــه الغائــرة فــي النســيان والصمــت ،وتعــرض مشـ
ٍ
ٍ
ً
مثــال عــن أجســاد المجانيــن
بخســة ويعطــي
كقنيــة
عــن فصــول مأســاته .فهــو جســد اقتنتــه الســلطة

والمرضــى والعاطليــن والفقــراء ،التــي كانــت تُكــدّ س وتُلقــى بعيــدً ا فــي معــازل باســم مستشــفيات فــي
العصــر الكالســيكي ،فقــد كان ُيتخ ّلــص منهــا بمواراتهــا والقــذف بهــا جانــب المجتمــع وعلــى هامشــه.
لكــن مقتضيــات العصــر البرجــوازي وضــرورات نظامــه الــذي كان يريــد الحفــاظ علــى نفســه ليحتــوي
فالمهمشــون « ٌأخضعــوا
دورت هــذه األجســاد وفرضــت عليهــا العمــل اإلجبــاري.
األزمــات االقتصاديــةّ ،
ّ
ٍ
وسـ ِّ
ـوى إنتاجيــة فــي خدمــة االقتصــاد البرجــوازي« .نش ـ ّغلهم بالعمــل أطــول
ـخروا كقـ ً
للعمــل الجبــري»ُ ،

ـق مــن اإلســتعدادات التــي ينشــأ عليهــا الفــرد ويكتســبها ،وهــي اســتعدادات مســتدامة وقابلــة للنقــل.
( ((3هــو نسـ ٌ
إنهــا بنــى مبنينــة أي بوصفهــا مبــادئ مو ّلــدة ومن ّظمــة لممارســات وتم ّثــات يمكــن لهــا موضوع ًيــا أن تتأقلــم
مــع هدفهــا ،مــن دون افتــراض رؤيــة واعيــة للغايــات والتح ّكــم الصريــح فــي العمليــات الضروريــة مــن أجــل
بلوغهــا» .راجــع الهيمنــة الذكوريــة ،مصــدر ســابق ،ص.186
( ((3عــن التعذيــب ونماذجــه فــي القــرن الســادس عشــر ،راجــع :ميشــيل فوكــو ،المراقبــة والمعاقبــة ،علــي مقلــد
(مترجــم) ،مطــاع صفــدي (مراجــع)( ،بيــروت :مركــز اإلنمــاء القومــي ،)1990 ،ص.49 ،48 ،47
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قوتهــم ويســمح بــه مــكان عملهــم»(.((3
مــدّ ة ممكنــة وفــي األعمــال األكثــر شــقا ًء ،وذلــك بمــا تســمح بــه ّ
تتجــاور الداللــة األخالقيــة لتســخير الجســد مــع التوظيــف االقتصــادي لــه ،فهــؤالء المنبــوذون يذعنــون
ـي عقابـ ٍ
لتقويـ ٍم أخالقـ ٍ
ـي مــن خــال التــزام النظــام ،تــرك التكاســل واالتــكال ،ومــن خــال مظاهــر العقــاب،
(((3
«تقليــل كميــة األكل ،الزيــادة فــي ســاعات العمــل ،الســجن وأحــكام أخــرى»  .إلــى جانــب العقــاب ،يســرد
فوكــو مشــهدي ًة أخــرى عــن تعذيــب الجســد ،حيــث كانــت هــذه المشــهدية عبــارة عــن احتفاليــة تُعــرض فــي
ـوة الســلطة
الســاحات العامــة علــى المــأ .فجســد المحكــوم عليــه باإلعــدام يصيــر لوحـ ًة تُســتعرض فيهــا قـ ّ
وبطشــها وســطوتهاّ ،
«إن حكــم اإلعــدام القاضــي بإقصــاء المتهــم عــن الحيــاة الدنيــا بإماتتــه ،يقتضــي أن
ٍ
ٍ
يمــوت مرحل ًيــا بالتقســيط ،أن يمــوت كل جــزء فيــه بالتقســيط ،أن يمــوت كل جــزء مــن جســده بالتدريــج،
(((4
الســلطة
جســدي
عقــاب
إلــى أن يتــم موتــه النهائــي [ ]...إنــه
ٌ
ٌ
مؤلــم يتفاقــم إلــى حــد الفظاعــة»  .إنهــا ّ
ٌ
التأديبيــة التــي تُفصــح عــن نفســها مــن خــال جســد المعـ ّ
ـذب .وعلنيــة التعذيــب أمــام العامــة هــي إيغــال
(إمعــان) فــي اســتعراض الســلطة وتثبيــت لشــخص الملــك والحاكــم الــذي يبـ ّ
المتفرجيــن
الرعــب لــدى
ّ
ـث ّ
الشــاهدين علــى هــذا الســخاء فــي التنكيــل ،حتــى ال يغيــب عــن ذهنهــم وذاكرتهــم التســليم بســيادة الحاكــم
الــذي يتّخــذ مــن الجســد المعـ ّ
ـرحا لســلطته« ،إنــه مرتكــز تمظهــر الســلطة»( .((4إن القصــد مــن فائــض
ـذب مسـ ً
عجــل فــي نــزع شــرعيته ،وحـ ّـرض علــى
الترويــع هــو تدعيــم شــرعية الملــك المتس ـ ّلط ،إال أن ذلــك قــد ّ
االنتفاضــة علــى العقــاب وبخاصــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر» عنــد الفالســفة والمن ّظريــن
الحقوقييــن ،عنــد فقهــاء القانــون ورجالــه ،عنــد البرلمانييــن ضمــن دفاتــر الظالمــات ولــدى المشـ ّـرعين»(.((4
اســتمر فيــه
مــع االنتقــال إلــى مرحلــة الحداثــة ،كشــف التشــريح السياســي للجســد اإلنســاني الــذي
ّ
فوكــو ،عــن ابتــكار العقــل الحداثــي لسلســلة مــن المراقبــات الدقيقــة والمدروســة المســتحدثة لضبط الجســد
الصحــة وشــروط عملهــا []...
ـرح لمســألة
تتع ّلــق
ّ
بالصحــة والنســل والعمــر« .حــدث تعزيـ ٌـز للجســد وطـ ٌ
ّ
(((4
يــدور االهتمــام حــول الجســد والعافيــة وطــول العمــر ونســل الطبقــات المهيمنــة»  .تتّخــذ المراقبــة هيئـ ًة
أخــرى وهــذه المــرة بعيــدً ا جــدًّ ا عــن المــوت والتعذيــب ،وإنمــا ممتزجــة بمعــارف جديـ ٍ
ـدة أطلقتهــا عجلــة
ّ
ٍ
ازدهــار العلــوم ابتــدا ًء مــن القــرن الثامــن عشــر ،وتنتقــل إلــى منــاخٍ مختلــف يتماهــى مــع مقتضيــات المرحلــة
ومتط ّلباتهــا الجامعــة إدامــة الســيطرة إلــى اإلنتــاج ،وهكــذا تدخــل األجســاد دائــرة االســتثمار ،فتصيــر أدا ًة
الســلطة المتخفيــة وراء ســتار المعــارف
منتجــ ًة وفــي اآلن نفســه تبقــى تحــت مرمــى المراقبــة .إنّهــا إرادة ّ
التــي ترعاهــا وتوجههــا ،لتديــر عبرهــا حيــاة األفــراد .تضفــي المعــارف نو ًعــا مــن المشــروعية علــى الســلطة،
ـوه مــن خاللهــا ،طاويـ ًة صفحــة مـ ٍ
مغمـ ٍ
ـس بالدم وباألشــاء
وتصيــر أحــد لبوســاتها التــي تتيــح لهــا أن تتمـ ّ
ـاض ّ
مهمــة
الســلطة لذاتهــا ّ
البشــرية .فبوســاطة المعرفــة صــارت الســلطة ،ســلطة للحيــاة ال للمــوت «ومــذ أعطــت ّ
إرادة الحيــاة ،لــم تكــن والدة المشــاعر اإلنســانية ،بــل مشــروعية وجــود الســلطة ومنطــق ممارســتها هــو الــذي
(((3
(((3
(((4
(((4
(((4
(((4

ميشــيل فوكــو ،تاريــخ الجنــون فــي العصــر الكالســيكي ،ســعيد بنكــراد (مترجــم)( ،الــدار البيضــاء :المركــز
الثقافــي العربــي ،)2006 ،ص.97
المصدر نفسه.
ميشيل فوكو ،المراقبة والمعاقبة ،ص.71
المصدر نفسه ،ص.86
المصدر نفسه ،ص.55
ميشيل فوكو ،إرادة المعرفة ،ص.162
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ٍ
وتنميهــا وتراقبهــا
جعــل تطبيــق عقوبــة المــوت أمـ ًـرا أكثــر عسـ ًـرا [ ]...أل ّنــه ال يجــوز لســلطة تســتثمر الحيــاة ّ
ـوزع فيهــا ،أن تنتزعهــا أو تقمعهــا أو تحبطهــا ،فذلــك مــا يم ّثــل فــي اآلن نفســه نهايتهــا
وتديرهــا وتن ّظمهــا وتتـ ّ
(((4
وفضيحتهــا وتناقضهــا» .
فــي رأي فوكــو ،إ ًذا ،كان ال بــدّ مــن تقنيـ ٍ
ـات معاصــرة متالئمــة مــع وظيفتهــا اإلنتاجيــة ،لذلــك صــار الجســد
ٍ
ٌ
ٍ
سياســي،
ميــدان
غــارق مباشــر ًة فــي
إحــدى مواضــع االســتثمار السياســي قبــل أن يكــون إنتاج ًيــا «فهــو
ّ
وتعذبــه ،تفــرض عليــه
تروضــه
تأثيــرا
الســلطة تمــارس عليــه
مباشــرا ،إنّهــا تســتثمره ،توســمهّ ،
ً
ً
فعالقــات ّ
أعمـ ً
ـال [ ]...هــذا االســتثمار السياســي للجســد مرتبـ ٌ
ـو ًة
ـط باســتعماله االقتصــادي [ ]...فالجســد ال يصبــح قـ ّ
منتجــا وجســدً ا خاض ًعــا»(.((4
نافع ـ ًة إال إذا كان فــي اآلن نفســه جســدً ا ً

بورديو :فتنة العنف الرمزي
إ ًذا وبخــاف العنــف الفـ ّ
ـارس علــى األجســاد ضر ًبــا وســجنًا واغتصا ًبــا ،أو يجــري
ـظ والمباشــر الــذي يمـ َ
ٍ
علــى األلســنة إهانـ ٍ
ً
ـي ،خفـ ٍ
وإذالل وتحقيـ ًـرا ،يســتتر العنــف الرمــزي كمحـ ّـرك خلفـ ٍ
ـي للمشــهد االجتماعي،
ـات
بحيــث ينجــح فــي تحديــد أدوار ضحايــاه الذيــن ال يلحظــون وجــوده وال يشــعرون بــه ،فهــم ينقــادون إليــه
ٍ
ـار ٍ
ومــن خاللــه ،ألنهــم بقــدر مــا يعترفــون بــه ،يســتبطن هــذا االعتــراف جهـ ً
س عليهــم.
ـا بطبيعتــه كعنــف ممـ َ
ٍ
تتوســل الســلطة مــا هــو أكثــر قبـ ً
ـول وتقبـ ً
ـا واعترا ًفــا بيــن النــاس ،لتمـ ّـر عبــره إلــى كل مــكان وفــي كل
هكــذا ّ
حقـ ٍ
متوســط ًة الرمــوز واللغــة واأللفــاظ واألقــوال والقوانيــن والطقــوس واأليديولوجيــا واألعــراف لتحفــظ
ـلّ ،
تواجدهــا الخفــي وغيــر الملحــوظ ،ولتعــاود إنتــاج نفســها ولتؤ ّمــن اســتمرارها.
الســمة الرمزيــة .فالعنــف الرمــزي ال يق ّلــل مــن أهميــة العنــف
ّ
يوضــح بورديــو مــا يعنيــه بالعنــف ذي ّ
ٍ
ـارض مــع الواقــع العينــي،
الرمــزي كتعـ
الجســدي .وهــو يرفــض التفســير الســاذج الــذي يــرى إلــى مفــردة ّ
خالصــا ،مــن دون آثـ ٍ
مــا يــؤدي إلــى تكويــن افتــراض ّ
ـار
ـزي يمكــن أن يصبــح عن ًفــا روح ًيــا
ً
«أن العنــف الرمـ ّ
ٍ
ـزي ليــس مفار ًقــا للواقــع ،بــل لصي ًقــا بــه وبشــخوصه ،يتمظهــر
واقعيــة فــي نهايــة األمــر»( .((4العنــف الرمـ ّ
فــي ســكناتهم وفــي أدائهــم ،وفــي صــور نشــاطهم وفاعليتهــم كافـ ًة .فكيــف تســتوطن الســلطة الرمزيــة هــذا
النشــاط ،وتلــك الصــور؟

يقــارب بورديــو «المنظومــات الرمزيــة»؛ كالفــن والديــن وا ّللغــة والعلــم واأليديولوجيــا ،متّب ًعــا التحليــل
ـاج رمـ ٍ
البنيــوي ،هاد ًفــا إلــى إبــراز البنيــة التــي تتح ّكــم فــي كل نتـ ٍ
ـزي .لــذا فهــو ال يــرى إلــى هــذه المنظومــات
ٍ
فــي تنويعاتهــا وتعدّ ديتهــا ،منفــرد ًة أو معزول ـ ًة ،بــل يدمجهــا فــي بنيــة أو فــي نظــا ٍم بنيـ ٍ
ـوي -وظيفـ ٍ
ـدرج
ـي متـ ّ
األبعــاد فــي مهامــه .فهــو مظهـ ٌـر ف ّعـ ٌ
ـال للمعرفــة مــن حيــث كونــه يرتــدّ إلــى الواقــع ليعيــد بنــاءه وتشــكيله
ٍ
رات وتصنيفـ ٍ
وفــق تصــو ٍ
ـات وترســيمات تتكـ ّـرس ،بعــد إجمــاع الــذوات عليهــا وتوافقهــم وتعارفهــم حــول
ّ
ٍ
ٍ
دالالتهــا ،فــي ســلطة رمزيــة تع ّيــن «المعنــى المباشــر للعالــم» (والعالــم االجتماعــي علــى وجــه الخصوص).
ـة للوعــي ،بــل تتحــول إلــى مس ـ ّل ٍ
خلقـ ٍ
هــذه األشــكال وإن كانــت معرفي ـ ًة ،فهــي ال تتأ ّتــى مــن فاعليـ ٍ
ـة ّ
مات
ّ

( ((4المصدر نفسه ،ص.181
( ((4ميشيل فوكو ،المراقبة والمعاقبة ،ص.31 ،30
( ((4بيير بورديو ،الهيمنة الذكورية ،ص.61
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ـة للنقــد والمســاءلة والمراجعــة ،فتثبــت كمنمطـ ٍ
ـات غيــر قابلـ ٍ
وبديهيـ ٍ
ـات تُســبغ عليهــا خصائــص وصفــات
ّ
ثابتــة ومتص ّلبــة .هــذا النمــط مــن االعتقــاد ( )doxaالــذي يطغــى كثقافــة ســائدة اعتباطيــة ،أي معتقــد األمــر
الســيادة والطغيــان ،بقــدر مــا
الواقــع الــذي يفتقــد إلــى التأســيس النقــدي وإلــى النظــرة العلميــة ،يســتمر فــي ّ
ُيعتـ َـرف بــه مــن طــرف الفاعليــن .إن رســوخ االعتــراف بالمعتقــد يســتبطن جهـ ً
ـا فــي كونــه ســلطة رمزيــة
تقتحــم االســتعدادات اإلدراكيــة والجســدية للمتل ّقيــن غيــر المكرهيــن علــى اســتدماجه ،كهابيتوســات معــدّ ة
الســياق ،يقــول بورديــو:
اجتماع ًيــا ونفســ ًيا الســتدخال إمــاءات وإيحــاءات الســلطة الرمزيــة .فــي هــذا ّ
«هكــذا ،ال نســتطيع التفكيــر فــي هــذا الشــكل الخصوصــي للهيمنــةّ ،إل بشــرط تجــاوز تنــاوب اإلكــراه،
والمتعمــد ،ال بــل المحســوبّ .
إن أثــر الهيمنــة الرمزيــة
والقبــول بالقهــر اآللــي ،والخضــوع اإلرادي الحـ ّـر
ّ
(ســواء أكانــت إثنيــ ًة ،أو نو ًعــا ،أو ثقافــ ًة ،أو لســانًا ...إلــخ) ،ال يمــارس فــي المنطــق الخــاص للضمائــر
الحســي والتقييــم والفعــل
العارفــة  ،consciences connaissantesبــل يمــارس مــن خــال ترســيمات اإلدراك
ّ
تؤســس ،إلــى جانــب قــرارات الوعــي ورقابــات اإلرادة ،عالق ـ ًة غامض ـ ًة جــدً ا
المش ـكّلة للهابيتــوس والتــي ّ
مــن المعرفــة مــع نفســها»(.((4

الرمز :نموذج العنف الرمزي
ّ
ٍ
مفتاحــي لإلحاطــة المفهوميــة
يحتــل الرمــز فــي الفكــر البورديــوي مركــز ثقــل ،و ُيعــدّ بمنزلــة مفهــو ٍم
الســلطة .فهــو الــذي يف ـكّك شــيفراتها الملغـ ّـزة ويفضــح كيفيــة تو ّغلهــا فــي المؤسســات
بعمــق موضوعــة ّ
وفــي اللغــة (الكلمــات والتعابيــر اللفظيــة) ،فــي الطقــوس والمراســيم واالحتفــاالت والشــعائر ،وفــي الثقافــة
وتهــون تقنّــع عنــف الســلطة.
مقــرات المرئيــة ،لكنهــا آمنــة،
ّ
وفــي األيديولوجيــا والمقــدّ س .هــذه ك ّلهــا ّ
ـوع فــي ابتــكار تلويناتــه وتشــعيب مســالكه .إنــه الــذي
فالســلطة مثــوى العنــف ،وهــو نهجهــا ودأبهــا الــذي تنـ ّ
ٍ
ٍ
ـول مؤسســاتها إلــى مناخــات مالئمــة لــه .فالعنــف
يســاند علــى الــدوام اســتتباب هيمنــة الدولــة التــي تحـ ّ
قائمــا منــذ البدايــةّ ،
المؤسســات الوســيطة
أيضــا ،مثلــه مثــل جميــع
«إن للعنــف فــي حــدّ ذاتــه ضرورتــه ً
ّ
كان ً
التــي يتش ـكّل مــن خاللهــا؛ مثــل األســرة والمدرســة والكنيســة .والحــقّ ،
إن المــرء يــكاد ال يشــدّ د بالقــدر
الكافــي عنــد تفســير الحيــاة االجتماعيــة علــى مـ ّـر أطــوار التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا علــى دور العنــف الــذي
(((4
تدرجــت
ال يحــدّ د البدايــة فحســب ،بــل يحــدّ د كذلــك تطـ ّ
ـور جميــع تكوينــات الدولــة وأشــكالها»  .لقــد ّ
أنــواع العنــف وأشــكاله وأوجهــه عبــر التاريــخ ،فاســتطاع «البشــر التقليــص مــن وحشــيته» وتمريــره عبــر
ـعارات تضمــن هيمن ـ ًة غيــر مدر َكـ ٍ
ٍ
خطابـ ٍ
المهيمــن عليهــم ،يقــول بورديــو« :الدولــة هــي
ـة مــن قبــل
ـات وشـ
َ
َ
أرض محــدّ ٍ
ٍ
شــي ٌء [ ]...يطالــب بنجـ ٍ
دة
ـاح باحتــكار االســتخدام الشــرعي للعنــف الطبيعــي والرمــزي علــى
تدريجــا أن تضمــن لنفســها احتــكار العنــف إال []...
وعلــى مجمــل الســاكنين فيهــا [ ]...فالدولــة لــم تســتطع
ً
بــأدوات العنــف الجســدي والحــق فــي ممارســته ،مســاهم ًة بذلــك فــي تحديــد األبعــاد الجوهريــة لمســار
الحضــارة»( .((4إن الدولــة تتماهــى مــع حقــل الســلطة أو الســلطان الــذي يمتلــك «االحتــكار المشــروع/
( ((4بيير بورديو ،الهيمنة الذكورية ،ص.66 ،65
( ((4المصدر نفسه ،ص.103 ،102
( ((4بييــر بورديــو ،أســباب عمليــة ،أنــور مغيــث (مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :دار األزمنــة الحديثــة،)1998 ،
ص .104 -103
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الشــرعي للعنــف المــادي والرمــزي»( .((5فمــع تبــدّ ل األشــكال الحديثــة للحكــم ،كان ال بــدّ مــن ابتــداع
أســاليب مــن الحذاقــة بمــكان بحيــث تنجــح فــي إخفــاء الهيمنــة ،وتحويــل ســلوكياتها وأفعالهــا بعيــدً ا عــن
جهــرا ،لــذا
القــوة المباشــرة« ،فالهيمنــة ال يمكــن أن تمــارس إال مــن وراء حجــب [ ]...إنهــا ال تتح ّقــق
ّ
ً
(((5
ّ
يتع ّيــن عليهــا التخفــي وراء حجــاب عالقــات االفتتــان»  .وســر االفتتــان بالعنــف إلــى درجــة استســاغته
ٍ
ـج بهــا .مــن هنــا
والقبــول بــه ،هــو تل ّبســه لبوســات رمزيــة تحاصــر الفــرد فــي فضائــه االجتماعــي الــذي يعـ ّ
تنجــح الســلطة فــي تحصيــل ســمات رمزيــة ،و«الســلطة الرمزيــة أرقــى التعبيــرات الســلطوية» هــي «قــو ٌة
ـادئ للعنــف
ـئ وهـ ٌ
ســحري ٌة» أو ليســت ســوى «صــورة أخــرى لمــا أســماه فيبــر الكاريزمــا»( .((5إ ّنــه تحـ ّ
ـو ٌل هانـ ٌ
ودعـ ٍ
ـامة ِ
ـف ذي وسـ ٍ
الشــرس إلــى عنـ ٍ
ـة .يشـ ّعب بورديــو مــن مدلــوالت الرمــزي ،لتنضــوي تحتــه أنــواع مــن
الرســاميل -العلميــة والثقافيــة والدينيــة واأليديولوجيــة والقانونيــة والفنيــة ،وحتــى أنــه يشــمل البيروقراطيــة أو
كل مــا ُيصنّــف فــي خانــة البنيــة الفوقيــة -بحســب التعبيــر الماركســي والرمــزي حيــث يقــول« :رأس المــال
مدركــة مــن طــرف فاعليــن اجتماعييــن ،تســمح لهــم مقــوالت إدراكهــم
الرمــزي هــو مثــل أي ملكيــة [َ ]...
(((5
ـوع بورديــو فــي أشــكال العنــف
بمعرفتهــا (إدراكهــا) واإلقــرار بهــا ،وبمنحهــا قيمـ ًة (مثــال الشــرف)»  .وينـ ّ
ـكل خـ ٍ
ـم الشــعور بســلطان الدولــة بشـ ٍ
ـاص فــي مجــال اإلنتــاج الرمــزي
المتل ّبســة لبــوس الرمــوز فيقــول« :يتـ ّ
[ ]...تســاهم الدولــة فــي توحيــد الســوق الثقافــي ،فــي توحيدهــا جميــع الرمــوز القانونيــة واللغويــة [ ]...وفي
قيامهــا بمجانســة صــور االتصــال البيروقراطــي تحديــدً ا( .علــى ســبيل المثــال :االســتمارات والمطبوعــات...
ـجل فــي القانــون واإلجــراءات
إلــخ) وعــن طريــق نظــام التصنيــف (بحســب الجنــس والســن تحديــدً ا) المسـ ّ
البيروقراطيــة ،والبنــى التعليميــة والطقــوس االجتماعيــة [ ]...تشـكّل الدولــة البنــى العقليــة وتفــرض المبــادئ
العا ّمــة للتفرقــة»( .((5وبالطبــع ال يفــوت بورديــو أن يد ّلــل علــى ســعي الدولــة إلــى تثقيــل رمزيــة هيبتهــا فــي
يصــا [ ]...يمـ ِ
الموحــد للدولــة دوره فــي مجــال الثقافــة التــي
ـارس الفعــل
ّ
خص ً
المدرســة« ،إ ّنــه عبــر المدرســة ّ
(((5
ـي فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة» .
هــي عنصـ ٌـر أساسـ ٌ

خالصة

ـات تحليليـ ٍ
عرضنــا نمــاذج غربيــة حديثــة ومعاصــرة لمقاربـ ٍ
ـة حــول عالقــة الســلطة بالعنــف ،التــي تبــدو
ـتمر ٌة منــذ األشــكال الف ّظــة األولــى للحكــم مــا قبــل تأســيس الدولــة ،وهــي التــي
تاريخي ـ ًة بمعنــى أنهــا مسـ ّ
ـماها هوبــز بالحالــة الطبيعيــة أو مرحلــة الفوضــى حيــث «حــرب الــكل ضــد الــكل» أو حيــث كان «العنــف
سـ ّ
ٍ
ـتمرارا للسياســة بوســائل أخــرى» ،وصـ ً
ـي وإن بصــو ٍغ مختلــف ،حتــى
ـى دولتـ ّ
ـول إلــى اتخــاذ الحكــم منحـ ً
اسـ ً
وتحضـ ًـرا فــي المرحلــة الحديثــة حتــى اآلن .بقــي العنــف صنــو الســلطة الــذي ال
ـو ًرا
ّ
ذلــك الصــوغ األكثــر تطـ ّ
ـا .كان الهــدف مــن تنــاول ِّ
تبدّ لــه تبديـ ً
كل مــن بورديــو وفوكــو ليــس إثبــات التوأمــة المتالزمــة والمتالحمــة
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
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بيير بورديو ،في الدولة ،ص.18
بيير بورديو وجان كلود باسرون ،إعادة اإلنتاج ،ص.64 ،63
المصدر نفسه ،ص.56
بيير بورديو ،أسباب عملية ،ص.111
المصدر نفسه ،ص.109 ،99
المصدر نفسه ،ص.109

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

بيــن العنــف والســلطة فحســب ،وإنمــا الســعي إلــى إظهــار اختــاف كيفيــة تنــاول الفكــر النقــدي المعاصــر
لهــذه المســألة الحيويــة والحاضــرة والمؤثــرة علــى الــدوام .حاصــرت مقاربــة فوكــو وبورديــو إشــكالية
ـور المناهــج الفكريــة واألدوات التحليليــة والعــدّ ة المفاهيمية
الســلطة وكشــفت اســتتار عنفهــا اســتنا ًدا إلــى تطـ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الســلطة لفتــرات طويلــة مطمئنــة مستأنســة وراء زيوفهــا التــي
فــي مختلــف العلــوم اإلنســانية .مكثــت هــذه ّ
ّ
وتموههــا .لكــن يبــدو ّ
ملح ـ ًة ومســتعجل ًة هــو كمــون
تظ ّللهــا
أن المــكان الــذي يتطلــب بالضــرورة دراس ـ ًة ّ
ّ
ـب وحضـ ٍ
تأهـ ٍ
ـور .فهــو يفيــض ظاهـ ًـرا
دائمــا فــي حالــة ّ
العنــف واســتيطانه فــي األنفــس والعقــول ،مــا يجعلــه ً
بالعنصريــة واالنغــاق وشــيوع ثقافــة رفــض الهويــات األخــرى وينضــح بفعــل التخنــدق الهوياتــي والثقافــي
والخطابــات العولميــة للكراهيــة والنفــور واإلقصــاء ،حتــى صــار عالمنــا منه ـكًا بالعنــف الممتــد والمنتشــر،
ويبقــى ّ
األول وهــو
أن قــراء ًة نقديــ ًة فــي هــذه الظاهــرة العالميــة ،ال بــدّ أن تبحــث وتتحــرى عــن جذرهــا ّ
الســلطة.

المصادر والمراجع
−

−
−

−

−
−

−

−

−

−

أبــو خــاص .جــودة محمــد إبراهيــم ،المنظــور الفلســفي للســلطة عنــد ميشــيل فوكو :دراســة في الفلســفة
السياســية واالجتماعيــة ،ط( 1بيــروت :المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات.)2017 ،
أرندت .حنة ،في العنف ،إبراهيم العريس (مترجم) ،ط( 2بيروت :دار الساقي.)2015 ،

األســود .شــعبان الطاهــر ،علــم االجتمــاع السياســي( ،بيــروت :الــدار المصريــة اللبنانيــة للطباعــة
والنشــر والتوزيــع.)2001 ،

بوبوفيتــش .راتكوفيتــش ،االشــتراكية والدولــة :أدوار العنــف فــي التاريــخ ،جــورج طرابيشــي (مترجــم)،
ط( ،1بيــروت :منشــورات دار الطليعــة.)1965 ،

بورديو .بيير ،أسباب عملية ،أنور مغيث (مترجم) ،ط( ،1بيروت :دار األزمنة الحديثة.)1998 ،

بورديــو .بييــر ،الهيمنــة الذكوريــة ،ســلمان قعفرانــي (مترجــم)( ،بيــروت :المنظمــة العربيــة للترجمــة،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.)2009 ،

ـروة (مترجــم) ،ط( 1بيــروت:
بورديــو .بييــر ،عــن الدّ ولــة ،دروس فــي الكوليــج دو فرانــس ،نصيــر مـ ّ
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات.)2016 ،

بورديــو .بييــر ،وباســرون .جــان كلــود ،إعــادة اإلنتــاج ،فــي ســبيل نظريــة عامــة لنســق التعليــم ،ماهــر
تريمــش( ،مترجــم) ،ط( ،1بيــروت :المنظمــة العربيــة للترجمــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
.)2007

ـول الســلطة ،لبنــى الريــدي (مترجمــة) ،ج( ،1د .م :الهيئــة المصريــة العا ّمــة للكتــاب،
توفلــر .ألفيــن ،تحـ ّ
.)1995
جيجيــك .ســافوي ،العنــف ،تأمــات فــي وجوهــه الســتة ،فاضــل جتكــر (مترجــم)( ،بيــروت :المركــز
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســيات.)2017 ،
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−

−

−

−

دولــوز .جيــل ،الســلطة والمعرفــة؛ مدخــل لقــراءة فوكــو ،ط( 1بيــروت :المركــز الثقافــي العربــي،
 ،)1987ص.33
العيــادي .عبــد العزيــز ،فوكــو :المعرفــة والســلطة ،ط( ،1بيــروت :المؤسســة الجامعيــة للدراســات
والنشــر والتوزيــع.)1994 ،

فوكــو .ميشــيل ،تاريــخ الجنســانية -إرادة المعرفــة ،مطــاع صفــدي وجــورج أبــي صالــح (مترجمــان)،
(بيــروت :مركــز اإلنمــاء القومــي.)1990 ،

فوكــو .ميشــيل ،تاريــخ الجنــون فــي العصــر الكالســيكي ،ســعيد بنكــراد (مترجــم)( ،الــدار البيضــاء:
المركــز الثقافــي العربــي.)2006 ،

−

فوكــو .ميشــيل ،جينالوجيــا المعرفــة ،أحمــد الســطاتي وعبــد الســام بــن عبــد العالــي (مترجمــان) ،ط،1
(د .م :دار توبقــال للنشــر.)1988 ،

−

ماكيفــر .روبــرت ،تكويــن الدولــة ،حســن صعــب (مترجــم) ،ط( 1بيــروت :دار العلــم للمالييــن،
.)1966

−

−
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فوكــو .ميشــيل ،يجــب الدفــاع عــن المجتمــع ،الــزواوي ب ّغــورة (مترجــم) ،ط( 1بيــروت :دار الطليعــة،
.)1997

هوبــز .تومــاس ،اللفيتــان ،األصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة ،ديانــا حــرب وبشــرى صعــب
(مترجمتــان) ،رضــوان الســيد (مقــدم ومراجــع) ،ط( 1بيــروت :دار الفارابــي ،بيــروت.)2011 ،

ّ
دراسات محكمة
صناعة االرهاب -العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات واألفراد

صناعة االرهاب -العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات
واألفراد
آندي فليمستروم

باحثــة ســويدية مــن أصــل ســوري ،تعمــل فــي وحــدة البحــوث بمؤسســة ميســلون للثقافــة
متخصصــة بقضايــا التطــرف واالرهــاب ،حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس
والترجمــة والنشــر،
ِّ
فــي اإلعــام وعلــوم االتصــال مــن جامعــة ســتوكهولم ،ماجســتير عالقــات دوليــة -جامعــة
ســتوكهولم ،بكالوريــوس آداب – أدب إنجليــزي مــن جامعــة دمشــق .عملــت كصحافيــة فــي
اإلذاعــة السويدية-القســم العربــي ،وفــي الكومبــس /مؤسســة إعالميــة ســويدية ناطقــة
بالعربيــة.

آندي فليمستروم

دائمــا موجــات مــن الهجمــات اإلرهابيــة العنيفــة ،بــد ًءا مــن اليهــود
طــوال تاريــخ البشــرية ،كانــت هنــاك ً
المتعصبيــن بعــد والدة المســيح ،إلــى هجمــات  11أيلــول /ســبتمبر  .2001هــذا العنــف اإلرهابــي ،وضــع
العالــم أمــام مواجهــة العديــد مــن األســئلة التــي ال توجــد لها إجابــات ســهلة .مــا الدافع الــذي يجعل اإلنســان
مســتعدً ا للتخلــي عــن حياتــه لقتــل اآلخريــن وإحــداث الدمــار فــي المجتمــع؟ بمعنــى آخــر :مــا الــذي يجعــل
المــرء إرهاب ًيــا؟ مــا الــذي يجعــل النــاس يتبنــون وجهــات نظــر متطرفــة ويلجــؤون إلــى اإلرهــاب؟ مــا
العوامــل التــي تــؤدي إلــى تبنــي هــذه اآلراء المتطرفــة؟

هنــاك أســباب عديــدة جعلتنــي مهتمــة بتقديــم دراســة حــول موضــوع اإلرهــاب ،ويأتــي فــي مقدّ مهــا أننــي
أنتمــي إلــى منطقــة الشــرق األوســط الموســومة باإلرهــاب عمو ًمــا أو لكونهــا مولــدة للظواهــر والجماعــات
اإلرهابيــة ،وثانيهــا ألن اإلرهــاب غــدا مــن أهــم المشــكالت التــي تعتــرض ســبل تطــور العالــم ،خاصــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط ،نحــو الديمقراطيــة والســام واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وثالثهــا هــو مســتوى الخلــط
والخالفــات الكبيــرة التــي تنشــأ فــي أي نقــاش حــول اإلرهــاب ،ومــن هــي األطــراف التــي يمكــن وســمها
باإلرهابيــة.
كل ذلــك دفعنــي نحــو االهتمــام بهــذا الموضــوع .وقــد وجــدت أنــه مــن الضــروري فــي دراســتي أن
أتعــرض لعــدد مــن النقــاط األساســية التــي تشــغل بالنــا جمي ًعــا ،ومنهــا:
 -1ينبغــي إيجــاد تمييــز واضــح وصريــح بيــن اإلرهــاب وحــركات التحــرر الوطنــي علــى مســتوى العالــم،
خاصــة بالنســبة إلــى الــدول أو الجماعــات التــي تنــادي بحــق تقريــر المصيــر.
 -2هنــاك محاولــة الستكشــاف العالقــة بيــن اإلرهــاب والديــن ،فهــل اإلســام ً
مثــا هــو ديــن مو ِّلــد
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أيضــا عــن الحــركات
لإلرهــاب؟ ومــاذا عــن بقيــة األديــان فــي التاريــخ وعالقتهــا باإلرهــاب؟ بــل مــاذا ً
اليســارية فــي العالــم وعالقتهــا باإلرهــاب؟

أيضــا ال بــدّ مــن الحديــث حــول أنــواع اإلرهــاب اســتنا ًدا إلــى معاييــر واضحــة ومحــددة ،فهنــاك
ً -3
اإلرهــاب الفــردي واإلرهــاب الجماعــي واإلرهــاب الــذي تقــوم بــه بعــض الــدول فــي العالــم.

ـارا كثيــرة،
 -4لهــذا اإلرهــاب أســباب عديــدة ،إذ ال نســتطيع إنــكار أن العالــم منــذ القــدم قــد عانــى أخطـ ً
أيضــا
مثــل الحــروب واالســتعمار والتفرقــة العنصريــة التــي تركــت أثرهــا فــي حاضرنــا اليــوم .وهنــاك ً
أســباب اقتصاديــة منتجــة للفقــر والختــال موازيــن العدالــة االجتماعيــة ســواء داخــل المجتمــع الواحــد
أو علــى مســتوى الــدول ،وأســباب سياســية تــؤدي إلــى غيــاب الحريــات وانتهــاك حقــوق اإلنســان مــا
يدفــع بعــض المجموعــات النتهــاج ســبيل التغييــر بالعنــف ،وهنــاك أســباب ثقافيــة اجتماعيــة تــؤدي
ـارزا فــي بعــض المجتمعــات بحكــم مــا ورثتــه مــن أنمــاط حيــاة متخلفــة ،كمــا ال ننكــر أهميــة
دورا بـ ً
ً
األســباب النفســية فــي خلــق حــاالت محبطــة ويائســة مــن واقعهــا بمــا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة
العدوانيــة فــي شــخصياتها والتوجــه نحــو العنــف كشــكل مــن أشــكال تفريــغ الطاقــة الســلبية.
 -5وأخيـ ًـرا ال بــدّ مــن وضــع بعــض المقترحــات والتوصيــات العامــة التــي تهــدف إلــى تحديــد الكيفيــة
األمثــل لمعالجــة ظواهــر اإلرهــاب ،ســواء علــى مســتوى األفــراد أو المجتمعــات أو الــدول.

هــذه هــي أهــم األفــكار التــي ســأتطرق لهــا فــي هــذه الدراســة ،مــع العلــم أننــي سأســتفيض فــي الشــرح
ـتقرارا
فــي مــا يتعلــق باستكشــاف هــذه الظاهــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط بوصفهــا المنطقــة األقــل اسـ ً
علــى مســتوى العالــم ،وبحكــم أنهــا اليــوم فــي صــدارة المناطــق الموســومة بإنتــاج اإلرهــاب.

تمهيد
خصوصــا األميركية ،تركــز علــى المجتمعات
هنــاك أصــوات غيــر موضوعيــة فــي مقاربــة ظاهــرة اإلرهــاب،
ً
العربيــة واإلســامية فحســب ،بحكــم أن أوضاعهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة تشــكل بيئــة مواتيــة فعـ ً
ـا
لنمــو اإلرهــاب .لكــن هــذه األصــوات ال تجيــب عــن تســاؤالت بديهيــة ذات عالقــة بموضــوع اإلرهــاب؛
لمــاذا هنــاك إرهــاب أوروبــي كمــا شــهدنا فــي العقــود الماضيــة ،مثــل نشــاط منظمــة «بــادر ماينهــوف»
قياســا علــى المجتمعــات العربيــة
األلمانيــة أو «األلويــة الحمــراء» اإليطاليــة؟ وهكــذا يثــار الســؤال المهــمً :
واإلســامية المنتجــة بحكــم أوضاعهــا لإلرهــاب ،هــل المجتمعــات األميركيــة واألوروبيــة الديمقراطيــة
أيضــا؟
حيــث دول الرفاهيــة التــي أشــبعت الحاجــات األساســية لمواطنيهــا ،يمكــن أن تنتــج اإلرهــاب ً

هــذه التســاؤالت تدفعنــا إلــى التأكيــد أن اإلرهــاب ظاهــرة بالغــة التعقيــد ،وال يمكــن اختزالهــا فــي ســبب
واحــد ،فهنــاك أســباب ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية تتضافــر جميعهــا لكــي تنتــج لنــا
أخيـ ًـرا اإلرهــاب بصــوره المتعــددة.
لذلــك ،مــن أجــل فهــم ســبب اختيــار بعــض األشــخاص لالنخــراط فــي النشــاط اإلرهابــي واالنضمــام
الــى المجموعــات اإلرهابيــة ،أجريــت فــي بحثــي تحليـ ً
ـا باســتخدام األســباب والعوامــل التفســيرية الســابقة
الذكــر كأســاس للتحليــل.
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يفســر مجموعــة متنوعــة
ســتتمثل نقطــة البدايــة فــي هــذه الدراســة بتقديــم تعريــف لإلرهــاب يمكــن أن ِّ
مــن األســباب الكامنــة وراءه .فكلمــة «اإلرهــاب» كلمــة مشــحونة عاطف ًيــا وسياسـ ًيا مــا يجعــل المعنــى الــذي
تشــير إليــه مثيـ ًـرا للجــدل ،ومــن الصعــب العثــور علــى تعريــف شــامل لماهيــة اإلرهــاب .تنبــع هــذه الصعوبــة
مــن عــدة أســباب ،لكــن معظمهــا يأتــي مــن طبيعــة العمــل اإلرهابــي نفســه ،واآلراء والممارســات المختلفــة
للــدول المعنيــة حــول مفهــوم مواجهــة اإلرهــاب ،حيــث إن مــا يــراه البعــض إرها ًبــا قــد يــراه البعــض اآلخــر
مشــرو ًعا ( .)Yahya al-Faqih, 1993: 4إضافــة إلــى أن بعــض هــذه الصعوبــات ترجــع إلــى تعقيــد وتعــدّ د
أشــكال اإلرهــاب وأهدافــه ،واختــاف الدوافــع الرتكابــه.
علــى الرغــم مــن وجــود تعريــف خــاص باألمــم المتحــدة لإلرهــاب إال أن هنــاك تعاريــف أخــرى علــى
المســتوى اإلقليمــي والدولــي ،وغال ًبــا مــا تحكمهــا المعاييــر والمصالــح السياســية ،فقــد صــرح األميــن العــام
لألمــم المتحــدة كوفــي عنــان فــي خريــف  2011أن مــا يمكــن أن يكــون فعـ ً
ـا إرهاب ًيــا بالنســبة إلــى إنســان مــا
يمكــن أن يكــون قتـ ً
ـال مــن أجــل الحريــة بالنســبة إلــى إنســان آخــر (.)Kumm, 1997: 24

بعــد مراجعــة مجموعــة واســعة مــن تعريفــات اإلرهــاب ،وجــدت تعري ًفــا واحــدً ا يشــكل اإلطــار المرجعــي
أو القاعــدة المرجعيــة لهــذا البحــث الخــاص حــول أســباب ودوافــع اإلرهــاب .هــذا التعريــف قدمــه
االختصاصــي الســويدي فــي اإلرهــاب ،ماغنــوس نوريــل ،حيــث يعـ ِّـرف اإلرهــاب علــى النحــو التالــي:
االســتخدام المنهجــي للعنــف غيــر المشــروع مــن قبــل جهــة فاعلــة غيــر تابعــة للدولــة أو تابعــة للدولــة
أو مــن قبــل الدولــة مــن خــال اســتخدام «العمــاء» [ ]...مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة ،حيــث يتــم
ـمون «غيــر المقاتليــن» و /أو المدنييــن .يمكــن أن تكــون هــذه األهــداف
اختيــار الضحايــا عمــدً ا ،ممــن يسـ ّ
سياســية أو اجتماعيــة أو دينيــة بحســب المجموعــة المعنيــة .ينتقــل اإلرهــاب أو يصبــح دول ًيــا عندمــا يتــم
تنفيــذ الفعــل خــارج الحــدود الخاصــة بمجموعــة معينــة /فــرد معيــن ،أو عندمــا يكــون مواطنــو البلــد نفســه
أهدا ًفــا لإلرهــاب والقتــل الــذي يتــم تنفيــذه فــي دولــة ثالثــة (.)Norell, 2002:5

نــرى هنــا أن نوريــل يتبنــى تعري ًفــا عمل ًيــا واس ـ ًعا لإلرهــاب ،حيــث إنــه ينظــر إلــى الفــرد والدولــة علــى
أنهمــا مرتكبــان محتمــان لإلرهــاب ،ويذكــر الدوافــع السياســية واالجتماعيــة والدينيــة الكامنــة وراءه .لكــن
يجــب مالحظــة أنــه يتجاهــل تعبيــر «التهديــد بالعنــف» فــي تعريفــه ،بينمــا يــراه اآلخــرون جــز ًءا مــن تعريــف
اإلرهــاب ،وبـ ً
ـدل مــن ذلــك يذهــب مباشــرة إلــى تعبيــر «اســتخدام العنــف» .تكمــن قــوة تعريــف نوريــل فــي
اتســاع نطاقــه ،ولهــذا الســبب أعتقــد أنــه يتوافــق بشــكل جيــد مــع البحــث المقــدّ م هنــا.

هنــاك جانــب آخــر مهــم لمفهــوم اإلرهــاب ،وهــو التمييــز بيــن فئــات مختلفــة مــن اإلرهــاب .أحــد الفروق
الرئيســة هــو مــا إذا كنــا نتحــدث عــن إرهــاب الدولــة أو إرهــاب األفــراد والجماعــات .مــن وجهــة نظــري أرى
بعضــا ،بــل إنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.
أن االثنيــن مرتبطــان ببعضهمــا ً

 -1إرهاب الدولة
مــن المعــروف تاريخ ًيــا أن الديكتاتوريــات تســتخدم اإلرهــاب أداة للقمــع والســيطرة .تعــرض آالف
األشــخاص للتعذيــب وفقــدوا حياتهــم علــى يــد إرهــاب الدولــة ،مــا يعنــي أن إرهــاب الدولــة هــو الشــكل
الرئيــس لإلرهــاب ( .)Yahya al-Faqih, 1993: 21علــى ســبيل المثــال ،ممارســات إســرائيل فــي األراضــي
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العربيــة فــي فلســطين ولبنــان ،والممارســات اليوميــة للواليــات المتحــدة فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان،
ودول أخــرى فــي العالــم ،تشــهد علــى إرهــاب الدولــة فــي الزمــن المعاصــر (.)Ibid

إرهــاب الدولــة يمكــن أن ترتكبــه الدولــة نفســها أو مــن خــال دعمهــا لألفــراد أو الجماعــات اإلرهابيــة،
وهــذا مــا أســماه باركــر باإلرهــاب الــذي ترعــاه الدولــة ،وهــو حــرب بالوكالــة .تختــار الدولــة متــى تســتخدم
اإلرهــاب أدا ًة لمصالــح سياســتها الخارجيــة ،فهــي تدعــم اإلرهابييــن الحالييــن أو الذيــن ُأنشــئوا حدي ًثــا
كطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة تهــدف إلــى تقويــض الــدول المعاديــة لهــا مــن دون التعــرض لخطــر
الحــروب والمواجهــة العســكرية المباشــرة (.)Parker, 2006: 360

للحصــول علــى أمثلــة عــن اإلرهــاب الــذي ترعــاه الدولــة ،يمكــن للمــرء أن ينظــر إلــى الواليــات
المتحــدة ،المتهمــة حال ًيــا بدعــم الحــركات االنفصاليــة فــي العديــد مــن دول العالــم ضــد حكوماتهــا ،مثــل
كوبــا وإيــران وليبيــا وكوريــا الشــمالية وســورية .فضـ ً
ـا عــن الحــرب التــي قادتهــا الواليــات المتحــدة ضــد
االتحــاد الســوفياتي الســابق فــي أفغانســتان فــي الثمانينيــات والتســعينيات .ومــن األمثلــة األخــرى للجماعات
اإلرهابيــة التــي ترعاهــا الدولــة حــزب اللــه المدعــوم مــن إيــران ومنظمــة أبــو نضــال المدعومــة مــن ســورية
وليبيــا والعــراق .وتــورط الجيــش األحمــر اليابانــي فــي ليبيــا (.)Ibid

ومــع ذلــك ،هنــاك اتجــاه خــاص فــي الفكــر الغربــي يرفــض االعتــراف بإرهــاب الدولــة .وحتــى لــو
اعترفــوا بوجودهــا ،فهــم يقصــدون عمو ًمــا اإلرهــاب الــذي ترتكبــه دول العالــم الثالــث فحســب .وهــم يــرون
أن زيــادة خطــر اإلرهــاب يأتــي مــن األفــراد ال مــن الــدول (.)Leventhal, Alexander, 1987:7, 8

علــى الصعيــد المحلــي ،يشــير إرهــاب الدولــة إلــى الدولــة التــي ترتكــب أعمــال العنــف المنظمة مــن أجل
ـم تحقيــق أهــداف سياســية ،كوســيلة للحفــاظ علــى الســلطة أو قمــع المعارضــة،
إثــارة اإلرهــاب ،ومــن ثـ ّ
وهــذا النــوع مــن اإلرهــاب يســمى مؤسســات ًيا ألنــه يحافــظ علــى الســلطة والشــرعية والمؤسســات (Yahya
 ،)al-Faqih, 1993وهــذا النــوع مــن إرهــاب الدولــة متأصــل بشــكل واضــح فــي األنظمــة العربيــة التــي أ ّدت
ـما فــي ظهــور ونمــو بــذور اإلرهــاب الحديــث نتيجــة ممارســاتهم غيــر العادلــة وممارســتهم أقصى
دورا حاسـ ً
ً
قــدر مــن العنــف واإلرهــاب للحفــاظ علــى ســلطتهم وأنظمتهــم ضــد شــعوبهم.

 -2إرهاب األفراد والجماعات
يشــير هــذا النــوع مــن اإلرهــاب إلــى اإلرهــاب الــذي ينشــأ كــر ّدة فعــل علــى اإلرهــاب الــذي ترتكبــه
الدولــة ضــد شــعبها ،ســواء أكان مصــدره أفــرا ًدا أم جماعــات ،داخــل أراضــي الدولــة .بعبــارة أخــرى ،هــو
مناهــض للعنــف ضــد إرهــاب الدولــة .يمكــن القــول إن هــذا النــوع مــن مناهضــة العنــف ،كــر ّدة فعــل لســلطة
الدولــة ،هــو أول تجربــة إرهابيــة فــي التاريــخ الحديــث ،ويمكــن وصفهــا باإلرهــاب غيــر االســتبدادي (Aziz
.)Shukri, 1991: 105

بعــد أن قدمــت تعري ًفــا يمكــن أن يفســر علــى أفضــل وجــه ماهيــة اإلرهــاب وفئاتــه المختلفــة ،ســأقدم اآلن
تحليلــي ألســباب حــدوث اإلرهــاب والعوامــل الدافعــة لــه.
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العوامل التفسيرية وراء اإلرهاب
يحــدث اإلرهــاب فــي مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،ومــن أجــل
إنشــاء رؤيــة شــاملة لهــذه الظاهــرة ،يجــب دراســتها وتحليلهــا ضمــن الســياقات التاريخيــة واالجتماعيــة
والثقافيــة واالقتصاديــة والدينيــة والسياســية.

 -1العوامل السياسية
لتحليــل الدوافــع السياســية وراء انضمــام بعــض النــاس إلــى المنظمــات اإلرهابيــة ،يجــب علــى المــرء أن
يفهــم البيئــة السياســية المعنيــة .إذا ركــز المــرء علــى اإلرهــاب الموجــه ضــد الحكومــات ألغــراض التغييــر
السياســي ،فســوف يتعامــل مــع اإلرهــاب بوصفــه شـ ً
ـكل مــن أشــكال العمــل السياســي الناتــج عــن االختيــار
المتعمــد للتغييــر ( .)390-Crenshaw, 1981: 379يجــادل كرينشــو بــأن األفــراد ينضمــون إلــى المنظمات
اإلرهابيــة كتحـ ٍ
ـد للســلطة القائمــة علــى المظالــم ،والتــي ترتبــط بوجهــة نظــر كروجــر بــأن اإلرهابييــن يهدفون
الــى التأثيــر فــي النتائــج السياســية ( .)Krueger, 2007: 24يمتلــك اإلرهابيــون وجهــات نظــر سياســية
متطرفــة ،ويحاولــون فــرض رؤيــة متطرفــة بوســائل عنيفــة مــن خــال االنضمــام إلــى المنظمــات اإلرهابيــة.
يالحــظ كروجــر أن معظــم اإلرهابييــن ال يعانــون الفقــر أو الحرمــان االقتصــادي ،وليســوا ممــن يعتقــدون أنــه
ليــس لديهــم مــا يعيشــون مــن أجلــه ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،فهــم أنــاس يعتنقــون بشــدة قضيــة مــا،
وهــم علــى اســتعداد للمــوت مــن أجلهــا (.)Ibid

 1.1المظالم والقمع

وف ًقــا لبحــث كروجــر ( ،)2007فــإن األشــخاص المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مــن أجــل قضيــة لديهــم
دوافــع مختلفــة .بعضهــم مدفــوع بالمظالــم التاريخيــة ،والبعــض اآلخــر بدوافــع قوميــة ،وغيــره بدافــع
االضطهــاد العرقــي ،ومــا إلــى ذلــك.

وال شــك فــي أن النظــم السياســية المعاصــرة علــى تباينهــا واالختالفــات الجســيمة بينهــا لهــا صلــة
بظاهــرة اإلرهــاب .ولعــل مــن التفســيرات الشــائعة أن النظــم السياســية المســتبدة ،شــمولية كانت أو ســلطوية،
وكذلــك األنظمــة الدينيــة االســتبدادية ،تُعــدُّ بممارســاتها القمعيــة ســب ًبا مــن أســباب اإلرهــاب .ويصــدق ذلك
علــى وجــه الخصــوص فــي البــاد العربيــة واإلســامية والتــي هــي اســتبدادية فــي الغالــب األعــم .حيــث
تقــوم هــذه األنظمــة بقمــع شــعوبها ،وال تســمح بالتعدديــة السياســية ،وتصــادر الحريــات المدنيــة .تثيــر هــذه
أرضــا خصبــة لإلرهــاب (.)Ysine, 2005
الممارســات القمعيــة التطــرف وتشــكل ً

غيــر أن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة أن المجتمعــات الغربيــة واآلســيوية التــي تســودها نظــم ديمقراطيــة ال
يمكــن أن يكــون لهــا صلــة باإلرهــاب .وذلــك ألن التحليــل النقــدي للعديــد مــن هــذه المجتمعــات ،وفــي
مقدّ مهــا المجتمــع األميركــي ،يشــير إلــى أن وراء الواجهــات الديمقراطيــة البراقــة تعيــش أحيا ًنــا نظــم تمــارس
الســلطوية المقنّعــة فــي مناســبات ومحطــات عديــدة .وقــد يكــون مــن بيــن األدلــة علــى ذلــك شــهادة
مفكريــن أميركييــن ،مــن بينهــم عالــم السياســة بيرتــرام غــروس الــذي أصــدر منــذ ســنوات كتابــا نقديــا مثيــرا
بعنــوان «الفاشــية الــودودة» ( )1990وهــو يقصــد بهــا الممارســة الديمقراطيــة األميركيــة التــي تمــارس ،فــي
رأيــه ،الفاشــية عمل ًيــا ولكــن بصــورة غيــر فجــة ،ألنهــا تراقــب المعارضيــن للنظــام ،وتض ِّيــق بصــور شــتى
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حريــة التعبيــر والتنظيــم أمامهــم .ولعــل المحاكمــات التــي قادهــا الســيناتور مكارثــي فــي الخمســينيات ضــد
المفكريــن اليســاريين األميركييــن صــورة بــارزة لهــذه الفاشــية الــودودة التــي أســفرت فــي ظــروف معينــة عــن
وجههــا القبيــح.

والمفكــر األميركــي الثانــي هــو الفيلســوف الشــهير األلمانــي األصــل هربــرت ماركــوزه صاحــب الكتــاب
المعــروف «اإلنســان ذو البعــد الواحــد» ( )1964والــذي أشــار فــي مجــال تحليلــه للحريــات السياســية فــي
المجتمــع األميركــي إلــى أنــه يســوده نــوع مــن التســامح القمعــي! ويعنــي علــى وجــه التحديــد أنــه تســامح
محــدود فــي مجــال حريــة التفكيــر وحريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم تحوطــه خطــوط حمــراء متعــددة.

علــى ســبيل المثــال ،تظهــر الحــركات الطالبيــة فــي أوروبــا وأميــركا فــي نهايــة الســتينيات أن األفــراد
يمكــن أن يتحولــوا إلــى إرهابييــن بعــد فشــلهم فــي االحتجــاج الســلمي .وهــذا مــا يشــير إليــه يحيــى الفقيــه
عندمــا يقــول إن اإلجــراءات الحكوميــة المبنيــة علــى العنــف والقمــع لهــا دور مؤثــر فــي إثــارة الشــعور
باالســتياء والكراهيــة ،والتــي بدورهــا تعمــل محفـ ًـزا لتغذيــة اإلرهــاب ،خاصــة عندمــا تلجــأ الحكومــات إلــى
العنــف ،ر ًدا علــى االحتجــاج الســلمي ( .)Yahya al-Faqih, 1993هــذا الــرأي مدعــوم بمالحظــة كرينشــو
بــأن العديــد مــن اإلرهابييــن فــي الماضــي واليــوم هــم طــاب شــبان :متعلمــون جيــدً ا ،ينتمــون الــى الطبقــة
المتوســطة ،مهنيــون ،ولديهــم خبــرة سياســية ســابقة ،لكــن هــم محبطــون مــن آفــاق التغييــر فــي المجتمــع وال
يــرون ســوى فرصــة ضئيلــة للوصــول إلــى أهدافهــم وحاجاتهــم فــي النظــام القائــم علــى الرغــم مــن وضعهــم
المتميــز.
أيضــا إلــى أن الكثيــر مــن اإلرهــاب قــد نمــا بســبب انســداد اآلفــاق أمــام االضطرابــات الطالبيــة
وتشــير ً
الســلمية .كان هــذا هــو الحــال فــي القــرن التاســع عشــر فــي حركــة نارودنايــا فوليــا فــي روســيا ،والتي نشــأت
بســبب قســوة القيصــر الروســي فــي التعامــل مــع الحركــة الشــعبوية ،وكذلــك الوضــع بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة فــي ألمانيــا الغربيــة والواليــات المتحــدة وأوروغــواي واليابــان (.)Crenshaw, 1981

إن قمــع الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية فــي بلــد مــا ،بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر والصحافــة،
يمكــن أن يدفــع األفــراد نحــو اإلرهــاب .وف ًقــا لبيانــات مؤشــر بيــت الحريــة ،وجــد كروجــر أن معظــم األفــراد
الذيــن يتبنــون اإلرهــاب وينضمــون إلــى المنظمــات اإلرهابيــة ينتمــون إلــى دول لديهــا القليــل جــدً ا مــن
الحريــات المدنيــة ،إن وجــدت .تــم دعــم هــذه النتيجــة مــن البحــث الــذي أجــراه حــول جنســيات المتمرديــن
األجانــب الذيــن تــم أســرهم فــي العــراق :كل هــؤالء المتمرديــن األجانــب ،إلــى جانــب العراقييــن األصليين،
كانــوا مدفوعيــن بالقضايــا المحليــة ،وجــاؤوا مــن دول ناقصــة الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية ،مثــل
المملكــة العربيــة الســعودية (.)24-Krueger, 2007: 23

نخلــص مــن ذلــك كلــه إلــى أن النظــم السياســية المعاصــرة مهمــا كانــت أنماطهــا إن ض ّيقــت مــن مجــال
أيضــا النطــاق السياســي لألجيــال الشــابة وحرمتهــا مــن المشــاركة
الحركــة أمــام أجيــال الشــباب ،وض ّيقــت ً
السياســية فإنهــا بــا شــك تدفــع بجماعــات منهــم إلــى اعتنــاق أفــكار مضــادة للدولــة ،أو أفــكار دينيــة متطرفــة
قــد تصــل بهــم إلــى ممارســة اإلرهــاب.

 2.1االضطرابات السياسية

غال ًبــا مــا يرتبــط الســخط السياســي واالغتــراب والتهميــش واليــأس باإلرهــاب ،وكذلــك التعصــب الديني،
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لكنهــا تبقــى عوامــل غيــر كافيــة إللقــاء الضــوء على صعــود اإلرهــاب فــي أي زمــان ومــكان محدّ ديــن (Pilat,

 .)2009:173يقصــد بيــات أن هــذه العوامــل هــي دوافــع لألفــراد للجــوء إلــى اإلرهــاب كأداة للتعبيــر عــن
مظالمهــم ورغبتهــم فــي االنتقــام مــن األنظمــة االســتبدادية .ويجــادل بيــات كذلــك بــأن «الــدول التــي
تعانــي مــن الحكــم الســيء؛ التوتــرات العرقيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة ،االقتصــاد الضعيــف ،ســهولة اختــراق
أرضــا خصبــة لإلرهــاب» ( .)Ibid: 174هــذا مــا أشــارت إليــه روس عندمــا قالــت إن
حدودهــا ،ســتكون ً
أشــكال االضطرابــات السياســية واالقتصاديــة داخــل البــاد قــد تكــون حافـ ًـزا لإلرهــاب مــن خــال التأثيــر
علــى األفــراد لتبنــي آراء متطرفــة عنيفــة ،ودفعهــم إلــى التنظيــم اإلرهابــي كوســيلة للتغلــب علــى مظالمهــم
( .)85-Ross, 2006:82وبحســب البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول اإلرهابييــن فــي تركيــا ،فــإن اإلرهابيين
يزعمــون أنهــم لجــأوا إلــى العنــف واإلرهــاب ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن إيجــاد ٍّ
حــل آخــر للتغلــب علــى
مظالمهــم ،ولــو كانــت لديهــم حلــول أخــرى لمــا اختــاروا حيــاة اإلرهــاب (.)12-Schmid, 2007: 11
وهــذا يقــود الكثيريــن إلــى اعتبــار إرهــاب الدولــة أحــد الدوافــع الرئيســة إلرهــاب األفــراد والجماعــات
علــى حــد ســواء ،ألن هــذا األخيــر هــو ر ّدة فعــل ضــد األول .مــن هــذا المنظــور ،يســير إرهــاب الدولــة
وإرهــاب األفــراد والجماعــات جن ًبــا إلــى جنــب :تصعيــد اإلرهــاب مــن أي جانــب ســيؤدي إلــى مزيــد
مــن اإلرهــاب علــى الجانــب اآلخــر ،وبالتالــي لــن تجــد حلقــة اإلرهــاب طريقهــا إلــى الســام (Bashir,
 .)1992خــال الفتــرة مــن  1969إلــى  ،1970يمكــن اعتبــار ر ّدات الفعــل الحكوميــة علــى الحــركات
اليســارية واالحتجاجــات الطالبيــة فاشــية ،وتــؤدي إلــى خلــق أدوات إرهابيــة ،خاصــة الوحشــية المســتخدمة
ضــد تظاهــرات الشــباب ضــد حــرب فيتنــام ،علــى ســبيل المثــال .أدت ر ّدات الفعــل هــذه إلــى ظهــور بــادر
ماينهــوف Baader-Meinhofومنظمــات مماثلــة ،مثــل ويثرميــن  The Weathermenفــي الواليــات المتحــدة
األميركيــة ،التــي قامــت بأعمــال إرهابيــة ضــد الدولــة (.)180-Kumm, 2003: 177

 3.1االستقالل وتقرير المصير

حاســما فــي دوافــع األفــراد
دورا
ً
تــؤدي المظالــم السياســية الناتجــة عــن االحتــال والقمــع العرقــي ً
لالنضمــام إلــى المنظمــات اإلرهابيــة واعتنــاق ثقافــة اإلرهــاب .إن الفشــل فــي تحقيــق تقريــر المصيــر
أو إنشــاء دولــة مســتقلة لمجموعتهــم العرقيــة أو القوميــة يدفــع األفــراد إلــى اعتبــار المنظمــات اإلرهابيــة
واألعمــال اإلرهابيــة الســبيل الوحيــد لجــذب االنتبــاه الدولــي إلــى كفاحهــم وقضيتهــم.

إنهــم يــرون أنفســهم مقاتليــن مــن أجــل الحريــة ضــد ســلطة قمعيــة (.)361-Parker, 2006: 360
تشــمل األمثلــة المعاصــرة للجماعــات اإلرهابيــة القوميــة العرقيــة((( :اجليــش اجلمهــوري األيرلنــدي ،ومنظمــة
التحريــر الفلســطينية ،وإيتــا (حركة الباســك االنفصاليــة) ،وحزب العــال الكردســتاين ( ،)PKKوجبهــة التحرير
الوطنــي ( )FNLيف اجلزائــر ،وإيغــرون وليحــي ( Igrunو( ،)Lehiميليشــيا هيوديــة نشــطة يف األربعينيــات).
يــؤدي الفشــل الدراماتيكــي للوســائل البديلــة لتحقيــق أهــداف سياســية إلــى أعمــال إرهابيــة .خاصــة
عندمــا يجــد األفــراد أنفســهم فــي وضــع أضعــف كثيـ ًـرا مــن خصومهــم :ونتيجــة لليــأس ،غال ًبــا مــا يلجــؤون

(((

يســعى اإلرهابيــون اإلثن ّيــون القوميــون أو اإلرهابيــون االنفصاليــون إلنشــاء دولــة مســتقلة خاصــة بهــم أو
لجماعتهــم الوطنيــةُ .يســتخدم العنــف اإلرهابــي لجــذب االنتبــاه الدولــي إلــى النضــال مــن أجــل «التحــرر
الوطنــي» و /أو إجبــار الحكومــات علــى التعامــل مــع القضايــا التــي كان مــن الممكــن تجاهلهــا لــوال ذلــك.
(.)Parker, 2006:360
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إلــى اإلرهــاب والعنــف علــى أمــل الحصــول علــى الســلطة مــن خــال المنظمــات اإلرهابيــة .أدت الهزيمــة
العربيــة فــي حــرب  1967مــع إســرائيل إلــى تحــول الفلســطينيين والقومييــن المتشــددين إلــى األعمــال
اإلرهابيــة فــي كفاحهــم ضــد إســرائيل ،علــى أمــل الحصــول علــى اعتــراف دولــي وتدخــل مــن أجــل تقريــر
المصيــر (.)Hoffman, 2006:74; Crenshaw, 1981: 389

فــي بعــض األحيــان ،أدى الفشــل فــي جــذب االهتمــام الدولــي لقضيــة وطنيــة إلــى لجــوء األفــراد إلــى
التنظيــم اإلرهابــي .كمثــال علــى ذلــك نذكــر حــزب العمــال الكردســتاني ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
(« .)Ibidصرخنــا مــن خيامنــا عا ًمــا بعــد عــام ،لــم يســتمع إلينــا أحــد» كانــت هــذه كلمــات خاطــف الطائــرة
الفلســطينية ليلــى خالــد ،التــي مثلــت جيـ ً
ـا جديــدً ا مــن مقاتلــي المقاومــة .بعــد سلســلة مــن األعمــال الرائعــة
فــي أوائــل الســبعينيات ،نجــح هــؤالء المقاتلــون فــي وضــع وطنهــم فلســطين علــى الخريطــة السياســية
(.)Kumm, 2003:90

هــذه إجابــة عــن ســؤال كــوم :مــن هــم الذيــن يريــدون الوصــول إلــى الســلطة مــن خــال التخويــف؟
هــم أفــراد أو مجموعــات أو أجيــال يائســة ويعانــون الشــعور بالعجــز ألن مركزهــم أضعــف مــن خصومهــم
( .)Kumm, 2003:24لذلــك ،فــإن عــدم قــدرة بعــض الــدول علــى الحصــول علــى االســتقالل وحقهــا فــي
تقريــر المصيــر ،علــى الرغــم مــن المصادقــة عليــه بقــرارات دوليــة ،دفــع األفــراد وجماعــات التحــرر الوطنــي
إلــى طريــق اإلرهــاب للفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى قضيتهــم .مــن األمــور ذات الصلــة هنــا مالحظــة
دائمــا
غرانــت واردالو أن األفــراد والجماعــات الذيــن ليــس لديهــم ســلطة سياســية مباشــرة قــد اســتخدموا ً
اإلرهــاب المباشــر لتحقيــق تأثيــرات فــي المجتمــع المســتهدف الــذي يتمتــع بســلطة سياســية وعســكرية أكبر.
تجــذب مثــل هــذه التكتيــكات دعايــة عالميــة وتخلــق حالــة مــن الذعــر علــى نطــاق واســع بطريقــة تجعــل
اآلخريــن يســتمعون إلــى أصواتهــم وتمكينهــم مــن تحقيــق أهدافهــم السياســية (.)17-Wardlaw, 1989: 3

 4.1الصراعات العرقية

عندمــا يغــض المجتمــع الدولــي ،الــذي يؤكــد علــى الديمقراطيــة والحريــات السياســية وحقــوق اإلنســان،
الطــرف عــن الممارســات الوحشــية المتعلقــة بالعــرق والصراعــات العرقيــة وحتــى اإلبــادة الجماعيــة ،فــإن
هــذا يمكــن أن يدفــع األفــراد والجماعــات للجــوء إلــى اإلرهــاب كوســيلة للبقــاء والدفــاع عــن النفــس ضــد
االضطهــاد .ومــن األمثلــة علــى هــذا العمــى ،اإلبــادة الجماعيــة فــي روانــدا عــام  1994بيــن شــعوب الهوتــو
والتوتســي ،وأعمــال العنــف الرهيبــة التــي ارتكبهــا كــو كلوكــس كالن ( )KKKفــي الواليــات المتحــدة ضــد
الســود.

يمكــن اعتبــار عــدم قــدرة مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة علــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة جــادة ضد
ـيرا للجــوء األفــراد والجماعــات
انتهــاكات بعــض األفــراد والجماعــات العرقيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم تفسـ ً
إلــى اإلرهــاب للدفــاع عــن أنفســهم ضــد حمــات اإلبــادة الجماعيــة ( .)Yahya al-Faqih, 1993تؤيــد
روس ذلــك عندمــا تقــول إن الصــراع العرقــي المتزايــد فــي مناطــق مختلفــة مــن الــدول الشــيوعية الســابقة
قــد ســاهم فــي انضمــام األفــراد إلــى الجماعــات اإلرهابيــة وتبنــي التكتيــكات اإلرهابيــة المســلحة كوســيلة
للبقــاء ( .)Ross, 2006أحــد األمثلــة علــى هــذه الصراعــات العرقيــة هــو مــا حــدث فــي جمهوريــة البوســنة
والهرســك ،بعــد تفــكك يوغوســافيا بيــن  .1995-1992مــن هــذا المنطلــق ،هنــاك مخــاوف مــن أن تصاعد
التعصــب فــي أوروبــا ،كمــا يتضــح مــن زيــادة التطــرف اليمينــي وجرائــم الكراهيــة ضــد المهاجريــن ،وال
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سـ ّيما المهاجريــن العــرب ،قــد يــؤدي إلــى ظهــور حــركات إرهابيــة جديــدة فــي المجتمــع الغربــي (Hertog,
.)Krueger, 2007 ;258-2009:257

 -2العوامل االقتصادية
مهمــا فــي توجيــه ســلوك األفــراد والمجتمعــات .يمكــن أن يــؤدي الفقــر
دورا ً
تــؤدي العوامــل االقتصاديــة ً
واألزمــات االقتصاديــة إلــى انهيــار أســس بنيــة اجتماعيــة معينــة ،مــا ســيكون لــه آثــاره علــى أفــراد المجتمــع.
بمعنــى آخــر ،يتســبب البنــاء االقتصــادي فــي نمــو أنمــاط مختلفــة مــن العالقــات االجتماعيــة؛ إذا كان هــذا
قائمــا علــى أســس قويــة ،فســيجلب التماســك والصالبــة االجتماعيــة ،وإذا كان
البنــاء مشــب ًعا اقتصاد ًيــا ،أي ً
العكــس ،ســيو ِّلد الســلوك العدوانــي والعنــف (.)Benhammedi, 2009

وبنــا ًء علــى ذلــك ،يمكــن حصــر بعــض العوامــل االقتصاديــة التــي تجعــل األفــراد والجماعــات يحتضنون
اإلرهــاب علــى مســتويين :داخلــي وخارجــي .العوامــل الداخليــة التــي تكمــن فــي بعض المشــكالت الرئيســة
التــي ينتجهــا المجتمــع ،بينمــا تتجلــى العوامــل الخارجيــة فــي العولمة.

 1.2الفقر

بينمــا يجــادل بعــض الخبــراء فــي مجــال اإلرهــاب إن الفقــر ليــس ســب ًبا لإلرهــاب ،كمــا أنــه ليــس ســب ًبا
ليتخــذه اإلرهابيــون ذريعــة كمــا يحصــل فــي كثيــر مــن األحيــان ،فإنهــم يزعمــون أن العديــد مــن أفــراد
الطبقــة الوســطى المتعلميــن جيــدً ا ينخرطــون فــي اإلرهــاب ألســباب سياســية ،بغــض النظــر عــن وضعهــم
االقتصــادي .يدعــي خبــراء آخــرون أن إفقــار وتهميــش شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع مــن العوامــل المحفــزة
الحاســمة ،خاصــة بيــن الشــباب ،التبــاع طريــق اإلرهــاب واللجــوء إلــى التنظيمــات اإلرهابيــة ،حيــث إنهــم
مســتعدون للتضحيــة بحياتهــم مــن أجــل الوصــول إلــى مكانــة أو التخلــص مــن الواقــع الصعــب فــي حياتهــم
( .)Benhammedi, 2009واذا أضفنــا الــى ذلــك اتســاع األحيــاء الفقيــرة والمناطــق العشــوائية التــي يعيــش
فيهــا مالييــن البشــر الذيــن يفتقــرون الــى الحــدود الدنيــا مــن نوعيــة الحيــاة الكريمــة ،ألدركنــا ان هــذ
العشــوائيات تربــة خصبــة صالحــة لتفريــخ الجماعــات الناقمــة والســاخطة والتــي قــد تتحــول فــي ظــروف
معينــة إلــى جماعــات إرهابيــة.
هــذا مــا عبــر عنــه رئيــس الــوزراء البريطانــي تونــي بليــر بعــد تفجيــرات  2005لنظــام ترانزيــت لنــدن؛
إن الحرمــان ونقــص التعليــم يدفــع النــاس إلــى تبنــي وجهــات نظــر متطرفــة والتحــول إلــى اإلرهــاب« .فــي
نهايــة المطــاف ،مــا نعرفــه اآلن هــو أنــه حيثمــا يوجــد تطــرف أو تعصــب أو أشــكال حــادة ومروعــة مــن الفقــر
فــي مــكان مــا ،فــإن العواقــب لــم تعــد ثابتــة فــي ذلــك المــكان» ( .)Krueger, 2007:16حتــى الرئيــس
جــورج دبليــو بــوش ،بعــد  11ســبتمبر ،ربــط اإلرهــاب بالفقــر ،قــال« :نحــن نحــارب الفقــر ألن األمــل هــو
رد علــى اإلرهــاب» ،وأضافــت لــورا بــوش« ،إن النصــر الدائــم فــي الحــرب ضــد اإلرهــاب يعتمــد علــى
تثقيــف أطفــال العالــم» ( .)Ibid: 12وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى اســتنتاج مفــاده أن التعليــم المشــوه
ينتــج جيـ ً
ـادرا ومســتعدً ا الحتضــان األيديولوجيــات والثقافــات التــي تقــف وراء اإلرهــاب.
ـا ضعي ًفــا قـ ً
مــن خــال جمــع بيانــات شــاملة حــول الخلفيــة االقتصاديــة لإلرهابييــن ،تبيــن أن األغلبيــة العظمــى ينتمون
إلــى الطبقــات الدنيــا ويفتقــرون إلــى التعليــم الجيــد؛ تثبــت مثــل هــذه البيانــات أن العديــد مــن اإلرهابييــن
اليمينييــن فــي الواليــات المتحــدة فقــراء وعاطلــون مــن العمــل ،علــى ســبيل المثــال .األمــر نفســه ينطبــق
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علــى المتطرفيــن المســلمين الذيــن نشــأوا فــي الــدول الغربيــة وانخرطــوا فــي العنــف واإلرهــاب ،فهــم
ينحــدرون مــن الطبقــة الدنيــا ( .)256-Hertog, 2009: 254صــرح وزيــر الخارجيــة الســريالنكي الكشــمان
كاديرغامــار أنــه «ال يمكننــا فــي العالــم النامــي وال فــي العالــم المتقــدم أن نســمح للفقــر المدقــع واليائــس،
مــن دون أي أمــل فــي مســتقبل أفضــل ،بــأن يصبــح حقـ ً
ـا خص ًبــا ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي تعزيــز لهيــب
الفتنــة والكراهيــة والســماح لهــم بــأن ينشــروا المــوت والدمــار واإلرهــاب والفوضــى» (.)Pilat, 2009:176
إنــه يعنــي أن الفقــر المدقــع ،مــن دون أمــل فــي المســتقبل ،ســيكون تربــة خصبــة لإلرهــاب.
يمكــن آلثــار الفقــر علــى األفــراد أن تجعلهــم ضحايــا للمتطرفيــن الراديكالييــن ،ويمكــن رؤيــة أدلــة جيــدة
علــى هــذه العمليــة فــي الشــرق األوســط خــال التســعينيات ،حيــث أدى اليــأس والفقــر الــذي نشــأ مــن
مخيمــات الالجئيــن إلــى تدفــق مســتمر للمجنديــن المســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مقابــل المــال ألســرهم
ـاحا ،وقامــوا
التــي تعيــش فــي فقــر مدقــع فــي هــذه المخيمــات .ثــم بــدأ اإلســاميون باســتخدام االنتحــار سـ ً
بتجنيــد العديــد مــن الرجــال اليائســين والفقــراء مــن مخيمــات الالجئيــن فــي غــزة ولبنــان ،علــى ســبيل
المثــال ،حيــث دمــر الفقــر حيــاة الســكان وأحالمهــم المســتقبلية .إن مــوت الشــباب ال يجعلهــم فحســب
أيضــا الدعــم المالــي لعائالتهــم المتبقيــة مــن الســلطة الفلســطينية
شــهداء فــي عيــون اآلخريــن ،بــل يجلــب ً
والعــراق الــذي يدعــم القضيــة الفلســطينية (.)16-Norell, 2002: 15

 2.2البطالة

ال شــك فــي أن اســتفحال ظاهــرة البطالــة ،والتــي ضربــت مالييــن الشــباب ،وقضــت علــى آمالهــم فــي
ممارســة حيــاة طبيعيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن العامليــن ،يمكــن أن تكــون لهــا صلــة مــا بظاهــرة اإلرهــاب.

يمكــن للبطالــة ،خاصــة بيــن الشــباب ،أن تو ِّلــد الشــعور بالعجــز واليــأس مــن جهــة ،والغضــب واإلحبــاط
مــن جهــة أخــرى .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن االفتقــار إلــى اإلحســاس بشــيء يعيــش مــن أجلــه اإلنســان،
دورا كبيـ ًـرا فــي جعــل هــؤالء الشــباب هد ًفــا سـ ً
ـهل لمجموعــات مختلفــة ،متطرفــة دين ًيــا أو
يمكــن أن يلعــب ً
سياسـ ًيا ( .)5-Benhammedi, 2009:4هــؤالء الشــباب الذيــن يعيشــون مــع شــبح الفقــر واليــأس مــن دون
أي أمــل فــي المســتقبل يصبحــون ضحايــا الجماعــات اإلرهابيــة االنتهازيــة ،وهد ًفــا سـ ً
ـهل للتجنيــد مــن خالل
منحهــم حوافــز ماديــة وأحيا ًنــا دفــع رواتــب شــهرية .وبالتالــي ،فــإن الفقــر والبطالــة ،مــع الشــعور باليــأس،
مــن الدوافــع الرئيســة ألولئــك الشــباب الذيــن يبحثــون عــن المعنــى فــي حياتهــم ومســتعدون لفعــل أي شــيء
يجعلهــم يشــعرون بقيمــة أنفســهم ،حتــى لــو كانــت األعمــال التــي يشــاركون فيهــا أعمــال عنـ ٍ
ـف أو دمويــة.

ويمكــن القــول إن بعــض الشــباب ممــن ينضمــون إلــى الجماعــات اإلرهابيــة يكــون دافعهــم إحســاس
الفــرد بقيمتــه ،وأنــه يمكــن أن يشــغل وضعــا اجتماعيــا متميــزا داخــل التنظيــم اإلرهابــي الــذي عــادة مــا يقــوم
علــى أســاس تراتبــي تتــدرج فيــه مكانــات أعضــاء التنظيــم ،فهنــاك فــي الجماعــات اإلســامية اإلرهابيــة أمراء
التنظيــم الذيــن يحظــون فــي العــادة بمكانــة عليــا وينالــون احترا ًمــا عمي ًقــا بــل وتوقيـ ًـرا من قبــل أعضــاء التنظيم
العادييــن .غيــر أنــه بيــن األميــر واألتبــاع العادييــن هنــاك مراتــب وســطى مهمــة مثــل المســؤول عــن تخطيــط
ـوء المكانــات المتنوعــة فــي
العمليــات ،والخبيــر العســكري ،والقــادة الفرعييــن .شــغل هــذه المناصــب وتبـ ّ
التنظيــم مــن شــأنه أن يشــبع لــدى العديــد مــن شــباب اإلرهــاب الحاجــة إلــى االعتــراف بقيمتــه ،وتقديــر
مواهبــه ،حتــى ولــو كانــت تصــب فــي الحــوادث اإلرهابيــة.
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ويشــير شــميد إلــى أن التعليــم مــن دون فــرص للعمــل هــو مزيــج انفجــاري يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلحبــاط
واالكتئــاب لــدى الشــباب ،خاصــة فــي المجتمعــات العربيــة حيــث يظهــر هــذا المزيــج المتفجــر فــي توســع
التربيــة اإلســامية التقليديــة التــي توفــر مهــارات قليلــة للمشــاركة فــي المجتمعــات العصريــة .ولكنهــا
تســمح بنمــو الفكــر األصولــي الدينــي المناهــض للحداثــة والعلمنــة .يــؤدي غيــاب فــرص العمــل للشــباب
إلــى التوســع فــي مجــاالت التعليــم الدينــي الــذي ينتــج بــدوره جيـ ً
ـا دين ًيــا متطر ًفــا غيــر قــادر علــى الظهــور
واالندمــاج فــي عصــر الحداثــة (.)Schmid, 2007:26

ُيظهــر بحــث بيداهــزور أن حــزب اللــه وحــزب العمــال الكردســتاني والجماعــات الشيشــانية والفلســطينية
تجنــد الشــباب العاطليــن عــن العمــل الذيــن لــم يجــدوا مكانهــم فــي المجتمــعً ،
بــدل مــن القومييــن
المتحمســين الملتزميــن بالتغييــر السياســي .وبالمثــل ،جنــدت الجماعــات اإلرهابيــة الماركســية تاريخ ًيــا
شــبانًا عاطليــن مــن العمــل بحيــاة شــخصية غيــر متحققــة ،ويفتقــرون إلــى التوجيــه السياســي (Abraham,
 .)2008:100وبالمثــل ،يقتــرح جريجــوري جونســون أن القاعــدة ،علــى األقــل فــي اليمــن ،ال تركــز فــي
تجنيدهــا علــى الجهادييــن الملتزميــن ،بــل علــى الشــباب المســلمين المهمشــين اجتماع ًيــا إلــى حــدٍّ كبيــر
( .)Jonson, 2007كمــا أشــير إلــى أن معظــم التنظيمــات اإلرهابيــة تتكــون مــن رجــال غيــر متزوجيــن أو
أرامــل لــم يعملــن بأجــر قبــل التحاقهــن بهــا (.)Schmid, 2007:26

 3.2االضطرابات االقتصادية

وف ًقــا لــروس ،فــإن االضطرابــات االقتصاديــة تعمــل كمحفــز بيــن األفــراد والســكان علــى نطــاق أوســع
للجــوء إلــى اإلرهــاب واالنضمــام إلــى الجماعــات اإلرهابيــة .علــى ســبيل المثــال ،تعرضــت كولومبيــا
وأيرلنــدا الشــمالية لجميــع أنــواع صعوبــات العمــل والعنــف اإلجرامــي؛ يؤثــر عــدم الوصــول إلــى التعليــم
والوظائــف الجيــدة علــى قــدرة الفــرد علــى المضــي قد ًمــا ،اجتماع ًيــا واقتصاد ًيــا .االضطرابــات العماليــة هــي
أيضــا موضــع خــاف بالنســبة إلــى الفلســطينيين ،الذيــن غال ًبــا مــا يتقاضــون القليــل مــن المــال ،وينظــر إليهــم
ً
علــى أنهــم مصــدر للعمالــة الرخيصــة مــن قبــل الشــركات اإلســرائيلية التــي تهتــم بتوظيفهــم (Ross, 2006:
Labor unrest .)136-131

لقــد أثــر ظهــور األيديولوجيــات الثوريــة التــي تمثلهــا المنظمــات اليســارية الشــيوعية ر ًّدا علــى النظــام
الرأســمالي وعواقبــه ،مثــل االحتــكار والظلــم وعــدم المســاواة ،في األشــخاص الذيــن لديهــم األيديولوجيات
نفســها ور ّدات الفعــل ذاتهــا ضــد هــذا النظــام الجديــد ،وعملــوا م ًعــا للنضــال ضــده والقضــاء عليــه .وقــد تــم
تبنــي هــذه األيديولوجيــات مــن قبــل الحــركات الطالبيــة فــي مختلــف دول أوروبــا وأميــركا فــي ســتينيات
القــرن الماضــي .لجــأت هــذه الحــركات إلــى األعمــال اإلرهابيــة بعــد أن فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا فــي
تغييــر البنيــة السياســية واالقتصاديــة الجديــدة (.)Yahya al-Faqih, 1993: 32, 34

إضافــة إلــى ذلــك ،أثــارت عمليــة التحــول االشــتراكي فــي نهايــة الســتينيات ،خاصــة فــي العالــم الثالــث،
إحساســا بالمخــاوف الفرديــة والتشــتت االجتماعــي؛ ظهــور نمــاذج اجتماعيــة جديــدة أنشــأها المجتمــع
ً
الصناعــي ال يمكــن أن يقلــل مــن التعقيــد المتزايــد للمعيشــة .أنتجــت هــذه النمــاذج أزمــات اقتصاديــة قــد
تســاعد فــي ظهــور بعــض الحــركات التــي تمــارس العنــف واإلرهــاب (.)Ibid
إلــى جانــب كل هــذا ،فــإن أزمــة االقتصــاد الداخلــي الــذي يفتقــر إلــى العدالــة االجتماعيــة ويحفــز الصراع

91

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

ـما فــي خلــق شــعور بالغضــب واالســتياء لــدى طبقــة معينــة يمكــن أن يتجلــى فــي
دورا حاسـ ً
الطبقــي تــؤدي ً
ردة فعــل متطرفــة مصحوبــة بأعمــال إرهابيــة .إن غيــاب العدالــة والتوزيــع العــادل للثــروة والمــوارد مــن
أجــل التنميــة يخلــق ويوســع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء ،مــا يــؤدي بــدوره إلــى نظــام اجتماعــي مختــل
يتميــز بالحرمــان االجتماعــي الجماعــي الــذي قــد يحــرض األفــراد علــى اعتنــاق اإلرهــاب كــردة فعــل علــى
مظالمهــم ( .)Benhammedi, 2009:5بعبــارة أخــرى ،أدت الفجــوة المتزايــدة بيــن الطبقــات وتزايــد عــدم
المســاواة إلــى انضمــام األفــراد إلــى المنظمــات اإلرهابيــة التــي ترتكــب أعمـ ً
ـال إرهابيــة باســم توزيــع أكثــر
إنصا ًفــا للثــروة والعدالــة (.)26-Schmid, 2007: 25
إن الفقــر والبطالــة والقمــع واإلقصــاء والتهميــش وغيــاب العدالــة االجتماعيــة كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى
انحــراف األفــراد والجماعــات إلــى داخــل طريــق اإلرهــاب واالنضمــام إلــى التنظيمــات اإلرهابيــة .إلــى
جانــب هــذه المعادلــة ،هنــاك عــدد مــن العوامــل الخارجيــة التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان .أحــد هــذه
العوامــل هــو العولمــة ونتائجهــا علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

4.2العولمة

إذا كنــا نضــع النظــم السياســية المعاصــرة فــي بــؤرة الضــوء فــي مــا يتعلــق بعمليــة إنتــاج اإلرهــاب ،فــإن
األســباب االقتصاديــة ال يمكــن عزلهــا عــن ســببية الظاهــرة .واألســباب االقتصاديــة ال تكمــن فقــط فــي الفقــر
المتقــع الــذي اتســعت دوائــره بشــكل ســرطاني نتيجــة سياســات العولمــة التــي أطلقــت العنــان للرأســمالية
أيضــا الزديــاد الفجــوة الطبقيــة بيــن األغنيــاء والفقــراء فــي عديــد مــن البــاد المتقدمــة
المتوحشــة ،ولكــن ً
والناميــة علــى الســواء.

كان لظهــور العولمــة كنظــام عالمــي جديــد العديــد مــن النتائــج الســلبية :فقــد أطلــق العنــان للرأســمالية
فــي أعلــى مســتوياتها ،مــا أدى إلــى زيــادة التقســيم الطبقــي بيــن الشــمال العالمــي الغنــي والجنــوب العالمــي
الفقيــر ،األمــر الــذي أدى بــدوره إلــى تأجيــج الســخط والكراهيــة بيــن البلــدان الغنيــة التــي أصبحــت أكثــر
فقــرا ( .)Benhammedi, 2009:5لقــد أدى الظلــم وعــدم
ثــرا ًء ،والبلــدان الفقيــرة التــي أصبحــت أكثــر ً
المســاواة علــى المســتوى الدولــي إلــى زيــادة الفقــر والتخلــف فــي الــدول الفقيــرة نتيجــة لنظــام جديــد يقــوم
علــى مصالــح الــدول الغنيــة .تصبــح الــدول الفقيــرة غيــر مؤهلــة وغيــر قــادرة علــى اإلبحــار فــي هــذا النظــام
غيــر المتكافــئ .وبعبــارة أخــرى ،فــإن التفــاوت المتزايــد نتيجــة للعولمــة االقتصاديــة وسياســتها غيــر العادلــة
يعمــل كمحفــز للفــرد لالنضمــام إلــى المنظمــات اإلرهابيــة التــي تتبنــى ثقافــة اإلرهــاب باســم توزيــع أكثــر
إنصا ًفــا للثــروة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي ( .)Schmid, 2007: 21واســتنا ًدا إلــى المنطــق نفســه،
جــادل مــروان بشــارة بأنــه «عندمــا يشــعر النــاس بالدونيــة عســكر ًيا واقتصاد ًيــا ،فإنهــم يتبنــون وســائل غيــر
متكافئــة  -وليــس الوســائل المعتــادة  -للحصــول علــى مــا يريــدون» (.)Johnston, 2001
ٍ
ردود متطرفــة ،مثــل
يقــول يحيــى الفقيــه إن العالــم الحديــث أكثــر زعزعــة لالســتقرار وأكثــر عرضــة لخلــق
اإلرهــاب .حيــث اإلرهــاب هــو مقاومــة للتغييــر الجــذري الناتــج عــن العولمــة ،إذ يشــعر النــاس أنهــا خارجــة
علــى ســيطرتهم ،وال تجلــب ســوى المزيــد مــن الظلــم والفقــر إلــى بلدانهــم .هــذا هــو الســبب فــي أن
الجهادييــن يهاجمــون االســتيالء المتصــور علــى مجتمعاتهــم مــن قبــل الشــركات العالميــة ،كــر ّدة فعــل عنيفــة
ضــدّ العولمــة ( .)Schmid, 2007: 181 ;34-Yahya al-Faqih, 1993: 33وبكلمــات أخــرى؛ إن نجــاح
الرأســمالية فــي معظــم أنحــاء العالــم ،بقــوة الشــركات العالميــة ،قــد أثــر فــي حيــاة مليــارات األشــخاص
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الذيــن يتناثــرون علــى هوامــش التغييــر االقتصــادي الجــذري ،أولئــك الذيــن عانــوا مــن هــذه التغييــرات علــى
أنهــا تهديــد لهوياتهــم الذاتيــة ،هــم الذيــن ينجذبــون إلــى المنظمــات اإلرهابيــة ،مثــل القاعــدة.

بعــد دراســة الحجــج القائلــة إن االنخــراط فــي اإلرهــاب ينبــع مــن االضطرابــات االقتصاديــة والفقــر
والبطالــة واآلثــار الســلبية للعولمــة ،أود أن أذكــر وجهــة نظــر معارضــة يمثلهــا الخبيــر االقتصــادي آالن
كروجــر الــذي طبــق تحليـ ً
ـا إحصائ ًيــا صار ًمــا لإلرهــاب والعوامــل التــي تح ِّفــز األفــراد علــى المشــاركة فــي
اإلرهــاب ،واســتخالص النتائــج مــن خلفيــات اإلرهابييــن والظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية
للمجتمعــات التــي أتــوا منهــا .فهــو يذكــر أن الحرمــان االقتصــادي واالفتقــار إلــى التعليــم ال يدفعــان النــاس
إلــى تبنــي وجهــات نظــر متطرفــة والتحــول إلــى اإلرهــاب .وذكــر أن نصــف ســكان العالــم يعيشــون علــى
 00.2دوالر فــي اليــوم أو أقــل ،وأن أكثــر مــن مليــار شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم حاصلــون علــى
تعليــم ابتدائــي أو أقــل ،وأن نحــو  785مليــون بالــغ أميــون ( .)Krueger, 2006: 3لذلــك إذا كان الفقــر
وعــدم كفايــة التعليــم ســببين لإلرهــاب ،فســتكون النتيجــة أن العالــم ســيكون مكت ًظــا باإلرهابييــن .ويجــادل
بــأن اإلرهابييــن تحركهــم أهــداف سياســية قويــة ،وأنهــم يحاولــون فــرض رؤيتهــم المتطرفــة بوســائل عنيفــة.

توصــل مــارك ســاغمان إلــى النتيجــة نفســها مــن خــال دراســة عــن إرهابيــي القاعــدة فــي أفغانســتان،
كشــفت عــن أن نحــو  35فــي المئــة مــن أعضائهــا كانــوا مــن المتعلميــن ،ومــن الطبقــة المتوســطة (ســاغمان،
ً
دليــا علــى أن الحرمــان
 .)2004لكــن هــذا يطــرح الســؤال :مــاذا عــن الـــ  65فــي المئــة؟ أليــس هــذا
االقتصــادي ونقــص التعليــم يمكــن أن يدفعــا األفــراد لالنضمــام إلــى هــذه المنظمــات اإلرهابيــة؟ أليــس
هنــاك احتماليــة ألن يتــم اســتغالل هــؤالء األشــخاص المحروميــن اقتصاد ًيــا مــن قبــل فئــة الـــ  35فــي المئــة،
واســتخدامهم أدا ًة لتحقيــق أهدافهــم ذات الدوافــع السياســية أو الدينيــة؟ أليــس مــن الواضــح أن كل هــذه
اآلراء المتضاربــة حــول األســباب والدوافــع وراء انحــراف الفــرد تعـ ِّـزز فكــرة تع ّقــد ظاهــرة اإلرهــاب علــى
المســتويين الوطنــي والدولــي؟

 -3العوامل االجتماعية والثقافية
وهكــذا يتضــح مــن العــرض الســابق تضافــر عوامــل عــدة فــي إنتــاج ظاهــرة اإلرهــاب ،حيــث تختلــط
العوامــل السياســية باالقتصاديــة ،غيــر أنــه ينبغــي أال ننســى العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة.

 1.3الروابط االجتماعية

يتحــدى ماكــس أبراهــام النمــوذج االســتراتيجي  -النمــوذج الســائد فــي دراســة اإلرهــاب  -الــذي يفترض
أن اإلرهابييــن هــم فاعلــون عقالنيــون يهاجمــون المدنييــن ألغــراض سياســية ،وأن األشــخاص العقالنييــن
يشــاركون فــي المنظمــات اإلرهابيــة لتحقيــق أهدافهــم السياســية المعلنــة (.)Abraham, 2008:78, 84
باســتخدام األدلــة التجريبيــة ،قــدم إبراهيــم نظريــة منافســة خالصتهــا أن الغايــات االجتماعيــة هــي التــي تحفــز
اإلرهــاب ح ًقــا :يجــادل بــأن الدافــع لألشــخاص الذيــن يشــاركون فــي المنظمــات اإلرهابيــة ليــس ارتبا ًطــا
شــخص ًيا بأجندتهــم السياســية أو األيديولوجيــة ،بــل هــو نــوع مــن البحــث الفــردي عــن الهويــة والرغبــة
فــي أن تكــون جــز ًءا مــن المجتمــع .بعبــارة أخــرى؛ الشــعور بالتضامــن مــن خــال المشــاركة فــي جماعــة
اجتماعيــة تســمى «.)ibid: 95( »condition of communion
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تظهــر العديــد مــن الدراســات فــي مجــال اإلرهــاب أن هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة تجتــذب األشــخاص
المنفصليــن والمعزوليــن اجتماع ًيــا ،الذيــن يعانــون الشــعور بالوحــدة والرفــض واالســتبعاد مــن مجتمعاتهــم.
نتيجــة لذلــك ،يســعى األفــراد للحفــاظ علــى الروابــط االجتماعيــة أو تطويرهــا مــع زمالئهــم اإلرهابييــن،
وفــي الوقــت نفســه تقليــل إحساســهم بالغربــة عــن المجتمــع .وتؤكــد هــذه الحجــة أن «الروابــط االجتماعيــة
ســبقت االلتــزام اإليديولوجــي الــذي كان نتيجــة وليــس ســب ًبا لالنضمــام إلــى عضويــة إرهابيــة» (،)Ibid: 98
أيضــا مــن خــال دراســة جونســون حــول تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن ،والتــي تبيــن أن
وقــد ثبــت ذلــك ً
مجموعــة مــن القــادة ذوي الخبــرة تركــز تجنيدهــا علــى الشــباب المســلمين المهمشــين اجتماع ًيــا بــا توجــه
(.)Johnsen, 2007
أجــرى أبراهــام دراســات علــى أعضــاء مــن منظمــات إرهابيــة مختلفــة ،مثــل الجيــش الجمهــوري
األيرلنــدي ،وإيتــا ،والحــزب الشــيوعي االيطالــي ،وفصيــل الجيــش األحمــر ،والكتائــب الحمــراء ،إضافــة إلى
 ،Weather Undergroundوأخيـ ًـرا حــزب العمــال الكردســتاني ،وأظهــر أن معظــم أعضــاء هــذه الجماعــات
قــد انضمــوا إلــى هــذه المنظمــات ليــس بســبب ارتباطهــا بأجنــدات سياســية أو أيديولوجيــة ،ولكــن للتواصــل
وتطويــر العالقــات االجتماعيــة مــع أعضــاء إرهابييــن مــن مجموعــات أخــرى .وف ًقــا لدراســة جديــدة حــول
أيضــا إلــى هــذه المنظمــات ألنــه
تنظيــم القاعــدة وحمــاس والجهــاد اإلســامي ،فــإن اإلرهابييــن ينضمــون ً
أيضــا
يوجــد مســب ًقا أصدقــاء وأفــراد مــن العائلــة فــي داخلهــا ( .)Abraham, 2008:97وقــد دعمــت ذلــك ً
دراســة تســتند إلــى مقابــات مــع منظمــات إرهابيــة تركيــة ،حيــث ينضــم اإلرهابيــون إلــى المنظمــات ألن
أفــراد العائلــة أو األصدقــاء موجــودون بالفعــل هنــاك ( .)Schmid, 2004:11وقــد أســفرت دراســة ســيجمان
عــن  114مجاهــدً ا ســلف ًيا عــن نتيجــة مماثلــة ،حيــث تعــدّ روابــط األلفــة والصداقــة مهمــة جــدً ا فــي تجنيــد
مهمــا فــي ضــم
دورا ً
اإلرهابييــن ( .)Sageman, 2004:79وهــذا يؤكــد أن االنتمــاء االجتماعــي يــؤدي ً
األفــراد إلــى الجماعــات اإلرهابيــة.

أيضــا مــن خــال ظاهــرة اإلرهــاب الدولــي ،حيــث توافــد اإلرهابيــون
تبــرز أهميــة االنتمــاء االجتماعــي ً
إلــى األماكــن التــي يتجمــع فيهــا اإلرهابيــون اآلخــرون ،علــى الرغــم مــن أن وجودهــم م ًعــا ال عالقــة لــه
بتوجهاتهــم السياســية .فــي عــام  ،1970التحــق آالف اإلرهابييــن مــن العديــد مــن المنظمــات مــن دول
مختلفــة بمعســكرات تدريــب تديرهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وحــدث الشــيء نفســه خــال الحــرب
فــي أفغانســتان فــي عــام  1980ومنتصــف  :1990تحــول نشــاط اإلرهابييــن ً
أول إلــى أفغانســتان للتدريــب
مــع األفغــان المجاهديــن ثــم إلــى معســكرات القاعــدة ( .)Abraham, 2008:100ومــا نالحظــه اآلن دول ًيــا
بعــد صعــود الربيــع العربــي هــو دليــل علــى أن اإلرهابييــن قــد حولــوا تركيزهــم إلــى حيــث بــدأت الحــرب.
يمكــن رؤيــة مثــال علــى ذلــك هــو تنظيــم الدولــة اإلســامية ( )SIفــي العــراق وســورية .وقــد توافــد عــدة
آالف مــن اإلرهابييــن مــن أنحــاء كثيــرة مــن العالــم إلــى معســكرات التدريــب.
التضامــن والجماعــة االجتماعيــة وشــغف التحــدي وحــب المغامــرة كلهــا تجــارب جذابــة للشــباب الذيــن
يبحثــون عــن الصداقــة واإلثــارة مــن دون األخــذ فــي الحســبان الخلفيــات السياســية لإلرهابييــن اآلخريــن
( .)7-Stern, 2003:4وبنــا ًء علــى ذلــك ،يوصــي أبراهــام بــأن تركــز عمليــات مكافحــة اإلرهــاب جهدهــا
علــى تقليــص الفوائــد االجتماعيــة للمنظمــات اإلرهابيــة ،وهــي أكثر مــا يقــدّ ره هــؤالء األفــراد.)ibid: 105( .
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 2.3االغتراب الثقافي

ـما فــي انحــراف الشــباب نحــو
يعــدّ االغتــراب الثقافــي مــن أهــم المشــكالت التــي تشــكل ســب ًبا حاسـ ً
العنــف .يمكــن ألولئــك الذيــن يعيشــون علــى هامــش المجتمــع أن ينظــروا إلــى المنظمــات اإلرهابيــة
علــى أنهــا ملجــأ للعثــور علــى هويــة االنتمــاء .هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص بالنســبة إلــى المهاجريــن
غيــر المندمجيــن فــي أوروبــا ،خاصــة المهاجريــن المســلمين الشــباب فــي الــدول الغربيــة الذيــن تركــوا
أيضــا بأنهــم منفصلــون عــن المجتمــع
وطنهــم األصلــي وانفصلــوا عــن عائالتهــم وأصدقائهــم ،يشــعرون ً
المضيــف الــذي يعيشــون فيــه ( .)Sageman, 2004:92يشــعر عــدد كبيــر مــن المســلمين األوروبييــن بأنهــم
محرومــون وأن المجتمــع المضيــف ال يقبلهــم .ونتيجــة لذلــك ،أصبــح العديــد مــن الشــباب متطرفيــن علــى
يــد رجــال الديــن المســلمين الذيــن حذروهــم مــن االندمــاج ،وقدمــوا لهــم بـ ً
ـدل مــن ذلــك رؤيــة ســلفية أو
جهاديــة لإلســام.

وف ًقــا لـــ ســاغمان ،فــإن معظــم اإلرهابييــن الذيــن يشــاركون في حركــة الجهــاد اإلســامي الســلفية العالمية
هــم مهاجــرون مــن شــمال إفريقيــا (المغــرب والجزائــر وتونــس) وغيرهــا مــن دول الشــرق األوســط ،نشــأوا
فــي المجتمعــات الغربيــة بمشــاعر العزلــة واالغتــراب .لــم يكونــوا متدينيــن بشــكل عــام ،لكــن إحساســهم
الشــخصي بالظلــم واإلذالل زاد مــن خــال عــدد مــن التجــارب :الشــعور بالوحــدة ومــا يترتــب علــى ذلــك
مــن اغتــراب عاطفــي فــي هــذه المجتمعــات الفرديــة الجديــدة؛ االفتقــار إلــى الروحانيــة فــي الثقافــة النفعيــة؛
وكذلــك العمالــة الناقصــة والتمييــز داخــل المجتمــع المحلــي .وبســبب الوحــدة ،ســعوا إلــى المســاجد
المحليــة التــي تمنحهــم الصداقــات المجتمعيــة والراحــة العاطفيــة ( .)80-Sageman, 2004:73وأ ّدت
ـما فــي تحــول هــؤالء الشــباب المســلمين المنعزليــن أو المســتبعدين مــن المجتمــع
دورا حاسـ ً
هــذه المســاجد ً
والذيــن يعيشــون علــى هامــش المجتمــع فــي الضواحــي ذات األغلبيــة مــن المهاجرين إلــى مجاهدين ســلفيين
عالمييــن ،وتحويلهــم إلــى متعصبيــن يتوقــون إلــى القتــل واالستشــهاد .هــذا مــا وجــده شــميد فــي بحثــه :إن
العديــد مــن المهاجريــن المســلمين فــي أوروبــا الغربيــة يبحثــون عــن هويــة ودور فــي الحيــاة والمجتمــع
نتيجــة لوجودهــم بيــن ثقافتيــن .هــؤالء الشــباب المســلمون المهمشــون الذيــن يشــعرون بالعجــز واإلهانــة
فــي الغــرب ،تتــم توعيتهــم بمعانــاة ومظالــم المســلمين اآلخريــن فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،مثــل العــراق
وكشــمير والشيشــان ،مــن خــال األئمــة وأشــرطة الفيديــو ومواقــع اإلنترنــت ،ويوجهــون غضبهــم باتجــاه
مصــدر الظلــم ،حيــث قــد يقودهــم هــذا الغضــب إلــى تنظيــم إرهابــي جهــادي (.)Schmid 2007, 15

 3.3العقول المغلقة

ـما فــي إنتــاج اإلرهــاب ،خاصــة عندمــا تتبنــى هــذه
دورا حاسـ ً
ال شــك أن العوامــل الثقافيــة تــؤدي أحيا ًنــا ً
العوامــل الثقافيــة رؤيــة للعالــم تتســم باالنغــاق الفكــري والركــود النفســي ( .)Ysine, 2005وغال ًبــا مــا
يتــم تكويــن هــذه الرؤيــة المنغلقــة للعالــم فــي إطــار الجماعــات اإلرهابيــة اإلســامية كحصيلــة لعمليــة نقــد
عنيفــة للدولــة والمجتمــع والثقافــة.
أمــا الدولــة فقــد شــاع فــي أدبيــات هــذه الجماعــات ،نعتهــا بالكفــر ألنهــا دولــة علمانيــة تطبــق القوانيــن
الوضعيــة وال تطبــق شــرع اللــه .أمــا المجتمــع فهــو لديهــم ،انســيا ًقا وراء طروحــات ســيد قطــب ،مجتمــع
جاهلــي غــارق فــي الخطيئــة ويحتــاج الــى اســتخدام العنــف لتقويمــه .ويبقــى أخيـ ًـرا نقــد الثقافــة الســائدة
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والتــي هــي فــي عرفهــم ثقافــة مخترقــة باألفــكار الغربيــة الفاســدة ،وال بــدّ مــن خــال اســتخدام فئــات الحرام
والحــال تعديــل مســارها ولــو باســتخدام القــوة المســلحة.

إن الســمة األساســية للعقــول التــي يتــم غزوهــا بهــذا الفكــر المســموم هــي أنهــا تصبــح عقـ ً
ـول مغلقــة،
ال يمكنهــا قبــول اآلخــر ،وال تتســامح مــع تنــوع اآلراء ،وترفــض الحــوار مــع اآلخــر بشــكل مطلــق .يســعى
أصحــاب تلــك العقــول لتغييــر الواقــع بالقــوة المســلحة ،حتــى لــو أهــدرت دمــاء المســلمين ،ســع ًيا وراء
المثــل األعلــى الــذي صاغتــه أفــكار أمــراء الجماعــات اإلرهابيــة .يريــدون إقامــة دولــة دينيــة تقــوم علــى
الشــريعة .هــؤالء األفــراد ذوو العقــول المغلقــة هــم ضحايــا هــذه الرؤيــة التــي ترفــض الثقافــة «الحديثــة»
وتحــاول محاربتهــا بالوســائل كافــة ،بمــا فيهــا الصــراع المســلح ،ألنهــم يــرون أنهــا ثقافــة غزتهــا الثقافــة
الغربيــة الفاســدة.

مــا نــراه مــن األعمــال اإلرهابيــة العنيفــة فــي المنطقــة العربيــة فــي العقــود الماضيــة هــو حصيلة انقســامات
أيديولوجيــة وثقافيــة حــادة بيــن تياريــن فكرييــن مختلفيــن فــي العالــم اإلســامي .أحدهــا يدعــو إلــى بنــاء
حيــاة قائمــة علــى الشــرعية العلمانيــة ،ويرفــض التقاليــد والعــادات االجتماعيــة والديــن ،معتبـ ًـرا إياهــا عقبــات
فــي طريــق التقــدم الحضــاري .واآلخــر تيــار دينــي متطــرف معــارض للحضــارة الحديثــة ،وكل مــا يتعلــق
وســبب لتفــكك األســرة
بأفــكار التقــدم الحضــاري :فهــم يــرون أن الحضــارة الحديثــة مفســدة لألخــاق
ٌ
( .)Al-Hussein, 2011وهــذا االنقســام فــي التفكيــر ناتــج عــن وجــود خطــأ فكــري ودينــي لــدى بعــض
الجماعــات الدينيــة التــي تؤمــن بالدفــاع عــن اإلســام والجهــاد باســم الديــن نتيجــة شــعورهم بالدونيــة
والتهميــش مــن قبــل الدولــة.

يمكــن لهــذه المجموعــات تجنيــد األفــراد الضعفــاء الذيــن يكونــون ضحايــا نظــام تعليمــي يفتقــر إلــى
الحــوار الفكــري مــع اآلخــر ومحــدود فــي أســاليب التعلــم .تــدور هــذه األســاليب حــول الحفــظ والتعلــم
عــن ظهــر قلــب للمــواد الدراســية ،حيــث يغيــب التفكيــر النقــدي والحــوار البنــاء مــن قبــل المربــي
والمؤسســات التعليميــة ووســائل اإلعــام .كل هــذا لــه دور فــي شـ ّـل فكــر األفــراد وجعلهــم عرضــة لثقافــة
اإلرهــاب والتوجهــات الفكريــة الراديكاليــة التــي تتبنــى العنــف ( .)Ibidوهــذا يدعــم ويقــوي دور العوامــل
الفكريــة فــي تكويــن الســلوك والفكــر اإلرهابــي ،حيــث يرفــض األفــراد الواقــع ويســعون لمحاربــة المبــادئ
والمعتقــدات الحديثــة مــن خــال قتــل وتدميــر اآلخريــن ،مــا يعكــس عــدم قدرتهــم علــى التفكيــر الفــردي.

 -4عوامل نفسية
ـما فــي ســلوك اإلرهابييــن ،فاألفــراد ينجذبــون إلــى طريــق اإلرهــاب بهــدف
دورا حاسـ ً
يــؤدي علــم النفــس ً
ارتــكاب أعمــال عنــف ،وهــذا يصبــح منطقهــم الخــاص الــذي يرتكــز علــى ســيكولوجيتهم وينعكــس فــي
خطابهــم ،ويقــدِّ م لهمــا المبـ ِّـررات ألفعالهــم العنيفــة ( .)Reich, 1998: 25يقــوم خطــاب اإلرهابييــن علــى
االســتقطاب واالســتبداد .إنــه خطــاب (نحــن ضــد الـــ هــم) ،حيــث ال توجــد ظــال رماديــة .إنهــم يــرون أن
اآلخــر (الـــ هــم) ،أصــل الشــر ،وينظــرون إلــى أنفســهم( ،الـــ نحــن) بوصفهــم مناضليــن مــن أجــل الحريــة،
فاآلخــر هــو مصــدر مشــكالتهم وف ًقــا لمنطقهــم النفســي الخــاص ،ولهــذا الســبب يجــب تدميــره (Ibid:
 .)26هــذا الخطــاب مدفــوع ببحــث اإلرهابييــن عــن الهويــة ،مــا يســاعد فــي تفســير انضمامهــم إلــى حيــاة
اإلرهــاب.
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 4.1فرضية العدوان النرجسي

فرضيــة النرجســية العدوانيــة هــي نهــج يأخــذ فــي الحســبان الرفاهيــة العقليــة لإلرهابييــن منــذ التطــور
المبكــر لســلوكهم .فــي األســاس« ،إذا لــم يتــم تحييــد النرجســية األوليــة فــي شــكل (الــذات العظيمــة)((( عــن
طريــق التجربــة الواقعيــة ،فــإن هــذا ينتــج أفــرا ًدا معت ّلــن اجتامع ًيــا ومتعجرفــن ويفتقــرون إىل ســمة احــرام
اآلخريــن» .ينتــج عــن هــذا حالــة مــن اهلزيمــة النرجســية التــي يمكــن أن تــؤدي إىل ردة فعــل مــن الغضــب،
والرغبــة يف تدمــر مصــدر األذى النرجــي( ، )Hudson, 1999: 20وكمظهــر مــن مظاهــر الغضــب النرجيس،
حيــدث اإلرهــاب يف ســياق األذى النرجــي ،حيــث يكــون اإلرهــاب حماولــة للحصــول عــى الســلطة أو احلفاظ
عليهــا عــن طريــق التهديــد (.)Ibid

هنــاك ســمة شــخصية لألشــخاص الذيــن ينجذبــون إلــى اإلرهــاب وهــي «االعتمــاد علــى اآلليــات
النفســية لـــ «التخــارج» و«االنقســام» ( ،)Ibid: 21وهــذه اآلليــات النفســية موجــودة فــي األفــراد الذيــن يعانون
النرجســية أو اضطرابــات الشــخصية الحد ّيــة ،والتــي تســاهم ،بشــكل كبيــر ،فــي توحيــد األســلوب الخطابــي
لإلرهابييــن ومنطقهــم النفســي الخــاص (.)Ibid
يوضــح بوســت  tsoPأن «االنقســام» آليــة مميــزة لألفــراد الذيــن يتشــكل نمــو شــخصيتهم مــن خــال
فهمــا
نــوع معيــن مــن الضــرر النفســي (اإلصابــة النرجســية) أثنــاء الطفولــة .هــؤالء األفــراد الذيــن يعانــون ً
تحمــل الجوانــب الســيئة ألنفســهم وبيئتهــم ودمجهــا مــع األشــياء الجيــدة فــي
متأ ّذ ًيــا للــذات قــد فشــلوا فــي ّ
كل واقعــي .بمعنــى آخــر ،فشــلوا فــي دمــج األجــزاء الجيــدة والســيئة مــن الــذات ،وبـ ً
ٍّ
ـدل مــن ذلــك قامــوا
بتقســيم الخيــر والشــر إلــى «أنــا» و «لســت أنــا» (.)Post, 1986:678

الفــرد الــذي يتمتــع بهــذه الشــخصية يجعــل «ذاتــه العظيمــة» مثاليــة ،وينســب كل الضعــف المكــروه إلــى
اآلخريــن .إنهــم يعتمــدون اعتمــا ًدا كبيـ ًـرا علــى آليــات االنقســام والتخــارج ،ويتطلعــون إلــى الخــارج بح ًثا عن
مصــدر الصعوبــات ،وبالتالــي فهــم فــي حاجــة إلــى عــدو خارجــي يلومونــه ،وهــذا يعكــس اآلليــة المهيمنــة
للكاريزمــا المدمــرة التــي ال تســتطيع مواجهــة العيــوب الذاتيــة .هــؤالء األفــراد ،مثــل هتلــر ،يحتاجــون إلــى
عــدو خارجــي يلومونــه ويهاجمونــه بســبب عيوبــه وضعفــه ( .)Ibid: 681هــذا البيــان :ليــس نحــن  -بــل هــم؛
ـيرا نفسـ ًيا لمــا حــدث مــن خطــأ فــي حياتهــم.
هــم ســبب مشــكالتنا ،يقــدم تفسـ ً
تشــير البيانــات التــي تــم اختبارهــا مــن قبــل بوســت ( ،)Post, 1986بمــا فــي ذلــك البيانــات الخاصــة
بإرهابيــي ألمانيــا الغربيــة ،إلــى أنهــم يتميــزون بجــروح نرجســية واعتمــاد مســيطر علــى اآلليــة النفســية
لالنقســام والتخــارج ( .)Reich, 1998:29إنهــم إرهابيــون لديهــم صــراع حــاد خاصــة مــع اآلبــاء ،وفــي
الوقــت نفســه يظهــر أنهــم فشــلوا علــى الصعيديــن التعليمــي والمهنــي فــي حياتهــم .وبالتالــي ،فهــم ينجذبــون
إلــى الجماعــات اإلرهابيــة التــي لديهــا وجهــات نظــر علــى أســاس «نحــن» فــي مقابــل «هــم» .لكــن يبــدو
أن هــذه الدراســة تتناقــض مــع العــدد المتزايــد لإلرهابييــن المهنييــن المتعلميــن جيــدً ا ،مثــل المهندســين
والفيزيائييــن والكيميائييــن ،كمــا كان الحــال مــع أوم شــينريكيو ،Aum Shinrikyoحيــث كان جميــع األعضــاء
تقري ًبــا محترفيــن متعلميــن (.)Hudson, 1999:21
(((

ُوصــف الــذات العظيمــة كتكويــن نرجســي طبيعــي .تعتبــر وف ًقــا لـــ ) Kohut (1971جــز ًءا طبيع ًيــا مــن العمليــة
التطوريــة للبنيــة الذاتيــة أو بنيــة األنــا الواقعيــة .تحــدث الــذات العظيمــة عندمــا يضـ ّـل هــذا األخيــر ،مــا ينتــج
عنــه انقســامات رأســية بيــن «أنــا عظيــم» و«أنــا بائــس» مــع القليــل جــدً ا مــن التواصــل بينهمــا مــن شــأنه أن
يحــدث اضطرا ًبــا نرجســ ًيا ).(Klein, 1987: 222
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(((
ـرا أن الســلوك اإلرهــايب
طــور شــاو  )1986:365( Shawمــا أســماه «نمــوذج المســار الشــخصي»  ،معتـ ً
هــو نتيجــة إلصابــات نرجســية مل يتــم حلهــا ونكســات شــخصية مؤملــة ،مــا يتســبب يف إصابــة األفــراد بجــروح
نفســية عميقــة تفــر ســبب انخراطهــم يف أعــال إرهابيــة ،يمكــن عزوهــا إىل املعانــاة مــن األرضار املبكــرة
التــي حلقــت بتقديــر الــذات واهلويــة املضطربــة وعــدم القــدرة عــى التعامــل مــع اإلحباطــات الكبــرة يف احليــاة
( .)Arena & Arrigo, 2005:486يف هــذا الصــدد ،أشــار  )1984( tsoPإىل أن احلاجــة األساســية للفــرد إىل
االنتــاء إىل مجاعــة إرهابيــة هــي نتيجــة هلويــة نفســية اجتامعيــة غــر مكتملــة أو جمــزأة.

 4.2فرضية العدوان واإلحباط

هنــاك أســباب كامنــة وراء أشــكال اإلرهــاب وأعمــال العنــف ،وهــي البــؤس واإلحبــاط والشــعور بالظلــم
واليــأس ،مــا يدفــع بعــض األفــراد للجــوء إلــى اإلرهــاب إلحــداث تغييــرات جذريــة (Yahya al-Faqi,
 .)1993تتبنــى روس حجــة بعــض العلمــاء بــأن اإلرهــاب يمكــن أن يكــون ســببه اإلحبــاط .يجادلــون بــأن
بعــض اإلحبــاط يمكــن أن يظهــر أو يعبــر عــن نفســه بصيغــة العــدوان ،وســيعتمد اإلحبــاط علــى عــدم الرضــا
المتراكــم والمظالــم .يتســبب العــدوان واإلحبــاط فــي قيــام األفــراد بالهجوم علــى أهــداف إحباطهم بأنفســهم.
يعانــي العديــد مــن اإلرهابييــن اإلحبــاط والحاجــة إلــى تعويــض نقــص المعنــى فــي حياتهــم المهنيــة الســابقة
أو الرغبــة فــي تعديــل أو معالجــة المظالــم التــي يحملهــا اآلخــرون ( .)89-Ross, 2006: 83قد تكــون فكرة
العدالــة أو اإلنصــاف أكثــر ارتبا ًطــا بالمواقــف تجــاه العنــف واإلرهــاب مــن الشــعور بالحرمــان االقتصــادي
( .)Crenshaw, 1981:383كرينشــو تعنــي أن الظلــم الملحــوظ الكامــن وراء الحرمــان هــو الــذي يســبب
الغضــب واإلحبــاط لإلرهابييــن ،ويجــب أن ُيلقــى حــدوث اإلرهــاب علــى عاتــق الحكومــات التــي تتحمــل
المســؤولية عــن مظالــم ومعانــاة النــاس.
يمكــن مالحظــة ذلــك فــي عهــد روســيا القيصريــة عــام  ،1870حيــث لــم يجــد الطــاب الشــباب
والمتحمســون طريقــة أخــرى ســوى إلقــاء القنابــل لتغييــر الوضــع السياســي .وفــي ألمانيــا مــا بعــد الحــرب،
قامــت الحكومــة الوحشــية التــي لــم ترغــب فــي االســتماع بضــرب احتجاجــات جيــل الشــباب المحبــط .مــن
هــذا اإلحبــاطُ ،ولــد فصيــل الجيــش األحمــر ،بالتــوازي مــع المنظمــات اإلرهابيــة األلمانيــة الغربيــة التــي
كانــت مــأوى لألفــراد المحبطيــن الذيــن رفضــوا االستســام (.)Kumm, 2003:25

 4.3الهوية السلبية

وف ًقــا لنظريــة إريكســون فــي تكويــن الهويــة ،وال سـ ّيما مفهومــه عــن «الهويــة الســلبية»((( ،يــرى كنوتســون
( )1981أنــه فــي حــال حــدوث أزمــات متفاقمــة ،قــد ييــأس الفــرد مــن القــدرة علــى احتــواء هــذه العناصــر
(((

(((
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يشــير «نمــوذج المســار الشــخصي» إلــى أن اإلرهابييــن يأتــون مــن مجموعــة مختــارة مــن الســكان المعرضيــن
مبكــرا فــي تقديرهــم واحترامهــم لذاتهــم [ ]...الحاجــة األساســية إلــى
ضــررا
للخطــر ،والذيــن يعانــون
ً
ً
االنتمــاء إلــى جماعــة إرهابيــة هــي نتيجــة لهويــة نفســية اجتماعيــة غيــر مكتملــة أو مجــزأة (Shaw, 1986:
).365
تنص«الهويــة الســلبية» وف ًقــا لـــ ) Erikson (1975علــى أن «كل شــخص وكل مجموعــة تحمــل هويــة ســلبية
كمجمــوع لــكل تلــك الهويــات وشــظايا الهويــة التــي يجــب علــى الفــرد أن يغمرهــا فــي نفســه لكونهــا
غيــر مرغــوب فيهــا أو ال يمكــن التوفيــق بينهــا أو بســبب مــا تعلمــه مــن مجموعتــه أن يعتبرهــا عالمــة علــى
(االختــاف القاتــل فــي دور الجنــس أو العــرق ،فــي الطبقــة أو الديــن)».

ّ
دراسات محكمة
صناعة االرهاب -العوامل التفسيرية إلرهاب الدولة والجماعات واألفراد

الســلبية فــي هويــة إيجابيــة .يقتــرح أن اإلرهابــي السياســي يتخــذ بوعــي هويــة ســلبية .يعطــي مثـ ً
ـال إلرهابــي
كرواتــي ينتمــي إلــى أقليــة عرقيــة مضطهــدة أصيــب بخيبــة أمــل بســبب فشــل طموحــه فــي الحصــول علــى
تعليــم جامعــي ،ونتيجــة لذلــك اتخــذ هويــة ســلبية مــن خــال تحولــه إلــى إرهابــي (.)Hudson, 1999:20
يعتقــد كنوتســون أن اإلرهابييــن ينخرطــون فــي اإلرهــاب نتيجــة مشــاعر الغضــب والعجــز بســبب عــدم
وجــود بدائــل ،والتــي يبــدو أنهــا تتزامــن مــع فرضيــة اإلحبــاط والعــدوان .أبــو نضــال ،علــى ســبيل المثــال،
ـادرا علــى تجنيــد الشــباب المغتربيــن والفقــراء وغيــر المتعلميــن الذيــن يســعدهم أن يكونــوا قادريــن
كان قـ ً
علــى التعريــف عــن أنفســهم بكونهــم ضمــن مجموعــة يقودهــا شــخصية معروفــة ،لكــن غامضــة (Hudson,
.)1999:25
وتدفــع الهويــة الســلبية هــؤالء األفــراد إلــى التحــول باتجــاه الحصــول علــى الهويــة الجماعيــة للجماعــات
اإلرهابيــة والمتطرفــة مــن أجــل اختبــار الهــدف والمعنــى فــي حياتهــم .أثبتــت دراســة مبنيــة علــى فحــص
اإلرهابييــن المســجونين أن األفــراد يتبنــون الهويــة الســلبية عندمــا يدركــون أنهــم يعيشــون في مجتمــع مهمش،
فهــم يعيشــون علــى هامــش المجتمــع مــن دون أي دعــم ،وفــي الوقــت نفســه يشــعرون أنهــم محرومــون مــن
أن يكونــوا أعضــاء فــي مجتمعهــم ( .)Arena and Arrigo, 2005:486يقــدم كرينشــو )1986( Crenshaw
ـيرا إلــى أن األفــراد ينجذبــون إلــى المنظمــات اإلرهابيــة أو الحــركات المتطرفــة ألنهــم
ـتنتاجا مشـ ً
اسـ ً
ـابها ،مشـ ً
يفتقــرون إلــى إحســاس قــوي بالهويــة ،ويجــدون الراحــة فــي العقيــدة االســتبدادية للمنظمــة .األمــر نفســه
ينطبــق علــى بوســت  Postالــذي وجــد أن هــؤالء اإلرهابييــن يعانــون تشــظي الهويــة النفســية واالجتماعيــة،
وأن العنــف السياســي مدفــوع ببحــث الفــرد عــن الهويــة (المرجــع نفســه.)488 :

 4.4أزمة الهوية واكتساب القوة

ـما عنــد األفــراد
دورا حاسـ ً
تــؤدي أزمــة الهويــة ،أي الفشــل فــي تحقيــق هويــة األنــا خــال فتــرة المراهقــةً ،
فــي إيجــاد طريقهــم إلــى مجموعــة إرهابيــة .إن فقــدان الهويــة وضــرورة االنتمــاء يدفعــان معظــم األفــراد
لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة واإلرهابيــة .تمنحهــم هــذه المجموعــات ألول مــرة الشــعور باالنتمــاء
والشــعور باألهميــة ( .)Hudson,1999:35; Reich,1998:31غال ًبــا مــا توفــر العضويــة فــي جماعــة إرهابية
إحساســا بالهويــة والمعنــى واالنتمــاء والموافقــة االجتماعيــة لألفــراد الذيــن يعانــون فقدا ًنــا أو اضطرا ًبــا فــي
ً
الهويــة .إنهــم علــى وجــه الخصــوص شــباب معزولــون ومنفصلــون يعيشــون علــى هامــش المجتمــع .لذلك،
دورا تقليد ًيــا فــي المجتمــع،
فــإن هــذه الجماعــات اإلرهابيــة توفــر لهــم الهويــة واألهميــة الذاتيــة ،وتحقــق ً
دورا ســلب ًيا تعويض ًيــا عــن خســائرهم الماضيــة كأفــراد .وبالتالــي ،فــإن الهويــة اإلرهابيــة هــي حـ ٌّـل
وإن كان ً
لجميــع حاجاتهــم الشــخصية الملحــة التــي يعانونهــا (Shaw,1986:366; Borum, ;Hudson,1999:13
 .)2004:25هــذا هــو الســبب فــي أن اإلرهابييــن الذيــن يأتــي إحساســهم الوحيــد بأهميتهــم مــن كونهــم
إرهابييــن ال يمكنهــم التخلــي عــن الجماعــات اإلرهابيــة أو االنســحاب منهــا ،ألنهــم بذلــك ســيفقدون ســبب
وجودهــم (.)Reich, 1998:38
لــذا ،فــي مــا يتعلــق باألصوليــة الدينيــة ،خاصــة األصوليــة اإلســامية ،فهــي أكثــر مــن تمــرد للشــباب
المحاصريــن بيــن الماضــي التقليــدي والتعليــم الغربــي العلمانــي ( .)Hudson, 1999:42غال ًبــا مــا يــؤدي
الوقــوع بيــن ثقافــة إســامية توفــر القيــم األخالقيــة والرضــا الروحــي وثقافــة غربيــة حديثــة توفــر الوصــول
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إلــى التحســين المــادي ،إلــى القلــق والعزلــة واالرتبــاك ،وقــد تــؤدي هــذه بأصحابهــا إلــى الوصــول إلــى
طريــق الجماعــات اإلرهابيــة.

الدوافــع االجتماعية-النفســية للمنظريــن الفوضوييــن واالنفصالييــن العرقييــن مختلفــة تما ًمــا :األول مصمم
علــى تدميــر مجتمعــه ،عالــم آبائــه الذيــن يمثلــون النظــام والمؤسســة؛ والثانــي يحمــل رســالة آبائــه .لكــن
فعــل االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة يمثــل محاولــة لترســيخ هويــة نفســية مضطربــة ومشــتتة لحــل االنقســام
والتوحــد مــع الــذات ،ومــع المجتمــع ،واألهــم تحقيــق االنتمــاء .واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى الجماعــات
اإلرهابيــة فــي الشــرق األوســط ،حيــث ينحــدر أعضاؤهــا مــن هوامــش المجتمــع ،ويســاهم االنتمــاء إلــى
هــذه الجماعــات اإلرهابيــة فــي ترســيخ الهويــة النفســية فــي زمــن عــدم االســتقرار المجتمعــي (Reich,
.)Hudson, 1999:28 ;31-1998:30

 4.5الخصائص الشخصية

لمــاذا يقـ ِّـرر بعــض األفــراد االنفصــال عــن المجتمــع والبــدء بالســير فــي طريــق اإلرهــاب؟ هــل يشــترك
اإلرهابيــون فــي ســمات أو خصائــص مشــتركة؟ هــل هنــاك شــخصية إرهابيــة؟

وف ًقــا لـــ روس ،فقــد بذلــت محــاوالت لمعرفــة خصائــص النــاس التــي يمكــن أن تفســر ســبب تحولهــم
إلــى إرهابييــن .االفتــراض األساســي هنــا هــو أن بعــض الســمات تجعــل الفــرد ميـ ً
ـال للقيــام بأعمــال إرهابيــة
ـروزا ،مــن األكثــر
أو االنضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة .فيمــا يلــي مجموعــة مختــارة مــن الخصائــص األكثــر بـ ً
أهميــة إلــى األقــل أهميــة :االغتــراب ،والرغبــة الجامحــة فــي المخاطــرة ،واالنبســاط الشــديد (التح ّفــز
الشــديد) ،والتركيــز علــى الــذات ،واالفتقــار الملحــوظ للرجولــة ،ومناهضــة االســتبداد ،والشــعور بالذنــب،
واالكتئــاب ،والعــداء ،والخــوف (.)Ross, 2006: 87

 4.6الحاجات والمكافآت النفسية

يمكــن لحيــاة اإلرهــاب أن تلبــي حاجــات مثــل الدعــم والموافقــة مــن األعضــاء اآلخريــن فــي الجماعــات
اإلرهابيــة ،وفــرص العنــف ،ويمكــن للفــرد الحصــول علــى الثــروة والســلطة والهيبــة واالمتيــاز .كل هــذه
األشــياء يمكــن أن تكــون جذابــة للشــباب الذيــن يأتــون مــن خلفيــات فقيــرة لالنضمــام إلــى الجماعــات
اإلرهابيــة .ويمكــن أن توفــر مكافــآت االنضمــام فرصــة للشــهرة العالميــة وتجميــع الثــروة ،وطريقــة إلظهــار
شــجاعة الفــرد وحتــى وســيلة لتحســين الحيــاة ،وفرصــة للتألــق (.)Reich, 1998:271

 4.7االنتقام

إن الكراهيــة والرغبــة فــي االنتقــام مــن أعمــال القمــع مــن ســمات مشــاعر ودوافــع العديــد مــن اإلرهابييــن
( .)Schmid 2007, 26والنتيجــة الخطــرة لذلــك هــي أن المســتويات العاليــة مــن العنــف فــي المجتمــع قــد
تكــون دائمــة .وهــذا يعنــي أنــه إذا تمــت تربيــة األطفــال اجتماع ًيــا علــى الكراهيــة وأنمــاط العنــف ،كمــا هــو
الحــال فــي أيرلنــدا الشــمالية والتاميــل ،فــإن الســلوكيات المدمــرة تصبــح جــز ًءا مــن النســيج االجتماعــي،
وتنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل مــن خــال العائلــة والمدرســة والديــن .وبالتالــي ،قــد تصبــح الهجمــات
اإلرهابيــة علــى المدنييــن روتينيــة ومألوفــة بدافــع االنتقــام والكراهيــة (Reich, 1998: 256; Hudson,
 .)199: 28, 33إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تجربــة التعذيــب التــي يتعــرض لهــا األفــراد مــن قبــل األنظمــة
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الديكتاتوريــة المحليــة والممارســات الالإنســانية فــي الســجون السياســية يمكــن أن تخلــق مشــاعر انتقاميــة
شــديدة (.)Schmid, 207: 16

 -5العوامل الدينية
خــال التســعينيات ،يمكــن للمــرء أن يالحــظ ظهــور اتجــاه جديــد :األصوليــون الدينيــون والجماعــات
الدينيــة الجديــدة التــي تتبنــى خطــاب إرهــاب الدمــار الشــامل .هــذا اإلرهــاب الدينــي لــه أهــداف سياســية،
لكنــه مصمــم لخدمــة أهــداف دينيــة بالدرجــة األولــى .إنــه يســتخدم آليــة اإلرهــاب ســع ًيا للدعايــة لقضيتهــم،
وللحصــول علــى االعتــراف بهــذه القضيــة علــى أنهــا عادلــة ،وبالتالــي إحــداث أو إقامــة نظــام دينــي
مطهــر ومتجــدد ( .)Reich, 1998: 264وهــذا يبــدو أنــه عــودة بمقــدار دائــرة كاملــة
واجتماعــي جديــدَّ ،
إلــى بدايــات تاريــخ اإلرهــاب ،فــي تلــك الزاويــة المضطربــة مــن العالــم عندمــا بــدأ المتطرفــون Zealots
منــذ ألفــي عــام .يــرى اإلرهــاب الدينــي العنــف واج ًبــا إله ًيــا ،ويــرى اإلرهابيــون الدينيــون أن اســتخدامهم
للعنــف مبــرر مــن قبــل قــوة أعلــى تفــرض عقوبــات غيــر محــدودة تقري ًبــا مــن العنــف ضــد أهــداف مفتوحــة
(.)Parker, 2006: 361

ومــن األمثلــة علــى هــذا اإلرهــاب شــبكة القاعــدة التــي يتزعمهــا أســامة بــن الدن ،ومنظمــة حمــاس
اإلســامية الســنية الفلســطينية ،وجماعــة حــزب اللــه الشــيعية اللبنانيــة ،والجماعــات اليهوديــة المتطرفــة
المنتميــة إلــى الحاخــام الراحــل مئيــر كاهانــا ،والجماعــات العنصريــة األميركيــة البيضــاء ،طائفة أوم شــنريكيو
 Aum Shinrikyoفــي اليابــان (المرجــع نفســه) .أخطــر أنــواع هــذا اإلرهــاب هــو األصوليــة اإلســامية ،أي
اإلحيــاء اإلســامي الراديكالــي الــذي يــؤدي إلــى ظهــور أيديولوجيــة ســلفية عالميــة مدفوعــة بالضــرورات
الدينيــة ،وتقســم العالــم بشــكل مبســط إلــى «هــم» و«نحــن» (.)Hudson, 1999: 1,6

 5.1المظالم التي تؤدي إلى الجهاد

المظالــم السياســية واالقتصاديــة هــي األســباب األساســية أو المحفــزات لألفــراد لالنضمام إلــى اإلرهاب،
ويصبــح الديــن وســيلة أو أداة لتعبئــة األفــراد .يلجــأ األفــراد إلــى الديــن خاصــة فــي األوقــات واألماكــن التــي
تعانــي فيهــا المجتمعــات مــن عــدم اليقيــن ،وتتعــرض لصدمــات نفســية مــن جــراء العنــف ،وبالتالــي يبحثــون
عــن الراحــة والســام واألمــان مــن خــال الديــن ( .)Schmid, 2007:21, 27بينمــا يســعى البعــض إلــى
الســام والشــراكة فــي الديــن؛ يقــوم اآلخــرون بإســاءة اســتخدام الديــن لتجنيــد األفــراد الضعفــاء وتلقينهــم
أفكارهــم المتطرفــة لتنفيــذ مشــاريع عنيفــة وتحقيــق مصالــح معينــة .هــذا مــا يعنيــه فريدريــك جيمســون
( )301:2002عندمــا صــرح بــأن دور الديــن فــي المجتمــع اليــوم مبالــغ فيــه ،ويقتــرح أن «الديــن اليــوم هــو
دائمــا كذلــك» .تنكــر هــذه الحجــة
ح ًقــا سياســة تحــت اســم مختلــف [ ]...فــي الواقــع ،ربمــا كان الديــن ً
الوجــود الجوهــري الســامي للديــن وهدفــه اإلنســاني ،وهــو البحــث عــن جــذور ومعانــي البشــرية ،وأن
أيضــا ،وأنــه ال يمكــن فصــل الديــن عــن المجــاالت
جميــع األديــان تقري ًبــا تحتــوي عنصــر عنــف شــديد ً
األخــرى للحيــاة البشــرية مثــل السياســة والثقافــة (.)Coetzee, 2010: 2

غال ًبــا مــا ترتبــط مظالــم االغتــراب واإلذالل والتهميــش بالتعصــب الدينــي ألنهــا تجعــل المــوت والجنــة
دائمــا متطوعــون لالستشــهاد بســبب االعتقــاد بأنــه مــن األفضــل المــوت فــي القتــال
أكثــر جاذبيــة :هنــاك ً
بـ ً
ـدل مــن العيــش مــن دون أمــل (.)Stern, 2003: 38

101

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

تظهــر دراســة إحصائيــة أن المتطرفيــن الدينييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم لديهــم هــذه المظالــم المشــتركة.
إن شــكوى القاعــدة مــن النظــام العالمــي الجديــد تشــبه تلــك الجماعــات الدينيــة فــي الواليــات المتحــدة
التــي تقاتــل هــذا العالــم الجديــد القائــم علــى اإلنســانية والماديــة .يعتقــد التطــرف الدينــي فــي الواليــات
المتحــدة أن اســتئصال وتطهيــر العالــم مــن اليهــود والســود والمخطئيــن سيســهالن نهايــة العالــم وعــودة
المســيح ،بينمــا تنظــر القاعــدة إلــى هــذا النظــام العالمــي الجديــد بقواتــه الغربيــة التــي توظــف مؤسســات
دوليــة مثــل األمــم المتحــدة .والشــركات متعــددة الجنســيات كأســلحة فــي «حملتهــا الصليبيــة الجديــدة»
للســيطرة علــى العالــم اإلســامي .إنهــم يعتبــرون هــذا النظــام العالمــي الجديــد مهينًــا للمســلمين كمــا عبــر
أيمــن الظواهــري (.)Ibid: introduction

يــرى المتدينــون المتطرفــون أنفســهم تحــت هجــوم القيــم الغربيــة ،مثــل العلمانيــة والتركيــز علــى
الحريــات الفرديــة .ويتهمــون «الصليبييــن الجــدد» بنشــر «الفجــور» تحــت شــعارات التقــدم واإلصــاح
والتحريــر .إضافــة إلــى ذلــك ،يــرون أن طريقــة الحيــاة األميركيــة ،بماديتهــا وفردانيتهــا وعلمانيتهــا ،مدفوعــة
مــن الشــيطان والشــر كتهديــد للبشــر .بمعنــى آخــر ،التطــرف الدينــي ،مثــل شــبكة القاعــدة ،يتحــدى العلمنــة
تمايــزا.
بوصفهــا
ً

يأخــذ هــذا التمايــز شــكل ثنائيــة الــذات واآلخــر ،وفيــه يخلــق اإلســام اإلحيائــي الراديكالــي هويتــه مــن
خــال وصــف العالــم الغربــي بأنــه مــن صــور «الجاهليــة»؛ حالــة البربريــة الوثنيــة التــي ترغــب فــي فــرض
فســادها علــى اإلســام مــن خــال قوتهــا المتفوقــة .إن صــور الشــرور هــذه هــي أدوات دعائيــة فعالــة لتعبئــة
األعضــاء الجــدد ،الذيــن يدعمــون خطــاب العنــف والحــرب المقدســة ضــد الجاهليــة الحديثــة ،حيــث
تحكــم الشــريعة بشــكل غيــر كاف والديــن محصــور فــي المجــال الخــاص (.)Philpott, 2002:68- 87
أساســا للشــرعية
بعبــارة أخــرى ،يريــدون إعطــاء الديمقراطيــة الغربيــة ُبعــدً ا إســام ًيا ،واســتخدام الشــريعة ً
السياســية.
يســتغل اإلرهــاب الدينــي مشــاعر االغتــراب واإلذالل والحرمــان وفقــدان الهويــة التــي تنتــج عــن الظروف
االقتصاديــة والسياســية ،لخلــق مقاتليــن مقدســين مــن األفــراد .علــى ســبيل المثــال ،انتشــرت طائفــة أوم
شــنريكيو  Aum Shinrikyoالدينيــة بعــد ســقوط جــدار برليــن وانهيــار االتحــاد الســوفياتي مــن خــال تجنيــد
أفــراد ســعوا وراء معنــى فــي الحيــاة .معظــم أعضــاء حمــاس هــم مــن الشــباب المســلمين ،الذيــن يشــعرون
أنهــم تقطعــت بهــم الســبل فــي عالــم تفــكك فيــه المجتمــع القديــم ،وأبعدهــم العالــم المعولــم الجديــد،
ولذلــك فهــم يبحثــون عــن المعنــى مــن خــال الديــن (.)Kumm, 2003: 212,255

 5.2الجهاد اإلسالمي الموجه الذي يتبنى أيديولوجية دينية متطرفة

أحــد األســباب الحاســمة وراء اعتنــاق األفــراد لإلرهــاب واالنضمــام إلــى الجماعــات اإلرهابيــة هــو أنهــم
يؤمنــون بفكــر الجهــاد اإلســامي المتجــذر فــي أيديولوجيــة القاعــدة التــي تســتخدم الديــن داف ًعــا لتحقيــق
أهــداف سياســية .تــم التعبيــر عــن أيديولوجيــة القاعــدة فــي إعــان الجبهــة اإلســامية العالميــة للجهــاد ضــد
اليهــود والصليبييــن ( .)World Islamic Front Statement,1998هــذه األيديولوجيــة مدفوعــة بالوجــود
األميركــي فــي األماكــن المقدســة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والعــدوان األميركــي علــى الشــعب
العراقــي ،واالحتــال اإلســرائيلي للقــدس .وتعتبــر هــذه الجرائــم المزعومــة إعال ًنــا أميرك ًيــا للحــرب علــى
اللــه ورســوله وعلــى كل المســلمينُ .ينظــر إلــى هــذه الدوافــع علــى أنهــا تتويــج لقــرون مــن إذالل المســلمين
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علــى أيــدي غيــر المســلمين .لذلــك يجــب أن يشــارك جميــع المســلمين فــي حــرب مقدســة ضــد التحالــف
الصليبــي الصهيونــي ،وبالتالــي فإنهــم مطالبــون بقتــل األميركييــن وحلفائهــم ،بمــن فيهــم المدنيــون وغيــر
المقاتليــن ،بــكل الوســائل المتاحــة كلمــا ســنحت الفرصــة (.)World Islamic Front Statement, 1998

أيضــا مهاجمــة وإســقاط األنظمــة فــي العالــم اإلســامي التــي ال تحكــم
إلــى جانــب ذلــك ،تريــد القاعــدة ً
وفــق الشــريعة رســم ًيا .وهــي تعتقــد أن معظــم األنظمــة اإلســامية ،بمــا فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية،
فاســدة ومتعاونــة مــع الغــرب ،وبالتالــي يمكــن عدّ هــا أهدا ًفــا مشــروعة.

الهــدف النهائــي لهــذه األيديولوجيــة هــو توســيع األمــة اإلســامية ،التــي يجــب أن تحكمهــا الشــريعة
اإلســامية الصارمــة ،إلعــادة الخالفــة فــي النهايــة والوصــول إلــى دولة إســامية واحــدة وموحــدة (Mannes,
) .2004: 17وانســجا ًما مــع هــذه األيديولوجيــة ،أصــدر أســامة بــن الدن إعــان الحــرب علــى الواليــات
المتحــدة الحتاللهــا المكانيــن المقدســين فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،مــا أســفر عــن الهجمــات
اإلرهابيــة فــي  11ســبتمبر .2001
وكان هــذا الهجــوم حر ًبــا علــى الوجــود األميركــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ غــزو العــراق
عــام  .)Osama bin Laden, 1996( 1991وأعــرب فــي تصريحــه عــن واجــب فــردي علــى كل مســلم أن
يقتــل األميركييــن وحلفاءهــم متــى وأينمــا كان ذلــك ممكنًــا ،لتحريــر المســجد األقصــى والمســجد الحــرام
فــي مكــة ،وطــرد الوجــود الغربــي مــن العالــم اإلســامي .بالنظــر إلــى أن الكثيــر مــن النــاس عانــوا ،وال
يزالــون ،مــن الوجــود األميركــي فــي الشــرق األوســط ،إضافــة إلــى األنظمــة الحاليــة التــي تتآمــر معهــا ،فربمــا
ال يكــون غري ًبــا أن تجــد هــذه األيديولوجيــة بعــض الصــدى.
يمكــن أن يســاهم الديــن فــي ثقافــة العنــف ،حيــث يصبــح العنف ســمة مميــزة لهويــة األفــراد والجماعات.
ـوع مــن الضرائــب المدفوعــة لمعالجة
علــى ســبيل المثــال ،تــرى القاعــدة أن المشــاركة فــي العنــف اإلرهابي نـ ٌ
المظالــم الجماعيــة التــي عانــى منهــا المســلمون نتيجــة الغــرب وسياســته ( .)Stern, 2003: 4وبحســب
رمــزي بــن الشــيبة ،منســق هجمــات ســبتمبر علــى الواليــات المتحــدة فــي  11أيلــول /ســبتمبر ،فــإن العنــف
هــو الضريبــة التــي يجــب علــى كل مســلم دفعهــا «لكســب الســلطة علــى األرض» .ويقــول« :ال بــدّ مــن دفــع
ثمــن الجنــة ،فــإن ســلعة اللــه غاليــة ،غاليــة جــدً ا .ال تكتســب بالراحــة ،بــل يجــب أن يكــون الثمــن بالــدم
واألطــراف الممزقــة» ( .)Ibidوهــذا يعنــي أن واجــب الجهــاد األخالقــي ال يقـ ّـل أهميــة عــن واجبــات الصــاة
والصدقــة الواقعــة علــى كل مســلم ،ويحــث جميــع المســلمين علــى الجهــاد باســم اللــه ،بدعــوى أن الذيــن
تركــوا هــذا الواجــب ينتظرهــم عــذاب إلهــي .بينمــا الوعــد بالمكافــآت الســماوية ألولئــك الذيــن يشــاركون
فــي العنــف اإلرهابــي.

 5.3التلقين

ـما فــي تلقيــن أيديولوجيــة إســامية متطرفــة قائمة علــى المعتقدات
دورا حاسـ ً
تــؤدي المــدارس والمســاجد ً
المتعصبــة التــي ترفــض كل مــا هــو جديــد ،وتعتــز بــكل مــا هــو تقليــدي ،وبذلــك تغلــق عقــول النــاس أمــام
التحديــث والعلمنــة .يحــدث هــذا التلقيــن مــن خــال عمليــة تثقيــف يكــون فيهــا الشــخص مقتن ًعــا بأهميــة
القضيــة أو الهــدف والوســائل الالزمــة لتنفيــذ هــذا الهــدف .النــوع الثانــي مــن التلقيــن هــو اإلقنــاع الموجــه
نحــو الرســالة وإغــراء األفــراد المســتهدفين باالنتحــار .عــادة مــا يقــود هــذه العمليــة قائد عســكري أو سياســي
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أو دينــي ذو شــخصية كاريزميــة (.)Reich, 1998: 199; Kumm 2003: 245

تحــدث عمليــة التلقيــن بشــكل عــام فــي ســن مبكــرة ،وتغــرس فــي األفــراد أهميــة العالــم الروحــي والحياة
بعــد المــوت :يجتمــع هــذان االثنــان إلقنــاع الفــرد باألهميــة الروحيــة للتبــرع بحياتــه للحــرب المقدســة مــن
ـما فــي تجنيــد األفــراد فــي الجماعــات الدينيــة
دورا حاسـ ً
خــال االستشــهاد .يــؤدي هــذا النــوع مــن التلقيــن ً
المتطرفة.

ويعــدّ االستشــهاد الفعــل النهائــي للبطولــة والعبــادة ،وفــي الوقــت نفســه يوفــر الهــروب مــن معضــات
الحيــاة ،خاصــة ألولئــك الذيــن يشــعرون بالغربــة واليــأس واإلذالل ( .)stern, 2003:6بعبــارة أخــرى ،ينتــج
الحرمــان االقتصــادي والنفســي شــخصيات ذات نزعــة عدوانيــة ضــد اآلخريــن .هــذا مــا يقولــه حســن نصــر
اللــه ،زعيــم حــزب اللــه اللبنانــي ،عــن الفلســطينيين الذيــن ولــدوا فــي األراضــي المحتلــة ويعانــون اإلذالل
المســتمر مــن جانــب الجيــش اإلســرائيلي والمســتوطنين اليهــود القادريــن علــى أن يعيشــوا حيــاة كريمــة
ومحترمــة ،بينمــا هــم أنفســهم ال يســتطيعون ذلــك .البيئــات القاســية التــي نشــأ فيهــا هــؤالء األفــراد تجردهــم
ً
وبــدل مــن ذلــك تســبب نو ًعــا مــن االفتتــان بالمــوت .وهــو يشــ ِّبه وضعهــم
مــن أملهــم فــي المســتقبل،
بالســاونا :الجــو حــار للغايــة ،لكنــك تعلــم أنــه يوجــد فــي الغرفــة المجــاورة تكييــف هوائــي وكرســي مريــح
ـم مــن الســهل الدخــول إلــى الغرفــة المجــاورة .بهــذه الطريقــة يمكن
وموســيقى كالســيكية وكوكتيــل ،ومــن ثـ ّ
للمــرء أن يشــرح لغربــي كيــف يفكــر الشــهيد (.)Kumm, 2003: 256

الخاتمة
كان هــدف االســتعراض فــي الدراســة تقديــم رؤيــة شــاملة للعوامــل التــي يرتكــز عليهــا اإلرهــاب بعــد
أن اســتفحل أمــره واتخــذ غطــاءات دينيــة ومذهبيــة فــي المجتمعــات العربيــة واإلســامية .فاإلرهابــي حيــن
يمــارس أعمــال العنــف والقتــل والتدميــر يخضــع لعــدة مؤثــرات داخليــة وخارجيــة تســاهم فــي اتخــاذه قــرار
القتــل.

وقــد اســتعرضت فــي البدايــة العامــل السياســي بوصفــه العامــل األســاس فــي تشــكيل البيئــة المعرفيــة
لمعنــى ومفهــوم اإلرهــاب ،بعــد االنفتــاح الكبيــر ودخــول الشــعوب فــي عصــر العولمــة وتحديــات مــا بعــد
الحداثــة بمــا يعــرف بـــ النيوليبراليــة .ثــم من حيــث األهميــة ،كان للعامــل االقتصــادي تأثيــره الخــاص والمهم
فــي تضخيــم الــدور اإلرهابــي ،فقــد ظــل االقتصــاد ،بوصفــه العنصــر األســاس فــي تلبيــة حاجــات األفــراد
رئيســا فــي بــزوغ الثــورات واالحتجاجــات ،ومــن ثــم لديــه القــدرة علــى صناعــة
دورا ً
والمجتمعــات ،يــؤدي ً
اإلرهــاب ضــد األنظمــة واألفــراد ذوي الغنــاء الفاحــش والرأســمالية المتوحشــة ،خاصــة فــي ظــل شــيوع
الفقــر وعــدم العدالــة االجتماعيــة وتوســع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء ،وعــودة نظــام االســتعباد بشــكله
الحديــث فــي العمــل والصناعــة واالنتــاج.

نظــرا إلــى احتوائهــا ،فــي أحاييــن كثيــرة ،علــى دوافــع
وتأتــي الثقافــة المجتمعيــة فــي المرتبــة الثالثــة ً
موروثــة وعــادات متأصلــة فــي التعليــم والمعابــد واإلعــام ،قــد تدعــم التوجهــات اإلرهابيــة ،وتعمــل أحيا ًنــا
علــى تشــريعها دين ًيــا وأخالق ًيــا.
المؤسســة لإلرهــاب ،نظـ ًـرا إلــى ما تشــكله
دورا ال يقــل أهميــة عــن بقيــة العوامــل
ِّ
وتــؤدي العوامــل النفســية ً
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مــن دوافــع كامنــة فــي النفــس البشــرية تجــاه المغايــر ،وتجــاه الثقافــات والحضــارات المختلفة.
وقد انتهت الدراسة إلى أهمية إيالء االهتمام بالقضايا الرئيسة التالية:

-

إعادة دراسة الدين االسالمي وفق التاريخية الزمكانية.

-

تشــجيع ودعــم المبــادرات اإلصالحيــة التــي يقــوم بهــا بعــض المثقفيــن العــرب لتنقيــة التــراث
االســامي مــن العنــف والكراهيــة والتكفيــر.

-

المؤسســة للعنــف ،بمــا فيهــا بعــض النصــوص الدينيــة والفقــه
الحفــر األركيولوجــي للنصــوص الدينيــة
ِّ
اإلســامي المتشــكل خــال التاريــخ اإلســامي.

-

دعــم المؤسســات التعليميــة بمــواد األخــاق وإلغــاء تدريــس األديــان فــي المــدارس ،فــي مقابــل فتــح
البــاب لدراســة مناهــج الفلســفة واألديــان المقارنــة.

-

االهتمــام بشــكل جــدي بالديمقراطيــة والتحــول العلمانــي ودعــم مشــاريع الحكــم الرشــيد وتــداول
الســلطة وبنــاء مؤسســات مجتمــع مدنــي تعنــى بحقــوق اإلنســان والحريــات والمســاواة.

-

ضرورة إنشاء المراكز التنويرية في المجتمعات العربية واالسالمية.

-

تشــجيع المــرأة ودعــم مســاواتها بالرجــل وإلغــاء التشــريعات التــي تتعــارض مــع حقوقهــا وكرامتهــا
وإنســانيتها.

-

احترام الحريات الفردية للمواطنين.

-

تشجيع األطفال على التفكير النقدي وإطالق األسئلة وحماية حقوقهم اإلنسانية.

علــى أن يكــون لجميــع هــذه التوصيــات برامــج عمــل ومتابعــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تتخــذ
طابــع المراقبــة والتنفيــذ بقــوة القانــون الدولــي والدعــم المحلــي للوصــول إلــى صيــغ تعاونيــة تكامليــة
تهــدف إلــى الحــد مــن الظواهــر والممارســات اإلرهابيــة.
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ً
نموذجا
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي ،سورية
سائد شاهين
سائد شاهين

ً
عــددا مــن الدراســات
كاتــب وباحــث ســوري ،يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي ،نشــر
السياســية التــي ُتعنــى بمنطقــة الشــرق األوســط والعالقــات اإلقليميــة والدوليــة ،متعــاون مــع
مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.

ً
أول :مقدمة

ٍ
قــدر مــن
تســعى عــاد ًة حكومــات الــدول وأنظمتهــا التــي هتتــم بتنميــة جمتمعاهتــا ،واحلفــاظ عــى أكــر
حــاالت الســلم األهــي فيهــا ،إىل إشــاعة االســتقرار مــن النواحــي السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة كافــ ًة ،إذ تعيــق التوتــرات واإلرضابــات السياســية واملجتمعيــة تقــدُّ َم املجتمــع ،إن مل تدمــره مــن
الداخــل ،كــا تســعى بالقــدر ذاتــه إىل حــل مشــكالهتا ونزاعاهتــا الطارئــة أو القديمــة مــع الــدول األخــرى،
باحلــوار والطــرق الســلمية مــا أمكنهــا ذلــك ،ألن احلــروب ال جتلــب ألطرافهــا إال خســائر ماديــة وبرشيــة ذات
ـة عاليـ ٍ
تكلفـ ٍ
ـة ،ومــن هنــا تــأيت أمهيــة البحــث يف مفهو َمــي الــراع الســيايس والعنــف الســيايس ،وفــك االلتباس
ـة عنيفـ ٍ
ـددة ،وذلــك عندمــا يدخــل الــراع الســيايس إىل مرحلـ ٍ
ـات حمـ ٍ
الــذي يشــوهبام يف حلظـ ٍ
ـة ،وتعجــز أطــراف
ٍ
تســويات للمشــكالت املطروحــة ،أو عندمــا تنقلــب ســلط ٌة
العمليــة السياســية ونخبهــا عــن الوصــول إىل
عــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة التــي تنظــم عالقــة الســلطة مــع املجتمــع ومتثيالتــه ،كــا تنظــم
عمــل مؤسســات الدولــة وواجباهتــا جتــاه مواطنيهــا ،أو عندمــا تنشــأ حالـ ٌة تصــل حــدّ التمــرد أو اخلــروج عــن
الســلطة ،إمــا لفشــلها يف الوفــاء بوعودهــا ،أو ممارســتها العنــف يف حــق مواطنيهــا ،مــع األخــذ يف احلســبان أن
مــا جيمــع بــن العنــف الســيايس والــراع الســيايس ،أن كليهــا يســعى لتحقيــق هـ ٍ
ـيايس واضــح املعــامل
ـدف سـ ٍ
ـدف يقبــع عــى درجـ ٍ
ـي أو مسـ ٍ
وعلنـ ٍ
ـات وأنــوا ٍع
ـرا كان أو حيات ًيــا بســي ًطا ،فالســلطة وتســنمها هــو هـ ٌ
ـتبطن ،كبـ ً
يف خلفيــات املفهومــن كليهــا.
يغلــب البعــد النظــري عــى املفهومــن عنــد البحــث فيهــا ،حتــى وإن جــرى التطــرق إىل حـ ٍ
ـاالت وجتــارب
ّ
ـة معروفـ ٍ
واقعيـ ٍ
ـة ،ألنــه ال يمكــن احلكــم مســب ًقا عــى التجــارب التارخييــة يف حكــم الــدول ،كوهنــا حتمــل وعــو ًدا
ـة أو موضوعيـ ٍ
ق ّلــا أثبتــت التجــارب االلتــزام هبــا ،أكان مــرد ذلــك إىل أســباب ذاتيـ ٍ
ـة ،فالطروحــات يف مرحلــة
ّ
الســعي للســلطة ،ختتلــف عنهــا بعــد اإلمســاك هبــا ،إذ يمكــن أن تُذهــب مغريــات الســلطة بــا كانــت النخــب
ت َِعــدُ بــه؛ ومــن هنــا يبــدو أن املنهــج الوصفــي التحليــي أكثــر مالءمـ ًة ملقاربــة هذيــن املفهومــن ،وحماولــة جتــاوز
املشــكالت التــي تكتنــف البحــث فيهــا.
ً
مثــال نموذج ًيــا للبحــث يف املفهومــن ،إذ عايشــت احليــاة السياســية
تبــدو ســورية مــا بعــد االســتقالل
الســورية النمطــن باحليثيــات التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــو ٍم ،ولــو أن العنــف الســيايس الــذي مارســته ســلطة
البعــث بعــد ســيطرهتا عــى مقاليــد األمــور يف آذار /مــارس  ،1963ربــا ماثــل أقســى جتــارب العنــف الســيايس
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دول حديث ـ ٌة ،إن مل يكــن قــد جتــاوزه بأشـ ٍ
الــذي ســجلته ٌ
ـواط ،بــا عانــاه الشــعب مــن ويــات ذلــك العنــف،
ٍ
وحــاول مــرارا وبطرائــق خمتلفــة اخلــاص منــه ،ومتابعــة أحالمــه بدولــةٍ
حــق وقانــونٍ،
ديمقراطيــة ،دولــة ٍ
ً
ُتــرم فيهــا حقــوق اإلنســان ،وتفتــح أمامــه ســبل التقــدم؛ لكنــه مل حيــظ بذلــك حتــى اآلن ألســباب كثـ ٍ
ـرة ،إال
أن املراهنــة عــى هــذا احللــم تبقــى هد ًفــا مرشو ًعــا ،يســتحق املثابــرة عليــه ،واالســتعداد لتحمــل اســتحقاقاته.

ً
ثانيا :عن الصراع السياسي
ـوع مــن التنافــس بــن القــوى واألحــزاب أو حتــى األفــراد ،بغيــة الوصــول
يعــرف الــراع الســيايس أنــه نـ ٌ
ٍ
إىل الســلطة أو احلصــول عــى امليــزات ،ويتصــف بوضــوح األهــداف لــدى كل طــرف مــن األطــراف املتنافســة،
وتتوقــف شــدته ونوعــه عــى حجــم وحضــور القــوى املنخرطــة فيــه ،وحجــم اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة
ٍ
طــرف .ويمكــن أن يعــرف «أنــه حالــة ٌمــن املنافســة اخلاصــة بــن البــر ،حيــث تــدرك
املتوفــرة لــدى كل
ٍ
ٍ
األطــراف اختالفــات يف املواقــف املســتقبلية املحتملــة الختــاف يف األفــكار السياســية ،وخيتلــف حجــم
(((
الــراع بحســب حجــم أهدافــه».

دورا أساسـ ًيا يف حتديد شــكل وحجــم الرصاع
تــؤدي درجــة تطــور املجتمــع ودرجــة اســتقرار الدولــة املعنيــةً ،
الســيايس ،وســبل إدارتــه ،ففــي الــدول الديمقراطيــة واملســتقرة سياسـ ًيا واقتصاد ًيــا واجتامع ًيــا ،يأخــذ الــراع
الســيايس طابعــه الســلمي ،وتكــون أداتــه الربامــج السياســية ،وطرائــق التأثــر يف الــرأي العــام ،واالنتخابــات
واحــرام نتائجهــا ،ورسيــان مبــدأ تــداول الســلطة ،وســيادة ورســوخ القانــون واحرتامــه يف قناعــات وســلوك
املواطنــن ،وهــذا يمنــع احتــكار الســلطة مــن جهــة نخبـ ٍ
ـة دون غريهــا ،يشــر غديــر حممــد أســري إىل ذلــك يف
مقالــة لــه بالقــول« :التنافــس الســيايس بــن اجلمهوريــن والديمقراطيــن يف املجتمــع املــدين األمريكــي ،يفــي
(((
إىل والدة قوانــن تســاعد عــى التعايــش الســلمي».
ـة ديمقراطيـ ٍ
يف الــدول الديمقراطيــة ،أو تلــك الــدول الســائرة عــى طريــق تنميـ ٍ
ـة ،وتشــغل حقلهــا الســيايس

ـزاب حديثـ ٌة تؤمــن باحلــوار واالعــراف باآلخــر وتــداول الســلطة ،وحتــرم ســلطة القانــون ،وت َُض ِّمــن ذلــك
أحـ ٌ
يف براجمهــا السياســية ،فــإن النزاعــات واالختالفــاتَ ُ ،تـ ُّـل بالتســويات واحللــول الوســطى ،وتأجيــل القضايــا
ـة هلــا إىل وقـ ٍ
ـة أو موقتـ ٍ
ـول دائمـ ٍ
التــي يتعــذر االتفــاق عــى حلـ ٍ
ـت آخــر يتوقــع أن تتغــر فيــه املعطيــات وموقــف
خطر يطــل برأســه ،وهيــدد تلــك البحبوحة
الــرأي العــام الشــعبي حوهلــا ،لكــن مــع مطلــع األلفيــة اجلديــدة ثمــة ٌ
الديمقراطيــة التــي عاشــتها الــدول الديمقراطيــة بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة ،وبــرت بفضائلهــا ،بــل وأحيا ًنــا
ســاعدت يف تنميتهــا يف ٍ
ـارات يميني ـ ٌة شــعبوي ٌة ،تبنــي خطاهبــا عــى إحيــاء
دول أخــرى ،فراحــت تظهــر فيهــا تيـ ٌ
ـة ،أو حمليـ ٍ
ـات قوميـ ٍ
نزعـ ٍ
ـة ،وتعميــم خطـ ٍ
ٍ
ـري ضــد األجانــب واآلخــر املختلــف ،وتســتخدم تقنيــات
ـاب عنـ
ثــورة املعلومــات واالتصــاالت واإلعــام يف اســرجا ٍع مقيـ ٍ
ـت للنزعــات النازيــة والفاشــية ،وتوســل العنــف أو
التهديــد بــه بغيــة التأثــر يف القاعــدة املجتمعيــة .ومل يعــد خاف ًيــا أن هنــاك ٌ
دول وأربــاب مصالــح ،تقــف وراء هذه
النزعــات املتصاعــدة وتدعمهــا ،وغايتهــا مــن ذلــك كــر التوازنــات الدوليــة القائمــة ،وحماولــة تغيــر القواعــد
(((

ســناء الدويــكات« ،مفهــوم الصــراع السياســي» 21 ،تشــرين األول /أكتوبــر  ،2018منشــور فــي موقــع
(موضــوع):

(((

غديــر محمــد أســير «التنافــس السياســي بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن فــي المجتمــع المدنــي األميركــي»،
 5نيســان /أبريــل  ،2022موقــع العربيــة نــت.

https://cutt.us/1DJea
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الناظمــة هلــا ،بــا يف ذلــك اســتثارة حـ ٍ
ـروب بــن األطــراف ،وتقديــم الدعــم لتلــك األطــراف املنخرطــة فيهــا،
ـر عــى وعــي الشــعوب يف هــذه الــدول ملواجهــة تلــك القــوى وهزيمتهــا بطرائــق ســلمية،
وثمــة تعويـ ٌـل كبـ ٌ
ٍ
وجتنيــب نفســها وبقيــة شــعوب العــامل ويــات حـ ٍ
ـروب مدمــرة ،مــا زالــت ويالهتــا حــارض ًة يف الذاكــرة اجلمعية،
بخاصـ ٍ
ـة إذا أخذنــا يف احلســبان التطــور اهلائــل الــذي باتــت عليــه الصناعــات العســكرية ،وقدرهتــا اهلائلــة عــى
ـا عــن وســائل التدمــر الشــامل ،التــي هتــدد حيــاة البرشيــة عــى نطـ ٍ
التدمــر ،فضـ ً
ـاق واسـعٍ.

يصــدف أحيا ًنــا يف الــدول األقــل تقد ًمــا ،أو تلــك التــي تعــدم حيــا ًة ديمقراطيـ ًة راســخ ًة ،أن ال جتــد حلـ ً
ـول
ملشــكالهتا لعــدم توافــر اإلرادة لألطــراف الفاعلــة فيهــا ،فتــؤدي إىل الــراع الســيايس ،وهنــا تلعــب درجــة
دورا يف حتديــد ســقف وأدوات الــراع« ،ذلــك أن البنيــة املجتمعيــة
التطــور احلضــاري للبلــد وبنيتــه املجتمعيــة ً
ألي ٍ
بلــد حتــدد طبيعــة وبنيــة أحزاهبــا وحتــى توجهاهتــا ،حيــث تنعكــس يف بنيــة األحــزاب وعــى األفــكار
وطبيعــة األيديولوجيــات املحمولــة ،فالرصاعــات السياســية يف اهلــرم الســيايس تعطــي عــاد ًة صــور ًة عــن القــاع
أيضــا يف كتابــه نقــد
االجتامعــي الــذي أتــت منــه نخــب اهلــرم الســيايس املســيطرة»((( ،وكــا يذكــر كارل ماركــس ً
االقتصــاد الســيايس «الوجــود االجتامعــي للنــاس هــو الــذي حيــدد درجــة وعيهــم» ،ولعــل املثــال األوضــح عىل
هــذه احليثيــة ،الــراع عــى الســلطة يف اليمــن اجلنــويب الــذي أدى إىل عــزل الرئيــس اليمنــي اجلنــويب عــي نــارص
حممــد عــن ســدة الســلطة ونفيــه إىل ســورية ،حيــث اســتعان عــي ســامل البيــض ،ووزيــر الدفــاع حينهــا عــي
عنــر بقبائلهــا للفــوز يف ذلــك الــراع ،عــدا عــن اســتخدام وحـ ٍ
ـدات مــن اجليــش ملحــارصة الربملــان ،وهنــا
تــرز رضورة التنويــه إىل أن النخبــة السياســية التــي حكمــت اليمــن اجلنــويب -بعــد انســحاب القــوات الربيطانيــة
مــن عــدن عــام  ،1967وأفســحت املجــال أمــام قيــام مجهوريــة اليمــن اجلنــويب -هــي نخبـ ٌة متحــدر ٌة مــن يســار
حركــة القوميــن العــرب ،حيــث أعلنــوا نظامــا ماركسـيا عــى درجـ ٍ
ـة مبالـ ٍغ فيهــا مــن التطــرف األيديولوجــي.
ً
ً
ليــس رش ًطــا أن حيافــظ الــراع الســيايس يف بلـ ٍ
ـد مــا عــى طابعــه الســلمي عــى الــدوام ،بــل مــن املمكــن

وحســب طبيعــة النظــام القائــم ،وحســب طبيعــة اخلــاف ودافعــه ،أن يأخــذ الــراع شـ ً
ـكل عني ًفــا ،ويتحــول
ـية حـ ٍ
ـة سياسـ ٍ
ـة ،أو أزمـ ٍ
ـة أو طائفيـ ٍ
ـات قوميـ ٍ
ـة ،أو نزاعـ ٍ
ـرات جمتمعيـ ٍ
إىل توتـ ٍ
ـادة ،أو نــزا ٍع أهـ ٍ
ـي أو رصا ٍع مسـ ٍ
ـلح،
ٍ
ٍ
ٍ
تســويات وحلــول وســطى
مســدود وتعــذر التوصــل إىل
طريــق
كلــا وصــل حــوار النخــب التمثيليــة إىل
للمشــاكل الطارئــة أو املســتعصية.

ال ينحــر الــراع الســيايس داخــل الــدول ومكوناهتــا املجتمعيــة أو السياســية ،بــل الشــكل األبــرز لــه هــو
الــراع بــن الــدول ،وهــذا مــن طبيعــة العالقــات الدوليــة الســائدة ،وموازيــن القــوى احلاكمــة ،كــا أنــه ليــس
ـات مسـ ٍ
ـروب ورصاعـ ٍ
ـرا مــا تتطــور النزاعــات بــن الــدول إىل حـ ٍ
ـلحة ،إمــا
ظاهــر ًة مســتجد ًة يف التاريــخ ،وكثـ ً
ٍ
ٍ
ٍ
ـدودي بــن الــدول املتجــاورة ،أو نتيجــة تدخــل دولــة يف الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى ،أو
نتيجــة نــزا ٍع حـ
ٍ
لدخــول أحــد طــريف النــزاع إىل حلــف دو ٍيل يستشــعر منــه الطــرف اآلخــر خطـ ًـرا يتهــدّ ده ،لكــن أكثــر أنــواع
احلــروب تنشــأ نتيجــة ســعي الــدول التــي تأنــس يف نفســها قــو ًة وضعــف خصمهــا املســتهدف ،فتذهــب
ٍ
ٍ
ـرا مــا تعمــد الــدول الســاعية لبســط نفوذهــا يف
لتحصيــل نفــوذ ومصالــح سياســية أو اقتصاديــة عنــده ،وكثـ ً
اإلقليــم املوجــودة فيــه ،أو خارجــه إىل اللعــب يف ســاحات اآلخريــن ،وإشــاعة عــدم االســتقرار فيهــا ،متهيــدً ا
إلعــان احلــرب أو التهديــد هبــا ،وتــرز إيــران كأحــد النــاذج الفجــة يف إشــاعة عــدم االســتقرار والتخريــب يف
حميطهــا ،مــذ أطلــق اخلمينــي شــعار تصديــر الثــورة عنــد اســتيالئه عــى الســلطة يف شــباط /فربايــر ،1979إذ
(((

أسير« ،التنافس السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجتمع المدني األميركي».

113

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

تأبــى العالقــات بــن الــدول فــراغ القــوة الــذي يســعى دو ًمــا لالمتــاء .إضافـ ًة إىل هــذا الشــكل مــن الــراع،
ـاورة أو بعيـ ٍ
دول جمـ ٍ
تعمــد بعــض الــدول إىل بســط النفــوذ عــى ٍ
ـدة عنهــا باعتــاد القــوة الناعمــة كاالقتصــاد أو
الثقافــة أو ســوامها ،وربــا تشــكل الصــن يف هــذه املرحلــة أكثــر دول العــامل بح ًثــا عــن النفــوذ باالعتــاد عــى
االقتصــاد ،عــر تقديــم املســاعدات والقــروض طويلــة األمــد ومنخفضــة الفوائــد أو االســتثامرات وســواها،
نزاعــات بــن الصــن
وأكثــر هــذا النشــاط تســتثمره يف الــدول األفريقيــة الفقــرة ،وعليــه فــا بــدّ أن تنشــأ
ٌ
وبعــض الــدول املقرتضــة فيــا لــو غــرت األوىل اجتاههــا لسـ ٍ
ـبب أو أخــر ،لكــن األكثــر خطــور ًة عــى دول القارة
الســوداء هــو اشــتداد حــدة التنافــس بــن الصــن ودول الغــرب الغنيــة ،حيــث ســتكون القــارة ســاحة حـ ٍ
ـروب
بينهــا وموضو ًعــا هلــا.

ً
ثالثا :في العنف السياسي

ـرف مــن أنــواع الضغــط أو اإلكــراه ،يامرســه أحــد األطــراف لغايــة
ـوع متطـ ٌ
يعــرف العنــف الســيايس أنــه نـ ٌ
دفــع الطــرف اآلخــر لإلذعــان وتلبيــة رشوطــه ،عــر ممارســة القــوة أو التهديــد ،ومــا يســتتبع اســتخدام القــوة
ٍ
وأذى عــى الطــرف اآلخــر .ومهــا تعــددت دوافــع العنــف الســيايس ،اجتامعيـ ًة أكانــت أو اقتصاديـ ًة
رضر
مــن
ً
ٍ
ـيايس ،ســوا ًء مــورس ضــد النظــام الســيايس القائــم أو
أو ثقافي ـ ًة ،فإنــه يتطلــع يف النهايــة إىل حتقيــق هــدف سـ ٍ
مجاعـ ٍ
ـات أخــرى ،كــا يمكــن أن متارســه الدولــة ضــد مواطنيهــا ،ل ُيســمى حينهــا عنــف الدولــة.
ٍ
جمموعــات
أمــا دليــل أكســفورد الســيايس فيعرفــه أنــه «اســتخدام التهديــد أو األذى اجلســدي ،بواســطة
ـات سياسـ ٍ
انغمســت يف رصاعـ ٍ
ـية ،ملعارضــة احلكومــة مســتخدم ًة اإلرهــاب الســيايس كاالغتيــال والتظاهــرات

وأســاليب التمــرد أو احلــروب األهليــة».

ً
أشكال عديد ًة ومتدرج ًة يف شدهتا ،منها:
يمكن أن يتخذ العنف السيايس

 -1االضطرابات

ـل عــى واقعـ ٍ
ـة مــا ،أو قـ ٍ
ـكل مــن اهليــاج والتحــركات الشــعبية ،حتــدث عــاد ًة كــردة فعـ ٍ
شـ ٌ
ـرار حكومـ ٍ
ـي ،أو
أي دوافــع أخــرى ،وتتصــف عــاد ًة بالتلقائيــة والعفويــة ،وتفتقــر للتنظيــم والضبــط ،أهدافهــا بســيط ٌة وحمــدود ٌة
ـض مــن العنــف ،الــذي يتخــذ شــكل أعامل شـ ٍ
ـغب،
ـتوى منخفـ ٌ
بالغــرض الــذي دفــع إليهــا ،ويرافقهــا عــاد ًة مسـ ً
عــى الرغــم مــن كــم النــاس الكبــر الــذي يشــارك فيهــا؛ غال ًبــا مــا تكــون دوافعهــا اقتصاديــة كارتفــاع األســعار
وتكاليــف املعيشــة ،أو التضخــم وانخفــاض املدخــول ،أو نــدرة فــرص العمــل ،وهتــدف يف هــذه احلالــة إىل
الضغــط عــى احلكومــة ،ودفعهــا الختــاذ مجلــة تدابــر ختفــف مــن وطــأة الضغــوط االقتصاديــة ،وهــي تعــدُّ
بذلــك ذات هـ ٍ
ـيايس متواضـعٍ ،كــا يمكــن أن تدفــع إىل االضطرابــات أحيا ًنــا عوامــل ثقافيـ ٌة أو اجتامعيـ ٌة
ـدف سـ ٍ
أو غــر ذلــك.

 -2الثورة
حتــدث الثــورة عــاد ًة عندمــا تصــل االختناقــات والعســف الــذي متارســه أجهــزة الدولــة بحــق مواطنيهــا إىل
ٍ
ـي،
ذروة تصعــب عندهــا القــدرة عــى االحتــال ،رشيطــة أن يتوفــر هلــا عامــان :أحدمهــا ذا ٌ
يت واآلخــر موضوعـ ٌ
يتعلــق الــذايت منهــا بحالــة النــاس ،وتوافقهــا واســتعدادها لتحمــل النتائــج ،بينــا يتعلــق املوضوعــي بدرجــة

114

مقاالت رأي
ً
نموذجا
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي؛ سورية

متاســك النخبــة احلاكمــة ،ومــدى صالبــة قرارهــا يف املواجهــة وهنــا تتحكــم بنيتهــا وإمكاناهتــا وحجــم القاعــدة
ـب ،وإىل املنــاخ االقليمــي والــدويل التــي تنطلــق فيــه الثــورة مــن جانـ ٍ
املجتمعيــة التــي تســتند إليهــا مــن جانـ ٍ
ـب
آخــر.

وهتــدف الثــورة إىل نــزع املرشوعيــة عــن النظــام احلاكــم ،نظـ ًـرا لســوء جتربتــه يف احلكــم أو فشــلها ،والدفــع
ٍ
ٍ
يب يف
بنخبــة جديــدة إىل ســدة الســلطة ،وهــي -أي الثــورة -ال حتمــل مرشو ًعــا اصالح ًيــا يبنــي عــى مــا هــو إجيــا ٌ
الواقــع املعــاش ،بــل تســعى إىل تغيـ ٍ
ـر جـ ٍ
ـذري ينســف مجلــة العالقــات القائمــة سياسـ ًيا واقتصاد ًيــا واجتامع ًيــا،
ٍ
ٍ
ٍ
كــا أهنــا حتمــل مشــاريع ثقافيـ ًة ،أو تبــر هبــا كجــزء مــن منظومــة متكاملــة ولــو نظر ًيــا ،لنقــل البلــد املعنــي مــن
ـة متخليـ ٍ
ـة باتــت مرفوضـ ًة ،إىل حالـ ٍ
حالـ ٍ
وم َّطـ ٌ
ـة لكنهــا مرغوبـ ٌة .الثــورات نمطيـ ٌة عمو ًمــاُ ،
قوى
ـط هلــا مــن جهــة ً
ـية هلــا مشــاريعها التغيرييــة ،لكــن هــذا ال يمنــع مــن أن تكــون عفوي ـ ًة وغــر نمطيـ ٍ
سياسـ ٍ
ـة ،كالثــورة الســورية
ثــورة احلريــة والكرامــة -التــي انطلقــت يف آذار /مــارس  ،2011ومل تبلــغ أهدافهــا بعــد.ـة أو خارجيـ ٍ
ـباب ذاتيـ ٍ
ـبب أو جلملــة أسـ ٍ
وحيــدث أحيا ًنــا أنــه عندمــا تفشــل ثــور ٌة مــا لسـ ٍ
ـة ،تتحــول -عــى
ـرب أهليـ ٍ
األرجــح -إىل حـ ٍ
ـة مكتملــة األركان ،أو إىل شـ ٍ
ـكل مــن أشــكاهلا ،وذلــك عندمــا تنهــار ســلطة النظــام،
ـة كبـ ٍ
أو تضعــف إىل درجـ ٍ
ـرة مــع بقــاء موازيــن القــوى املجتمعيــة يف حالــة عــدم رجحـ ٍ
ـان بــن أنصــار التغيــر،
وبــن مــن يامنعــون فيــه ،ألن هلــم غاي ـ ٌة ومصلح ـ ٌة يف اســتمرار الوضــع القائــم.

رست عــاد ٌة تكتنفهــا املبالغــة واالســتعراض يف دول العــامل الثالــث ومنهــا بعــض الــدول العربيــة ،أن تســمي
ـكل ٍ
االنقالبــات العســكرية التــي أوصلــت نخب ـ ًة مــن الضبــاط -الذيــن تكتلــوا وعملــوا بشـ ٍ
رسي -إىل ســدة
الســلطة والتحكــم فيهــا بقــوة الســاح والقوانــن االســتثنائية والرتهيــب ،كانــت بدايتهــا ثــورة الضبــاط
ثــورت البعــث يف  8شــباط /فربايــر ،و 8آذار /مــارس 1963
األحــرار يف مــر يف متــوز /يوليــو  ،1952أو
َ
يف ٍ
كل مــن العــراق وســورية عــى التــوايل ،ثــم ثــورة القــذايف يف ليبيــا التــي أســاها ثــورة الفاتــح مــن ســبتمرب،
ـتخالصا مــن نتائــج التجربــة التارخييــة العيانيــة لــكل هــذه «الثــورات» ومــا ماثلهــا،
ومــن نافلــة القــول ،واسـ
ً
أهنــا مل جتلــب لبلداهنــا ســوى اخلــراب والفقــر والفســاد والتشــتت املجتمعــي ،ألهنــا مارســت عــداو ًة مســتديم ًة
مــع الديمقراطيــة وتــداول الســلطة ،وكلهــا جتــارب انتهــت بدرجـ ٍ
ـة أو أخــرى بعبــادة الفــرد واالســتبداد.

 -3الحروب األهلية

تســتعر عــاد ًة وهــي تضمــر أهدا ًفــا سياســي ًة كبــرةً ،إمــا يف مــآل ثـ ٍ
ـورة عجــزت عــن حتقيــق أهدافهــا دون أن
ـة جمتمعيـ ٍ
ـدان تعــاين مــن بنيـ ٍ
ـة أو جمتمعيـ ٍ
تســتلم قواهــا ،وإمــا أن تكــون ذات دوافــع ثقافيـ ٍ
ـة أو ِجهويــة ،يف بلـ ٍ
ـة
َ ّ
ـة وغــر مسـ ٍ
قلقـ ٍ
ـتقرة ،ويف هــذا النمــوذج ومثالــه احلــرب األهليــة اللبنانيــة مــن  1975و 1990التــي تتكــرر
كلــا اختــل التــوازن املجتمعــي ،وكان املنــاخ اإلقليمــي أو الــدويل مالئـ ًـا للدفــع باجتاههــا.

تنهــار ســلطة الدولــة يف احلــروب األهليــة ذات األركان املكتملــة عمو ًمــا ،لكــن يف حــاالت أخــرى تكــون
ســلطة الدولــة طر ًفــا يف هــذه احلــرب ،دون أن تكــون بالــرورة هد ًفــا هلــا عشــية اندالعهــا.

 -4اإلرهاب واإلرهاب الدولي
يلحــق بتصنيــف العنــف الســيايس ،مصطلحــان مهــا اإلرهــاب واإلرهــاب الــدويل ،واإلرهــاب بالتعريــف
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ٍ
ٍ
هــو شـ ٌ
ـارس ضــد األفــراد أو املجموعــات أو
ـكل ذو درجــة حــادة مــن أشــكال العنــف الســيايس ،يمكــن أن ُيـ َ
ٍ
الــدول ،بغيــة إجبارهــا عــى تغيــر سياســتها جتــاه قضيــة مــا ،وتُســتعمل فيــه كافــة أشــكال القتــل والتخريــب
أهــداف
واخلطــف واالغتيــال الســيايس ،الــذي يعتــر أبشــع وأخطــر أشــكال االغتيــال ،ولإلرهــاب عــادة
ٌ
دول ضــد دولٍ
سياســي ٌة كبــرةٌ ،ســوا ًء تــم اإلفصــاح عنهــا أو بقيــت مضمــرةً ،وهــذا النــوع يمكــن أن متارســه ٌ
ـات يف مواجهــة جمموعـ ٍ
ـات أخــرى ،وهــو نوعــان:
أخــرى ،أو جمموعـ ٌ
ٍ
عنــف جتــري داخــل الدولــة غايتهــا كــر التــوازن الداخــي بــن القــوى املتنافســة ،ويمكــن
أ -أعــال

«التمييــز بــن نمطــن مــن العنــف الســيايس ،أوهلــا هــو الــذي متارســه الدولــة ضــد مواطنيهــا يف أحــوال
خاصــة ،وثانيهــا هــو العنــف املضــاد الــذي تظهــره فئــات املجتمــع التــي تتمــرد يف حلظـ ٍ
ـة معينــة عــى نظــام
اصطالحــا بعنــف
ـات تنــادي بمطالبهــا اخلاصــة»((( ،ويتفــرع عــن النمــط األول مــا بــات يعــرف
الدولــة ،أو فئـ ٌ
ً
الدولــة ،مــن حيــث أهنــا حتتكــر حيــازة الســاح ومرشوعيــة اســتخدامه ،بــا يفرتضــه دورهــا باحلفــاظ عــى
األمــن العــام ،وحيــاة األفــراد واجلامعــات وممتلكاهتــم وامللكيــات العامــة ،واحلفــاظ عــى االســتقرار وإشــاعته
ـرا مــا حيــدث،
عــى كافــة جغرافيــا الدولــة ،واحلفــاظ عــى ســيادهتا ،ومواجهــة العــدوان اخلارجــي ،لكــن كثـ ً
وبــا يتناســب طــر ًدا مــع تراجــع املرشوعيــة السياســية للنظــام القائــم والتــي ينبغــي لــه أن حيوزهــا ،وذلــك
عندمــا يفشــل يف تنميــة البلــد ،أو أن جتــري إســاءة اســتخدام حــق احتــكار القــوة ،وتتجــه ســلطة الدولــة ملامرســة
العنــف خــارج القانــون بحــق معارضيهــا ،وتســخري إمكانــات الدولــة كافـ ًة يف هــذه املواجهــة ،لكــن حتــى وإن
اســتطاعت ســلطة الدولــة كســب جولـ ٍ
ـة يف هــذه املواجهــة ،وأخضعــت معارضيهــا أو املتمرديــن عليهــا ،فــإن
هــذا االنتصــار لــن يعــدو أن يكــون انتصــارا مؤق ًتــا ،وهــو يشــكل وصفـ ًة نموذجيـ ًة ،لعنـ ٍ
ـي مسـ ٍ
ـف اجتامعـ ٍ
ـتبطن،
ً
ـك يتفجــر بشـ ٍ
ال ينفـ ّ
ـكل أكثــر حــدةً ،كلــا واتتــه الفــرص املالئمــة ،أو آنــس املجتمــع ضع ًفــا يف ســلطة الدولــة.

ب -اإلرهــاب الــدويل شـ ٌ
ـور مــن اجلريمــة املنظمــة العابــرة للحــدود ،لكنــه يتميــز عنهــا أنــه يتنطــع
ـكل متطـ ٌ
لتحقيــق هـ ٍ
ـض وكبـ ٍ
ـيايس حمـ ٍ
ـر ،مبتعــدً ا عــا يســتهدف مجــع املــال والثــروات .ويتصــف اإلرهــاب الدويل
ـدف سـ ٍ
ـة عاليـ ٍ
بائتالفــه عــى درجـ ٍ
ـة مــن التنظيــم والتخطيــط يف مالحقــة األهــداف ،كــا أن أكثــر مــا يميــزه هــو ميــل
القائمــن عليــه ،ملامرســة أشــد درجــات العنــف ،بغيــة زرع اخلــوف يف نفــوس النــاس يف مناطــق اخلصــم.
ـة أيديولوجيــة حمـ ٍ
ال يصطبــغ اإلرهــاب الــدويل بصبغـ ٍ
ـددة ،فقــد يكــون يمين ًيــا أو يســار ًيا أو دين ًيــا ،وذلــك
حســب اهلــدف الســيايس الــذي يســعى لتحقيقــه ،فقــد ســادت خــال القــرن العرشيــن التنظيــات اإلرهابيــة
اليســارية ،هبــدف تثويــر املجتمعــات يف وجــه اهليمنــة الرأســالية ،ومل تعــدم تلــك التنظيــات دعــم بعــض الــدول
أو األحــزاب ذات األيديولوجيــات الكونيــة .أمــا مــع هنايــات القــرن املــايض ،فقــد ظهرت عــى الســاحة الدولية
املنظــات اجلهاديــة اإلســامية ،وكان مــن أبرزهــا منظمتــي القاعــدة وداعــش ،وقــد عممــت القاعــدة جتربتهــا
دول عديـ ٍ
ـة حمليـ ٍ
ـات إرهابيـ ٍ
بتحالفهــا مــع منظـ ٍ
ـة يف ٍ
ـدة ،حتــت مســمى قاعــدة اجلهــاد يف بعــض األقاليــم ،مثــل
قاعــدة اجلهــاد يف املغــرب العــريب ،وقاعــدة اجلهــاد يف شــبه جزيــرة العــرب ،وقاعــدة اجلهــاد يف بــاد الرافديــن،
التــي شــاركت يف مواجهــة القــوات األمريكيــة بعــد احتالهلــا العــراق ،ثــم حتولــت يف عــام  2014إىل تنظيــم
الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش) ،ومــن ثــم متــددت داعــش إىل املغــرب العــريب وأفغانســتان،
ـو عــى الرغــم مــن تشــكيل حتالـ ٍ
ومــا زالــت يف حالــة نمـ ٍ
ـف دو ٍيل ملحاربتهــا ،حيــث اســتطاع إهنــاء دولتهــا املعلنــة
عــام .2018
(((
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مقاالت رأي
ً
نموذجا
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي؛ سورية

ـات متطرفـ ٍ
اســتمدت القاعــدة ومــا تفــرع عنهــا الح ًقــا مــن منظـ ٍ
ـة عــى اختــاف درجــة تطرفهــا ،زمخهــا
ّ
وحلمهــا بانتصــار مرشوعهــا ،مــن اهلزيمــة التــي أحلقتهــا التنظيــات اإلســامية اجلهاديــة األفغانيــة عــى
تنوعهــا ،وممــن حلــق هبــا بــاآلالف مــن املتطوعــن العــرب (األفغــان العــرب) يف االحتــاد الســوفيايت عــام ،1989
كونــه كان يشــكل القــوة الكونيــة الكــرى املنافســة لقــوة الواليــات املتحــدة وحلفائهــا األطلســيني ،وكانــت
الفكــرة املضمــرة عندهــا تقــول إنــه «مــا دامــت هزيمــة االحتــاد الســوفيايت قــد حتققــت ،فإنــه مــن املمكــن
ٍ
ٍ
ٍ
إســامية يف
دينيــة
أنظمــة
هزيمــة الواليــات املتحــدة ،التــي تدعــم األنظمــة يف الوطــن العــريب ،ومتنــع قيــام
هــذه البلــدان» متناســي ًة ،أنــه لــوال الدعــم غــر املحــدود ،الــذي قدمتــه الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا ،وبعــض
الــدول العربيــة للتنظيــات األفغانيــة ،ملــا حتقــق ذلــك النــر هبــذا الشــكل ،أو أنــه كان ســيتأخر زمنًــا مديــدً ا،
حيــث كان هــذا الدعــم جــز ًءا مــن املواجهــة الكونيــة بــن القطبــن إبــان احلــرب البــاردة ،والــذي أدى مــن
ضمــن مجلــة عوامــل أخــرى إىل اهنيــار وتفــكك االحتــاد الســوفيايت الح ًقــا ،وتفــرد الواليــات املتحــدة كقطـ ٍ
ـب
أوحــد يف قيــادة العــامل حتــى اآلن.

برجــي التجــارة العامليــة يف نيويــورك
لقــد كانــت ذروة العمليــات اإلرهابيــة للقاعــدة عــى كثرهتــا تدمــر َ
بتاريــخ  11أيلــول /ســبتمرب  ،2001مــا قــدم املــرر للمحافظــن اجلــدد إبــان حكــم جــورج بــوش االبــن ،كــي
يغــزو ً
كل مــن أفغانســتان والعــراق ،وتدمــر بنيتهــا التحتيــة ،كــا تســببت بقتــل مئــات اآلالف مــن املدنيــن
يف الدولتــن ،ومــا زالــت حالــة الفــوىض واخلــراب تعمهــا حتــى اآلن ،ذلــك ّ
أن بنــاء الــدول أصعــب بــا ال
يقــاس مــن إمكانيــة حتطيمهــا عــى يــد دولـ ٍ
ـة عظمــى كالواليــات املتحــدة ،إال أن بريــق القاعــدة بــات باه ًتــا ،إذ
ـرة لصالــح منظـ ٍ
ـة كبـ ٍ
ضعفــت إىل درجـ ٍ
ـات أكثــر تطر ًفــا مثــل داعــش التــي راحــت تســتويل عــى إرث القاعــدة
وتســتقطب الكثــر مــن عنارصهــا.

ـات إرهابي ـ ٌة متطرف ـ ٌة أخــرى ،عابــر ٌة للحــدود عــى اجلانــب الشــيعي مــن اإلســام ،كحــزب اهلل
ثمــة تنظيـ ٌ
اللبنــاين وميليشــيا فاطميــون وزينبيــون وبعــض امليليشــيات العراقيــة ،حيــث حاربــت تلــك التنظيــات خــارج
حــدود دوهلــا ،وارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية يف ســورية والعــراق واليمــن ،ونفــذت بعــض العمليــات
اإلرهابيــة يف بعــض دول العــامل؛ وتتميــز عــن التنظيــات اإلرهابيــة عــى اجلانــب الســني مــن اإلســام ،أهنــا
ـة وفــرض نفـ ٍ
تشــكل أداة هيمنـ ٍ
ـوذ يف خدمــة املــروع التوســعي اإليــراين يف املنطقــة ،وأهنــا ممول ـ ٌة مــن احلــرس
الثــوري اإليــراين ،وموجه ـ ٌة بتوجيهاتــه ،ومنضبط ـ ٌة وف ًقــا لتعليامتــه وخططــه.
لعــل جتربــة ثالثــة عقـ ٍ
ـود مــن اشــتغال هــذا النــوع مــن اإلرهــاب ،تبـ ّـن أن التنظيــات اإلرهابيــة ذات التوجــه
اإلســامي مل جتلــب -عــى تنوعهــا وتعددهــا وتعــدد ســاحات عملها -ســوى اخلــراب للــدول العربيــة ،وزادت
يف تعميــق الصــدوع املجتمعيــة فيهــا ،وأضعفــت مناعتهــا أكثــر ممــا هــي عليــه ،لدرجــة ســهلت عــى الــدول
اإلقليميــة الطامعــة بالنفــوذ واهليمنــة ،تنفيــذ خططهــا بالتوســع يف مشــاريعها عــى حســاب هــذه الــدول ،ولعــل
ـروع
األهــم مــن ذلــك هــو خطــر ودمويــة وفــوات النمــوذج الــذي حتملــه لشــعوب املنطقــة ،مــن حيــث أنــه مـ
ٌ
ختارجــا مطل ًقــا مــع قيــم العــر ،ونمــط العالقــات الدوليــة الســائد.
يتبنــى
ً

ً
رابعا :سورية بين مرحلتين من الصراع السياسي والعنف السياسي
ربــا ســورية هــي واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي يمكــن تقســيم تارخيهــا بعــد االســتقالل إىل مرحلتــن
متاميزتــن بوضـ ٍ
ـوح :مرحل ـ ٌة وســمها الــراع الســيايس امتــدت مــن االســتقالل حتــى انقــاب البعــث يف 8
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ـات عسـ ٍ
آذار /مــارس  ،1963عــى الرغــم ممــا ختللهــا مــن انقالبـ ٍ
ـكرية ،وفــرة الوحــدة املرصيــة الســورية حيــث
منعــت دولــة الوحــدة عمــل األحــزاب وأوقفــت احليــاة الربملانيــة ،ومرحلــة مــا بعــد انقــاب  1963حيث ســاد
ـكل فظيـ ٍع يف أكثــر مــن حمطـ ٍ
احليــاة السياســية الســورية درجــات متصاعــدة مــن العنــف الســيايس الدمــوي بشـ ٍ
ـة،
ـد عــى انطالقــة الثــورة الســورية ،ومــا ســج َل فيهــا مــن عنــفٍ
ومــا يــزال مســتمرا عــى الرغــم مــن مــي عقـ ٍ
ُ ِّ
ً
ـر بأرقــا ٍم مرعبـ ٍ
ـآس وويـ ٍ
غــر مسـ ٍ
ـل ودمـ ٍ
ـار وهتجـ ٍ
ـبوق ،ومــا تركــه مــن مـ ٍ
ـات وقتـ ٍ
ـة ،إىل جانــب مــا خ ّلفــه مــن
ـاالت جديـ ٍ
ٍ
ـدة فرضتهــا أربــع ٍ
دول متدخلــة ،مــا زال تدخلهــا وعــدم توافقهــا عــى تــوازع
تواجــد أربعــة احتـ
ٍ
ســيايس ،عــى الرغــم مــن القــرارات األمميــة العديــدة ذات
ٍ
النفــوذ واملصالــح ،يعطــل التوصــل إىل أي حــل
الصلــة.

 - 1طبيعة الصراعات السياسية في مرحلة ما بعد االستقالل

ٍ
ورثــت الســوريني دول ـ ًة
عندمــا أهنــت فرنســا انتداهبــا عــى ســورية بعــد ربــع قــرن مــن ســيطرهتا املبــارشةّ ،
ٌ
ٌ
وانتخابــات) ،وقــد
وبرملــان
ومؤسســات حكوميــ ٌة
(جيــش ورشطــ ٌة
بمعنــى مــا
حديثــ ًة ،مكتملــة األركان
ٌ
ٌ
ً
تصــدت للمرحلــة اجلديــدة نخبـ ٌة سياســي ٌة ليرباليـ ٌة ،كســبت ســمع ًة مرشفـ ًة يف عقــول الســوريني مــن حيــث أهنــا
خاضــت املعركــة السياســية الطويلــة مــع ســلطة االنتــداب ،لتحصيــل االســتقالل بأفضــل الــروط املمكنــة،
وفــق مــا أتاحــه املنــاخ العاملــي مــع هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة ،والضعــف البنيــوي عــى املســتوى الداخــي،
إال أنــه عانــت تلــك النخبــة خلـ ً
ـا يصعــب جتــاوزه ،أال وهــو افتقادهــا قاعــد ًة شــعبي ًة وازن ًة ومتامســك ًة ،تســتطيع
االســتناد إليهــا يف مواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا ســورية غــداة اســتقالهلا بحكــم موقعهــا اجليوســيايس،
كــا عانــت تلــك النخــب انقســاما سياس ـيا ذا بعـ ٍ
ـد ِج َهـ ٍ
ـوي يف موقفهــا مــن التجــاذب بــن حموريــن ،كان كل
ً
ً
منهــا حيــاول اســتقطاب ســورية إىل صفــه ،ومهــا :املحــور اهلاشــمي الــذي يضــم ( العــراق واألردن) ،ويميــل
إليــه حــزب الشــعب وقوتــه األساســية ترتكــز يف حلــب ،واملحــور (املــري الســعودي) الــذي كانــت متيــل
إليــه الكتلــة الوطنيــة ،وقوهتــا الفاعلــة يف دمشــق ،عــدا عــن سياســة األحــاف التــي كانــت تقودهــا الواليــات
املتحــدة وحلفائهــا كحلــف بغــداد ومــروع اهلــال اخلصيــب ،بغــاة تشــكيل سـ ٍ
ـد يف وجــه االحتــاد الســوفيايت
آنــذاك ،ومنعــه مــن الوصــول إىل امليــاه الدافئــة ومصــادر الطاقــة يف الــرق األوســط ،،حيــث كانــت تضغــط
عــى ســورية لالنضــواء فيهــا ،ثــم جــاءت القضيــة الفلســطينية نتيجــة قيــام إرسائيــل ،األمــر الــذي بــات هد ًفــا
ـعى لــدى النخــب واألحــزاب لكســب املرشوعيــة السياســية ،وهــو أمـ ٌـر مــن مجلــة أمـ ٍ
ـور دفعــت اجليــش
ومسـ ً
للتدخــل يف السياســة ،دون أن يعــدم تدخلــه عامــل الدفــع اخلارجــي ،حيــث ســجلت ســورية رقـ ًـا قياس ـ ًيا يف
عديــد انقالباهتــا ،ففــي عــام  1949حــدث انقالبــان عســكريان (حســني الزعيــم وســامي احلنــاوي) ،ثــم يف
عــام  1951حــدث انقــاب أديــب الشيشــكيل الــذي شــهد شــهر شــباط /فربايــر  1954هنايتــه ،بعــد مؤمتــر
محــص للقــوى السياســية والزعامــات املناوئــة لالنقــاب ،وبــاغ الضابــط مصطفــى محــدون الــذي أذاع بيــان
التمــرد مــن إذاعــة حلــب ،لتعــود احليــاة الربملانيــة مــن جديـ ٍ
ـد إىل أن قطعتهــا الوحــدة املرصيــة الســورية ،التــي
مجــدت احليــاة السياســية واالنتخابــات ،لكــن يف أيلــول /ســبتمرب  1961جــاء انقــاب النحــاوي ،الــذي أهنــى
الوحــدة ،وأعــاد احليــاة السياســة فيــا عــرف بحكــم االنفصــال ،الــذي قطعــه انقــاب البعــث  ،1963ودخلــت
ٍ
ٍ
ـرا مــن العنــف الســيايس.
معــه ســورية يف مرحلــة جديــدة ،فا ًحتــا عـ ً
ثمــة مالحظ ـ ٌة يف هــذه املرحلــة مــن تاريــخ ســورية ،تتعلــق بحيثيــة االنقالبــات العســكرية املتكــررة ،مــن
املفيــد اإلشــارة إليهــا ،نظـ ًـرا ألمهيــة متييزهــا عــن دور اجليــش يف احليــاة السياســية يف مرحلــة البعــث ،ففــي تلــك
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االنقالبــات كان اجليــش يتدخــل يف السياســية ،دون أن يلغيهــا أو يســتحوذ عليهــا أو يغلــق العمليــة السياســية،
ـات انتخابيـ ٍ
ـات ،إذ جــرت عــدة عمليـ ٍ
ـة يف عــام  1947و 1949و 1954و،1961
بــل كانــت جتــري فيهــا انتخابـ ٌ
حيــث كانــت أول االنتخابــات يف عــام  1947أفضلهــا وأكثرهــا نزاه ـ ًة ،لكــن ثمــة خلـ ٌـل يف توجهــات بعــض
األحــزاب السياســية الســورية كحــزب البعــث واحلــزب الشــيوعي والقومــي الســوري واإلخــوان املســلمني،
حيــث ســعت هــذه األحــزاب لكســب ضبــاط ٍداخــل املؤسســة العســكرية ،بــل وتدفــع بعنارصهــا لاللتحــاق
بالكليــات العســكرية ،اســتجاب ًة لفكــرة أن القــوة العســكرية والقبــض عليهــا ،هــو أقــر الطــرق للوصــول إىل
الســلطة وضــان دوام حيازهتــا ،لكــن تــورط احلــزب القومــي الســوري بعمليــة اغتيــال عدنــان املالكــي ،1955
ٍ
تداعيــات ،أطاحــت بأحــام احلــزب القومــي الســوري ،نتيجــة حظــره ومالحقــة
ومــا ترتــب عليهــا مــن
ناشــطيه وســجنهم ،أو دفعهــم للفــرار خــارج ســورية.

 - 2العنف السياسي في سورية بعد عام 1963
شــكل وصــول البعــث إىل الســلطة عــام  1963كارثــ ًة عــى احليــاة السياســية ،ذلــك االنقــاب الــذي
خططــت لــه وقادتــه اللجنــة العســكرية التــي أ ّلفهــا برسيـ ٍ
ـة جمموعـ ٌة مــن الضبــاط الذيــن أوفــدوا إىل مــر أثنــاء
ّ
الوحــدة ،وبمجــرد أن وصلــوا إىل الســلطة «هدفــوا إىل خلــق جيـ ٍ
ـش عقائـ ٍ
ـدي عــى نقيــض اجليــش املتدخــل
يف السياســة الــذي عرفتــه ســورية يف املــايض ،وذلــك بجعــل اجليــش وق ًفــا عــى البعــث ،فــكان هــذا هــو
ـتقر يف بلـ ٍ
ـد غــر مسـ ٍ
الــرط األســايس -كــا اعتقــدوا -إلقامــة حك ـ ٍم مسـ ٍ
ـتقر بالوراثــة»((( ،لذلــك ختلصــوا
ٍ
جيــا مــن معظــم
مــن رشكائهــم النارصيــن بعــد
أشــهر بانقــاب  18متــوز /يوليــو  ،1963ثــم ختلصــوا تدر ً
الضبــاط أبنــاء املــدن ،أو ممــن ملســوا منهــم عــدم رىض ،وتفرغــوا بعدهــا لرتتيــب االصطفافــات داخــل البعــث
نفســه يف القطاعــن املــدين والعســكري ،وتصفيــة اخلصــوم مــن الرفــاق ،فــكان انقــاب شــباط /فربايــر ،1966
ثــم انقــاب ترشيــن الثــاين /نوفمــر  ، 1970الــذي قطــع الطريــق عــى فكــرة االنقالبــات العســكرية مــن
أساســها ،حيــث اســتطاع األســد األب ترتيــب تشــكيالت اجليــش وقيادتــه وضبــط التوازنــات داخلــه ،بــا
خيــدم اســتمراريته التــي عـ ِّـز َزت بتوســيع األجهــزة األمنيــة مــن حيــث عددهــا وتفرعاهتــا وأدوارهــا ،وحتصينهــا
بالقوانــن االســتثنائية ،وكذلــك بتفعيــل أجهــزة الضبــط األخــرى كاحلــزب واملنظــات الشــعبية ،بحيــث تــم
خنــق احليــاة السياســية وتضييــق وحمــارصة األحــزاب التــي رفضــت االنخــراط يف جبهتــه الوطنيــة ،وأذاق
حوهلــا
ناشــطيها ويــات الســجون املديــدة ،أمــا األحــزاب التــي تورطــت يف الدخــول يف جبهتــه الوطنيــة ،فقــد ّ
إىل ديكــور ليــس لــه أي ٍ
ـيايس فاعـ ٍ
ـل ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك دفــع أحزاهبــا لالنشــقاق عــن نفســها
دور سـ ٍ
مــر ًة أو أكثــر لــكل حـ ٍ
ـزب ،ويف التحصيــل النهائــي فــإن النهــج الــذي اتبعــه البعــث يف حكــم ســورية حـ ّـرم
ٍ
ٍ
وحــرم األحــزاب مــن قدرهتــا عــى اســتقطاب دمــاء شــابة ،فعانــت
السياســة ،وجفــف احلقــل الســيايس،
ّ
ٍ
مــن انقطــاع األجيــال فيهــا ،وحتولــت إىل نُخـ ٍ
ـب معزولــة .لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا االســتقرار النظــري،
ٍ
ـتقرارا حقيق ًيــا البتــة ،إنــا شــهدت جــوالت مــن انفــات
الــذي ُفــرض بالقهــر والســجون ،مل تشــهد ســورية اسـ ً
ٍ
ٍ
ٍ
متســلحة بإمكانــات الدولــة ،وبــن مــن متــرد عليهــا يف األعــوام  1964و 1965حتــى
ســلطة
العنــف بــن
الفــرة بــن  1977و ،1982ثــم جــاء االنفجــار الشــعبي الكبــر بتاريــخ  18آذار /مــارس  ،2011الــذي شــهد
أفظــع أشــكال عنــف الدولــة يف مواجهــة شــعبها ،دون أن ينفــي وجــود مــن مــارس العنــف مــن اجلامعــات
التــي محلــت الســاح ،أو تلــك اجلامعــات املتطرفــة والعابــرة للحــدود التــي دخلــت عــى خــط الــراع ،ســوا ًء
(((

باتريك سيل ،الصراع على الشرق األوسط ،ط( 10د .م :شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ،)2007 ،ص.150
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حاربــت إىل جانــب النظــام أو يف مواجهتــه .وحيتفــظ الســوريون الذيــن عايشــوا هــذا الــراع -املفتــوح إىل يومنا
هــذا -يف ذاكرهتــم حجــم العنــف الــذي مــورس وحجــم القــوة املســتخدمة الفائقــة عــن احلاجــة ،وال يتطلبهــا
مســتوى تســلح اخلصــم ،وذلــك لبــث إرهـ ٍ
ـاب جيــر النــاس عــى الرجــوع عــن ثورهتــم ،أو اهلــرب بأرواحهــم
وبأبنائهــم خــارج البــاد.

ً
خامسا :حاجة سورية إلى الخروج من دوامة العنف
ســيايس ،حتــى وإن
عنــف
إن حجــم العنــف الــذي جترعــه الســوريون يف ظــل البعــث ،وهــو يف جوهــره
ٌ
ٌ
شــابه بعــض التوصيفــات األخــرى ،وباتــوا تواقــن للخــروج مــن هــذا الكابــوس ،وطــرد العنــف خــارج
بلدهــم ،والتفــرغ لتنميتــه وتأمــن مســتقبل أجيالــه ،وهــذا وإن بــدا حلـ ًـا وفــق املعطيــات الراهنــة للــراع،
واإلمهــال الــذي حلــق بامللــف الســوري ،مــن جهــة الــدول املتدخلــة والفاعلــة ،وانشــغاهلا عنــه بملفـ ٍ
ـات أخــرى
ـم ال بــد أن يتحقــق .لــذا
تبــدو هلــا أكثــر أمهيــة ملصاحلهــا مــن العمــل عــى إهنــاء مأســاة الســوريني ،إال أنــه حلـ ٌ
ينبغــي للســوريني أن يعملــوا عــى االســتعداد لــه وتلبيــة اســتحقاقاته ،وهــم الذيــن خرجــوا مــن أجــل كــر
ـة ،دولــة مواطنـ ٍ
ـة ديمقراطيـ ٍ
حلقــة االســتبداد ،وإقامــة نظــا ٍم يف دولـ ٍ
ٍ
ـة وحـ ٍ
ـدرا معقـ ً
ـول مــن
ـق وقانــون تضمــن قـ ً
االســتقرار الســيايس ،واحــرام نتائــج االنتخابــات ،وتــداول الســلطة وتنميــة اهلويــة الوطنيــة الســورية ،وجتــاوز
العالقــات مــا دون الوطنيــة الســائدة ،والتــي مل يعمــل نظــام االســتبداد عــى جتاوزهــا ،هــذا إذا مل يكــن قــد عــزز
الصــدوع املجتمعيــة عــن قصـ ٍ
ـد أو بدونــه.

لعل من أهم اإلجراءات واألساليب التي تساعد في تجاوز الحالة:
-1

-2

-3
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كبريا يف إعــادة االســتقرار الســيايس ،يف الــدول واملجتمعات
تنميــة املشــاركة السياســية ،فهــي تلعــب ً
دورا ً
ٍ
ٍ
ورصاعــات ،وهــي تســاهم كذلــك يف انتعــاش احليــاة السياســية وتفعيلهــا،
حــروب
اخلارجــة مــن
ٍ
ٍ
ٍ
وجتــاوز حالــة االســتقطاب الســيايس احلــاد ،عــر الوصــول إىل تســويات عادلــة وقابلــة للحيــاة وحتــوز
ٍ
ٍ
رىض املجتمــع ،وهــذا حيتــاج إىل ٍ
نافــذة ،تؤمــن ً
مناخــا مناســ ًبا للنشــاط املجتمعــي ،ومــا
قانونيــة
بيئــة
يســاعد عليــه يف املســتويني الســيايس والثقــايف.

تعميــم وتطويــر منظــات املجتمــع املــدين ،فإليهــا تعــود القــدرة عــى تنظيــم وتوجيــه اجلهــد االجتامعــي،
بــا خيــدم عمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة ،كــا يعــول عليهــا اســتقطاب جيــل الشــباب ،وتنظيمهــم
ٍ
ٍ
تطوعيــة ،تنمــي فيهــم روح املواطنــة واالنتــاء ،وجتــاوز العالقــات مــا قبــل
أعــال
وإشــغاهلم ضمــن
ٍ
الوطنيــة ،وترشكهــم يف البحــث عــن حلــول للمشــكالت املســتجدة يف حيــاة املجتمــع ،وال خيفــى أن
هــذا النــوع مــن النشــاط التطوعــي للشــباب ،هيــدف إىل دفعهــم لتحمــل قسـ ٍ
ـط مــن األعبــاء املجتمعيــة،
التــي مل تعــد الــدول قــادر ًة عــى الوفــاء هبــا ،وملجمــل هــذه األدوار التــي يمكــن ملنظــات املجتمــع املــدين
القيــام هبــا ،مــن حيــث وســاطتها بــن الدولــة واملجتمــع ،تنبــع أمهيتهــا ورضورة تعزيــز دورهــا.
ٍ
بشــكل مريــعٍ ،وهــروب الفاعليــات االقتصاديــة
إعــادة االســتقرار إىل االقتصــاد ،بعــد تدهــوره
ورؤوس األمــوال إىل خــارج البــاد ،نتيجــة التدمــر واخلــراب الــذي حلــق بالبنيــة التحتيــة مــن طــرق
ومبـ ٍ
ـان وكهربــاء ومعابــر ،وكذلــك نتيجــة سياســات التضييــق التــي متارســها الســلطة عــى الفاعليــات
االقتصاديــة ،لســد النقــص املريــع يف وارداهتــا واســتفحال الفســاد ،بحيــث وصلــت حالــة االقتصــاد

مقاالت رأي
ً
نموذجا
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي؛ سورية
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حــد االهنيــار التــام ،كــا أن جهــود إعــادة اإلعــار عــى افــراض انطالقهــا ،واشــتغال احلــل الســيايس،
حتتــاج إىل التمويــل الكبــر واملــدى الزمنــي ،هــذا إذا توفــر التمويــل ،كــا أنــه وللخــروج مــن هــذه احلالــة
ال بــدّ مــن اســتصدار قوانــن تشــجع عــى جلــب وتوطــن االســتثامر املحــي واألجنبــي ،وتوفــر البيئــة
القانونيــة املســتقرة واملطمئنــة ،وقبــل كل هــذه اإلجــراءات ،جيــب حتســن احليــاة املعاشــية للســكان ،حتى
يتمكنــوا مــن االســتهالك بالقــدر املعقــول ،وتنميــة الطبقــة الوســطى يف املجتمــع ،ألهنــا ضامنة االســتقرار
الســيايس واملجتمعــي ،فاســتقرار املجتمعــات يقــاس باتســاع وفاعليــة طبقتهــا الوســطى.

تعزيــز التامســك االجتامعــي ،إذ فعــل االســتبداد املديــد فعلــه بإضعــاف البنيــة املجتمعيــة وتفكيكهــا،
وشــيوع العالقــات مــا قبــل الوطنيــة فيهــا ،ثــم جــاء الــراع ليزيــد الطــن بل ـ ًة ،ويــرك مــن حيــث
املامرســات والعنــف الــذي مارســه ندو ًبــا قــد يصعــب مداواهتــا وجتاوزهــا ،ومــن هنــا تــأيت أمهيــة
ٍ
ديمقراطــي يف ســورية املســتقبلية ،يعمــل عــى جتــاوز الوضــع القائــم مــن
التعويــل عــى قيــام نظــا ٍم
االنقســام املجتمعــي ،ويشــجع عــى االندمــاج بــن فئــات املجتمــع  ،وجيــد حلـ ً
ـول للمســألتني القوميــة
والطائفيــة ،القابعتــن يف القــاع املجتمعــي الســوري ،ويتوالــد عنهــا املزيــد مــن املظلوميــات احلقيقيــة أو
املتخيلــة .وهــذه املظلوميــات ال تنفــك تنفجــر كلــا واتتهــا ظــروف لالنفجــار.

ً
سادسا :خاتمة
يعــدّ العنــف الســيايس الــذي يمكــن أن تشــهده املجتمعــات مــن أســوأ أنــواع العنــف وأخطرهــا ،حتــى وإن
ـف مســتخد ٍم بدرجـ ٍ
كان كل عنـ ٍ
ـر هــذا اهلــدف أم كان بســي ًطا وحمــدو ًدا ،وســوا ًء
ـدف سـ
ـة مــا لــه هـ ٌ
ـيايسَ ،كـ ُ
ٌ
ـات متمـ ٍ
مارســته الدولــة ضــد مواطنيهــا ،أو جــاء مــن مجاعـ ٍ
ـردة ،لغايــة تغيــر القواعــد الناظمــة للعالقــة بــن
الســلطة واملجتمــع ،كلــا جــرى اإلخــال هبــا ،أو حتــى يف الرصاعــات واحلــروب خــارج حــدود الدولــة ،أو
مارســته اجلامعــات اإلرهابيــة العابــرة للحــدود ،وبــا أن العنــف يعطــل تنميــة املجتمعــات ،فإنــه يدفــع النخــب
كــي تعمــل عــى تنميــة العوامــل التــي حتــد مــن العنــف الســيايس الــذي يتهددهــا ،وتفســح املجــال أمــام شــيوع
الــراع الســيايس الــذي تقيــده القوانــن املتفــق عليهــا جمتمع ًيــا ،وحيــرم قواعــد اللعبــة السياســية املعمــول هبــا،
ـتقرار مزمنـ ٍ
ونتائــج االنتخابــات وتــداول الســلطة ،ويف دولـ ٍ
ـة كســورية تعــاين حالــة عــدم اسـ ٍ
ـة ،وحتكــم فيهــا
ـود نظــام حكـ ٍم اســتبدادي ،عمــم بنهجــه حالـ ًة غــر مسـ ٍ
خلمســة عقـ ٍ
ـبوقة مــن العنــف الســيايس ،فإنــه يتوجــب
عــى النخــب عــى خمتلــف أوجــه نشــاطها ،أن تتحــر وتســتحرض كل اإلجــراءات ،التــي تســمح بتجــاوز احلالة
مــن التدهــور املجتمعــي واالقتصــادي ،حــال اشــتغال احلــل الســيايس ،كــي يســتطيع هــذا املجتمــع اســتعادة
زمــام املبــادرة ،واملشــاركة يف تأمــن مسـ ٍ
ـتقبل أفضــل لألجيــال املقبلــة.

المراجع:
-

ســيل ،باتريــك ،الــراع عــى الــرق األوســط ،ط( 10د .م :رشكــة املطبوعــات للنــر والتوزيــع،
.)2007
حممد ،نشوى ،العنف السيايس (د .م :املركز الدويل للدراسات.)2012 ،
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«العنف الموازي» ّ
ضد االحتجاجات الشعبية والثورات
إلياس البراج

أســتاذ جامعــي ،وباحــث وصحافــي ومترجــم .دكتــوراه فــي «علــوم اإلعــام واالتصــال»
ّ
تخصــص وســائل اإلعــام الجماهيــري والمجتمــع (فرنســا ،جامعــة غرونوبــل ،)1990 ،ماجســتير
فــي الدراســات اإلســامية عليــا فــي كليــة اإلمــام األوزاعــي (بيــروت  ،)1984مستشــار غيــر متفــرغ
لمجلــة (الثقافــة العالميــة) الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب فــي
الكويــت ،مديــر تحريــر ســابق لمجلــة (الثقافــة العالميــة) ،مستشــار غيــر متفــرغ فــي مؤسســة
جائــزة البابطيــن لإلبــداع ،باحــث فــي الشــؤون اللبنانيــة والعربيــة ،كاتــب سياســي فــي صحــف
ودوريــات عربيــة عديــدة (الســفير ،البيــان اإلماراتيــة /الملحــق السياســي ،الوطــن الكويتيــة)

إلياس البراج

تمهيد
لطاملــا تعمــد الوصــول إىل «الســلطة» بالــدم ،ســواء يف بدايــات تكوهنــا أو يف مراحلهــا الالحقــة .شــدد عــامل
االجتــاع األملــاين ماكــس فيــر وآخــرون كثــرون عــى العالقــة بــن «ســلطة الدولــة وممارســة العنــف» ،حتى
إن كارل ماركــس ذهــب إىل اختصــار التاريــخ بأنــه «قطــار يســر عــى سـ ٍ
ـكة مــن الــدم»((( .ومل يميــز أكثــر
ٌ
علــاء االجتــاع وفالســفة الفكــر الســيايس بــن العنــف والســلطة ،وال ينتهــي عنــف الســلطة وســفك الــدم
يف أكثــر األحيــان حتــى بعــد اســتحواذ «املنترصيــن» عــى املــوارد واحلكــم .يمكــن أن حيــدث االســتثناء حتــى
عممـ ًة وواعيـ ًة ،أي عادلــة يف صيانــة احلقــوق ،إىل
اآلن يف الكيانــات التــي تبلــغ فيهــا الدولــة ثوابــت إنســاني ًة ُم ّ
درجــة تُقنــع مكوناهتــا ككل- ،مجاعاهتــا وأفرادهــا ،بــرورة نبــذ العنــف ألنــه هيــدّ د مصالــح الفــرد واجلامعــة
ـاري ،وإىل قيمـ ٍ
ـا بعــد جيــل ليتحــول هــذا «النبــذ» إىل تطـ ٍ
ـور حضـ ٍ
عــى الســواء .وبرتســخ هــذا املســار جيـ ً
ـة
أخالقيـ ٍ
ـة بذاتــه.
(((
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ال تــزال كتابــات عالــم االجتمــاع االلمانــي ماكــس فيبــر ( )1864-1920عــن الســلطة والعنــف موضو ًعــا
للعديــد مــن المؤلفــات والدراســات المعاصــرة ،وتلخــص دراســة «الســلطة والعنــف» لحليمــة خلــوات ،فــي
دوريــة «الحــوار الثقافــي -المجلــد  ،3العــدد  ،2الصفحــات بيــن  38و ،44الصــادرة فــي منتصــف ســبتمبر
 ،2014الكثيــر مــن تلــك الكتابــات والدراســات حولهــا .أمــا عــن نظريــات كارل ماركــس لناحيــة الســلطة
والثــورات والعنــف وتبســيطها ،يمكــن مراجعــة كتــاب» مــن الميثولوجيــا إلــى الماديــة التاريخيــة ،مــن الوهــم
إلــى العلــم لريــاض صومــا ،دار الفارابــي ،بيــروت 200 ،-2019صفحــة .كذلــك يمكــن االســتفادة فــي
الموضــوع نفســه مــن كتــاب «سوســيولوجيا الحــرب والعنــف» لعالــم اجتمــاع األيرلنــدي سينيشــا مالشــيفيتش
الصــادرة حدي ًثــا عــن الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر.

مقاالت رأي
«العنف الموازي» ّ
ضد االحتجاجات الشعبية والثورات

ـتوى يقــوم فيــه
نظر ًيــا ،عندمــا تتحقــق الثقــة واملصلحــة املصرييــة املشــركة ،يصــل الكيــان الســيايس إىل مسـ ً
ٍ
ٍ
املجتمــع بمكوناتــه ٍ
ـادرا طب ًعــا .يف
ككل بحاميــة الســلطة ،كمؤسســة عموميــة .هــذا البلــوغ «اإلنســاين» ال يــزال نـ ً
احلــاالت األخــرى ،واألعــم ،تبقــى الســلطة يف موقــع االســتعداد للقمــع واللجــوء إىل العنــف وســفك الــدم،
كأدوات جاهـ ٍ
ٍ
ـزة لالســتخدام عنــد أي «خطـ ٍ
ـر» داه ـ ٍم هيــدد أصحاهبــا ،وذوي املصالــح املنتفعــن منهــا ،عندمــا
تكــون ســلط ًة فئويـ ًة (طبقيـ ًة ،طائفيـ ًة ،إثنيــة ،حزبيــة ،عائليــة ...إلــخ).

ٌ
وأشــكال ال حتــى .وبمفهومــه الواســع االنتشــار ،أي العنــف «الرســمي» الــذي
أنــواع
لعنــف الســلطة
ٌ
متارســه األجهــزة العســكرية واألمنيــة واالســتخباراتية ،توجــد العديــد مــن الطرائــق واألدوات ،هــذا عــدا
العنــف «غــر املــادي» أو غــر امللمــوس ،مثــل القهــر النفــي أو األيديولوجــي -العقائــدي -الطائفــي -أو
الثقــايف والقومــي ،ومــا إىل ذلــك.
ـر ٍ
وقــد تلجــأ الســلطة ،بمفهومهــا العميــق وبقواهــا املهيمنــة ،إىل عنـ ٍ
ـف غــر قانــو ٍ
ف بــه قانون ًيــا
ين وغــر ُمعـ َ
ـق يف األوامــر اإلداريــة ،فتكلــف أفــرادا أو جمموعـ ٍ
مــن الســلطة نفســها ،وغــر موثـ ٍ
ـات ،ال صفــة رســمية هلــا
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حالــة إىل
لغايــات ختتلــف مــن
رسيــة،
علنيــة أو
قتاليــة،
أمنيــة أو
بمهــات
إعالم ًيــا عــى األقــل -بالقيــامـور شــتى (اغتيــاالت ،ضغــوط عــى خصــوم داخليــن
أخــرى .هــذا النــوع مــن العنــف ً
أيضــا ،قــد يكــون لــه صـ ٌ
أو خارجيــن ،االســتعانة بمرتزقــة حمليــن وأجانــب مافيــات األعــال واملشــاريع ،التضييــق عــى اإلعــام،
القرصنــات اإللكرتونيــة ...إلــخ)(((.

ّ
تضخــم ظهــوره يف الســنوات األخــرة وحتديــدً ا
هتتــم هــذه املقالــة /الدراســة حتديــدً ا بعنــف الســلطة الــذي
منــذ  2011يف العــامل العــريب ،وأصبحــت تــردد املصطلحــات اخلاصــة بــه يف اإلعــام العــريب واألجنبــي ،وعــى
األلســن مــن املحيــط إىل اخلليــج .وقــد تكــرر يف عــدة ٍ
دول مكونًــا ظاهــر ًة ال مفــر مــن دراســتها يف الشــكل
ّ
واملضمــون والســياق((( يف حماولـ ٍ
ـة لتحديــد «رشوط» نجــاح أو فشــل هــذا النــوع مــن العنــف .فكثــرة اللجــوء
إليــه يف الســنوات العــر املاضيــة ،والــدالالت العميقــة التــي أوحــي هبــا ومــرت مــرور الكــرام ،مل تنــل غال ًبــا
االهتــام املتناســب مــع النتائــج املأســوية التــي أحدثهــا يف بعــض مســارات احلــركات الشــعبية ،أو مــع احلــوادث
املأســوية التــي تســبب هبــا يف عــدة حـ ٍ
ـاالت ضــد املدنيــن واالحتجاجــات الســلمية.

(((

مــن المفيــد فــي الســياق مراجعــة المقابلــة مــع رســان طــراد ،الــذي نشــر فــي العــام  ،2017كتــاب The
( Murder of a Revolutionاغتيــال الثــورة) فــي بلغاريــا ،وفــي العــام  ،2020كتــاب Russian Invisible Armies

(الجيــوش الروســية الخفيــة) ،الــذي كتبــه مــع كيريــل أفرامــوف ،حــول الشــركات العســكرية الخاصة الروســية
مثــل مجموعــة فاغنــرhttps://carnegie-mec.org/diwan/86234 :

ومــن المهــم فــي الموضوع نفســه مراجعــة دراســة «القانــون الدولــي والشــركات األمنيــة -العســكرية الخاصة»
للدكتــورة ســمر خمليشــي ،الصــادرة فــي العــدد  26مــن «مجلــة المعهــد المصــري» العلميــة المحكمــة لشــهر
ـل أسـ ٍ
أبريــل /نيســان  ،2022والتــي تتنــاول دور هــذه الشــركات فــي الحــروب والصراعــات الدوليــة كفاعـ ٍ
ـاس
يعتمــد عليــه ،ومــدى شــرعية نشــاطها مــن خــال القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان .للمزيــد عــن الدراســة:
(((

https://ei-journal.org

يالحــظ سينيشــا مالشــيفيتش (مصــدر ســابق فــي هامــش  )1أن التحليــات المعاصــرة تجفــل مــن الدراســة
السوســيولوجية ألصــول العنــف الجماعــي (والحــرب) والطبيعــة الدمويــة للحيــاة االجتماعيــة ،علــى الرغــم
ـدون مــع الحــرب ،وكانــت مــن المكونــات التــي أسســت النظــام
مــن أنــه ُصنــع ُجـ ّـل التاريــخ البشــري المـ ّ
االجتماعــي الحديــث.
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ـات حمســوب ٌة عــى
أي أن إطــار الدراســة هنــا هــو العنــف الظاهــر العلنــي الــذي قامــت وقــد تقــوم بــه جمموعـ ٌ
الســلطة خــال الثــورات واالنتفاضــات التــي عرفــت يف بداياهتــا بالربيــع العــريب منــذ مطلــع العقــد املــايض،
وحماولــة مقارنــة بعــض تلــك احلــاالت ،مــن حيــث األســاليب ،واالنتــاء االجتامعــي أو العصبــوي ،ومــدى
تشــابه واختــاف النتائــج التــي ســاهم يف حتقيقهــا .أي ذلــك النــوع مــن العنــف املوجــه إىل قمــع وترهيــب
وقمــع احلــراك واالحتجاجــات الشــعبية الســلمية يف أثنــاء تلــك الثــورات واالنتفاضــات .وهــو ال يشــمل
إ ًذا العنــف الــذي ُيســتخدم يف حــاالت احلــروب األهليــة أو النزاعــات املســلحة التــي نشــأت بعــد الثــورات
واالنتفاضــات .ويف هــذا اإلطــار فإنــه باالنتقــال إىل الواقــع ،يظهــر «العنــف املــوازي» الــذي متارســه الســلطة
ـة هبــا رســميا ،بأســاء ختتلــف مــن بلـ ٍ
ـوبة عليهــا ،ولكنهــا غــر مرتبطـ ٍ
ـات حمسـ ٍ
عــن طريــق جمموعـ ٍ
ـد إىل آخــر،
ً
لكنهــا تتمتــع بخصائــص شــبه واحــدة« ،البلطجيــة» يف مــر و«البالطجــة» يف اليمــن و«الشــبيحة» أو «شــبيحة
النظــام» يف ســورية ،و«الزعــران» يف األردن ،وامليليشــيات والشــبيحة (وأحيانــا القمصــان الســود) يف لبنــان
والعــراق ،و«املرتزقــة» يف ليبيــا و« القــوات املتمــردة» يف الســودان ...إلــخ؛ ختتلــف مســميات هــذه املجموعــات
ـزاب نافـ ٍ
ٍ
ـوى وأحـ ٍ
غــر الرســمية والتابعــة ،بشـ ٍ
ـذة يف الســلطة ،متــارس
ـكل مبــارش أو غــر مبــارش ،ألجهــزة أو قـ ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العنــف بطرائــق خمتلفــة ،وحتظــى يف الوقــت نفســه بتغطيــة ضمنيــة وتســهيالت ميدانيــة مــن األجهــزة القمعيــة
الرســمية.
ٍ
ٍ
أي أن «العنــف املــوازي» حلســاب الســلطة يقتــي هنــا عــدم متتــع الفاعــل بــأي ٍ
معلنــة،
رســمية
صفــة

ً
مؤهــا ملامرســة العنــف واإلجــرام ،يف حــاالت جتنيــب مســؤويل الســلطة
ألســباب عــدة ،مــن بينهــا َج ْعلــه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الرســمية مــن املســاءلة القانونيــة ،أو مــن أي ســلطة رقابيــة أو قضائيــة ،حمليــة أو خارجيــة ،ومــن دون التقيــد
ٍ
ٍ
إدانــة يف املحافــل
حــدود كتلــك التــي تقيــد عــاد ًة العنــف الرســمي للســلطة ،أو جتعــل جتاوزهــا حمــط
بــأي
احلقوقيــة والدوليــة.

وكلــا كان هــدف الســلطة مــن البلطجــة والتشــبيح ،أو عنــف اجلامعــات املواليــة هلــا ،هــو ترهيــب املحتجــن
واملتظاهريــن املدنيــن وتفريــق مجوعهــم ،وكــر عزيمتهــم أكثــر فأكثــر ،كلــا زادت انتهاكاهتــم وبطشــهم،
ـرف عنهــم مــن «مهجيـ ٍ
أيضــا بــا ُأشــيع و ُعـ ِ
ـة» أحيا ًنــا ،وبالصــورة الذهنيــة الراعبــة عــى
ويمكــن ربــط ذلــك ً
نطـ ٍ
ـي وخارجـ ٍ
ـاق حمـ ٍ
ـي.
ٍ
موضوعية تشــيع
هــذه اهلالــة النفســية تســتحق بدورهــا اهتام ًمــا بالدراســة والتحليــل .لكنهــا جــز ٌء من عوامــل
ظاهــرة العنــف املــوازي يف ســياقاته التارخييــة واالجتامعيــة .فظهــور أنــواع وآليــات «العنــف غــر الرســمي»
ِ
صحيــح أنــه ك ُثــر اســتخدام األنظمــة احلاكمــة أو القــوى املهيمنــة عــى
يــأت مــن فــراغٍ.
التابــع للســلطة مل
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
خصوصــا يف الســنوات األخــرة ،لكــن يمكــن ربطــه بجــذور تارخييــة راســخة ،وإرجاعــه
الســلطة للعنــف،
ً
علــا أن بعــض املهتمــن والدارســن األجانــب يذهــب إىل عــدّ بعــض
إىل مرحلــة مــا قبــل نشــوء الدولــةً .
مظاهــر العنــف ،وحتــى اإلجــرام أهنــا الســلطة بذاهتــا ،وأهنــا هــي احلاكــم الفعــي أو اخلفــي ،كــا فعــل اإليطــايل
«روبريتــو ســافيانو» الــذي خلــص يف هنايــة حتليالتــه وجتاربــه «املـ ّـرة» إىل أن «ظاهــرة عصابــات املافيــا هــي يف
ً (((.
احلقيقــة «ظاهــرة حك ـ ٍم» وليســت «ظاهــر ًة إجرامي ـ ًة بســيطة»»
(((
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فــي كتابــه «الجمــال وجهنــم»  La Beauté et l’Enferيتنــاول الكاتــب ،وهــو صحافــي اســتقصائي ،كيــف أن
حكمــا باإلعــدام ،وقــد
المافيــا (وكنيتهــا فــي اإليطاليــة «الغامــورا»  )Gomorraفــي نابولــي أصــدرت عليــه
ً
ٍ
ٍ
تحــول هــو إلــى بطـ ٍ
ً
ســرية.
أمكنــة
متنقــا فــي
ـل لــدى الــرأي العــام اإليطالــي ،لكنــه اضطــر إلــى العيــش

مقاالت رأي
«العنف الموازي» ّ
ضد االحتجاجات الشعبية والثورات

عكس التاريخ!
يمكــن القــول إنــه ومنــذ املجتمعــات البدائيــة ثــم العشــائرية والزراعيــة والقرويــة ،ســبق العنــف «الســيايس»
قيــام الدولــة بقـ ٍ
ـرون عــى األقــل .زمن ًيــا ،ســبق العنــف «الســلطة» بمفهومهــا احلديــث .وخــال تلــك املراحــل
مــن طابعــه «غــر الرســمي» ،واكــب العنــف نشــوء وتنظيــم اجلامعــات ،ثــم املجتمعــات املدنيــة ثــم قيــام
الدولــة ،بتكوينهــا اهلجــن مــن مجاعـ ٍ
ـات كانــت متحاربــة ،ثــم كانــت دولــة املؤسســات املنظمــة الالحقــة التــي
احتكــرت القــوة ورشعــت لنفســها ممارســة القــوة والعنــف ضــد معارضيهــا ً
أول .وهكــذا ،نشــأ عنــف الســلطة
الرســمية كتطـ ٍ
ـور (فرضــه املنتــر ،املنتــرون بشـ ٍ
ـكل مــا) للعنــف غــر الرســمي.

إ ًذا ،العنــف والســلطة صنــوان ،حتــى يف املجتمعــات األكثــر ديمقراطيــ ًة وســلمي ًة حيــث تكثــر القوانــن
والقواعــد الضابطــة النتهــاك حريــات التعبــر والتظاهــر والتجمــع ،أو املقيــدة للتمــرد عــى القهــر .فالدولــة
ٍ
ٍ
ـوى أكثــر قمعيــة (ردعيــة) ،ولكنهــا بقيــت وســتبقى ،وجيــب أن تكــون
حتتــاج إىل قــوة إقناعيــة كانــت ســاب ًقا قـ ً
جاهــز ًة حلفــظ مبــادئ العقــد والتشــارك ولــو بالقــوة ،وال حيــق لغريهــا اســتخدام هــذا العنــف (تظاهــرات
الســرات الصفــراء يف فرنســا -ومــن املفارقــات أن الرئيــس الفرنــي اهتــم املتظاهريــن بالبلطجــة)(((.
مــن هنــا يمكــن القــول إن عــودة ظهــور هــذا العنــف بعــد نشــوء الدولــة احلديثــة ،يعكــس مــن جهـ ٍ
ـة عجــز
ٍ
ـة ثانيـ ٍ
الســلطة التــي تلجــأ إليــه ،وحيمــل مــن جهـ ٍ
دالالت تتجــاوز االنحــراف عــن مســار التاريــخ واالنقــاب
ـة
ـول ونيـ ٍ
عــى مفهــوم املؤسســات والدولــة ،وتصــل إمــا إىل اإلجــرام ،بمعنــى االنتقــام ،وإمــا إىل ميـ ٍ
ـات للرتاجــع

عــن أســس االجتــاع الســيايس القائــم للكيــان املعنــي ،مــا ينــزع «الرشعيــة» الزمنيــة التــي اكتســبتها ســلطة هــذا
الكيــان حتــى حلظــة اعرتافهــا بفشــل أجهزهتــا الردعيــة عــن التعامــل املســؤول مــع االحتجاجــات الســلمية
ـات غــر رسـ ٍ
ـي باالســتعانة بمجموعـ ٍ
واضطرارهــا إىل العــودة واللجــوء إىل عنـ ٍ
ـف غــر رشعـ ٍ
ـمية ،مــن موالــن
هلــا أو مرتزقــة .وهــذا بــدوره يعنــي املغامــرة بــكل ٍ
يشء مــن أجــل الســلطة ،بــا يف ذلــك الدفــع باجتــاه إعــادة/
ـة سـ ٍ
إرجــاع الكيــان إىل مراحــل تارخييـ ٍ
ـابقة ،للدولــة واملجتمــع ،خاصـ ًة إذا كان مثــل هــذا الكيــان ال يــزال عرض ًة
للتفــكك والتقســيم ،ومل يكتمــل نضوجــه بعــد ،وال تــزال تنقصــه أركان بنــاء الثقــة بــن مكونــات الشــعب
الرئيســة واملؤسســات الرســمية والقــوى السياســية القائمــة عليهــا.
ـة خاصـ ٍ
ـزب أو فئـ ٍ
أي أن الســلطة ،ســواء يف حــاالت هيمنــة عائلـ ٍ
ـة أو حـ ٍ
ـة مــن األقليــات اإلثنيــة أو الطائفيــة،
ـات «موازيـ ٍ
عندمــا تلجــأ إىل هــذا النــوع مــن العنــف وتتيــح ملجموعـ ٍ
ـة» اســتخدام أدوات وأســلحة مــن كل نــو ٍع
ممكــن ،هــي تبلــغ اآلخريــن -ضمنًــا وعــر بعــض منابرهــا «غــر الرســمية» أحيا ًنــا -أهنــا مســتعد ٌة لــكل أنــواع
العنــف اهلمجــي كــي حتافــظ عــى احلكــم واهليمنــة اســتنادا إىل رشعيــة القــوة بــرف النظــر عــن أي رشعيـ ٍ
ـة
ً
(((
أخــرى عــى الرغــم مــن خماطــر العــودة بالتنظيــات السياســية احلاليــة إىل مرحلــة تارخييــة ســابقة .
(((
(((

للمزيد ،راجع :روبيرتو سافيانو«« :المافيا» ظاهرة حكم».http://eti.ae/FCrg ،
فــي رأي ماكــس فيبــر «الدولــة وحدهــا لهــا الحــق والمشــروعية فــي اســتعمال العنــف المــادي مــن أجــل
الســيطرة علــى األفــراد».
يــرى البعــض أن مصيــر الدولــة التــي تجنــح إلــى العنــف هــو الفشــل فــي نهايــة المطــاف ،مــن حيــث شــرعية
وأيضــا مــن حيــث القــدرة االقتصاديــة ،وبقــول عالــم االجتمــاع النمســاوي جــون فريدمــان إن
ســلطتهاً ،
«الدولــة التــي تتصــف بســوء الحكــم والقمــع تفقــد شــرعيتها فــي نهايــة المطــاف ،حيــث تجنــح إلــى اللجــوء
إلــى القــوة ،وهــذا يوقعهــا فــي فــخ ابتــاع المــوارد والتــي كان يمكــن اســتخدامها علــى نحـ ٍ
ـو أفضــل بـ ً
ـدل مــن
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ٌ
دالالت في العمق
عــى الرغــم مــن وحــدة املنشــأ يف الســياق التارخيــي -الســيايس ،وكذلــك منطلقــات املصلحــة العضويــة بــن
الســلطة واملدافعــن عنهــا بــكل الطرائــق ،فــإن التجــارب أو االســتخدامات احلديثــة األخــرة يف العــامل العــريب
ـة تطبــع بــا شـ ٍ
ـان أو جمتم ـ ٍع أو دولـ ٍ
هلــذا العنــف تبــن أن األحــوال اخلاصــة بــكل كيـ ٍ
ـك طرائــق اســتخدامه
ّ
ومســمياته والقائمــن بــه ،كــا تؤثــر يف نجاحــه أو فشــله يف حتقيــق األهــداف التــي تتوخاهــا الســلطة منــه .وهــذا
ـات مفصلـ ٍ
مــا يمكــن استكشــافه أو االقــراب منــه أكثــر مــن خــال دراسـ ٍ
ـة أكثــر لـ ٍ
ـكل مــن حــاالت تونــس
ـرا لبنــان.
ومــر وســورية والعــراق وأخـ ً
ومــن خــال تتبــع هــذه احلــاالت يف الســنوات املاضيــة ومعايشــة بعضهــا عــن كثـ ٍ
ـب ،يمكــن اســتنتاج الكثــر
مــن اخلالصــات ،كــا أن املقارنــة بــن هــذه احلــاالت -االســتخدامات ،مــن حيــث الســياق الوطنــي الداخــي
لــكل منهــا ،ومــن حيــث طبيعــة النظــام ،ومــن حيــث هويــة وانتــاء القائمــن بالعنــف املــوازي ،يتيــح اســتخراج
العديــد مــن الســات والقواعــد والقوانــن احلاكمــة هلــذه الظاهــرة.
فانتشــار هــذه الظاهــرة يف كل ثــورات وانتفاضــات العقــد املــايض تقري ًبــا (بــد ًءا مــن ثــورة الياســمني يف
ـر متشـ ٍ
كانــون أول /ديســمرب  2010يف تونــس)((( ،يؤكــد أننــا أمــام أنظمــة حكـ ٍم عربيـ ٍ
ـة ذات طبيعــة تفكـ ٍ
ـاهبة
إىل حـ ٍ
ـد كبـ ٍ
ـر لــدى الفئــات املهيمنــة وتعلقهــا بالســلطة وكيفيــة الدفــاع عــن كراســيها .األكثــر داللـ ًة هــو أهنــا
ـة راسـ ٍ
ـية وعوامــل موضوعيـ ٍ
ـة وغــر هامشـ ٍ
ـات غــر قليلـ ٍ
تؤكــد وجــود فئـ ٍ
ـخة ،يف الرتكيبــة السياســية االجتامعيــة
الســائدة يف جمتمعـ ٍ
ـات تدعــم «احلــق» يف اســتخدام النظــام والقــوى املهيمنــة هلــذا النــوع مــن العنــف.

ترتبــط املجموعــات القائمــة بالعنــف ملصلحــة النظــام والســلطة بالبيئــة والرتكيبــة االجتامعيــة هلــا ارتبا ًطــا
وثي ًقــا ،وال يمكــن فصلهــا عــن مســار الدائــرة الداخليــة الضيقــة للنظــام ذي الطبيعــة األمنيــة ،حيــث تســعى
الطبقــات /الفئــات التــي تســتفيد مــن الســلطة بطرائــق شــتى إىل الدفــاع عــن مصاحلهــا مــا اســتطاعت ،وهــي
مســتعد ٌة لالنخــراط يف مواجهــة كل مــن هيــدد منافعهــا املســتمدة مــن هــذه الســلطة وهــذا ينطبــق حتــى عــى
مجاعــات وأفــراد املرتزقــة .وهــي ال تنفـ ّ
ـك تظهــر وتثبــت وجودهــا ،قبــل الثــورات االحتجاجيــة ،حيــث إهنــا
(كانــت) تشــتهر ً
مثــا بأدوارهــا يف مواســم االنتخابــات ويف مشــاكل القــرى واألحيــاء ،ويف مواســم الفتــن
والتظاهــرات ،ويف تعبئــة اجلامهــر وقــت املهرجانــات ،وهــي ال تتحــرك تلقائ ًيــا ،بــل هلــا مفاتيــح معروفـ ٌة لــدى
ـورة أو أخــرى ،وهــي متثــل يف بعــض االنظمــة جــزءا تشــغله األجهــزة القمعيــة الرســمية بوتـ ٍ
الســلطات بصـ ٍ
ـرة
ً
«موسـ ٍ
ـمية» أو عــى الطلــب ،وقــد كان ملجموعــات البلطجــة يف مــر مثـ ً
ـا مفاتيــح -زعــاء ُنــرت أســاؤهم

(((
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إنفاقهــا علــى جهــاز الشــرطة والجيــش ،كمــا أن لجــوء الدولــة إلــى القمــع يضفــي وحشــي ًة علــى العالقــات
ٍ
ورطــة كهــذه دولــة ضعيفــة» (انظــر :جــون فريدمــان (تأليــف)
االجتماعيــة ،ويشــجع الفســاد ،ودولــ ٌة فــي
( ،)2010ربيــع وهبــة (ترجمــة وتقديــم) ،التمكيــن سياســة التنميــة البديلــة ،العــدد ( ،1648القاهــرة :المركــز
القومــي للترجمــة) ،ص.138
ٍ
ٍ
بــدأت ثــورة الياســمين تعطــي ثمارهــا ســري ًعا بتنــازالت متتابعــة مــن نظــام زيــن العابديــن بــن علــي لمطالــب
إصــرارا متزايــدً ا فــي وجــه أجهــزة الشــرطة واألمــن ،وشــهدت وقــوف
والثــوار الذيــن أثبتــوا
المحتجيــن
ّ
ً
تنحــي بــن علــي ورحيلــه المفاجئ خــارج البــاد .وكانــت أبرز ممارســات
ـم
ـ
ث
ـاد،
ـ
الحي
ـى
ـ
عل
ـي
ـ
التونس
الجيــش
ّ
ٍ
العنــف الخفــي فيهــا اســتخدام النظــام لمجموعــات مــن القناصــة المجهوليــن توزعــوا فــي (أوكار التمــرد)
الــذي تســببوا بمقتــل العشــرات ،يضــاف إليهــم مقتــل آخريــن علــى يــد «فلــول» بــن علــي التــي انضــوت فــي
ـات» مسـ ٍ
«مجموعـ ٍ
ـلحة غــداة رحيلــه).

مقاالت رأي
«العنف الموازي» ّ
ضد االحتجاجات الشعبية والثورات

يف مواقــع اإلنرتنــت .ويف ســورية بــدأ تســليح امليليشــيات احلاميــة للنظــام ُبعيــد حــوادث وجمــازر محــاه مثـ ً
ـا،
ـلطة موازيـ ٍ
فأصبحــت مثــل سـ ٍ
ـة فعـ ً
فصــل الكاتــب والصحــايف الربيطــاين باتريــك ســيل الــذي اشــتهر
ـا وقــد ّ
بقربــه مــن األســد األب وأركان نظامــه :كيــف وملــاذا أقــام األخــر نظا ًمــا أقــرب إىل «النظــام املــزدوج»،
الــذي كان أساســه «أمــن النظــام» ،يف «املجتمــع الســوري كلــه» ،ثــم رشح أســباب «تســليح احلــزب احلاكــم
واملتعاطفــن معــه» إثــر املواجهــات مــع اجلامعــات واألخــوان املســلمني وحــوادث محــاه يف  1979و،1980
حيــث «تكونــت يف كل مدينـ ٍ
ـيات مــن املواطنــن»(((.
ـة ميليشـ ٌ

وترتبــط جمموعــات العنــف املــوازي مــع الســلطة الرســمية بنيو ًيــا ،لكنــه ارتبـ ٌ
ـاط غــر رسـ ٍ
ـمي ،وذلــك مــن
ـوة منهــا .وهــي قــد تتألــف مــن «فتــوات» ومــن مســاجني أحيا ًنــا ،و«خمربيــن»
أجــل حتقيــق األهــداف املرجـ ّ
ٍ
ٍ
أيضــا أحيا ًنــا
متعاونــن عــى القطعــة (كــا احلــال يف مــر) ،ومــن طبقــات منضويــة يف شــبكة مصالــح النظــام ً
أخــرى ،مثــل جمموعـ ٍ
ـات شــبابية تنتمــي إىل أرس طائفيــة أو عائــات حمظيــة تســتفيد مــن موظفــن و«مفاتيــح»
ـة مسـ ٍ
ـات حزبيـ ٍ
ـمية مهيمنــة باملعنــى األمنــي ،مثــل تنظيـ ٍ
كبــار (كــا يف ســورية) ،أو مــن قــوى غــر رسـ ٍ
ـلحة
ً
موازيـ ٍ
ً
ً
ـة ،بحيــث أصبحــت هــي نفســها بــا متلكــه مــن القــوة والنفــوذ ســلطة موازي ـة للســلطة أو مــا يســمى
«دويلــة داخــل الدولــة» (كــا يف لبنــان والعــراق) .وتتنــوع هــذه االســتفادة بــن نشـ ٍ
ـاط جتـ ٍ
ـاري غــر مــرو ٍع
ٍ
ـة أمنيـ ٍ
ـدل مــن القيــام بمهــات مراقبـ ٍ
ـة دوريـ ٍ
ـات حزبيـ ٍ
وخمصصـ ٍ
ـة ،بـ ً
ـتخباراتية ،حتــى يف حــاالت الســلم،
ـة واسـ
كــا احلــال يف لبنــان والعــراق مثـ ً
ـا(((.

مخاطر وتوصيات
أخطــر األدوار التــي تؤدهيــا جمموعــات العنــف غــر الرســمي املدفــوع مــن الســلطة هــو نجاحهــا ،مــع بعــض
ـعبي «ميــدا ٍ
احلمــات الدعائيــة ،بإظهــار انقســا ٍم شـ ٍ
ين» مهــا كان حجمــه ،يف الشــارع ،وأمــام العــامل عــن طريــق
ٍ
الكامــرات والبــث املبــارش ،حيــال الســلطة والنظــام .فهــي تقــوم بســهولة بافتعــال املواجهــات مــع أو داخــل
املتظاهريــن والتســلل إىل جتمعاهتــم ،بغايــة زرع الشــك لــدى الــرأي العــام واملراقبــن بحجــم متثيلهــم الشــعبي،
(((
(((

راجــع كتــاب باتريــك ســيل «األســد /الصــراع علــى الشــرق األوســط» ،ط( 6بيــروت :شــركة المطبوعــات
للنشــر والتوزيــع) ،وال ســيما الصفحــات بيــن  ،285و.530
يقتضــي عنــف الســلطة فــي ٍ
كل مــن العــراق ولبنــان تحليـ ً
ا مفصـاً ،نظـ ًـرا إلــى أن المجموعــات التــي تتولــى
ٍ
ٍ
وتنظيمات مســلح ٌة
ـات
ٌ
ممارســة العنــف المــوازي والخــادم للنظــام «مزايــا» خاصــة غير مســبوقة ،كونهــا تجمعـ ٌ
تحظــى باعتـ ٍ
ـراف مــا هنــا وهنــاك .فعلــى خلفيــة دورهــا فــي مقاومــة االحتــال األميركــي وتنظيــم الدولــة
اإلســامية فــي العــراق أصبحــت فصائــل «الحشــد الشــعبي» تســتفيد مــن التقديمــات والرواتــب .وفــي لبنــان
ـكيالت كثيــر ٌة تــدور فــي فلكــه باعتـ ٍ
ـراف ضمــن معادلــة «جيــش شــعب المقاومــة»
يحظــى حــزب اللــه وتشـ
ٌ
ـروب خارجيـ ٍ
ـات داخليـ ٍ
إلســرائيل .لكــن انخــراط جميــع هــذه التنظيمــات وأســلحتها فــي نزاعـ ٍ
ـة وحـ ٍ
ـة أوصــل
الــى اتهامهــا بالهيمنــة علــى قــرارات الســلطة الرســمية .وهــي بتركيبتهــا الطائفيــة والمذهبيــة وبعالقاتهــا مــع
إيــران و«الحــرس الثــوري» تحولــت إلــى موضــع خـ ٍ
ـاف يومـ ٍ
ـي ،فيمــا أصبحــت الــذراع الحاميــة األولــى
ّ
واألخيــرة لقــوى األنظمــة والســلطة ،وهــو مــا تكشــف وثبــت عندمــا تولــى الحشــد فــي العــراق والحــزب فــي
لبنــان مهمــات قمــع الثــورات والتظاهــرات وتخريــب وتكســير ســاحات وحــرق خيــم المعتصميــن فــي الفتــرة
مــن أواخــر تشــرين األول /أكتوبــر  2019إلــى بدايــات  2020فــي بيــروت ،أو اغتيــال المئــات فــي بغــداد
والجنــوب العراقــي فــي التظاهــرات التــي اندلعــت فــي مطلــع تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019خــال حكومــة
ـات مســلح ٌة «مجهول ٌة»
عــادل عبــد المهــدي المقــرب مــن فصائــل «الحشــد الشــعبي» ،حيــث اغتالــت مجموعـ ٌ
العشــرات مــن الناشــطين والداعميــن للتظاهــرات التــي ســقط فيهــا مئــات القتلــى مــن المتظاهريــن والمدنيين،
ـخصا.
إلــى جانــب آالف الجرحــى والتســبب بمئــات اإلعاقــات ،واختفــاء وخطــف أكثــر مــن  150شـ ً
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شــعبي ،وحتــى داخــل صفــوف املعارضــن و«الثــوار» بشــأن املطالبــة بتغيــر أو إصــاح
وأن هنــاك انقســا ٌم
ٌ
النظــام.

ويف االجتــاه نفســه تقري ًبــا ،يمكــن أن هتــدف بعــض املجموعــات إىل زرع الفــوىض وإشــاعة البلبلــة يف
ٍ
ٍ
ٍ
باعتــداءات
منظمــة ،والتســبب
رسقــات
صفــوف املتظاهريــن وســاحات املعتصمــن ،بــا يف ذلــك ارتــكاب
شــتى وتضخيمهــا إعالم ًيــا ،مثــل التضــارب بــن جمموعــات املتظاهريــن ،أو التحــرش املن ّظــم وأحيا ًنــا اجلامعــي
بالنســاء (وببعــض املشــهورات أحيا ًنــا) ،كــا حــدث يف ميــدان التحريــر يف القاهــرة ومداخلــه وخمارجــه عــى
ـات منسـ ٍ
يــد جمموعـ ٍ
ـقة ،هبــدف تشــويه ســمعة الثــورة واملتظاهريــن وإثــارة غضــب املرجعيــات الدينيــة عليهــم،
ودفــع الفئــات املحافظــة إىل هجــر ســاحات االعتصــام والتظاهــرات.

لقــد طــورت مجاعــات العنــف املــوازي ممارســاهتا يف مواجهــة الثــورات واالنتفاضــات العربيــة ،ومتكنــت
ـبة كبـ ٍ
بنسـ ٍ
ـرة مــن التشــويش عــى بعــض الثــورات واالنتفاضــات العربيــة ،وس ـ ّببت أحيا ًنــا انقســا ًما داخــل
ـآت خاصـ ٍ
ـة ومنشـ ٍ
ـكات عامـ ٍ
صفــوف املتظاهريــن ،وال ســيام إثــارة الفــوىض أو تكســر ممتلـ ٍ
ـة بحجــة االنتقــام
ّ
وحمــال العالمــات
مــن رمــوز النظــام أو املنظومــة والفئــات املســتفيدة منهــا (مثــل تكســر فــرو ٍع املصــارف
التجاريــة يف وســط بــروت ،هبــدف تشــويه انتفاضــة  17ترشيــن األول /أكتوبــر  ،2019وإبعــاد بعــض الفئــات
االجتامعيــة عــن املشــاركة فيهــا.

ويــزداد خطــر جمموعــات العنــف املــوازي يف املجتمعــات املتنوعــة طائف ًيــا وإثن ًيــا (وعشــائر ًيا) حيــث يمكــن
الســلطة مــن خالهلــا أن تلــوح للمتظاهريــن واملعارضــن ولقــوى املعارضــة ٍ
ككل ،بقدرهتــا عــى حتويــل الــراع
ٍ
ٍ
باجتــاه الفتنــة العامــة ،أو احلــرب األهليــة ،وتأجيــج العنــف وحتويلــه شــي ًئا فشــي ًئا إىل مواجهــات مســلحة (وحتى
االســتعانة بقــوى خارجيـ ٍ
ـة)(.((1
ً
ـتويات عـ ٍ
ٍ
ـدة .أوهلا الوعــي الســيايس والوطني الشــامل
وتطــرح هــذه املخاطــر الكثــر مــن التحديات عــى مسـ

ـرا مــن املهادنــة والنيــات املبيتــة ،وانتظــار احللــول
جتاههــا ،وقــد يكــون طرحهــا عــى النقــاش العــام أفضــل كثـ ً
ٍ
ٍ
ـوق بقـ ٍ
ـدر مــا عــى ســلطة
مــن اخلــارج .أمــا اســتمرار موازيــن القــوى الداخليــة ملصلحــة ســلطات موازيــة تتفـ ّ
ـر واقـ ٍع مــن نــو ٍع جديـ ٍ
ـول إىل أمـ ٍ
ـد يف املجتمعــات التعدديــة ،حتديــدً ا.
مؤسســات الدولــة ،مــن شــأنه أن يتحـ ّ
وأمــام قــوى املعارضــة الشــعبية واحلــركات املدنيــة حتـ ٍ
ـد مــن نــو ٍع آخــر يقطــع مــع االحتجاجــات العفويــة
ٍ
ً
شــال ويســاعد أحيانًــا يف حتقيــق
مســؤول يمنــع اســتغالهلا يمينًــا أو
القابلــة للخــرق واخلاليــة مــن تنظيــ ٍم
أهــداف الســلطة وتغطيــة العنــف ضــد احلــركات الشــعبية .ومــن ذلــك االهتــام بمعلومــات بعــض املشــاركني

( ((1فــي لبنــان دأبــت مجموعــات أو مســيرات علــى الدراجــات الناريــة علــى اســتهداف المتظاهريــن والثــوار منــذ
انتفاضــة تشــرين األول /أكتوبــر  2019تحديــدً ا مــع إطــاق هتافــات «شــيعة ،شــيعة» صريحــة ،مــع مــا لذلــك
ٍ
غايــات تؤجــج المشــاعر الطائفيــة والمذهبيــة علــى الرغــم مــن أن جماهيــر االنتفاضــة فــي ســاحات
مــن
العاصمــة كانــت مختلطـ ًة مــن مختلــف المناطــق والمذاهــب والتيــارات الفكريــة المدنيــة .وقــد تكــرر واتســع
ـة أخــرى ،إلــى درجـ ٍ
ـة» اتُهمــت باســتفزاز مناطــق طائفيـ ٍ
ـيرات «احتفاليـ ٍ
اســتخدام هــذه الهتافــات حتــى فــي مسـ ٍ
ـة
أخافــت فــي أيــار /مايــو  2022حتــى أنصــار الحليــف المســيحي (التيــار العونــي) للثنائــي الشــيعي فــي
ـتنفارات شـ ٍ
ٍ
ـعبية فــي األحيــاء .حينهــا ،وألول
المناطــق المحاذيــة للضاحيــة الجنوبيــة فــي بيــروت ،وأدت السـ
مـ ٍ
ـرة ،خــرج أميــن عــام حــزب اللــه حســن نصراللــه فــي خطبتــه األولــى بعــد االنتخابــات النيابيــة األخيــرة
للعــام  ،2022الــى القــول إن هــذا الهتــاف «ال يناســب» ال الحــزب وال حليفتــه حركــة أمــل ،وال الشــيعة ،وقــد
اكتفــى بالتســاؤل« :مــا معنــى هــذا الشــعار».
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وســجالهتم .ويف مــوازاة ذلــك تكتســب التوعيــة بمختلــف جوانــب هــذا العنــف أمهيــ ًة قصــوى وتتطلــب
اهتــام املراكــز احلقوقيــة كلهــا ،ومنظــات املجتمــع املــدين واملعارضــة الوطنيــة واملحامــن ووســائل اإلعــام
«املســتقلة» ،إىل جانــب اهتــام مؤسســات الدولــة مثــل القضــاء واجليــش يف الــدول التــي ال ينحــاز فيهــا هــذان
اجلهــازان للســلطة احلاكمــة.
وال بــدّ عــى املــدى املتوســط والبعيــد مــن االهتــام االجتامعــي والترشيعــي لوضــع حـ ٍ
ـد للســكوت املريــب

عــن العنــف غــر الرســمي وانتهــاكات القائمــن فيــه ،وإفالهتــم مــن العقــاب عــى جرائمهــا ضــد املدنيــن
ودورهــم يف محايــة األنظمــة االســتبدادية والقمعيــة .كــا حصــل يف حماكمــة املســؤولني املتهمــن بالوقــوف وراء
موقعــة اجلمــل يف القاهــرة( ،((1ذلــك يبقــى عنــر هتديــد يزعــزع االمــان واالجتامعــي ويشــوه الثقــة بــن
النــاس ومؤسســات الدولــة ،حتــى وإن رحــل النظــام وتغــر احلــكام .علـ ًـا أن ذلــك ال يلغــي رضورة دمــج هــذه
املجموعــات وعنارصهــا وتأهيلهــا يف النســيج الوطنــي الديمقراطــي ،إنــا ليــس مكافأهتــا.
أيضــا التوســع
وبنــا ًء عليــه ،ونظـ ًـرا إىل ســعة الظاهــرة وخماطرهــا وتداعياهتــا ،فــإن عــى الدارســن والباحثــن ً
يف إخضــاع كل جوانــب هــذه املشــكلة للبحــث وحماولــة اســتخراج أفضــل ســبل التعامــل املنهجــي معهــا،
اجتامع ًيــا وسياس ـ ًيا وثقاف ًيــا.

ٍ
ٍ
مفصليــة بالنســبة إلــى الظاهــرة قيــد الــدرس .فقــد
ودالالت
( ((1تــؤرخ «موقعــة الجمــل» فــي مصــر لحــوادث
وقعــت فــي األســبوع الثانــي مــن ثــورة  25كانــون الثانــي /ينايــر التــي طالبــت برحيــل نظــام محمــد حســني
مبــارك .وقــد طبقــت فيهــا خطـ ٌة «منســق ٌة» جــدً ا بيــن مســؤولين فــي النظــام ،وضبــاط أمـ ٍ
ـن تابعيــن لــه و«أنصار»
ٍ
ضمــت مجرميــن ســابقين ومســاجين ُمفــرج عنهــم ،وكانــت
للحــزب الوطنــي الحاكــم ومجموعــات بلطجيــةّ ،
الغايــة المعلنــة منهــا ،والتــي شــارك إعــام النظــام فــي التمهيــد النفســي ،إلجبــار المعتصميــن علــى مغــادرة
ميــدان التحريــر.
اقتحــم البلطجيــة المهاجمــون الميــدان راكبيــن الجمــال (مــن هنــا جــاءت التســمية) والبغــال والخيــول
وحمــل بعضهــم الســيوف ،بينمــا انتشــر قناصـ ٌة علــى أســطح البنايــات المطلــة علــى الميــدان الشاســع .وقــد
شــبهها بعضهــم بمعــارك العصــور الوســطى .وســقط فيهــا خــال يوميــن عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى
مــن المعتصميــن الــذي صمــدوا فــي الســاحة حتــى انقلبــت النتيجــة لمصلحتهــم مســاء اليــوم التالــي ،وبــدأ
نظــام مبــارك بالتقهقــر والتراجــع أكثــر فأكثــر.
وفــي مــا خــص قــدرة الســلطة علــى الهــروب مــن المســؤولية الجنائيــة للعنــف المــوازي ،تقــدم محاكمــة
نموذجــا مؤس ـ ًفا جــدً ا ،وعلــى الرغــم مــن تقاريــر لجنــة تقصــي
المســؤولين المتهميــن فــي تلــك الموقعــة
ً
الحقائــق عــن تلــك الموقعــة مــن عشــرات الشــهود ،إال أن المحكمــة التــي أقيمــت الح ًقــا لمحاكمــة نحــو 25
متهمــا فــي هــذه الموقعــة فــي نظــام الرئيــس المخلــوع أنــه أراد الســيطرة علــى ميــدان التحريــر ،حكــم ببــراءة
ً
جميــع المتهميــن .لمزيــد مــن التفاصيــل:
«موقعة الجمل .النقطة المفصلية في إطاحة مبارك» https://aja.me/fwl4w
«موقعة الجمل :الدرس األول في ثورة  25كانون الثاني /يناير» https://bit.ly/3cdQRCG
عــن المجموعــات المؤدلجــة والعنــف« :يمكــن للتنظيمــات االجتماعيــة ولعمليــة األدلجــة أن تســاعد ،وغال ًبــا
ٍ
ٍ
ٍ
مــا تفعــل ذلــك ،فــي تحويلنــا إلــى آالت ٍ
عنــف
وضاريــة .والفكــرة األســاس هــي التاليــة :أي
بارعــة
قتــل
جماعـ ٍ
المكونيــن
ـي طويــل األجــل ،خاص ـ ًة الصراعــات واســعة النطــاق كالحــروب ،يقتضــي وجــود هذيــن
ّ
الجوهرييــن :قــدر ًة تنظيمي ـ ًة بنيوي ـ ًة معقــدةً ،وأيديولوجيــا مشـ ِ
ـرعنة قويــة وفعالــة .فــأن البشــر ال يمارســون
ُ
ـي ،تتطلــب ممارســته بنجاعـ ٍ
ـة علــى نطـ ٍ
العنــف علــى نحـ ٍ
ـي وتلقائـ ٍ
ـو طبيعـ ٍ
ـاق واسـعٍ ،كمــا فــي الحــرب ،آليــات
ســيطرة اجتماعيــة تنظيميــة متطــورة جــدً ا ،ومذاهــب أيديولوج ّيــة مفصلــة جيــدً ا وممأسســة لديهــا القــدرة علــى
تبريــر هــذا العنــف .يقــول كولينــز معبــرا عــن ذلــك ببراعـ ٍ
ـة« :لــو لــم تكــن المعــارك الكبــرى منظمـ ًة اجتماع ًيــا
ً
ـو جيـ ٍ
علــى نحـ ٍ
ـد لغــدت مســتحيل ًة” .المصــدر :سينيشــا مالشــيفيتش ،سوســيولوجيا الحــرب والعنــف ،الشــبكة
العربيــة لألبحــاث والنشــر ،تاريــخ النشــر.2022/01/01 :
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َّ
ّ
				
بذ المجتمعي والتشريع السياسي:
ُالعنف بين الن ِ
ّأيهما الواقع في تونس؟
كوثر ّ
الردادي

باحثــة تونســيةّ ،
تحصلــت علــى اإلجــازة التطبيقيــة فــي علــم االجتمــاع (كليــة  9أفريــل)،
باحثــة فــي الماجســتير اختصــاص تنميــة محليــة وعمــل جمعياتــي فــي قســم علــم االجتمــاع،
نشــرت عـ ً
ـددا مــن الدراســات والمقــاالت فــي مجــات ومواقــع تونســية.

كوثر ّ
الردادي

ٍ
رصاع من أجل السلطة؛ والعنف إنّام هو أقىص درجات السلطة»
سياسة إنّام هي
« كل
ٌ

رايت ميلز

ـارصا ،يالحــظ ّ
ّ
أن فــرات الســلم قليل ـ ٌة أو أقــر مقارن ـ ًة بفــرات
إن الناظــر يف التاريــخ ،قديـ ًـا كان أو معـ ً
ٍ
ٍ
احلــرب الطويلــة .فحتــى وقــت ليــس ببعيــد كانــت احلــروب أبــرز الســاحات التــي يتمظهــر فيهــا العنــف ،ويتــم
ـرف أقــل قــو ًة أو يف حمــل ضعـ ٍ
فيهــا اســتعراض القــوة العســكرية أمــام طـ ٍ
ـف مقارنـ ًة بــاألول (نذكــر كمثـ ٍ
ـال عــى
ذلــك احلربــن العامليتــن) ،وأحيا ًنــا تكــون لغايــة اســرداد الســيادة مــن كيـ ٍ
ـان حمتـ ٍ
ـل (حــروب التحريــر مثـ ً
ـال).
ـر طرفيــه ،فلــم يعــد أحدمهــا داخل ًيــا
بعــد ذلــك ســادت نزعــة العنــف والــراع داخــل البلــد الواحــد مــع تغـ ّ
واآلخــر خارج ًيــا ،بــل كالمهــا مــن الداخــل ونعنــي بذلــك الدولــة أو احلاكــم (اآلمــر) واملحكــوم (املطيــع).

ُيقــرن العنــف بالســلطة يف حالــة األنظمــة الشــمولية أو غــر الديمقراطيــة ،فاملنطــق يقودنــا إىل القــول إن
خصوصــا يف ظــل انتقـ ٍ
ـال ديمقراطـ ٍ
ـي
الديمقراطيــة وســيادة القانــون ســيكونان بمنزلــة اخلــاص مــن «العنــف»،
ً
متــر بــه عــدة ٍ
دول يف املنطقــة العربيــة مثــل تونــس .لكننــا نالحــظ تضاعــف وتــرة العنــف جمتمع ًيــا وسياسـ ًيا مــا
ّ
يدعونــا إىل التســاؤل عــنَ :مــر ّد هــذه الظاهــرة؟ وهــل باإلمــكان حرصهــا والتحكــم فيهــا؟
املفاهيم التي نروم فهمها من خالل هذا الطرح أو التناول هي:
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 .1الدولة
يتســم هــذا املفهــوم بـــ «املرونــة» الدالليــة ،ذلــك أنــه يأخــذ عــدة منـ ٍ
ـاح للفهــم ،ختتلــف باختــاف حقــول
االشــتغال عليــه ومــا تتضمنــه مــن مداخــل نظر ّيــة ومنهج ّيــة؛ بــد ًءا بالفلســفة ،السياســية منهــا خاصـ ًة ،والتاريخ
والعلــوم القانونيــة وعلــم النفــس ،وعلــم االجتــاع الــذي يعـ ِّـرف الدولــة ّأنــا :جمموع ـ ٌة متم ّيــز ٌة مــن النّظــم
التــي متلــك ســلطة إصــدار القوانــن التــي حتكــم املجتمــع .فهــي بتعبــر فيــر «حتتكــر القــوة املرشوعــة» داخــل
حــدود إقلي ـ ٍم معـ ٍ
موحــدً ا ،وإ ّنــا جمموع ـ ٌة مــن النّظــم واملؤسســات
ـن .معنــى ذلــك أن الدولــة ليســت كيا ًنــا ّ
التــي تصــف اإلقليــم ومــؤرشات الرصاعــات السياســية التــي تنشــأ بــن املصالــح املختلفــة حــول اســتخدام
املــوارد وتوجيــه السياســة العامــة((( .وال يمكــن اختزاهلــا يف هــذا اجلانــب فحســب كوهنــا قبــل كل ٍ
يشء تضافـ ًـرا
ّ
ـي
ـ
الت
ـة)
ـ
ي
(احلر
بــن فكــرة النظــام املنشــود
توحــد مجاع ـ ًة برش ّي ـ ًة مــا ،وجســم القواعــد امللزمــة(((.
ّ
ّ

 .2العنف

ٍ
ٍ
ٍ
نظريــات مثــل «املدرســة
اجتامعيــة ،يمكننــا العــودة إىل عــدّ ة
كظاهــرة
لفهــم العنــف أو تناولــه بالــدرس
ٍ
ٍ
ٍ
البيولوج ّيــة» التــي حت ّلــل الســلوك اإلنســاين ،كالعنــف ،مــن منطلــق دوافــع غريزيــة بيولوجيــة كامنــة يف الطبيعــة
البرشيــة ،ويقــرب هــذا الطــرح ممــا تقدمــه بعــض املــدارس النفســية الســيكولوجية .لكننــا يف هــذه املقالــة
ـب اشــتغاهلا عــى «املدرســة االجتامعيــة» .بذلــك يمكــن تعريــف العنــف
اخرتنــا االعتــاد عــى مصــادر ينصـ ّ
أ ّنــه ظاهــر ٌة اجتامعيـ ٌة ،وآليـ ٌة مــن آليــات الدفــاع عــن الــذات ضــد املخاطــر التــي تواجــه اإلنســان ،ومــن أجــل
البقــاء واالســتمرار يف احليــاة ،وأن هــذه اآلليــة الدفاعيــة هــي إحــدى الطاقــات الغريزيــة الكامنــة يف الكائــن
ـة أو هجوميـ ٍ
ـاالت دفاعيـ ٍ
احلــي التــي تســتيقظ وتنشــط يف حـ ٍ
ـة ،يســتوي فيهــا اإلنســان واحليــوان عــى حدٍّ ســواء.
ّ
ٍ
دالالت جديــد ًة بارتباطــه باملعنــى احلقوقــي احلديــث للكلمــة ،وأصبــح قري ًبــا مــن
وقــد اكتســب العنــف اليــوم
ٍ
ٍ
ٍ
معنــى القــوة والشــدة .وهــو ليــس جمـ ّـرد فعــل إرادة ،بــل يتط ّلــب وجــود رشوط وأحــوال مســبقة ،مــن أمههــا
الســلطة والقــوة وأدواهتــا القمع ّيــة وتربيراهتــا األيديولوجيــة التــي تســتمد منهــا رشع ّيتهــا(((.

 .3السلطة
يتقاطــع مفهــوم «الســلطة» مــع عــدة مفاهيــم مثــل «القوة» و«التحكّــم» و«االســتبداد» وغريهــا .ويعــرف
ـة اجتامعيـ ٍ
ـة تُتــاح للفــرد جلعــل إرادتــه اخلاصــة تتغلــب يف كل عالقـ ٍ
فيــر «الســلطة» « »Machtأهنــا كل فرصـ ٍ
ـة،
حتــى وإن واجهــت صــدً ا ومقاومـ ًة ،فإهنــا تقتــي دائـ ًـا القــدرة عــى التحكم يف أفعــال اآلخريــن وســلوكهم(((.
قســم فيــر الســلطة إىل ثالثــة أنــواع هــي :الســلطة العقالنيــة التــي تســتمد رشعيتهــا مــن القانــون ،ثــم
وقــد ّ
(((
(((
(((

جــوردن مارشــال ،موســوعة علــم االجتمــاع ،محمــد الجوهــري وآخــرون (مترجمــون) ،مــج ،2ط( 1القاهرة:
المجلــس األعلــى للثقافــة ،)2000 ،ص.733
أنس الطريقي ،في مفهوم الدولة (د .م :مؤمنون بال حدود 23 ،أيار /مايو.)2020 ،
إبراهيم الحيدري ،في سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،ط( 1بيروت :دار الساقي ،)2015 ،ص.20 ،18
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(sous la dir.), Recherches en sciences humaines (Paris: Plon, 1971), pp. 69-71 .

)(4

131

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

ـخص غــر عـ ٍ
ـادي «خــارق» ،والســلطة التقليد ّيــة التــي تعتمــد عــى اإليــان
الســلطة الكاريزم ّيــة ويقودهــا شـ ٌ
بالتقاليــد املتوارثــة مــن املــايض (الديــن ،العائلــة ،القبيلــة ...إلــخ).
ـة عديـ ٍ
ـى يف أنظمــة وبنــى اجتامعيـ ٍ
يف ضــوء ذلــك يمكننــا القــول إن للســلطة معـ ٍ
ـان عــدة تتجـ ّ
ـدة بالتــوازي مــع

الدولــة التــي تعــدّ اجلهــاز األكــر احلاضــن هلــا.

أنواع السلطة
بداي ـ ًة علينــا اإلقــرار بــأن فكــرة التحـ ّـرر أو التملــص الكامــل مــن الســلطة ،أي العيــش يف حالــة الالســلطة
تعــدّ رض ًبــا مــن «الطوباويــة» .فقــد عرفــت املجتمعــات أشـ ً
ـكال عديــد ًة للســلطة قبــل بــروز مفهــوم «الدولــة»
أن الفــرد منــذ حلظتــه األوىل وعهــده باحليــاة خيضــع بشـ ٍ
احلديــث ،ذلــك ّ
ـكل أو آخــر إىل أحــد أنــواع الســلطة؛
عــى غــرار الســلطة الدينيــة التــي كانــت مت ّثلهــا الكنيســة يف العصــور الوســطى ،وكذلــك اجتامع ًيــا بدايــ ًة
ـور األمــر
بــاألرسة ،يكفــي أن يقـ ِّـرر أحدهــم عنــك مــاذا ومتــى تــأكل وتــرب وتلبــس ،ثــم أيــن تــدرس ،ليتطـ ّ
إىل اختيــار العالقــات (مــع مــن متــي ،أو تتحــدث ،أو جتالــس ...إلــخ) ،ونقصــد هنــا ســلطة األبويــن التــي قــد
ـور
يصعــب التخ ّلــص منهــا الح ًقــا ،أي عندمــا يصبــح للفــرد ذاتــه املتفـ ّـردة وهو ّيتــه اخلاصــة التــي مــا تنّفــك تتطـ ّ
باسـ ٍ
ـتمرار ،األمــر الــذي يعطــل عمليــة الســر الطبيعــي نحــو «االســتقاللية» (يف معناهــا األخالقــي واحليــوي ال
ـة الحقـ ٍ
الســيايس) يف مرحلـ ٍ
ـة .ثــم تــأيت املدرســة حيــث ســلطة املعلــم واملدرســة يف حــد ذاهتــا كهيـ ٍ
ـكل تنظيمـ ٍ
ـي.
املؤسســات ترمج ـ ًة حضوري ـ ًة ملفهــوم «الدولــة» املقــرن بالــرورة بمفهــوم «الســلطة» ومــا
يمكــن عــدّ هــذه ّ
يكتنفــه مــن دالالت :كاخلضــوع /األوامــر /الضبــط /النظــام /الــردع ،وغريهــا .ثــم بــرز مفهــو ٌم آخــر
للســلطة حتــدث عنــه ماكــس فيــر وهــو «البريوقراطيــة» كإحــدى عالمــات الرأســال ّية النظاميــة التــي متثــل
ـم ِل قواعــد ونظــام إنتـ ٍ
ـاج عا َلــن وجــب النســج عــى منواهلــا.
بدورهــا ســلط ًة اقتصاديـ ًة تــ ْ
حييلنــا احلديــث عــن الدولــة عــى مفهــو ٍم آخــر يف العالقــة مــع «الســلطة» وهــو «الســلطة السياســية» والتــي
توظــف «العنــف» بأشــكاله املتعــددة :ماد ًيــا ومعنو ًيــا ونفســ ًيا واجتامع ًيــا ،وكذلــك اقتصاد ًيــا .وينقســم إىل
«عنـ ٍ
ـف رسـ ٍ
ـمي» متثلــه الدولــة بمختلــف أجهزهتــا األمنيــة والعســكرية (االعتقــاالت ،املدامهــات ،التوقيفــات...
ـمي» أو غــر رشعـ ٍ
ـف غــر رسـ ٍ
ـي ألنــه ُيــارس خــارج حلبــة الســلطة ،ويمثلــه عــادة الشــعب
إلــخ) ،يقابلــه «عنـ ٌ
واملعارضــة (الثــورة ،الغضــب الشــعبي ...إلــخ).

ما عالقة العنف بالسلطة؟
انفــردت الدولــة احلديثــة بالســلطة مــن خــال احتكارهــا وســائل العنــف التــي توظفهــا حلفــظ «الســلم
املجتمعــي» أي املحافظــة عــى حالــة الــا فــوىض ،برعايــة حيــاة النــاس وممتلكاهتــم عــن طريــق العقــاب
ـمى حالــة «العنــف الرشعــي» هــذه بـــ «الســلطة احليو ّيــة»  Bio pouvoirعــى حــد تعبري ميشــيل
ّ
والزجــر .وتسـ ّ
فوكــو .وت ُْســت ََمد تلــك الرشعيــة مــن الثقــة التــي بنتهــا الــدول احلديثــة ،يف بداياهتــا ،مــع مواطنيهــا الذيــن
ـول
فوضــوا هلــا وظيفــة رعايتهــم .وبــا أن الدولــة /النظــام  the systemتضطلــع بوظيفــة حفــظ األمــن ،خيـ ّ
ّ
هلــا بالتــايل أن توظــف العنــف لــدرء العنــف ،فهــي متنــح نفســها مرشوع ّيــة ممارســته ،أي التربيــر املســتخدَ م
ـور مفهــوم الســلطة
ـورت بذلــك أدوات العنــف بتطـ ّ
الســتمرار الســيطرة ،بمعنــى إضفــاء الرشعيــة عليهــا .تطـ ّ
نفســه .العنــف يــزرع الرعــب ،والرعــب يــؤدي إىل اخلضــوع واالنقيــاد؛ هنــاك عالق ـ ٌة عضو ّي ـ ٌة قائم ـ ٌة ودائم ـ ٌة
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بــن اخلــوف واالســتبداد ،وليــس يف حقــل السياســة عالقــة أوثــق مــن هــذه؛ يربزهــا التاريــخ ،يع ّللهــا النظــر،
وتؤ ّكدُ هــا املالحظــة اليوم ّيــة .يصــح القــول إ ًذا ّ
إن الثنائــي «اخلــوف واالســتبداد» هــو املســتوى األصــل واألو ّيل
للسياســة((( .تقــول حنــة أرنــدت يف أثرهــا «يف العنــف» :إن الســلطة والقــدرة والقــوة والتسـ ّلط والعنــف كلهــا
ـان إنســانًا آخــر ،لقــد ُعــدَّ ت مرتادفـ ٍ
ليســت ســوى كلـ ٍ
ـات تشــر إىل الوســائل التــي حيكــم هبــا اإلنسـ ُ
ـات ألن هلــا
الوظيفــة نفســها (((.يوحــي الطــرح الــذي قدمتــه أرنــدت يف مؤلفهــا آنــف الذكــر بــأن للعنــف بعــدً ا «تأسيسـ ًّيا-
ٍ
إصــاح
إصالح ًّيــا» ،وتقــدم يف ذلــك مثــال احلــروب والثــورات ،فهــو بذلــك «وســيل ٌة» ضمــن ســرورة
(الثــورات واالنتفاضــات) ،وتأســيس أو بنــاء ،لكنّــه متــى أصبــح /حتــول إىل «غايـ ٍ
ـة» يف حــدّ ذاتــه فإنــه يد ّمــر
ّ
ٌ
ٌ
(((
الســلطة ،فـــ «الســلطة ال يمكنهــا أن تنبــع مــن فوهــة البندقيــة».
وخيتلــف العمــل الســيايس البحــت عــن العمــل الســيايس العنيــف ،إذ ُيظهــر األول املبــادئ التــي يريــد البــر
(((
أن ينظمــوا العــامل عــى أساســها ،بينــا ُيظهــر الثــاين ُمصــادرة الفعــل الــذي يــؤدي إىل مثــل هــذه الوســائل.

السلطة في تونس :تمظهرات العنف السياسي والمجتمعي
م ّثــل احلــراك العــريب الــذي أوقــدت شــعلته مــن تونــس متــر ًدا وطعنـ ًة يف جســم ما ُعـ ِ
ـرف بـــ «الســلطة األبوية
ـت هيبتهــا الزعامتيــة املزعومــة ،وكانــت خطــو ًة مهمـ ًة أذنــت بالثــورة عــى خمتلــف «البنــى
السياســية» التــي ُفتِتـ ْ
الوصائيــة» سياسـ ًيا واجتامع ًيــا يف تبـ ٍ
ـن واضـ ٍ
ـح لثقافــة احلر ّيــة ،يف إطــار مــا عــرف بـــ «االنتقــال الديمقراطــي».
يتكــون هــذا املفهــوم مــن مصطلحــن :االنتقــال والديمقراطــي ،وكلمــة «انتقــال» بحســب املعجــم العــريب هــي
ٍ
ملرحلة
ـو ٍل مــن وضـ ٍع إىل آخــر مــا يمهــد
ـول إىل» ،والفــرة االنتقاليــة تعنــي «فــرة حتـ ّ
مصــدر فعــل انتقــل أي «حتـ ّ
مقبلـ ٍ
ـة ،بقطــع النظــر عــن درجــة الســلب ّية أو اإلجيابيــة يف الفعــل ».أمــا كلمــة «ديمقراطــي» فهي ببحســب املعجم
ـوه كل مواطـ ٍ
ـن
العــريب« :شــكل مــن أشــكال الســلطة واحلكــم يعــود فيــه القــرار إىل الشــعب ،ويتم ّتــع يف جـ ّ
بحقــوق املواطنــة كامل ـ ًة :احلريــة واملســاواة والعــدل وحــق إبــداء الــرأي .ويشــر بــادي وهريمــت يف كتاهبــا
«السياســة املقارنــة» إىل ّ
تعوضــه بـــ
أن العديــد مــن الدراســات ال تعتمــد مصطلــح «االنتقــال الديمقراطــي» وإ ّنــا ّ
ـول أو االنتقــال بمنزلــة حلـ ٍم جمتمعـ ٍ
ـي أصبــح ممكننًــا ،والحــت بــوادر
«االنتقــال الســيايس»((( .كان ذلــك التحـ ّ
حت ّققــه ،لكنّــه رسعــان مــا أخــذ منعرجــا آخــر خيــب آمــال العديــد مــن التونســيني ،وبخاصـ ٍ
ـة الشــباب الذيــن
ّ
ً
ـور يف حكومــات مــا بعــد  14كانــون الثــاين /ينايــر ،2011
ُأقصــوا مــن التمثيل ّيــة السياســية ،ومل يكــن هلــم حضـ ٌ
األمــر الــذي أضعــف ثقتهــم بالدولــة ومؤسســاهتا؛ فقــد بينــت اســتطالعات الــرأي يف عــام  2012للمرصــد
الوطنــي للشــباب بــأن  8.8يف املئــة مــن الشــباب الريفــي و 31.1يف املئــة مــن الشــباب املدينــي فقــط يثقــون
يف املؤسســات السياســية ،و 46.6يف املئــة مــن الشــباب التونــي ال يثقــون بالعمليــة السياســية ّ
ككل .يمكــن
إرجــاع ذلــك ألســباب عديــدة ،مــن بينهــا :تواصــل ممارســة الســلطة /النظــام للعنــف يف الفضــاء العمومــي
(((
(((
(((
(((
(((

عبد الله العروي ،من ديوان السياسة( ،بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2009 ،ص.11-10
حنه آرندت ،في العنف ،إبراهيم العريس (مترجم) ،ط( ،1بيروت :دار الساقي ،)1992 ،ص.38
المرجع نفسه ،ص.47
معتصــم الشــارف ،السياســة والعنــف فــي فكــر حنــة آرنــدت( ،د .م :مؤمنــون بــا حــدود 8 ،نيســان /أبريــل
.)2020
ســنيا ّ
حشــاد ،الشــباب والمســار السياســي فــي تونــس بعــد الثــورة :أطروحــة دكتــوراه( ،تونــس :كليــة العلــوم
اإلنســانية واالجتماعيــة ،كانــون الثانــي /ينايــر  ،)2019ص.39
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كاملالعــب والســاحات واألحيــاء ،خاصــ ًة يف الوقفــات االحتجاجيــة وأحيانًــا يف املســرات الســلمية ،والتــي
أصبحــت ال ختلــو مــن «املــراك» (أداة تشــبه العــى ،ســوداء اللــون حيملهــا الرشطــة) ،والغــاز املســيل للدمــوع،
تليهــا توقيفــات ،وأحيا ًنــا أحــكام بالســجن بتهــم مثــل «هضــم جانــب موظــف عمومــي» .وتعتــر الصــورة
املرفقــة دليـ ً
ـا مرئ ًيــا يو ّثــق عنــف الدولــة -التــي مــا زالــت متــارس ســلطو ّيتها حتــى بعــد عــام  2011-ويعـ ّـري
حقيقتهــا.

املصدر :وكالة تونس أفريقيا لألنباء
ُمنحــت إىل هــذه الصــورة ،وهــي بعدســة الفوتوغــرايف الشــاب محزة كريســتو ،اجلائــزة الثالثــة يف اليــوم العاملي
حلريــة الصحافــة الــذي أحيتــه النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســيني بشــعار« :رضورة محايــة حريــة التعبــر
والصحافــة يف ظـ ّـل خماطــر العــودة إىل الــوراء» يومــي  12و 13أيــار /مايــو  .2022هــذه الصــورة مــن الوقفــة
االحتجاج ّيــة الحتــاد الشــباب الشــيوعي التونــي يــوم  19كانــون الثــاين /ينايــر  2021يف شــارع احلبيــب
ـح االعتــداء األمنــي باســتعامل الغــاز املســيل للدمــوع عــى املحتجــن
بورقيبــة يف العاصمــة تونــس؛ وهــي ِّ
توضـ ُ
والصحافيــن (دخـ ٌ
ـف حيجــب الرؤيــة وصحــايف /فوتوغــرايف حيمــل معداتــه هار ًبــا).
ـان كثيـ ٌ
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مقاالت
ُ
رأي َّالن المجتمعي ّ
والتشريع السياسيّ :أيهما الواقع في تونس؟
العنف بين بذِ

الرعــب،
ـدرا للخــوف وبــث ّ
فاجلهــاز الــذي ُيفــرض أن يرعــى أمــن املواطنــن ،أضحــى هــو نفســه مصـ ً
ٍ
فشــل ذريــ ٍع للنظــام« .الدولــة الفاشــلة» كــا
إجهاضــا حللــم «الثــورة» ولوائــح
ويمكــن القــول إن يف ذلــك
ً
يصفهــا تشومســكي هــي تلــك التــي تتســم بـــ «عــدم القــدرة أو عــدم الرغبــة يف محايــة مواطنيهــا مــن العنــف
ـم إطــاق
[ ،]....واخلاصيــة األخــرى هــي النزعــة إىل عــدّ نفســها فــوق القانــون ،حمل ًيــا أكان أم دول ًيــا ،ومــن ثـ ّ
يدهــا يف ممارســة العنــف وارتــكاب العــدوان»( .((1هــذا النــوع مــن العنــف يســمى «العنــف املبــارش» ويمكــن
ـوع آخــر ينضــح مــن ال ُبنــى يســمى «عن ًفــا بنيو ًيــا» ويأخــذ بعــدً ا
مالحظتــه بمســتوييه املــادي واللفظــي .يوجــد نـ ٌ
رمز ًيــا ومعنو ًيــا قــد يبــدو بســي ًطا لكنّــه نافـ ٌ
ـق مــن حيــث آثــاره .يشــكل العنــف البنيــوي والرمــزي أهــم
ـذ وعميـ ٌ
رصيـ ٍ
ـد معنـ ٍ
ـوي اســتخدمته الســلطات األبويــة إلعــادة إنتــاج نفســها ،وهــو يعتمــد عــى اإلخضــاع مــن خــال
القهــر وإذالل األفــراد ورضب ثقتهــم بمقدراهتــم عــى التميــز نحــو األفضــل(.((1

ويمثــل التجـ ّ
ـذر الثقــايف -الدينــي للعنــف (الفتوحــات يف التاريــخ اإلســامي) إىل جانــب الــراع وأحيا ًنــا
مرسحــا
التنــازع عــى الســلطة (مثــل األحــزاب السياســية ،ومــن يمثلهــا يف املجلــس النيــايب التونــي الــذي كان
ً
أيضــا ،أي يف العالقــات
للعنــف) ،واملصالــح املاديــة ممهــدً ا لثبــات العنــف ال سياس ـ ًيا فحســب ،بــل وجمتمع ًيــا ً
االجتامعيــة ،وأبرزهــا العنــف األرسي :العنــف الزوجــي وتعنيــف األطفــال واملســنني ،وقــد صــدرت أرقــام
مفزعــة مــن وزارة املــرأة واألرسة التونســية عــن العنــف خــال فــرة احلجــر الصحــي ،فقــد أصبــح املواطــن
ـة عاليـ ٍ
التونــي -شــأنه شــأن املواطــن العــريب عمومــا -عــى درجـ ٍ
ـة مــن التو ّتــر املــؤدي بــدوره إىل العنــف،
ً
نتيجــة تراكــم الضغــط االقتصــادي واالجتامعــي والناتــج بــدوره عــن ضغــط النظــام واحتــدام الــراع ب ّينًــا كان
أم ضمن ًيــا.

ّ
ينفــك يتضاعــفّ ،
ّ
تظــل ممكنــ ًة
فــإن طريــق أو طرائــق اخلــاص
حتــى وإن أصبــح العنــف مشــا ًعا ومــا
ومتاحـ ًة يف حــال ُو ِجــدت إراد ٌة قويـ ٌة بمســتوييها الســيايس واملجتمعــي .وتتط ّلــب تلــك اإلرادة اشـ ً
ـتغال يوم ًيــا
ـة ،وبينهــم وبــن الســلطة /الدولــة مــن ناحيـ ٍ
دؤوبــا يرتجــم يف املعامــات واملامرســات بــن األفــراد مــن ناحيـ ٍ
ـة
ً ُ
ثانيــة بوصفهــم مواطنــن ال رعايــا.
فــا يكفــي أن تســجل الديمقراطيــة حضورهــا «الشــكيل» كل أربــع سـ ٍ
ـنوات (االنتخابــات) ،يف حــن تظــل

مقوماهتــا األساســية األخــرى مغ ّيبــة ،وإن وجــدت فهــي تكابــد للبقــاء حماول ـ ًة كســب «ضــان الــا رجــوع».
ّ

( ((1نعــوم تشومســكي ،الدولــة الفاشــلة ،الكعكــي ســامي (مترجــم)( ،بيــروت :دار الكتــاب العربــي،)2007 ،
ص.12
( ((1محمــد ســعدي« ،العنــف البنيــوي الماكــر لألبويــة السياســية محاولــة لفهــم صيــرورة الحــراك الديمقراطــي
ومآالتــه» ،العنــف والسياســة فــي المجتمعــات العربيــة المعاصــرة ،ج ،1ط( 1بيــروت :المركــز العربــي
لألبحــاث ودراســة السياســات.)2017 ،
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قائمة المصادر والمراجع
أ.

المراجع باللغة العربية

−

أرندت ،حنه .يف العنف ،إبراهيم العريس (مرتجم) ،ط( ،1بريوت :دار الساقي.)1992 ،

−

ّ
حشــاد ،ســنيا .الشــباب واملســار الســيايس يف تونــس بعــد الثــورة :أطروحــة دكتــوراه( ،تونــس :كليــة
العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ،كانــون الثــاين /ينايــر .)2019

−

ســعدي ،حممــد .العنــف والسياســة يف املجتمعــات العربيــة املعــارصة ،ط( 1بــروت :املركــز العــريب
لألبحــاث ودراســة السياســات.)2017 ،

−

تشومســكي ،نعــوم .الدولــة الفاشــلة ،الكعكــي ســامي (مرتجــم)( ،بــروت :دار الكتــاب العــريب،
.)7002

−

احليدري ،إبراهيم .يف سوسيولوجيا العنف واإلرهاب ،ط( 1بريوت :دار الساقي.)2015 ،

−

الشــارف ،معتصــم .السياســة والعنــف يف فكــر حنــة آرنــدت( ،د .م :مؤمنــون بــا حــدود 8 ،نيســان/
أبريــل .)2020

−

العروي ،عبد اهلل .من ديوان السياسة( ،بريوت :املركز الثقايف العريب.)2009 ،

−

الطريقي ،أنس .يف مفهوم الدولة (د .م :مؤمنون بال حدود 23 ،أيار /مايو.)2020 ،

−

مارشــال ،جــوردن .موســوعة علــم االجتــاع ،حممــد اجلوهــري وآخــرون (مرتمجــون) ،ط( 1القاهــرة:
املجلــس األعــى للثقافــة.)2000 ،

ب.

المراجع باللغة األجنبية

Max Weber, Économie et société, Julien Freund et al. (trad.), Jacques Chavy et Éric de Dampierre (sous la dir.), Recherches en sciences humaines (Paris: Plon, 1971).
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في العنف السياسي ضد المرأة /هوامش
بشرى البشوات

شــاعرة وكاتبــة ســورية ،مواليــد القنيطــرة .درســت اإلعــام فــي جامعــة دمشــق .حاصلــة
علــى جائــزة عبــد الباســط الصوفــي فــي القصــة القصيــرة  ،2005حاصلــة علــى جائــزة عبــد
الســام العجيلــي فــي القصــة القصيــرة  ،2008مشــاركة فــي المجموعــة الشــعرية «متحــف
األنقــاض» ،وفــي المجموعــة الشــعرية «نخــال الخطــا» ،ولديهــا مجموعــة شـ ّ
ـعرية قيــد الطبــع.
محـ ّـررة فــي مجلــة طلعنــا علــى الحريــة .تكتــب وتنشــر فــي العديــد مــن الصحــف والمجــات
الســورية والعربيــة.

بشرى البشوات

قبــل الشــروع فــي الحديــث عــن العنــف السياســي كتجربــة شــخصية ،يبــدو لــي أن الفهــم الشــخصي
للتجربــة هــو أحــد وجــوه األهميــة فــي اســتعادة التجربــة ،ولربمــا كان أعظمها علــى اإلطــاق ،فعادة مــا تكون
قــدرة المــرء علــى التفكــر والفهــم العميــق فــي خضــم التجربــة أمـ ًـرا بعيــد المنــال ،حيــث إن االســتعماالت
الشــخصية لمــا تمكــن تســميته أدوات الفهــم تختلــف فــي خضــم التجربــة عمــا بعدهــا.

يبــدو لــي أن الظواهــر الذاتيــة كالرغبــة واإلرادة والطمــوح واإلنجــاز ،فــي حــال التجربــة ،تتالحــم مــع
ـادرا علــى الوقــوف علــى مســافة كافيــة لالنفــكاك عــن كونــه اإلطــار الــذي
موضوعهــا ،فــا يعــود الذهــن قـ ً
توســل
تجــري مــن خاللــه هــذه الســيرة .لكــن الخــروج مــن التجربــة يفســح المجــال إلعــادة اشــتغال ذهنــيُ ،ي َّ
مــن خاللهــا اســتعمال منظــورات مختلفــة ،لتجديــد عــدة معرفيــة مختلفــة وتجنيدهــا ،وتجريــب اســتخدام
أدوات جديــدة فــي الفهــم ربمــا.
عما بعدها.
أنوي القول إنه من الواضح اختالف الموقف النفسي والذهني أثناء التجربة ّ

هــل لمــا ســبق مــن أهميــة فــي ســياق مقاربــة العنــف السياســي ضــد المــرأة؟ نعــم أزعــم ذلــك ألننــي
انتبهــت حينمــا عــدت إلــى الماضــي حيــث كانــت لــي تجربــة عمــل علــى مــدار ســنوات فــي االتحــاد
النســائي ،لــم أكــن وقتهــا قــد فكــرت مل ًيــا باألمــر ،لكننــي بــت أرغــب فــي فهــم الروابــط فيمــا بيــن العنــف
السياســي والحاضــن البيئــي لهــذا العنــف.

يبــدو لــي أن العنــف ضــد المــرأة عامــة والسياســي منــه بوجــه خــاص هــو الشــكل األكثــر تعقيــدً ا باعتبــاره
عن ًفــا أوالً ،وهــو موجــه ضــد المــرأة ألنهــا امــرأة ،أي ألنهــا شــخص متمايــز جنسـ ًيا .وفــي هــذه الحالــة ثمــة
شــعور لــدى مــن يحتكــر الســلطة ،علــى اختــاف مســتوياتها وأشــكالها ودرجاتهــا فــي الحقــل االجتماعــي،
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السياســي واالقتصــادي والثقافــي ،أن ثمــة مــن يتهــدد ســلطة الذكــور المســتقرة تاريخ ًيــا تقري ًبــا وهــو مــن
جنــس مختلــف ،مــا يعنــي أننــا فــي صــدد نــوع مــن العنــف المركــب الــذي ينطــوي علــى التمييــز فضـ ً
ـا عــن
أيضــا شــكل ناعــم مــن العنــف.
كونــه عن ًفــا مــع فهمنــا بــأن التمييــز هــو ً

ربمــا كان عــدم وجــود وقائــع ماديــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تشــير بــكل وضــوح إلــى العنــف ،فــي ســياق
تجربتــي فــي العمــل ضمــن كــوادر فــرع القنيطــرة لالتحــاد النســائي ،هــو مــا يفســر غيــاب الطــرح العميــق
لألســئلة ،أو أننــي لــم أكــن وقتهــا أمتلــك تــرف التفكيــر والتحليــل والقــراءة واالســتنتاج كــي أفكــر فــي
موضــوع كالــذي أنــا فــي صــدده اآلن.

إن عــدم وجــود وقائــع ماديــة للعنــف أو حــوادث دالــة عليــه لــم يكــن ليمنــع شــعورنا أنــا وبقيــة النســوة
فــي هــذا المــكان ،علــى اختــاف مســتويات المســؤولية فيمــا بيننــا ،أننــا لــم نكــن ســوى أشــخاص ال معنــى
لوجودهــم ،ولــم نكــن نــدرك أن لنــا وظائــف أخــرى ســتفعلها جهــات فاعلــة ،فهــي لــم تكــن لتنشــئ مثــل
هــذا المــكان مــن دون وظائــف محتملــة ،لكننــا كنّــا مرحبــات بوجودنــا فــي هــذا المــكان بحكــم االضطــرار
للعمــل ،أي بحكــم االضطــرار لدخــل يســاعد علــى تصريــف شــؤون الحيــاة.

نقصــا كبيـ ًـرا فــي القــدرة
كان ثمــة شــعور بخطــأ مــا ،بــل بخلــل عظيــم علــى مســرح الحيــاة هــذه .يبــدو أن ً
علــى الفهــم كان يتخللنــا ،فنحــن ممثلــون برتبــة كومبــارس ،عاجــزون عــن فهــم الرؤيــة اإلخراجيــة علــى
فمــن هــو المخــرج؟ وأيــن هــو
مســرح الســلطة فــي دهاليــز المجتمــع ومــا ُيفتــرض أنــه شــكله السياســيَ .
ـم كل هــذا المجتمــع هــو جمهــور مــن ســديم؟ وأيــن تقــع الغايــات؟
النــص؟ ولـ َ
ً
أشــكال
أدرك اآلن فــي فســحة التعبيــر هــذه ،وبالعــودة فــي الزمــن إلــى ســنوات مضــت ،أن للعنــف
وأشــكال ،منهــا مــا يخــرج ويظهــر ويتبــدى ومنهــا مــا يســتتر بصمــت ويكمــن ،أدرك اآلن أننــا كنّــا فــي جــو
عــام مــن العنــف األخــرس ،فــي بيئــة عنــف شاســعة ،فــكل فعــل ،أو تصريــح ،أو حركــة ،أو كلمــة هــو لغــم
يخشــى الشــخص مالمســته فينفجــر.
تتوضع طبقاته؟
ما القاع الذي ينبع منه العنف وأين ّ

واضحــا لــدي أن العنــف الصامــت هــذا قــادم مــن بيئتــي المجتمعيــة عشــائرية الطابــع وهــي
لــم يكــن
ً
مهــاد تكوينــي ،إال أننــي لــم أجــد مــن يتعــرض لــي بمــا يمكــن توصيفــه علــى أنــه حالــة مــن حــاالت العنــف
المــادي أو غيــر المــادي ،الظاهــر أو المبطــن ،المباشــر أو غيــر المباشــر ،هــذا ال يعنــي أن البيئــة العشــائرية هــي
الحــظ فيهــا تراخــي
بيئــة وديــة أو صديقــة للمــرأة ،أو أنهــا غيــر منتجــة للعنــف ،وهــي علــى أيــة حــال بيئــة ُي َ
عمــا كانــت عليــه قبــل عــدة عقــود .هــذا يختلــف طب ًعــا مــن مــكان إلــى آخــر بحســب
القبضــة الســلطوية ّ
اختــاف الظــروف االقتصاديــة والتعليميــة التــي تفــرض مســتوى أعلــى مــن التأ ّثــر بمتغيــرات الحيــاة وإ ًذا
قابليــة انفتــاح أكبــر علــى العالــم.
إ ًذا ،لــم أفكــر فــي أن البنيــة العشــائرية هــي بنيــة مو ِّلــدة للعنــف السياســي وغيــر السياســي ضــد المــرأة،
علــى الرغــم مــن كونهــا كذلــك بحكــم بنيتهــا نفســها كشــكل قديــم فــي رســم محــاور القــوة التــي يتفــوق فيها
الرجــل ،وهــو إلــى ذلــك المالــك الحصــري للســلطة والعنــف والقــرار .توجــد حــاالت كثيــرة ربمــا تشــير
إلــى كــون البيئــة العشــائرية هــي مصــدر مــن مصــادر العنــف السياســي وغيــر ذلــك ،لكــن فــي حالتــي يأخذني
َّ
والمفخــخ بالعنــف ،حيــث يقــع توزيــع حصــص
التفكيــر نحــو هــذا الجــو العــام المش ـ َبع بعقــدة الســلطة
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العنــف علــى الجميــع مــن دون اعتبــار لمســألة الجنــس.

ـص جميــع أشــكال ومســتويات ودرجــات الســلطة ليعــاود توزيعهــا بصــورة
يبــدو لــي أن هــذا الجــو قــد امتـ َّ
عنــف وفــق مقتضيــات الحفــاظ علــى الســلطة وضمــان عــدم المســاس بهــا مــن طــرف أي أحــد ،ذكـ ًـرا كان
أم أنثــى.
إ ًذا ،نحــن أمــام نظــام عــام للعنــف ،مؤ ّمــم لصالــح فئــة معينــة ،مــا هــو واضــح فيهــا أنهــا تحــوز هذه الســلطة
بأقصــى درجــات العنــف ،وتــرى أنهــا تمتلــك الحــق فــي ســلب أي شــيء ،حتــى حــق الحيــاة المقــدّ س ،الحق
فــي ســلبه مــن أي شــخص ،جماعــة ،أو حتــى الشــعب بأســره ،فــي حــال تعرضــت هــذه الســلطة للتهديد.

ـوع جميــع
يبــدو لــي أن نظا ًمــا للســلطة كهــذا قــد تم َّيــز بمنهجيــن للســلوك الســلطوي العنفــي ،فهــو قــد طـ ّ
أشــكال الســلطة التــي ُيفتــرض أن تنبــث وتتــوزع خــال مفاصــل المســاحة االجتماعيــة مــع اإلبقــاء علــى
حريتهــا فــي ممارســة العنــف الــذي تُحــدّ د لــه الضوابــط المانعــة الحتمــاالت التهديــد الممكنــة للســلطة
المركزيــة .فهــي قــد صــادرت مــا للمؤسســة الدينيــة والقبليــة وحتــى مــا للمؤسســات السياســية المرتبطــة بهــا
أصـ ً
ـا مــن ســلطات تقليديــة تُصـ َـرف بصــورة قانــون أو عــرف.
هــل ثمــة فــرق فــي أشــكال الســلطة ومســتوياتها ومنابعهــا بالنســبة للمــرأة؟ بمعنــى آخــر ،هــل يشـكّل فر ًقــا
مــا أن المــرأة تعانــي اجتماع ًيــا مــن ســلطة القبيلــة أو ســلطة الثقافــة الدينيــة أو األعــراف والتقاليــد أو أنهــا
تعانــي مــن ســلطة نظــام الســلطة؟
فــي إطــار مجتمعــات االســتبداد المع ّقــد والمتشــابك ،فــإن المــرأة بــا شــك تعانــي مــن جميــع أشــكال
ومســتويات الســلطة ومــا تنتجــه مــن أشــكال ومســتويات العنــف.

المشــكلة التــي ال تقــل خطــورة عــن كــون هــذه الســلطات مع ّبــرة عــن خلــل فاضــح فــي الميــزان الوجودي
بيــن المــرأة والرجــل هــي فــي التشــوه الــذي أصــاب نظــرة المــرأة لنفســها عندمــا تفكــر فــي نفســها ،وعندمــا
يشــركها رجــال الســلطة فــي ممارســة واهيــة للســلطة ،فتســتعير عقــل الرجــل وأدوات تفكيــره وطريقتــه فــي
التســلط وتقبــل المشــاركة بممارســة الســلطة ليــس باعتبارهــا الشــخص صاحــب الكيــان ،بــل بوصفهــا زوجــة
فــان وأخــت عــان وابنــة صاحــب الســلطان ،وقــد ال تســتطيع بعــض النســوة تمييــز أن هــذه الســلطة هــي
ســلطة رجــال مســتبدين وطغــاة ُيدخلــون النســاء ليــس أكثــر مــن ديكــور يمكــن أن يمنــح صــورة الســلطة فــي
بعضــا مــن البريــق.
الداخــل والخــارج ً

يبــدو جل ًيــا هــذا العمــاء الشــامل ومســخ العقــول واألرواح الــذي أصــاب الجميــع بفضــل خبــث الســلطة
التــي تقتــل الرجــال والنســاء م ًعــا.
ً
أصــا وهــل هنــاك فــي العالــم الــذي يتســاوى فيــه الرجــال والنســاء شــيء
مــا معنــى اتحــاد نســائي
فاضحــا ،بــأن الرجــال متحــدون فــي الســلطة علــى
اســمه االتحــاد النســائي؟ هــل هــذا إيحــاء ،وإن كان
ً
المــرأة والرجــل م ًعــا ،وهــم فــي حاجــة إلــى مقابــل شــكلي مــن وحــدة النســاء لكــن بشــروط دوام ســلطتهم
وبمقاييــس ال تتعــدى تلميــع الصــورة؟ مــا معنــى وجــود منظمــة اتحــاد نســائي تتبــع شــيء أكبــر هــو حــزب
ـول إلــى فــأر فــي قفــص أصحــاب الســلطة ،مــا معنــى كل هــذه السلســلة مــن دجــل الســلطة
البعــث الــذي تحـ ّ
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ووسواســها الخنّــاس؟

سالســل ودوائــر ماهــي ســوى جهــاز مع ّقــد الحتــكار الســلطة ،قــادر علــى االنقضــاض علــى المجتمــع
برجالــه ونســائه عنــد الطلــب .فحيــن يحتــاج نظــام الســلطة إلــى إثبــات الجــدارة فــي العنــف والقمــع ،تــرى
لحمــا
االتحــادات العماليــة والفالحيــة والطالبيــة والمهنيــة والنســائية ك ّلهــا وحتــى اتحــاد العفاريــت تخــرج ً
يكســي عظــم الســلطة.

تقــود هــذه التأمــات بصــورة تلقائيــة إلــى االرتبــاط بيــن الســلطة والعنــف بجميــع أشــكاله ،هــل همــا
شــيئان مختلفــان أم أنهمــا مســميان لمعنــى واحــد ام أن العنــف هــو أداة الســلطة أم أنــه جوهرهــا أم مــاذا؟

االتحــاد النســائي الــذي عملــت فيــه لســنوات هــو أداة تأنيــث باهتــة ســاكنة وال محــل لهــا مــن الفعــل
ســوى كونهــا تــرس فــي آلــة ســلطة يحوزهــا قلــة مــن رجــال يقتلــون الرجــال والنســاء م ًعــا حيــن الحاجــة ،أي
نظــام الســلطة هــذا وأي مســمى؟

المقابــل العالمــي لالتحــاد النســائي الســوري يذكّرنــي بيــوم المــرأة العالمــي ويــوم مكافحــة العنــف ضــد
المــرأة وكيــف تُختصــر قضايــا كبــرى إلــى أيــام ،مجــرد أيــام للشــعائر والطقــوس ،تُقــدَّ م فيهــا إحصائيــات
ويســيل فيهــا حبــر ،تثــور النقاشــات ويحتفــل اإلعــام ،ثــم يمضــي كل إلــى بيتــه بخيــر وســام.

ـور قــد
تتوحــش فحســب ،لكنهــا كمــا أتصـ ّ
يبــدو لــي أن الســلطة ،وإن لــم تتغيــر فــي بالدنــا وأخواتهــاّ ،
أيضــا ،ألن الفصــل بينهمــا غيــر ممكــن،
تغ ّيــرت علــى الصعيــد العالمــي .إ ًذا ،فقــد تغ ّيــرت طبيعــة العنــف ً
عمــا هــو فــي عوالــم بؤســنا.
وهــذا يعنــي أن خرائــط العنــف داخــل مــا ُيعــرف بالعالــم المتقــدّ م مختلفــة ّ
ـوالت بصــورة أكبــر ،علــى صعيــد اإلنتــاج العالمــي للعنــف
يجــب أن ينفتــح الســؤال عــن طبيعــة التحـ ّ
والبــؤس فــي حــق المــرأة ،علــى عظمــة الفــوارق بيــن عوالــم البشــر .يجــب أن ينفتــح الســؤال العظيــم
الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة علــى ســؤال أعظــم عــن العنــف فــي حــق اإلنســان علــى هــذا الكوكــب ،ألن
جميــع مــن بنــي البشــر باتــوا موضو ًعــا لعنــف الســلطة المرئــي وغيــر المرئــي ،المباشــر أو غيــر المباشــر ،فقــد
بتنــا ســل ًعا وأشــياء ،وتجــاوزت القضيــة وصفهــا قضيــة عنــف ضــد المــرأة أو الرجــل ،فقضيــة المــرأة باتــت
قضيــة الرجــل الحـ ّـر ،وقضيــة الرجــل باتــت قضيــة المــرأة الحـ ّـرة فــي مســتوى اإلنســانية.
تعقــدت أشــكال الســلطة ومســتوياتها علــى الصعيــد الكوكبــي ،ولــم يعــد من اليســير فهــم ْ
إن كانت الســلطة
أداة للبشــر أم كان البشــر وقــو ًدا فــي خزانــات الســلطة .قــد يبــدو األمــر جل ًيــا أننــا عبيــد لمــا اخترعنــا مــن
مدججــة بأســهم المــال ،فأيــن تكمــن إ ًذا المصــادر العميقــة للســلطة
أســواق وبضائــع وتقنيــات وبورصــات َّ
والعنــف؟
ربما علينا أن نفتّش عن اإلجابات في دواخلنا من جديد.
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آالء المحمد

صحافية سورية وناشطة مدافعة عن الحقوق والحريات

آالء المحمد
ال تخلــو حيــاة النســاء السياســيات أو العامــات فــي الشــأن العــام مــن التحديــات والعقبــات ،وغال ًبــا مــا
يقعــن فــي صدامــات مــع أفــراد مناهضيــن لوجودهــن ،ال يتوانــون عــن اســتخدام أي تكتيــك أو أســلوب مــن
شــأنه أن ينفــر النســاء مــن هــذه المجــاالت ويدفعهــن لالنســحاب منــه.
كنــت قبــل أيــام أشــاهد إحــدى حلقــات مسلســل جميــل وهنــاء الجــزء الثانــي ،وفــي هــذه الحلقــة كانــت
«إيمــان» إحــدى الموظفــات تفكــر فــي أنــه مــن حقهــا أن تكــون مديــرة ويمكــن للنســاء أن يشــغلن هكــذا
مناصــب ،فعرضــت علــى المديــر «جميــل الحمصــي» أن يطلقــوا انتخابــات والمرشــح الفائــز يحصــل علــى
اإلدارة.

قوالب نمطية
فــي هــذه الحلقــة كانــت تعليقــات زمالئهــا وزميالتهــا فــي العمــل محبطــة جــدً ا ،مثــل عبــارات «أنــا مــا
بتصيــر مديرتــي مــرة!» ،و«نحــن النســاء لــم نخلــق للعمــل اإلداري» و«المناصــب للرجــال» ،ومــن هــذا
أيضــا.
أيضــا فــي مجتمعاتنــا وفــي األوســاط السياســية ً
القبيــل ،وفــي الحقيقــة هــذا مــا يقــال ً
إذ توضــع النســاء فــي قوالــب نمطيــة تســمح لهــن بالعمــل فــي مهــن معينــة ،وفــي حــال ف ّكــرن فــي مهــن
ويتعرضــن للهجــوم والنقــد الــاذع ومحاوالت
أخــرى ُيتَّهمــن بأنهــن «ســهالت أو وقحــات أو مســترجالت»،
ّ
اإلساءة.

قالــت لــي إحــدى السياســيات الســوريات ذات مــرة إن رســائل عديــدة مــن غربــاء ومجهوليــن تصلهــا علــى
نصبــون أنفســهم أوصيــاء عليهــا ،وفــي بعــض
«المســنجر» ،تطلــب منهــا أن تكـ ّ
ـف عــن العمــل السياســيُ ،ي ِّ
ُرســل إليهــا رســائل جنســية وتهديــدات بإنهــاء الحيــاة ،وذلــك ألنهــا سياســية ليــس إال!
األحيــان ت َ
مهتمــات بالسياســة أو
مــن بيــن العبــارات التــي ُت َتـ َ
ـداول فــي الوســط السياســي الذكــوري ،أن النســاء غيــر ّ
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أنهــن غيــر قــادرات علــى الخــوض فــي مضمــار السياســة ،لكــن الحقيقــة هــي أن هــذه األوســاط ال تســمح
للنســاء بالدخــول إليهــا ،وال تبــذل جهــدً ا فــي تدريبهــن وإعدادهــن للعمــل فــي هــذا المجــال.

غال ًبــا مــا تَن ُبــذ التيــارات السياســية المــرأة وتحــاول فــرض الــرأي عليهــا ،وترفــض اســتقالليتها وفكرهــا
الحــر ،وتتعـ ّـرض المــرأة لإلقصــاء ،كمــا يرفضــون التعامــل معهــا بندّ يــة وال يخاطبونهــا المخاطبــة المهنيــة
المحترمــة ،وإنمــا يســتعيضون بكلمــة «أخــت أو مــدام» بــدل أســتاذة أو دكتــورة أو أي توصيــف مهنــي آخــر.

ال يمكــن تجاهــل الــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه السياســية الســورية خــال العشــر ســنوات الماضيــة،
بالتزامــن مــع الحــراك السياســي النســوي فــي العالــم ،ســواء علــى اإلنترنــت أو فــي الشــوارع ،وقــد تُرجــم
هــذا النشــاط فــي بلــدان عديــدة ضمــن صناديــق االقتــراع ،وزيــادة أعــداد النســاء المرشــحات للمناصــب إلــى
أرقــام لــم تصــل إليهــا مــن قبــل.
يمكــن أن نشــير هنــا إلــى الحــراك السياســي النســوي الســوري ،الــذي يتمثــل بالعديــد مــن الجهــات
منهــا «اللوبــي النســوي الســوري» و«الحركــة السياســية النســوية الســورية» وغيرهمــا ،حيــث تعمــل هــذه
المؤسســات علــى تمكيــن المــرأة سياسـ ًيا بالدرجــة األولــى مــن أجــل اســتمرار النضــال السياســي فــي تعزيــز
مشــاركة المــرأة بشــكل حقيقــي ومؤثــر.

تشويه السمعة
وقعــت العديــد مــن النســاء الســوريات ،سياســيات وعامــات فــي الشــأن العــام ،ضحيــة تشــويه الســمعة
واإلســاءة ،إضافــة إلــى حمــات إلكترونيــة شـنّتها مجموعــة مــن الذكورييــن والذكوريــات ،ومثــال علــى هــذه
الحمــات ،هــي نشــر صــورة إلحــدى السياســيات بلبــاس البحــر ،وتمــت مالحقتهــا وإهانتهــا ،إضافــة إلــى
رســم كاريكاتيــر تمــت اإلشــارة مــن خاللــه إلــى سياســية تعمــل فــي تشــكيل سياســي ســوري معــارض.

كمــا تتعــرض بعــض السياســيات فــي الداخــل إلــى التهديــد بشــكل دائــم ،منهــن مــن تــم تهديدهــا بالضرب
والقتــل والتنمــر والتشــهير علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ألنهــا خلعــت الحجــاب أو ألنهــا لبســته ،وكل
ذلــك مــن أجــل إبعادهــن عــن الشــأن العــام والعمــل السياســي بشــتى جوانبــه.

العنف السياسي
إذا مــا أردنــا تعريــف العنــف السياســي ضــد المــرأة ،فهــو شــكل مــن أشــكال العنــف الــذي يمــارس
وموجــه ،تُســلب المــرأة مــن خاللــه ح ّقهــا فــي التعبيــر عــن رأيهــا السياســي؛
ضدهــا ،وهــو عنــف ممنهــج
ّ
ّ
كالترشــح فــي البرلمــان ،المجالــس البلد ّيــة ،أو فــي األحــزاب السياســية.

يأتــي العنــف السياســي نتيجــة عــدم المســاواة الهيكليــة ووضــع قيــود علــى المــرأة تحــول دون وصولهــا
إلــى مناصــب القيــادة لصنــع القــرار ،وعــدم تقديــم المســاعدة لهــا ،إضافــة إلــى امتنــاع األحــزاب عــن ترشــيح
المتأصــل الــذي يســببه القمــع الذكــوري المســتمر
نســاء علــى قوائمهــا االنتخابيــة ،كل هــذا مرتبــط بالتح ّيــز
ّ
والثقافــة السياســية واالجتماعيــة الســائدة .حقيق ـ ًة أرى أن هــذا النــوع مــن العنــف مــن أكثــر أشــكال العنــف
تطر ًفــا ،ألنــه يســاهم فــي ترســيخ الحالــة المأســاوية التــي تعيشــها المــرأة فــي مجتمعاتنــا ،وبالتالــي ينعكــس
علــى الدولــة ومؤسســاتها ،وفــي الحصيلــة االســتمرار فــي اســتبعاد النســاء مــن صنــع القــرار العــام ،وتجاهــل
حقوقهــن.
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ً
وعامــا إلعاقــة المشــاركة السياســية للمــرأة
هــذا النــوع مــن العنــف ُي َعــدُّ انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان،
وانتهــاكًا لحقوقهــا السياســية.

ونجــد أن مؤشــر الفجــوة الجندريــة الــذي يصــدره المنتــدى االقتصــادي العالمــي ســنو ًيا ،الــذي يقيــس
مؤشــر الفجــوة الجندريــة بيــن الرجــال والنســاء علــى أربعــة محــاور -الصحــة ،التعليــم ،المشــاركة وفــرص
االقتصــاد ،والتمكيــن السياســي -يتقــدم فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم ويتراجــع فــي القطــاع االقتصــادي
والقطــاع السياســي.

لذلــك يجــب العمــل بشــكل أكبــر علــى فتــح مجــاالت أمــام النســاء للدخــول فــي العمــل السياســي،
وإيجــاد حلــول للتحديــات والمشــكالت التــي تواجههــن ،إضافــة إلــى وضــع خطــط واســتراتيجيات للنهوض
بالواقــع السياســي للمــرأة ،أهمهــا النضــال مــن أجــل تغييــر التشــريعات والقوانيــن التمييزيــة ضــد النســاء ،وال
بــدّ مــن بنــاء مســارات حديثــة تتيــح للفكــر المســتقل الوجــود وإحــداث التأثيــر.
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صحافيــة وناشــطة نســوية ســورية ،مهتمــة بالشــأن السياســي الســوري ،مدربــة وناشــطة
فــي المجتمــع المدنــي فــي مجــال التمكيــن السياســي للنســاء فــي ســورية ،تكتــب فــي
مواقــع إلكترونيــة عديــدة.

هدى أبو نبوت

لم تكن مزحة
لــم تكــن نكتــة خفيفــة الظــل ،هــذه العبــارة التــي قلتهــا يو ًمــا لمجموعــة مــن الشــابات الســوريات فــي
محافظــة إدلــب عندمــا بــدأت معهــن رحلــة التدريــب علــى الحقــوق المدنيــة والتمكيــن السياســي منــذ
عاميــن.
أيضــا فــي ســياق «كســر الجليــد» الــذي نمارســه كمدربيــن/ات ،لســهولة التعــارف والبــدء فــي
ولــم تــأت ً
أي تدريــب مــن دون عراقيــل محتملــة ،فكيــف إذا كان هــذا النــوع مــن التدريبــات مجهـ ًـزا ســل ًفا بمط ّبــات
تنمــط دور المــرأة فــي المجتمــع وتحــدّ مــن طموحهــا وأحالمهــا.
ثقافتنــا الشــعبية التــي ّ
خصوصــا مــع تطبيــع عــدد كبيــر مــن النســاء مــع هــذه األدوار ،بحيــث
بالتأكيــد ،أعلــم أنــه طريــق ملغــوم،
ً
أن النســاء أنفســهن قــد يســخرن بالخفــاء مــن هــذه األمنيــة ،لمعرفتهــن أنهــا شــبه مســتحيلة التحقيــق ،وأغلبهن
يختبــرن يوم ًيــا أنوا ًعــا مختلفــة مــن التمييــز الجنــدري ،علــى مســتويات أدنــى بكثيــر مــن الحلــم بوصولهــن
لمراكــز القــرار.

مناهضة العنف ضد النساء ..حرب واحدة ومعركتان
تحمــل المــرأة فــي العالــم ك ّلــه منــذ والدتهــا تركــة ثقيلــة مــن التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي،
لكـ ّن المتغيــرات الكبيــرة علــى مســتوى القانــون وحقــوق اإلنســان ،التــي رافقــت النضــال النســوي الغربــي،
الــذي تبلــور فــي بدايــة القــرن العشــرين واتّســم بخطــوات جديــة للمطالبــة بحــق النســاء باالنتخــاب وإلغــاء
المعاييــر المزدوجــة وتكريــس المســاواة بيــن الجنســين فــي دول العالــم التــي تصنــف دول عالــم متقدمــة
(علــى الرغــم مــن اعتراضــي علــى هــذا التصنيــف العنصــري) ،أدت إلــى نجــاح النســاء فــي الغــرب بعــد
نضــال طويــل فــي التخلــص مــن التمييــز الجنــدري فــي كثيــر مــن القوانيــن علــى مســتوى العمــل والمشــاركة
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بالحيــاة العامــة ،حيــث اســتطعن حجــز مواقــع متقدمــة فــي مراكــز القيــادة واتخــاذ القــرار السياســي ،وبــرزت
أســماء مهمــة فــي عالــم السياســية مثــل المستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل التــي ُصنّفــت لعــدة ســنوات
المؤسســات األشــدّ ذكور ّيـ ًة وعــدا ًء للنســاء فــي البلــدان الغرب ّيــة ،أي
كأقــوى شــخصية فــي العالــم .حتــى أن
ّ
المتطرفــة ،باتــت ال تمانــع فــي زعامــة نســاء كماريــن لوبــن فــي فرنســا.
التنظيمــات الشــعبو ّية والقوم ّيــة
ّ

فــي المقابــل ،فــي البلــدان التــي تخضــع ألنمــاط بدائيــة بالحكــم كاألنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة ومــا
ترســخ انعــدام المســاواة بين
تنتجــه هــذه األنظمــة مــن انعــدام للحريــات العامــة والخاصــة ومــن بنــى تشــريعية ّ
أفــراد المجتمــع مــن جهــة ،وبيــن الرجــل والمــرأة مــن جهــة أخــرى ،بقيــت المطالــب بحقــوق المــرأة مجــرد
ُحســن شــروط الحيــاة مــع العبوديــة .حتــى جــاءت ثــورات الربيــع العربــي ،التــي
غطــاء أو عمليــة تجميليــة ت ِّ
زادت معهــا توقعــات الشــعوب ببنــاء دولــة مدنيــة ســقفها القانــون والعدالــة االجتماعيــة والمســاواة الكاملــة
بيــن الجنســين ،دولــة مكرســة فــي دسـ ٍ
ـتور يكفــل حقــوق المواطنــة للجميــع ،لكــن مــع اختــاف مــآالت
ثــورات الربيــع العربــي ،فإنهــا لــم تقــدم أي جديــد علــى هــذا الصعيــد ،بــل علــى العكــس ،بــات للمخــاوف
ٍ
يبررهــا ،وفــي حالتنــا الســورية تحديــدً ا
مــن أن تفقــد النســاء مكتســبات اســتحقتها زمــن األنظمــة الســابقة مــا ّ
ـول الثــورة إلــى حــرب غيــر منتهيــة صحابهــا تدويــل الملــف الســوريُ ،وضــع الحلــم فــي خانــة انتظــار
وتحـ ُّ
حـ ّـل يكفــل االنتقــال السياســي والنهــوض بســوريا مــن جديــد.
إال أن ســنوات الحــرب والتهجيــر ومــا رافقهــا مــن إجحـ ٍ
ـاف وتجاهـ ٍ
ـل لحقــوق المــرأة مــن قبــل جميــع
األطــراف أثبتــت أن مواجهــة المجتمــع الســلطوي األبــوي ال تقــل أهميـ ًة عــن مواجهــة المســتبدّ والســلطات
القمعيــة ،وأن ثمــة ارتبا ًطــا عضو ًيــا أو وحــد ًة فــي النضــال بينهمــا ،وأن دولــة المواطنــة هــي الحـ ّـل الوحيــد
لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد ،وللتخلــص مــن آثــار عقـ ٍ
ـود مــن انعــدام المســاواة
ومــن الذاكــرة الشــعبية المحملــة بثقافــة ت ِ
ُخضــع المــرأة وتحـ ّ
ـط مــن قدرتهــا وتقلـ ّـل مــن دورهــا فــي المجتمع.
ّ
كمــا ب ّينــت ســنوات الحــرب حتميــة العمــل علــى تفكيــك هــذا اإلرث ،إلعــادة االعتــراف بالمــرأة كإنســان
كامــل األهليــة ال تحتــاج لوصايــة أو رقابــة ،ولتفكيــك البنيــة المجتمعيــة الذكوريــة التــي تناقــض المواطنــة
المتســاوية وتقــف فــي وجــه تحقيقهــا.

اختالل ميزان القوى والسلطة
وتترســخ فــي عقلهــا
تُحــدَّ د أدوار المــرأة فــي مجتمعاتنــا الشــرقية منــذ اليــوم األول الــذي تبصــر فيــه النــور،
َّ
الباطــن قائمــة طويلــة مــن المســلمات تبــدأ بـــ (ناقصــات العقــل) وهــو المدخــل الــذي يبيــح للرجــال مبــدأ
(الواليــة والقوامــة) ،وال تنتهــي عنــد األدوار النمطيــة المتاحــة للنســاء فــي المجتمــع بوصفهــا زوجــة وأم وإذا
حظيــت بفرصــة للتعليــم تصبــح طبيبــة أو معلمــة.

وتبــدأ رحلــة إقصــاء النســاء مــن الشــأن العــام منــذ الطفولــة ،وال تخلــو تقري ًبــا ذاكــرة امــرأة ســورية مــن
تجربــة حرمانهــا مــن اللعــب مــع باقــي األطفــال بالشــارع بعــد ســن البلــوغ ،مــن هــذه اللحظــة الفارقــة،
أصبحــت كل تصرفاتهــا وحركاتهــا وهواياتهــا وخياراتهــا بالحيــاة ترتبــط بشــكل مباشــر بتضاريــس جســدها
(كأنثــى) ،وفــي ســبيل المحافظــة عليــه مــن عيــون النــاس وألســنتهم تقبــل ،مرغمــة أحيا ًنــا ومتماهي ـ ًة مــع
العــادات والتقاليــد فــي أغلــب األحيــان ،بطــرق األبــواب المتاحــة لهــا والتــي تحــدِّ د مســار حياتهــا.
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فــي حيــن تشــرع األبــواب أمــام الذكــور للدراســة والعمــل واكتســاب الخبــرات ،واحتــال جميــع المراكــز
القياديــة فــي المجتمــع مــن صفــة رب األســرة حتــى رئيــس الجمهوريــة ،وتعمــل جميــع الدوائــر االجتماعيــة
والتعليميــة والثقافيــة وحتــى الفنيــة علــى تكريــس هــذا الــدور ،والدفــع بتفــوق الرجــل علــى المــرأة بالعلــم
والعمــل ،والحكمــة باتخــاذ القــرارات والشــجاعة لمواجهــة التحديــات ،فيكتســب صفــة القائــد وتشــغل
النســاء مقعــد التابــع مــن دون أن يطلــب منهــا حتــى «الجلــوس عليــه».

إن تنامــي شــعور القــوة والتفــوق عنــد الرجــال يعـ ّـرض النســاء بطبيعــة الحــال إلــى جميــع أنــواع العنــف
النفســي والجســدي ،فقــد و ّثقــت عشــرات التقاريــر الدوليــة أرقا ًمــا مخيفــة للممارســات العنيفــة ضــد النســاء
فــي «الــدول الناميــة» ومــن بينهــا ســوريا ،فــي حيــن أن هنــاك أنما ًطــا مــن العنــف ضــد النســاء مــن الصعــب
رصدهــا باألرقــام فــي مجتمعاتنــا ،لكنهــا تظهــر بالنتائــج فــي حياتنــا اليوميــة ،ومــن بينهــا العنــف الممــارس
علــى النســاء العامــات بالشــأن العــام والسياســي بشــكل خــاص ،الــذي يجبرهــن علــى االنســحاب واالنكفاء
عــن المنافســة أو يحصــر وجــود بعضهــن كأرقــام تحقــق كوتــا نســائية فــي بعــض المجــاالت ،لكنهــا مهملــة
وال تؤ ّثــر فــي اتخــاذ القــرارات الحاســمة لعــدم الثقــة بكفاءتهــا ،وهــذا ســبب إضافــي يجعلنــي أرفــض نظــام
كميــة وكيف ّيــة تجعــل دور النســاء حقيق ًيــا وفاعـ ً
ـا فــي جميــع
الكوتــا السياســية وأطالــب بحقــوق متســاوية ّ
المجــاالت التــي تعمــل بهــا.

امرأة بألف رجل
اختبــرت بنفســي هــذا النــوع مــن العنــف النفســي الواقــع علينــا كنســاء فــي الخــوض فــي مجــاالت يظــن
الرجــال أنهــا حكـ ًـرا لهــم ،وذلــك عندمــا بــدأت التدويــن عــام  2005كونــي مهتمــة بالشــأن السياســي فــي
ـتعارا ،وخــال
ـما مسـ ً
دولــة لهــا تاريــخ قمعــي مثــل ســوريا ،لــم أتجــرأ علــى الكتابــة باســمي واختــرت اسـ ً
عاميــن وصــل عــدد متابعــي مدونتــي إلــى  100ألــف متابــ ٍع مــن جميــع الــدول العربيــة .كانــت األغلبيــة
خصوصــا فــي تلــك
بطبيعــة الحــال مــن الرجــال بســبب انكفــاء النســاء عــن الخــوض فــي الشــأن السياســي
ً
الفتــرة.

بعــد عاميــن امتلكــت الجــرأة ألعلــن عــن اســمي الصريــح ،وكانــت معرفــة أغلــب الرجــال أن وراء هــذا
ـدأت الثــورة وكنــت أملــك
العقــل الحكيــم كمــا وصفــوه (امــرأة) مفاجــأة كبيــرة لهــم .توالــت الســنوات وبـ ْ
حســا ًبا علــى الفيــس بــوك منــذ عــام  ٢٠٠٨يحمــل اســمي ،وكانــت أول مواجهة لــي ضــد النظــام الديكتاتوري
والمجتمــع علــى حــد ســواء هــو ضــرب كل النصائــح بإخفــاء هويتــي خو ًفــا مــن االعتقــال والتشـ ّبث باســمي
الصريــح .لــم يعــرف المحيــط الضيــق فــي حينهــا الســبب الحقيقــي وراء قــرار خطيــر كهــذا ،لكننــي اختبــرت
شــعوري ســاب ًقا بالدونيــة عندمــا ظ ـ َّن المدونــون أننــي رجــل حتــى اســتطعت أنــا أنــال اعترافهــم بمنطقيــة
أفــكاري وارتقيــت بنظرهــم إلــى مرتبــة تســمح لهــم بمناقشــتها بجديــة ألننــي بنظرهــم (امــرأة بألــف رجــل).

الشرف والعار ليسا صفات أنثوية
طــوال ســنوات الثــورة ،مــن موقعــي كصحفيــة مهتمــة بالشــأن السياســي وناشــطة نســوية تدافــع عــن
خصوصــا
حقــوق المــرأة ،لــم أســتطع فصــل مطالــب الثــورة عــن مقاومــة الظلــم الــذي نتعــرض لــه كنســاء،
ً
ـتخدمت
بعــد أن شــاهدنا بالتجربــة كيــف أن النســاء دفعــن ثمنًــا باه ًظــا مــن كل األطــراف المتنازعــة التــي اسـ
ْ
أجســادهن كأدوات حــرب أو اســتغلتهن فــي المخيمــات ودول اللجــوء .حتــى الناشــطات والعامــات فــي
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الشــأن السياســي لــم ينجيـ َن مــن هــذا العنــف ،وقــد يبــدو لآلخريــن أن واقــع المــرأة العاملــة فــي الشــأن العــام
أفضــل مقارنــة بالنســاء فــي المخيمــات او النازحــات ،لكــن التمييــز واإلقصــاء ومحــاوالت االبتــزاز واحــدة،
وإن اختلفــت ظاهر ًيــا بالنــوع والكــم.
تصلنــي يوم ًيــا عشــرات الرســائل مــن رجــال يتابعــون صفحتــي علــى الفيــس بــوك ،يهاجموننــي فيها بأبشــع
العبــارات حــول هــدم قيــم األســرة وتشــجيع النســاء علــى التحــرر والفجــور ،عنــد كل منشــور أشــير فيــه إلــى
حادثــة عنــف تتعــرض لــه النســاء أو عنــد نشــر مقــال يوضــح أهميــة النضــال لبنــاء دولــة مدنيــة تتمتــع فيهــا
النســاء بحقــوق المواطنــة المتســاوية .وال تنتهــي أشــكال العنــف عنــد هــذا اإلطــار ،بــل تتصاعــد بالتدريــج
حتــى تصــل إلــى المنابــر فــي المســاجد مــن خــال التجييــش ضــد النســاء العامــات فــي الشــأن العــام ،حتــى
أصبــح العمــل السياســي للنســاء علــى وجــه الخصــوص فــي الداخــل الســوري محفو ًفــا بمخاطــر محــاوالت
إبعــاد النســاء عــن العمــل السياســي التــي لــم تتوقــف حتــى فــي المؤسســات واألحــزاب السياســية التــي
تشــكلت بعــد الثــورة ومحــاوالت تهميــش دورهــن أو محاربتهــن مــن خــال أجســادهن ،تــار ًة بنشــر صــور
خاصــة لهــن للتحريــض ضدهــن ،وتــار ًة أخــرى باســتخدام الفــن لنقــد العمــل السياســي النســائي باســتخدام
إيحــاءات جنســية وضيعــة .قــد أكــون محظوظــة بأننــي لــم أتعــرض لتجربــة كهــذه ،لكــن عــدم تعــرض بعضنــا
حتــى اآلن ال يحمينــا مــن أن يكــون الســيف (الشــرف/العار) مســل ًطا نحــو رقابنــا فــي أي لحظــة يصنّفنــا فيهــا
محتمليــن.
الخصــم أعــدا ًء
َ
ـارس العنــف علــى مقاييــس
فــي المجتمعــات الذكوريــة تُق َّيــم النســاء بنــا ًء علــى جنســهن ،ومــن هنــا ُيمـ َ
جســدها ومظهرهــا ومعــدل جمالهــا ،وتُحاســب علــى أي تقصيــر فــي العمــل مــن خــال مفهــوم الشــرف
تتحمــل شــرف األب واألخ وابــن العــم وأصغــر فــرد فــي
الــذي ُل ِصــق باألنثــى ،فهــي مــن دون إرادة منهــا
ّ
العائلــة حتــى تشــمل المجتمــع كلــه ،وأي ســلوك يصنّفــه المجتمــع خــارج حــدود هــذا الشــرف يبيــح
للجميــع انتهــاك خصوصيتهــا بأبشــع الطــرق ومحاســبتها علــى خيارتهــا الشــخصية ،فــإذا خلعــت الحجــاب
باعــت دينهــا ،وإذا ارتــدت لبــاس الســباحة علــى البحــر تحولــت إلــى عاهــرة ،وإذا لمــع اســمها فــي المجتمــع
وأصبحــت شــخصية مؤثــرة فهــي بالتأكيــد وصلــت إلــى ذلــك مــن خــال جســدها .المــرأة ال تســتحق أي
منصــب مهمــا صغــر أو كبــر فــي الدولــة ،ليــس ألنهــا ليســت كفــؤة أو جديــرة بتحمــل مســؤوليتها المهنيــة،
مهمــا بلــغ مســتوى ذكائهــا ورجاحــة عقلهــا ،يكفــي أنهــا تعيــش حيــاة خاصــة ال تتفــق مــع شــرف األمــة.
إننــا ال نــكاد ننســى حادثــة معينــة تؤكــد العنــف الجنســي الممنهــج ضــد النســاء العامــات فــي الفضــاء
العــام ،حتــى تأتــي حادثــة أخــرى تؤكــد ســهولة اســتخدام أجســاد النســاء لتصفيــة حســابات سياســية .إن
تصــدر وســم «القاضيــة الزانيــة» ،التــي أقيلــت مــع عــدد مــن القضــاة فــي تونــس منــذ أســبوع بقــرار منفــرد
مــن رئيــس الجمهوريــة ،هــو أكبــر دليــل علــى ذلــك .نالحــظ كيــف أن التهمــة المع َلنــة مــن قبــل الســلطة
السياســية تتمحــور حــول قضايــا فســاد فــي حيــن ُأجبــرت القاضيــة علــى فحــص «العذريــة» ،لــم يســأل أحــد
عــن عالقــة فحــص العذريــة بتهــم فســاد مالــي ،ولــم يهتــم أحــد باختــراق خصوصيــة امــرأة مــن دون إرادتهــا،
ولــم يفكــر أحــد بخطــورة إلقــاء التهــم جزا ًفــا علــى المســتقبل المهنــي المــرأة قضــت نصــف حياتهــا فــي
الدراســة حتــى وصلــت إلــى رتبــة قاضيــة ،كل مــا يهــم أنهــا «ليســت عــذراء» ،هــذا ســبب كاف إلبعادهــا
بشــكل تــام عــن العمــل وموقعهــا القضائــي .يحــق لنــا كنســويات بعــد كل مــا حــدث أن نســأل ،لــو كانــت
الحادثــة ذاتهــا تتعلــق برجــل ،هــل تتســاوى العقوبــة؟؟
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طوق النجاة للنساء يبدأ بالمعرفة
أعمــل منــذ عاميــن علــى تدريب شــابات ســوريات فــي الداخــل الســوري علــى الحقــوق المدنيــة والتمكين
السياســي ،أتعــرض لكثيــر مــن التشــكيك فــي جــدوى هــذه التدريبــات فــي بلــد يغــوص بالكــوارث وتتعــرض
فيــه النســاء ألبشــع أنــواع العنــف ،ويســألوني كثيـ ًـرا ،باســتخفاف بالعمــل النســوي الســوري وأولوياتــه ،عــن
أهميــة رفــع مســتوى الوعــي السياســي عنــد فئــة ال خبــرة لهــا وال معرفــة بالشــأن السياســي.

عنــدي إيمــان راســخ بــأن جــذور العنــف الــذي نتعــرض لــه كنســاء يبــدأ مــن الجهــل ،جهــل النســاء
بذواتهــن وحقوقهــن وقدرتهــن علــى التغييــر ،تطبيــع النســاء مــع العنــف ومــع التصغيــر ومــع األدوار النمطيــة،
عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد ،إبعــاد النســاء عــن الحيــاة العامــة .إن المعرفــة هــي الطريــق
الوحيــد للتمــرد علــى كل المس ـ ّلمات التــي ســجنتنا داخــل أجســادنا ،فإمــا نحــن أدوات جنســية أو أمهــات
تقــف الجنــة تحــت أقدامنــا.
أذكــر أننــي فــي أول جلســة تدريبيــة توجهــت للشــابات قائلــة :المعرفــة حــق لــكل إنســان ،ال يوجــد مجــال
فــي هــذه الحيــاة يعجــز عقلكــن عــن فهمــه أو اســتيعابه ،مهمتنا م ًعــا أن نبحــث عــن الحقيقــة ،الحريــة ،العدالة،
والمواطنــة ،وأن نكتشــف م ًعــا موقعنــا كنســاء مــن هــذه المفاهيــم فــي مجتمعاتنــا ،ســيأتي اليــوم الــذي تُتــاح
فيــه للســوريين/ات بدايــة عقــد جديــد .لذلــك ،بالتأكيــد ،أنتــن فتيــات جميــات وأمهــات رائعــات ،لكنــي
امــرأة ،زوجــة ،وأ ّم ..وأحلــم بــأن أترشــح لرئاســة الجمهوريــة الســورية.
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سمير ساسي

أديــب وروائــي وباحــث تونســي مــن مواليــد  ،1967مــن مواليــد اللــة بمدينــة قفصــة بالجنــوب التونســي ،حاصــل
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 اإلســامي ،المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون ،بــرج الرومــي أبــواب
المــوت (روايــة) ،خيــوط الظــام (روايــة) ،بيــت العناكــش (روايــة) ،ســفر فــي ذاكــرة المدينــة (مجموعــة شــعرية) .صــدر
ً
مؤخــرا فــي حزيــران /يونيــو 2022 /كتــاب (الدعــاء والسياســة؛ تحريــر الفضــاء العــام فــي اإلســام) عــن مؤسســة
لــه
ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.
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ّ
ســورية .ماجســتير فــي الفلســفة.
باحثــة وكاتبــة ومترجمــة
حائــزة علــى المركــز األول فــي مســابقة القصــة القصيــرة لعــام
 2016التــي ينظمهــا المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط
فــي برشــلونة .لهــا قصــة قصيــرة بعنــوان أســباب وأســماء.
ولهــا عــدة ترجمــات منشــورة ،منهــا :الحيــاة النفســية للســلطة:
نظريــات فــي اإلخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة
ً
نموذجــا.
منهــا :الترجمــة تفكيكيــا ً:الخطــاب النســوي

نور حريري
الســؤال األول :فــي البحــث فــي مفهــوم العنــف ودالالتــه المختلفــة ،تُح َّتــم علينــا العــودة إلــى الفلســفات
وأسســت للنظريــات السياســية
السياســية األولــى التــي تنأولــت العنــف وكيفيــة تو ّلــده فــي تاريــخ البشــرية ّ
الالحقــة ،والتــي يمكــن تقســميها إلــى قســمين رئيســين :تلــك التــي نظــرت إلــى العنــف بوصفــه طبيعــة
بشــرية جوهريــة مؤديــة إلــى حالــة الفوضــى والتــي وضعهــا بصــورة أساســية تومــاس هوبــز ،وتلــك التــي رأت
ناتجــا عــن الواقــع االجتماعــي ووســيل ًة اســتخدمتها الطبقــات التــي بــرزت إلــى الوجــود
إلــى العنــف بوصفــه ً
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؟
ـدرا حمتو ًمــا وجــب
مــن املهــم يف البدايــة اإلشــارة إىل أن هذيــن االجتاهــن الكبرييــن لتحديــد العنــف ليســا قـ ً
التســليم لــه ،واخلضــوع إليــه واالنجــذاب إىل مفاهيمــه ومرجعيتــه ،ذلــك أن نقــدً ا عمي ًقــا وجوهر ًيا تنــاول هذين
االجتاهــن وجتاوزمهــا ،نكتفــي هنــا بــا قدمتــه حنــا أرنــدت التــي رفضــت ربــط العنــف باألصــل البيولوجــي،
والقــول «إن الطبيعــة البرشيــة تتطلــب ثــاين عــرة ســاع ًة يوم ًيــا مــن اإليــذاء والقتــل بتعبــر السوســيولوجي
األمريكــي هربــرت شــيلر يف كتابــه املتالعبــون بالعقــول ،كــا وصفــت قــول ماركــس« :إن الدولــة أدا ٌة للهيمنــة
تســتعملها الطبقــة املهيمنــة» صهـ ًـرا ملفهومــي العنــف والســلطة ،وصهـ ًـرا تتحلــل معــه الســلطة ملصلحــة العنــف
بداعــي رشعنــة هــذا األخــر.

ُت ّر ُرنــا هــذه املقدمــة بدورنــا مــن االرهتــان هلذيــن االجتاهــن يف تفســر العنــف ،ونحــن نتنــاول ظاهــر ًة
أساســا ،ذلــك أن القــول إن العنــف مــن
معقــد ًة هــي عنــف األنظمــة السياســية القمعيــة يف املجــال العــريب ً
طبيعــة اإلنســان يفتــح با ًبــا ألنظمــة العنــف يف عاملنــا العــريب لتربيــر عنفهــم ،فمــن الســهل عليهــم يف هــذا
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ٍ
ـرف طبيعـ ٍ
ـي يصــدر بحكــم الطبــع ،والطبــع يغلــب التطبــع دو ًمــا
املجــال نفــي املســؤولية األخالقيــة عــن تـ
كــا تقــول العــرب ،وإن الطبيعــة العدوانيــة لآلخــر املختلــف تفــرض حتـ ًـا ر ّدة فعـ ٍ
ـل طبيعيــة يف إطــار تنــازع
العدوانيــة اإلنســانية مــع فــارق موازيــن القــوى ،وليــس ذنبهــا أهنــا أكثــر قــو ًة مــن خصمهــا .إن الركــون إىل
االجتــاه الطبيعــي يف تفســر العنــف حيــول النقــاش عــن جوهــر املشــكلة ،وحيــرر أنظمــة القمــع العربيــة مــن
الضغــط األخالقــي ،بــا أننــا إزاء معركـ ٍ
ـة بــن «ذئبــن» اســتصحا ًبا ملفهــوم ذئبيــة اإلنســان ألخيــه اإلنســان التــي
يتحــدث عنهــا هوبــز ،وهــي حالـ ٌة تكــرس لــدى الفاعــل واملالحــظ عــى حـ ٍ
ـد ســواء وضــع الالمبــاالة أو حالــة
االنتظــار املطبعــة مــع العنــف ،بــا أنــه يواجــه حال ـ ًة طبيعي ـ ًة ال فــكاك منهــا ،أو بلغــة أكثــر ضب ًطــا إزاء مفهــو ٍم
جـ ٍ
ـري للعنــف.

أمــا تفســر القمــع عنــد هــذه األنظمــة يف حماولــة الطبقــة املهيمنــة احلفــاظ عــى وجودهــا ،فيقــدم ذريعـ ًة أكــر
إلدانــة الضحيــة التــي هتــدد اجلــاد يف وجــوده ،وال يملــك ر ًدا هلــذا التهديــد ســوى اســتعامل العنــف الــذي
يصــر عندهــا عن ًفــا رشع ًيــا.
حصيلــة القــول إن االرهتــان إىل هذيــن االجتاهــن يف تفســر العنــف لــدى أنظمــة القمــع العربيــة ال يســعفنا
ـة سياسـ ٍ
ـة ،ألنــه يفــرض وجــود حالـ ٍ
لفهــم الظاهــرة بدقـ ٍ
ـية اضطــرت بحكــم الطبــع ،أو بفعــل الدفــاع عــن
الوجــود إىل ممارســة العنــف الرشعــي؛ واحلــال أن السياســة بــا هــي قــدرة اإلنســان عــى الفعــل املتســق معدومـ ٌة
عنــد هــذه األنظمــة التــي هــي حالــة ميتــا -سياســية  ،Metapoliticsربــا يكــون مــن األفضــل االســتعانة بعلــم
النفــس لتفســرها وفهمهــا.
ال متتلــك هــذه األنظمــة رؤي ـ ًة عــى الفعــل املتّســق ،وال قــدرة هلــا عليهــا ،حتــى قبــل ظهــور املعارضــات،
أي عنــد اســتالمها للســلطة ،فاملعارضــة إنــا ظهــرت نتيجــة جتــي غيــاب القــدرة عــى ذلــك الفعــل ،أي غيــاب
السياســة عنــد هــؤالء احلــكام الذيــن جلــؤوا إىل املفاهيــم التقليديــة للســلطة التــي جتعــل مــن الطاعــة جوهـ ًـرا هلا،
ومــن العنــف ملـكًا حرصيــا هلــا ،بــا يعنــي أن أي اختـ ٍ
ـاف عــا يــراه القائمــون عليهــا يواجــه آل ًيــا وبالــرورة،
ً
ٍ
ٍ
ٍ
كأنــه حتميـ ٌة طبيعيـ ٌة ،بالعنــف ،واحلــال أنــه عمليــة تصعيــد لعقــد َم َرضيــة مســتحكمة يف أنفــس املســتولني عــى
ا لسلطة .
إن املعجــم املتــداول لــدى هــذه األنظمــة يســند جلوءنــا إىل علــم النفــس يف فهــم العنــف الصــادر عنهــا،
وعدّ هــا أقــرب إىل احلالــة املرضيــة اخلارجــة عــى معجــم السياســة وحقلهــا الــداليل ،فاملعجــم ضمــن هــذه
األنظمــة -ســواء مــا تســتعمله أجهــزة الدعايــة املؤسســاتية للدولــة أو رأس الســلطة -إنــا يــدور حــول الفــرد/
الزعيــم امللهــم الــذي حيتكــر الرؤيــة وال يرينــا إال مــا يــرى.

إننــا نميــل إىل عــدّ العنــف الصــادر عــن أنظمــة القمــع العربيــة انحرا ًفــا خطـ ًـرا /مرض ًيا عــن الفطرة اإلنســانية
وعالجــا نفسـ َيني مالئمــن يف الوقــت والوســيلة للقضــاء عــى هــذا االنحــراف .وقــد
ـخيصا
ً
الســوية ،يفتقــد تشـ ً
ـي أو مــن دون وعـ ٍ
ســامهت الفلســفات السياســية الكالســيكية يف التطبيــع معــه بوعـ ٍ
ـي مــن خــال عــدم الفصــل
ـي عامـ ٍ
بــن العنــف والســلطة ،ومــن خــال خلــق حالــة وعـ ٍ
ـة تتســم بالســلبية جتــاه هــذه الظواهــر واالنتظاريــة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
خمتلــف يبــدأ بعنــوان العنــف الثــوري وينتهــي بعقــدة ســلطة جديــدة عنــد
لعنــف
جمــال آخــر
التــي تفتــح
االســتبدال ،وجمــيء الثوريــن اجلــدد.
ٍ
تفســر للعنــف الــذي متارســه أنظمــة القمــع العربيــة هــو أن هــذا العنــف يســتغل املؤسســة أو
إن أقــرب
ِ
يوجدهــا للرشعنــة لنفســه خال ًفــا للقــوة الســاندة لتنفيــذ القانــون.
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الســؤال الثانــيُ :م ّيــزت الدولــة الحديثــة عــن األنمــاط األخــرى التقليديــة للوحــدات السياســية ،و ُعــدَّ ت
تجســيدً ا للشــكل العقالنــي القانونــي مــن الســلطة السياســية ،فالقانــون المنبثــق عــن إرادة الشــعب يمكــن أن
ـول نحــو الدولــة
يعمــل علــى ضبــط المجتمــع وتجنيبــه العنــف .إال أننــا نجــد مــن ناحيــة أخــرى ،أن التحـ ّ
الحديثــة قــد أفضــى إلــى صناعــة روابــط مــن نــوع مغايــر للرابطــة العقالنيــة الوطنيــة ،هــي روابــط ُمســتمدّ ة
مــن هويــات وانتمــاءات تقليديــة ،عشــائرية أو قبليــة أو حتــى دينيــة مثـ ًـا ،كانــت قــد أعــادت تشــكيل نفســها
وتك ّيفــت مــع شــروط الدولــة الحديثــة وأنتجــت نو ًعــا جديــدً ا مــن الهويــات والروابــط ،كالروابــط القوميــة
والطائفيــة ،وأفضــت بدورهــا مــن جديــد إلــى العنــف .كيــف تنظــر إلــى العالقــة بيــن الدولــة الحديثــة والعنــف
مــارس باســم الهويــة؟ هــل يمكــن النظــر إلــى هــذا النــوع مــن العنــف بوصفــه تقدُّ ًمــا لنــوع
الم َ
الحديــث ُ
العنــف القديــم يمكــن ضبطــه وإنهــاؤه بحلــول دولــة القانــون ،أم أنــه مجــرد شــكل جديــد لعنــف مرتبــط
بصــورة بنيويــة بالعنــف الضــروري الــذي تقــوم عليــه الدولــة؟
ٍ
ألســئلة أكــر وأكثــر :هــل تعــد الدولــة احلديثــة جتســيدً ا عقالن ًيــا قانون ًيــا
ومثــر
هــذا الســؤال إشــكا ٌيل،
ٌ
ٍ
ٍ
تأجيــل لــه؟ ومــا
للســلطة السياســية ح ًقــا؟ ومــا معنــى العقالنيــة هنــا؟ وهــل نحــن إزاء ضبــط للعنــف أم
دالالت نجــاح اهلويــات املختلفــة يف جتــاوز عوائــق الدولــة احلديثــة واالحتفــاظ بروابطهــا أو إنتــاج روابــط
جديـ ٍ
ٌ
ـتحدث ال عالقــة لــه بالدولــة احلديثــة ،أم
ـف جديــدٌ مسـ
ـدة؟ هــل العنــف املــارس باســم اهلويــة هــو عنـ ٌ
هــو نتاجهــا بوصفهــا دولــة هوويــة يف أصلهــا وســرورهتا وآليــات اشــتغاهلا؟ أليســت الدولــة احلديثــة بنظامهــا
القانــوين /الدســتوري أحــرص عــى تثبيــت اهلويــة اخلاصــة املنتجــة للفعــل الســيايس البعيــد مــن كل الروابــط
األخــرى التــي تنشــأ يف تفاعـ ٍ
ـل /رصا ٍع مــع هــذا التحديــد الدولــوي للهويــة؟
ـة جامعـ ٍ
لقــد ســعت الدولــة احلديثــة إىل صهــر هــذه اهلويــات املختلفــة يف هويـ ٍ
ـة بداعــي جتنــب آثــار الــراع
اهلــووي بــن املختلفــن ،واختلفــت أوصــاف هــذه اهلويــة اجلامعــة ،فهــي ديمقراطيـ ٌة أو اشــراكي ٌة أو قوميـ ٌة أو
كرهــا -عــن مفهــوم اهليمنــة الــذي نظــر لــه أســاطني الفلســفة
إســامي ٌة أو هيوديـ ٌة ،لكنهــا مل تتخـ ّـل -طو ًعــا أو ً
السياســية والفكــر الســيايس يف تعريــف الســلطة والعالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم ،لذلــك مل تنجــح يف تقديرنــا
هــذه اهلويــة اجلامعــة املع َلنــة يف جتــاوز اهلويــات املختلفــة بــل اكتفــت بتأجيــل الصــدام بينهــا ،هلــذا تثبــت وقائــع
التاريــخ أن العنــف ليــس إال إثباتًــا لفشــل جهــد الدولــة احلديثــة يف صهــر اهلويــات املختلفــة أو جتاوزهــا،
ـع مــن غيــاب السياســة واعتــاد العنــف القهــري يف دمــج مــا ال ُيدمــج إال بالتفكيــك العقــاين
وهــو فشـ ٌـل نابـ ٌ
واألخالقــي لعوائــق االلتقــاء وااللتــزام باالعــراف جتــاه املختلــف.

اكتفــت الدولــة احلديثــة باملســعى العقــاين ،أو هكــذا تتوهــم ،يف تفكيــك هــذه العوائــق مــن خــال القانــون،
وهــي فكــر ٌة مثاليـ ٌة صاحلـ ٌة تلقــى رواجهــا يف واقــع الفــرد /املواطــن غال ًبــا ،ألهنا جعلــت املصلحــة العامــة فكر ًة
مغري ـ ًة لــدى الفــرد ،لكنهــا غــر مقنعـ ٍ
ـة للهويــة اجلامعيــة املختلفــة عــن هويــة الدولــة اجلامعــة إذا اصطدمــت
هبــا ،لذلــك ينفجــر العنــف بأقســى حاالتــه ألنــه يكــون عن ًفــا مــن أجــل الوجــود عندمــا يصــدر مــن الدولــة
مــن أجــل اجتثــاث تلــك اهلويــة املتمــردة ،وحــن يصــدر مــن اهلويــة املتمــردة فهــو حماولـ ٌة الســرجاع دورهــا
والتحــرر مــن أرس /وهــم اهلويــة اجلامعــة التــي فشــلت يف حتقيــق مطالبهــا.
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حوار مع الدكتور سمير ساسي
إن هنايــة العنــف يف نظرنــا هــي انتقـ ٌ
ـال مــن حالــة
التطويــع القــري للمحكــوم إىل تفجــر قدرتــه عــى
الفعــل املتســق يف االجتــاع املــدين والســيايس بعيــدً ا
عــن عالقــات اهليمنــة ،وقــد يبــدو هــذا األمــر موغـ ً
ـا
رضوري لفهــم تفجــر العنــف
يف الطوباويــة ،لكنــه
ٌ
بــن الفينــة واألخــرى ،حتــى يف أرقــى جمتمعــات
ـورا ،فــا مل تنجــح الدولــة
دولــة القانــون وأكثرهــا تطـ ً
احلديثــة يف تكريــس هــذا االنتقــال لــن يتــم إهنــاء
العنــف بحلــول دولــة القانــون وإنــا يكــون ذلــك
تأجيـ ً
ـا مو َّق ًتــا لــه.

إن الدولــة احلديثــة دولــة هوويــة بامتيــاز ،تتوســل
بالعنــف لتثبيــت هويتهــا واهليمنــة عــى الفضــاء
العــام ،وتســوق لذلــك بمبــدأ العنــف الــروري
الــذي ال بــد منــه الســتمرار االنتظــام املــدين.
الســؤال الثالــث :لقــد م َّيــز ماكــس فيبــر بيــن ثالثــة أنــواع مــن الســلطات ،اعتمــا ًدا علــى الشــرعية التــي
تتمتــع بهــا :الســلطة الكاريزميــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن اعتقــاد مؤيــدي “الزعيــم” أنــه يمتلــك
صفــات خارقــة .الســلطة التقليديــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن العــادات والتقاليــد المتوارثــة.
الســلطة العقالنية–القانونيــة؛ الســلطة التــي تســتمد شــرعيتها مــن القانــون ،اســتنا ًدا إلــى قواعــد محــدّ دة .هنــاك
“ســلطات” لــم يذكرهــا فيبــر ،وتســتمد “شــرعيتها” مــن العنــف ،وهــي المهيمنــة أو الســائدة علــى مــدار
التاريــخ .بعيــدً ا عــن رغباتنــا ،وفــي ضــوء قــراءة التاريــخ ،هــل يمكــن لســلطة أن توجــد مــن دون ممارســة
ـتمر مــن دون امتالكهــا القــدرة علــى اســتخدام العنــف؟ بهــذه المعانــي هــل
العنــف؟ هــل يمكــن لهــا أن تسـ ّ
تكــون الســلطة والعنــف شــيئًا واحــدً ا؟

هكــذا نظــر فالســفة السياســة ومفكروهــا إىل عالقــة الســلطة بالعنــف ،وقــد عابــت عليهــم حنــا أرنــدت هذا
ـبب الفهــم اخلاطــئ للعنــف ،ويف الواقــع حتــى ماكــس فيــر مل يســلم مــن
الصهــر بــن املفهومــن ،وعَدَّ ت ـ ُه سـ َ
ٍ
هــذا ،فالســلطة عنــده تقــوم عــى مبــدأ فــرض إرادهتــا عــى الرغــم مــن مقاومــة اآلخريــن هلــا ،ومــا تنويعــه يف
تكريســا هلــذا الفهــم.
احلديــث عــن الرشعيــات الثــاث إال
ً
ـررا
وإذا كانــت وقائــع التاريــخ ال تســعفنا بخلـ ّ
ـو حمطاتــه مــن ممارســة الســلطة للعنــف ،إال أن ذلــك ال يعــدّ مـ ً
نظر ًيــا كاف ًيــا لعــدّ الســلطة والعنــف شــي ًئا واحــدً ا .ألن التاريــخ نفســه بوقائعــه التــي متدنــا بحلقــات العنــف
هــذه ،متدنــا بحلقـ ٍ
ـل خـ ٍ
ـات أخــرى مــن فعـ ٍ
ـال مــن العنــف ،تــرز فيــه السياســة والوجــه اآلخــر للســلطة املتحــرر
مــن العنــف.
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وقــول إن الســلطة والعنــف يشء واحــدٌ يعنــي أن التاريــخ البــري تاريــخ عنـ ٍ
ـف ود ٍم ،وهــو قـ ٌ
ـول مبالـ ٌ
ـغ
ٌ
فيــه .ليســت أطــوار التاريــخ الســيايس لإلنســان كلهــا متلبســ ًة بالعنــف ،فالتاريــخ اإلســامي ً
مثــا -وهــو
الذييهمنــا ،كانــت فيــه ســلطة التغلــب واالســتيالء ،وهــي الســلطة القائمــة عــى القــوة والعنــف -اســتثناء
رآه فقهــاء السياســة يف بــاب الــرورة وليــس يف أصــل احلكــم ،عــى الرغــم ممــا شــاب الســلطة األصليــة مــن
ـات عنيفـ ٍ
ممارسـ ٍ
ـة.
ٍ
ٍ
قائمــة عــى العنــف ،فحتــى الذيــن جيعلــون مــن العنــف
رشعيــة
ال أذهــب مذهــب القائلــن بوجــود
ٍ
باســتمرار ،كالمهــا ال جيــرؤان عــى تبنــي العنــف
والســلطة شــي ًئا واحــدً ا ،أو الســلطة التــي متــارس العنــف
كجوهـ ٍ
ـر للمرشوعيــة بــل يذهبــان إىل رشعنــة العنــف بوصفــه مــن رضورات الســلطة الرشعيــة ،فنجــد حدي ًثــا
رشعيــة عنيفــةٍ.
ٍ
عــن العنــف الرشعــي وال نجــد حدي ًثــا عــن
لســنا هنــا يف وارد تربئــة تاريــخ العنــف والــدم الــذي صاحــب ممارســة الســلطة يف التاريــخ البــري ،بــل يف
ـي يســاعدنا يف فهــم الظواهــر مــن أجــل رؤيـ ٍ
ـي وتدقيـ ٍ
متييـ ٍ
ـق تارخيـ ٍ
ـز مفاهيمـ ٍ
ـة أوضــح.
ـن بــن هويـ ٍ
ـا لعنـ ٍ
ـف كامـ ٍ
إن وجــود دولــة القانــون عــى الرغــم مــن أننــا نــراه يف بعــض وجوهــه تأجيـ ً
ـات
ٍ
ـال عــى إمــكان دولـ ٍ
حتتــاج إىل أكثــر مــن القانــون لتأنيســها ،فإنــه يقــدم لنــا مثـ ً
ـة بــا عنــف ،رشط أن يعضــد
يوســع مــن جمــال التفاعــل داخــل االنتظــام البــري بــن احلاكــم واملحكوم.
ذلــك بنــاء أخالقــي قيمــي وفكــري ّ

لقــد انتبــه فقهــاء السياســة الرشعيــة املســلمون مثـ ً
ـا إىل مبــدأ قيــام امللــك /الســلطة عــى القــوة ،لكنهــم
اشــرطوا الســتمرار هــذا امللــك توفــر األمانــة والعــدل إىل جانــب القــوة ،وهــذا نجــده يف التمييــز الــذي أقامــه
أبــو احلســن املــاوردي مثـ ً
ـا بــن التأســيس والسياســة ،أي بــن رشعيــة قيــام الســلطة ومرشوعيــة فعلهــا ،ذلــك
أن العنــف إذا اســتمر وكان الزم ـ ًة ال تنفــك للســلطة مــن دون وجــود فعـ ٍ
ـيايس أنتــج عن ًفــا مضــا ًدا وأدى
ـل سـ ٍ
إىل تــأكّل الســلطة وفنائهــا.

إن الســلطة السياســية ظاهــر ٌة اجتامعيـ ٌة جتمــع إىل اجلانــب املــادي املتمثــل باالحتــكار الفعــي ألدوات العنــف
ـري هلــذا االحتــكار عــى أنــه أداة لتحقيــق
يعرفــه حممــد طــه البــدوي بأنــه “متثـ ٌـل ضمـ ٌ
يف املجتمــع جان ًبــا قيم ًيــا ّ
االنســجام االجتامعــي واملجتمــع اهلــادئ” بــا يضمــن عــدم “خــروج ســلطة الدولــة بقراراهتــا أو بنظامهــا
القانــوين يف مجلتــه عــى تلــك القيــم األساســية واألهــداف العليــا للمجتمــع” ،فالقوة/العنــف إذا أريــد هبــا أدا ًة
ـر واقـ ٍع فهــذا ليــس حمـ َّـل خـ ٍ
قامــت عــى أساســها دول كأمـ ٍ
ـاف تارخي ًيــا ،وإنــا حمـ ُّـل اخلــاف يف مــا إذا أريــد هبــا
را بالقــوة عــى الطاعــة ،ليســت بــه حاجـ ٌة إىل الطاعــة
أدا ًة رشعيـ ًة لقيــام الــدول ،ذلــك أن االنســان إذا كان جمـ ً
كواجـ ٍ
را عــى الطاعــة بالقــوة فــا يعــود عليــه أي التــزا ٍم بالطاعــة ،ثــم إن النظــام الســيايس
ـب ،وإذا مل يكــن جمـ ً
ـي ،ومــن دون جمادلـ ٍ
ـروع بقــدر مــا يتمتــع بــه مــن قبـ ٍ
ـول طبيعـ ٍ
ـة بــن اجلمهــور املنتمــي إليــه .وقــد أوجــز
مـ
ٌ
ٌ
ـاس للنظــام ،وهــي مولــد ٌة للحريــة الفرديــة
جــورج بــردو هــذه العالقــة حــن ذهــب إىل أن الســلطة
رشط أسـ ٌ
والعامــة ،بحكــم أن هــذه احلريــة ليســت ممكنـ ًة إال يف النظــام االجتامعــي نفســه ،أي يف اخليــارات اإلنســانية التــي
يلتزمهــا األفــراد بمــلء إرادهتــم ،والتــي تدفعهــم للتمســك بالرشائــع األخالقيــة النابعــة مــن القيــم املرتســخة
يف وجداهنــم .وعــى هــذا األســاس تصبــح الســلطة تلــك “القــوة النامجــة عــن الوعــي اإلنســاين ،واملوجهــة إىل
قيــادة مجاعـ ٍ
ـة يف بحثهــا عــن اخلـ ٍ
ـر العــام ،والقــادرة ،واحلالــة هــذه عــى أن تفــرض عــى أعضــاء اجلامعــة املوقــف
آن واحـ ٍ
الــذي تريــده ،أي أهنــا قــو ٌة وفكــر ٌة يف ٍ
ـد”.
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حوار مع الدكتور سمير ساسي
مــن املهــم ونحــن نتنــاول هــذه القضايــا املعقــدة واملصرييــة يف مســتقبل البرشيــة أن نتحــرر مــن أرس التاريــخ
املــرع 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 دو ًمــا
إىل متحيـ ٍ
ـص ً
أول ،وثان ًيــا نحــن هنــا نصنــع مسـ ً
ـتقبل ونصلــح واق ًعــا ولســنا رواة حــوادث مضــت أو جتمعــات
ٍ
يؤثثهــا احلكــوايت ،وإن صــوغ مفهــو ٍم مــا أو تفكيـ َ
ـك آخــر ،أو فهــم قضيــة ،يف حــال مل يتضمــن نظــر ًة اســترشافي ًة
ـف ،ســيكون جمــرد ٍ
ـي خمتلـ ٍ
تؤســس لوعـ ٍ
رسد بــا معنــى مهــا ترسبــل باملناهــج واملصطلحــات العلميــة.
الســؤال الرابــع :إن أحــد التحديــات األساســية اليــوم فــي فهــم العنــف وتحديــده هــو وجــود اختــاف
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
ً
شــكل رمز ًيــا (بييــر
القــوى واألصــوات المعارضــة للنظــام ،يجــد آخــرون أن العنــف السياســي قــد يتخــذ
بورديــو) أو بنيو ًيــا (جوهــان غالتونــج) غيــر مباشــر ،حيــث تنتجــه األنظمــة ويكــون متأصـ ًـا فــي بنــى الدولــة
االقتصاديــة والسياســية ومؤسســاتها التعليميــة واإلعالميــة كاف ـ ًة ،و ُيمــارس 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؟
ورضرا عــى االجتــاع البــري املــدين والســيايس مــن
إن العنــف الســيايس البنيــوي يف اعتقادنــا أشــد خطــور ًة
ً
ـج عــن العنــف املنتــر يف املؤسســات االجتامعيــة
العنــف املبــارش ،ذلــك أن العنــف املبــارش يف أغلــب حاالتــه ناتـ ٌ
واالقتصاديــة والثقافيــة ،وإن غيــاب الفاعــل املبــارش أو عــدم حتديــد هويتــه يف العنــف البنيــوي يكــون يف حالتــه
السياســية أشــد خطـ ًـرا ،إذ يســاهم يف نــر ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب واســتمرار العنــف واهنيــار االنتظــام
االجتامعــي واالجتــاه نحــو احلكــم الفــردي واالســتبداد ،عــى الرغــم مــن تعــدد الفاعلــن ،ذلــك أن هــذا العنــف
ـارشة أو سياسـ ٍ
ـة مبـ ٍ
ـات أخالقيـ ٍ
يف أحــد وجوهــه وســيلة الســلطة القمعيــة يف منهجــة العنــف مــن دون تبعـ ٍ
ـية،
ومــن خطورتــه أنــه يعــدم الثقــة يف كل مؤسســات الدولــة ،إذ ينظــر إليهــا بوصفهــا ممارســة للعنــف ،ويف هنايــة
املطــاف هــو مشـكّل لوعــي العنــف لــدى املجتمــع بتربيــره والتطبيــع معــه أو بمامرســته ،مــا يع ِّقــد مــن عمليــة
ـة قابلـ ٍ
ـية جمتمعيـ ٍ
ـة ونفسـ ٍ
ـة ذهنيـ ٍ
التصــدي للعنــف الســيايس املبــارش الــذي ســيصطدم ببنيـ ٍ
ـة باســتهداف خصــوم
الســلطة أو مهيـ ٍ
ـأة للقبــول بــكل ممارســاهتا أو الســكوت عنهــا يف أحســن احلــاالت.

ســيايس مــن حالــة العنــف مــا مل يقــع تفكيــك العنــف البنيــوي الثــاوي يف البنيــة
ٍ
ال خــاص ألي انتظــا ٍم
الذهنيــة ويف عقيــدة املؤسســات االجتامعيــة والسياســية ،ألن هــذا النــوع مــن العنــف يف هنايــة التحليــل هــو
بمنزلــة املرجعيــة املحركــة واملؤ ّطــرة للعنــف الســيايس املبــارش.
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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
ثانيــة لدينــا قــوى إســامية عديــدة لــم تتــر ّدد فــي ممارســة العنــف المضــاد ،هــل ســتبقى المنطقــة العربيــة
محكومــة بهاتيــن الجهتيــن؟
مــر ًة أخــرى أجــدين مضطـ ًـرا إىل التنســيب مــن بــاب توســيع الفهــم وحســن اإلحاطــة باإلشــكالية املثــارة،
فحديــث الثنائيــات يشــكل دو ًمــا عائ ًقــا مــن دون تفكيــك املعضلــة /املعيــق ،وهــذه الثنائيــة املطروحــة يف
ٍ
ٍ
الســؤال ً
ٍ
معقــد ،كأن املنطقــة العربيــة مل تشــهد قبــل هاتــن
منفصــل لواقــ ٍع
تاريــخ
مثــا جتعلنــا يف مواجهــة
اجلبهتــن عن ًفــا وعن ًفــا مضــا ًدا ،ويف الواقــع هــذه قــراء ٌة تقــول باالنقطاعــات يف التاريــخ ،وأنــا أختلــف معهــا،
ذلــك أن عنــف الدولــة مل يكــن وليــد ظهــور اجلامعــات اإلســامية العنيفــة ،وعنــف هــذه اجلامعــات ليــس بد ًعــا
يف تاريــخ العالقــة مــع الســلطة يف جمتمعاتنــا العربيــة ،بمعنــى أن األمــر أوســع وأعقــد مــن النظــر إىل املوضــوع
ـع جيعلنــا نفهــم هــذه العالقــة موضــوع الســؤال ،وأعتقــد أن هــذه هــي
مــن خــال هاتــن اجلبهتــن ،لكنــه توسـ ٌ
القــراءة املوضوعيــة املطلوبــة يف هــذه احلالــة.

ســتبقى املنطقــة العربيــة حمكومـ ًة هبــذه الثنائيــة حتـ ًـا ،مــا دامــت حمكومـ ًة هبــذه النظــرة التجزيئيــة وهــذا املنهج
االنتقائــي يف اإلملــام بإشــكالياهتا ،هــذا مــن حيــث املنهــج؛ وعمل ًيــا يفــرض هــذا املنهــج رؤي ـ ًة قــارص ًة عــن
إدراك النظــام املتشــابك املنتــج للعنــف ألنــه يبحــث يف اجلهــة اخلطــأ وإن كانــت العينــة صحيح ـ ًة وقــد رأينــا
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
أنظمـ ًة قمعيـ ًة وحــركات معارضـ ٍ
ـة أعنــف ،كانــت أســبق مــن مقــوالت الــوالء والــراء والتكفــر وغريهــا مــن
مقــوالت احلــركات اإلســامية العنيفــة.
ـة عميقـ ٍ
مــا يعنــي أننــا إزاء بنيـ ٍ
ـة إلنتــاج العنــف ،يتعــدد فيهــا الفاعلــون وختتلــف توجهاهتــم ،وينبغــي لنــا
ـة متكاملـ ٍ
ـق مــع اإلنســان ،أن نعمــل عــى بنــاء رؤيـ ٍ
ـيايس متسـ ٍ
للتحــرر مــن هــذه الثنائيــة القاتلــة لــكل فعـ ٍ
ـة
ـل سـ ٍ
حتيــط بــكل تعقيــدات اإلشــكالية ّ
ـف يف املــدى املنظــور فــا
وإل فإنــا ســنراوح مكاننــا ،وأظــن أن األمــل ضعيـ ٌ
مــؤرشات ،إال أن مــؤرشات الفعــل املؤســس للمســتقبل -عــى قلتهــا -مطمئن ـ ٌة.
الســؤال الســادس :يعتقــد كثيــرون أن أنظمتهــم السياســية لــن تســتجيب لمطالبهــم أبــدً ا ،ويعتقــدون تال ًيــا أن
العنــف ليــس مبـ َّـر ًرا فحســب ،بــل هــو ضــروري لتحصيــل األهــداف السياســية وإحــداث تغييــر سياســي ،إال أن
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 بــا شــك ،لكنــه اآلن يف مرتبــة املســتحيل بالنظــر إىل هيمنــة اليــأس مــن التغيــر غــر العنيــف بســبب
ـة عامـ ٍ
ـة ذهنيـ ٍ
ـتحكمة يف بنيـ ٍ
ٍ
اســتفحال العنــف املبــارش وغــر املبــارش ،ليــس هينًــا أن تتجــاوز حالــة يـ ٍ
ـة،
ـأس مسـ
ـة وليــس بسـ ٍ
ـة جمتمعيـ ٍ
إذ يتعلــق األمــر بثقافـ ٍ
ـلوك فـ ٍ
ـردي.
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حوار مع الدكتور سمير ساسي
كيــف يمكنــك إقنــاع جمتم ـ ٍع أو جـ ٍ
ـأن الالعنــف الغانــدي مثـ ً
ـزء منــه بـ ّ
ـا يصلــح لتغــر نظــا ٍم يقتــل شــعبه
ٍ
ٍ
عادلــة ،أو يتبــع سياســة العقوبــات اجلامعيــة ضــد
حماكــات
بالرباميــل املتفجــرة ،أو يعــدم النــاس مــن دون
ٍ
ٍ
خصومــه ،وأن الفعــل املــدين واحلقوقــي كفيـ ٌـل بخلــق ســلطة مضــادة لســلطة القمــع القائمــة ،ويمكنــه خلخلــة
بنيــة هــذه الســلطة بمامرســة نشـ ٍ
ـص خـ ٍ
ين خالـ ٍ
ـاط مــد ٍ
ـال مــن العنــف.

ـس إلبــداع
ـاب رئيـ ٌ
ـم ،ألن اخليــال بـ ٌ
يبــدو هــذا مــن بــاب اخليــال الســيايس ،نعــم هــو كذلــك ،وهــذا مهـ ٌ
احللــول ،وأعتقــد أن نقــص اخليــال لــدى نخــب الفعــل الســيايس يف جمتمعاتنــا هــو مــا أفقــر املنطقــة ،وحرمهــا
مــن حلـ ٍ
ـول خــارج حلــول العنــف.
ـايف وإعالمــي كبـ ٍ
أعتقــد أننــا نحتــاج إىل عمـ ٍ
ـل ثقـ ٍ
ـر ،هبــدف ختليــص قــادة املجتمــع املــدين والفاعلــن عمو ًمــا
ـراتيجي بعيــد املــدى غــر عجولٍ،
ٍ
ٍ
مــن رواســب العنــف يف أنفســنا ،عــى أن يكــون ذلــك ضمــن أفــق وطنـ ٍ
ـي اسـ
ٍ
أيضــا التحــرر مــن االرهتــان للخــارج مــن دون قطــع العالقــات معــه ،ببنــاء قــوى ضغــط داخليــة يف
علينــا ً
املســتويات املختلفــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وغريهــا.
ـل رصـ ٍ
ســيكون هنــاك اعــراض بأننــا جربنــا ذلــك ،وأن ســلطة القمــع لــن توفــر لنــا املنــاخ املالئــم لفعـ ٍ
ـن
ٍ
ـتعجل وال متوتـ ٍ
ٍ
ـع ،لكنــه يتجاهــل أن عاملنــا ليــس كعــامل الســتينيات مثـ ً
ـا،
غــر مسـ
ـر وال عنيــف ،وهــذا واقـ ٌ
ٍ
ٍ
وأنــه يمكــن توظيــف اجلغرافيــا الدوليــة لصاحلنــا رشط أن ننجــح يف بنــاء كتلــة تارخييــة هتــدف ً
أول وحرص ًيــا إىل
حتريــر الذهنيــة مــن العنــف جتــاه رشيــك الوطــن ورشيــك النضــال ،وتؤســس لثقافــة احلريــة وتصــر عــى األذى
ٍ
ٍ
را مجيـ ً
ـدرا ال حميــص عنــه
ـا ،أي ً
را ســلب ًيا يــرى عنــف الســلطة قـ ً
منتجــا ألدوات مقاومــة وبنــاء ،وليــس صـ ً
صـ ً
يكتفــي معــه بإنتــاج أدوات املقاومــة فحســب.
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دراسات ثقافية
ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي
فادي أبو ديب
المثقفون السوريون والغرب
ماركوس ّ
القسام

زيتي ( 70/100سم)

زهرات الحرية  -منذر بدر حلوم

دراسات ثقافية
ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي

ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي
فادي أبو ديب

فادي أبو ديب

شــاعر وكاتــب ومترجــم ســوري ،لــه خمســة دواويــن شــعرية مطبوعــة ،هــي( :صلــوات
ّ
ّ
ســوري ،األردن :دار فضــاءات( ،)2016 ،ميامــر الحجــرة العرائســية :مدخــل إلــى
غنوصــي
ّ
ّ
الســحرية ،األردن :دار فضــاءاتّ ،)2017 ،
المثالية-الواقعيــة ّ
النجميــة لقســطون الذ ِاهــل،
(الســيرة
ّ
ّ
ّ
األردن :دار فضــاءات( ،)2018 ،الســماء ترتــب بيتهــا آلخــر مــرة ،الجزائــر :دار األمــل( ،)2018 ،حــراث
العوالــم :زائــر القــرى النائمــة ،األردن :دار فضــاءات .)2021 ،ترجــم العديــد مــن األعمــال ،آخرهــا
عمــان بعنــوان «يتيــم أســرة تشــاو» و«القيــم الجوهريــة للحضــارة الصينيــة» (قيــد اإلصــدار عــن
دار فضــاءات األردنيــة) .طالــب دكتــوراه ّ
يتخصــص فــي مجــال الفلســفة الدينيــة للفيلســوف
ّ
ً
ّ
الروســي فالديميــر ســولوفيوف ( .)1900-1853ويعمــل مدرســا للغــة العربيــة فــي جامعــة داالرنا
الســويدية .كاتــب وعضــو هيئــة استشــارية فــي مجلــة «مثاقفــات» الصــادرة فــي بريطانيــا.

يوجــه عــامل النفــس النمســاوي فيكتــور فرانــكل انتقــا ًدا
يف كتابــه «بحــث اإلنســان عــن املعنــى األســمى» ّ
إىل نظــرة كارل يونــغ للديــن (((،فيبايــن بــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة عــى «الالوعــي الروحــي» the
 spiritual unconsciousأو اهلل الالواعــي  the unconscious Godونظــرة يونــغ القائمــة عــى الالوعــي اجلمعــي،
والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل إىل رؤيــة فرويــد للديــن بوصفــه شـ ً
ـكل مــن األشــكال اجلمعيــة للســلوك
يب حتديــدً ا) عنــد اإلنســان.
ـزي (وال ُعصــا ّ
الغريـ ّ
وعــى عكــس يونــغ وفرويــد ،فـ ّ
ـإن فرانــكل ال يــرى أن ثنائيــة الواعي-الالواعــي هــي الثنائيــة املركزية بالنســبة
ٍ
ّ
لتحــل حم ّلهــا ثنائيــة الوجــود الروحــي والوقائعيــة
إىل العــاج النفــي ،بــل ترتاجــع عنــده إىل مرتبــة ثانويــة
النفسوجســدية  (((.psychophysical facticityويــرح فرانــكل بأ ّنــه «بــا ّ
أن الوجــود البــري عبــار ٌة عــن وجــود
ـي ،نــرى اآلن أن التاميــز بــن الواعــي والالواعــي يصبــح غــر مهــم مقارنـ ًة بتاميـ ٍ
ـز آخــر :الــرط احلقيقــي
روحـ ّ
للوجــود اإلنســاين األصيــل ُيشـت َّق مــن متييــز مــا إذا كانــت ظاهــرة مــا روحيـ ًة أم غريزيــة ،بينــا ليــس مــن املهــم
(((

بســبب التبــاس تواريــخ إصــدار طبعــات أجــزاء األعمــال الكاملــة ليونــغ ،حيــث تتضــارب تواريــخ
اإلصــدارات والطبعــات المذكــورة ضمــن معلومــات النشــر فــي هــذه األجــزاء مــع تلــك الموجــودة علــى
المتاجــر اإللكترونيــة ،باإلضافــة إلــى عــدم وضوحهــا بشــكل كامــل حتــى ضمــن األجــزاء نفســها ،لهــذا
الســبب ســيتم االكتفــاء بإيــراد أرقــام المقاطــع بالنســبة لبعــض هــذه األعمــال .أرقــام المقاطــع ،علــى عكــس
أي مــن اإلصــدارات أو الطبعــات ،بمــا فيهــا تلــك الكتــب الصغيــرة
أرقــام الصفحــات ،ال تتغ ّيــر أبــدً ا فــي ّ
المجتــزأة مــن األعمــال الكاملــة.
Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning (London, Sydney, Auckland, Johannesburg:

)(2

Rider, 2011), p.33.
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نســب ًيا مــا إذا كانــت واعيــة أم غــر واعيــة».

(((

ويــرى فرانــكل ّ
ـب عــى حريــة اإلنســان ومســؤوليته ،أي مــا يفعلــه حقيق ـ ًة يف احلالــة التــي
أن األمهيــة تنصـ ّ
جيــد نفســه عليهــا بغــض النظــر عــن منشــئها .وهــذا يعنــي ّ
أن فرانــكل ال يــويل الكثــر مــن األمهيــة ملالحقــة
ـزي ،بــل مــا هيمــه هــو وظيفتهــا احلقيقيــة
احلــاالت النفســية إىل الالوعــي لتفكيكهــا واســتخراج أصلهــا الغريـ ّ
ـر احللــم بالطريقة األبســط التــي تعني لإلنســان
املؤثــرة عــى وجــود الفــرد يف العــامل؛ فهــو عــى ســبيل املثــال يفـ ّ
ٍ
أساســا يف األســاطري
يف حياتــه اليوميــة ،وال يطــارد الرمــوز ليحــاول إجيــاد معــان جنســية هلــا كــا عنــد فرويــد أو ً
الغابــرة والالوعــي اجلمعــي كــا يفعــل يونــغ .فاحللــم الــذي يعطــي صاحبــه معنــى دين ًيــا يبقــى كــا هــو وال
ألنــا غــر قابلــة لإلثبــات فحســب ،ولكــن ّ
ألن
داعــي ملحاولــة إجيــاد ارتباطــات غريزيــة أو جنســية ،ليــس ّ
املهــم هــو مــا يعنيــه هــذا للحيــاة اليوميــة ،فاإلنســان يعنيــه الدافــع الدينــي ومتظهراتــه الرمزيــة ،بغــض النظــر
ـورا أعمــق وأكثــر بدائيــة؛ ففــي النهايــة مــا يتعامــل معــه اإلنســان ويتأثــر بــه هــو
عـ ّـا إذا كانــت ختفــي وراءهــا أمـ ً
هــذه الرمــوز والعالمــات التــي يراهــا ضمــن الزمــان واملــكان .وباســتعامل مصطلحــات تكنولوجيــة حديثــة،
فاإلنســان يتعامــل مــع الشاشــة بغــض النظــر عــن أصلهــا الكهربائــي ضمــن الــدارات اإللكرتونيــة.

وهلــذا الســبب فـ ّ
ـإن فرانــكل ينتقــد تفســرات يونــغ غــر الشــخصانية للديــن ،والتــي جتعــل اإلنســان جــز ًءا
ٍ
مــن ّ
مجعــي ،ينســاق إىل الديــن وفكــرة اهلل بنــا ًء عــى نــاذج الواعيــة وليــس بنــا ًء عــى قــرار مســؤول
كل
ّ
ـخيص؛ فـــ فرانــكل ال يفهــم الديــن إال بوصفــه شــأنًا وجود ًيــا شــخصان ًيا؛ ّ
ألن «الديــن يكــون حقيق ًيــا فقــط
وشـ
ّ
حيــث يكــون وجود ًيــا ،وحيــث ال يكــون اإلنســان مســا ًقا بطريقــة مــا إليــه ،ولكنــه يكـ ّـرس نفســه إليــه باختيــاره
(((
احلـ ّـر أن يكــون متدينًــا».
مــن هــذا املنطلــق يــرى فرانــكل ّ
أن العــامل الســويرسي قــد وقــع يف خطــأ كبــر حــن فهــم «اهلل غــر الواعــي»،
أي اهلل الــذي قــد يرتبــط بــه اإلنســان حتــى مــن دون أن يفعــل ذلــك عــر تد ّيـ ٍ
ـن واعٍ ،بوصفــه قــو ًة ال شــخصانية
تعمــل داخــل اإلنســان رغـ ًـا عنــه (((.ويــرح فرانــكل أ ّنــه «بالنســبة إىل يونــغ فـ ّ
ـإن التد ّيــن الالواعــي مرتبــط
بالنــاذج البدئيــة الدينيــة التــي تنتمــي إىل الالوعــي اجلمعــي .وبالنســبة إليــه ينــدر أن يكــون للتد ّيــن الالواعــي
أيــة عالقــة بالقــرار الشــخيص ،ولكنــه يصبــح عمليــة تتصــف بشــكل أســايس بالالشــخصانية واجلمعيــة
مقتنــع
و’النموذجيــة‘ (أي نموذجيــة بدئيــة) حتــدث يف اإلنســان (((».يرفــض فرانــكل إ ًذا هــذه النظــرة ألنــه
ٌ
ّ
بــأن التديــن ال يمكــن أن ينشــأ مــن الالوعــي اجلمعــي ،و«بالتحديــد ألن الديــن يتضمــن القــرارات األكثــر
(((
شــخصانية التــي يتخذهــا اإلنســان ،حتــى لــو كان األمــر فقــط عــى املســتوى الالواعــي ».ويتابــع العــامل
مؤكــدً ا بأ ّنــه «إ ّمــا أن يكــون التد ّيــن وجود ًيــا أو ال يكــون عــى اإلطــاق [تد ّينًــا] ».وذلــك بعــد أن
النمســاوي ّ
«أي نــوع مــن األديــان ســوف يكــون -ديــن أســاق إليــه ،أســاق إليــه كــا أســاق إىل
يطــرح ســؤاله البالغــيّ :
(((
اجلنــس؟»
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دراسات ثقافية
ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي

يتم ّثــل هاجــس فرانــكل بشـ ٍ
ـكل أســايس باالختــزال الــذي متارســه الفرويديــة والســلوكية والثقافــة املاديــة
احلديثــة التــي تفهــم اإلنســان بشــكل ميكانيكــي وتفهــم مشــاعره وســلوكياته وعواملــه النفســية عــر توصيفــات
ـر كل مــا حيــدث لــه عــى أ ّنــه «مــا هــو ّإل كــذا» (وهــو هبــذا يشــرك
هرمونيــة بيولوجيــة أو عــر ذهنيــة تفـ ّ
ـي») .وهلــذا يؤ ّكــد عــى رضورة نــزع األدجلــة
مــع يونــغ الــذي يكـ ّـرر رفضــه لعبــارة مثــل «مــا هــو ّإل أمــر نفـ ّ
وامليثولوجيــا مــن العــاج النفــي وإعــادة اإلنســانية إليــه ،أي فهــم اإلنســان بأ ّنــه كائــن يســعى نحــو املعنــى
ويمتلــك تعال ًيــا عــى ذاتــه  self-transcendenceبشـ ٍ
ـكل ال يمكــن اختزالــه إىل تفســرات أخــرى ،باإلضافــة إىل
كونــه كائنًــا حـ ًّـرا ومسـ ً
ـؤول (((.وهــو هبــذا إ ًذا ال يقــدم جمـ ّـرد مفهــوم خمتلــف للديــن فحســب ،مقارنــة بـــ يونــغ،
أيضــا يقــدم حــدو ًدا خمتلفــة .حيــث يمكــن القــول إهنــا أقـ ّـل شـ ً
ـمول بدرجــة كبــرة ممــا يعــدّ ه يونــغ دينًــا أو
بــل ً
ســلوكًا دين ًيــا .وهــذا ســبب مهــم لنقــده لــه.
ال يلغــي يونــغ أبــدً ا البعــد الشــخيص مــن االختبــار النفــي ،بــا فيهــا الدينــي ،ولكنــه ينبــه إىل أمريــن اثنــن
عــى األقــل:

األمــر األول هــو أ ّنــه ال يمكــن فهــم كل االختبــارات والظواهــر النفســية بوصفهــا شــخصية .ويــرح يونــغ
ّ
أن علــم النفــس احلديــث يتعامــل مــع منتجــات النشــاط اهلوامــي الالواعــي بوصفهــا تصويــرات شــخصية ملــا
جيــري يف الالوعــي ،أو بوصفهــا ترصحيــات تطلقهــا النفــس الالواعيــة عــن نفســها .وهــذه تقــع ضمــن فئتــن:
األوىل هوامــات (مــن ضمنهــا األحــام) ذات سـ ٍ
ـمة شــخصية ،والتــي تعــود مــن دون أدنــى شــك إىل خــرات
شــخصية ،وأشــياء منســية أو مكبوتــة ،وبالتــايل يمكــن رشحهــا بشـ ٍ
ـكل كامــل عــن طريــق االســتذكار الفــردي
 .individual anamnesisأمــا الثانيــة فهــي هوامــات (مــن ضمنهــا األحــام) ذات سـ ٍ
ـمة الشــخصية ،ال يمكــن
ٍ
ٍ
بشــكل
كأمــر تــم اكتســابه
اختزاهلــا إىل جتــارب حصلــت ضمــن مــايض الفــرد ،وبالتــايل ال يمكــن رشحهــا
(((1
فــردي.

هــذه الفئــة األخــرة إ ًذا هــي مــا دفعــت يونــغ إىل اخلــروج بمفهــوم الالوعــي اجلمعــي .وبالتــايل يمكــن فهــم
ـخيص بالفعــل كــا يفهمــه فرانــكل ،أمــا بعضهــا
اخلــرات الدينيــة لألشــخاص بالطريقــة نفســها ،بعضهــا شـ
ّ
ليوضــح ّ
أن «منتجــات هــذه الفئــة الثانيــة تشــبه نــاذج البنــى التــي
اآلخــر فليــس كذلــك .ويســتطرد يونــغ ّ
بعضــا .وهلــذا فإ ّنــه
نواجههــا يف األســطورة واحلكايــات اخلرافيــة إىل درجــة أنــه جيــب عدّ هــا ذات صلــة ببعضهــا ً
أن ًّ
ينــدرج كل ًيــا ضمــن حيــز اإلمكانيــة ّ
كل مــن النــاذج امليثولوجيــة وتلــك الفرديــة تنشــأ حتــت رشوط متشــاهبة
(((1
يفــر ظهــور األســاطري
متا ًمــا ».ومــن الصعــب أن نتخ ّيــل كيــف يمكــن ملفهــوم فرانــكل عــن الديــن أن ّ
ٍ
تفســرات واضحــة للظواهــر
الكــرى ،مــع تشــاهباهتا العديــدة عــى امتــداد خريطــة العــامل ،وال أن يقــدم
والتحــركات اجلامهرييــة ذات الصبغــة الدينيــة واأليديولوجيــة.
ـكان مــا أو ٍ
إن مــا يعــرف بــه فرانــكل مــن ظواهــر مجعيــة ال يمكــن تفســره بمجــرد االتفــاق الثقــايف يف مـ ٍ
ّ
ثقافة
ّ
(((1
معينــة ،فاالهتــام البــري بظواهــر معينــة كحركــة النجــوم والتنجيــم ،وحدي ًثــا اهلــوس بمســألة الكائنــات
See ibid., 106 ff.

)(9

C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9i: The Archetypes and the Collective Uncon-

)(10

scious, Trans. R. F. C. Hull, para. p.262.
Ibid, para. p.263.

(((1

يقــول فرانــكل« :ال ننكــر ّ
تطــور مع ّينــة
دائمــا ضمــن مســارات وأنمــاط
ّ
أن جميــع مظاهــر التد ّيــن تنبثــق ً

)(11

167

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

الفضائيــة واهلوامــات املتع ّلقــة هبــا وبالظواهــر الباراســيكولوجية واملتعلقــة بعــامل األرواح واألشــباح ،إضافــة إىل
االهتــام الشــديد بالطقــوس والشــعائر ،هــذا االهتــام يــدل بــا ال يدعــو للشــك عــى وجــود أمـ ٍ
ـور موروثــة
عنــد البــر ،بطريقـ ٍ
أن البــر يمتلكــون بنــى نفســانية أو روحيــة معينــة متشــاهبة أو ّ
ـة ’شــبه‘ بيولوجيــة ،وإىل ّ
أن
ـوروث منــذ العهــد الــذي كان فيــه البــر مجاعـ ًة واحــدة أو مجاعـ ٍ
ٌ
ـات قليلــة متناثــرة ،وال يمكــن
اهتاممهــم هــذا مـ
ٍ
ـي،
تفســر وجــود هــذه البنــى أو هــذه املعــارف بأهنــا جمــرد تناقــل أو اقتبــاس
ّ
إرادي أو جمـ ّـرد شــأن ثقـ ّ
ـايف حمـ ّ ّ
عــاو ًة عــى اســتحالة حــدوث األمــر عــى نطـ ٍ
ـاق واســع يف األزمنــة الغابــرة ،فضـ ً
ـا عــن اعتبــار هــذا النــوع مــن
االعتقــادات ذات الطابــع الدينــي مبنيـ ًة عــى جتــارب شــخصية الواعيــة .كــا أ ّنــه مــن غــر املمكــن التفكــر يف
النزعــات األيديولوجيــة ذات الصفــة الدينيــة ،كالثــورة الروســية والنازيــة وكثــر مــن ظواهــر اإلســام يف العــامل
املعــارص واحلــروب الصليبيــة يف القــرون الوســطى ومــا يشــابه ذلــك مــن هســترييا دينيــة مجاعيــة يف االجتامعــات
ٍ
ـردي ويرتبــط فقــط
ـودي فـ ّ
ذات الصفــة االحتفاليــة والكاريزماتيــة ،عــى ّأنــا جمـ ّـرد شــأن شــخيص ذي طابــع وجـ ّ
ـورا متع ّلقـ ًة بثقافــة معينــة،
بالفــرد وقــراره ،ولــو حتــى عــى مســتوى الوعيــه الشــخيص ،وال يمكــن اعتبارهــا أمـ ً
ٍ
فالثقافــة تفــرض أشـ ً
ـر عــن فكــرة واحــدة .بمعنــى
ـكال خارجيــة خمتلفــة ولكــن النزعــة أو امليــل العــام فتعبـ ٌ
ـر حقيقــة ورود أمـ ٍ
ـر مــا يف مجيــع الثقافــات أو معظمهــا.
آخــر ال يمكــن للعامــل الثقــايف أن يفـ ّ
أيضــا أهنــا ترتاكــم
أي حــال ،ومهــا كان ســبب وجــود هــذه البنــى وتلــك الظواهــر فإ ّنــه مــن الواضــح ً
وعــى ّ
وال يتــم التخلــص مــن آثارهــا بمجــرد التجــاوز التارخيــي هلــا وزوال األجيــال التــي كانــت متــارس ظواهــر
معينــة ،كــا أهنــا تنتقــل بــا يشــبه الوراثــة مــن جيـ ٍ
ـل إىل جيــل وبــا يشــبه العــدوى ضمــن اجليــل الواحــد .كــا
أيضــا عــى بنــى أخــرى ذهنيــة ،مثــل حيــازة البــر ملفهــوم
يمكــن فهــم فكــرة الالوعــي اجلمعــي باإلحالــة ً
ـي املفــرد واجلمــع وثنائيــة التشــابه واالختــاف وغــر ذلــك ممــا يشــبه مــا أورده إيامنويــل كانــط
األعــداد وملفهو َمـ ْ
(وقبلــه الكثــرون) يف املقــوالت .сategories

هــذا يف حــن يبــدو مفهــوم فرانــكل للديــن أكثــر تربويـ ًة مــن كونــه يــدرس الظاهــرة نفســها .إنه يصــف الدين
كــا ينبغــي أن يكــون بحســب النظــرة الوجوديــة وليــس كــا هــو عــى أرض الواقــع .فرتكيــزه ،كفيلســوف وعــامل
نفــس وجــودي ،عــى مســؤولية اإلنســان الفــرد واتصالــه الشــخيص بــاهلل أو مفهــوم اهلل وصورتــه بشــكل وا ٍع أو
غــر وا ٍع ال يلغــي بالطبــع اكتســابه الواعــي ملفاهيمــه الدينيــة مــن أهلــه وحميطــه باإلضافــة إىل وراثتــه الالواعيــة
لكثــر مــن التصــورات الدينيــة واملتعاليــة مــن حميطــه املبــارش واجلنــس البــري ككل ،متا ًمــا كــا ورث صفاتــه
ـب
البيولوجيــة وبنيتــه النفســية بــا حتتــوي مــن ملــكات أساســية وتعابــر مشــركة مــع أســافه البــر كاحلـ ّ
والكراهيــة واخلــوف وغــر ذلــك .ويالحــظ يونــغ فيــا يتع ّلــق هبــذه املســألة ّ
أن «نفســنا معــدّ ة بــا يتســق مــع
الص َغــر
بنيــة الكــون ،ومــا حيــدث ضمــن الكــون األكــر حيــدث ً
أيضــا ضمــن األقــايص النفســانية املتناهيــة يف ِّ
(((1
واألكثــر ذاتيــة».
ولكــن يونــغ ال يلغــي املســؤولية الفرديــة لإلنســان بمجـ ّـرد التفاتــه إىل الالوعــي اجلمعــي واألصــول الغريزيــة
للديــن الطبيعــي واألســطورة ،متا ًمــا كــا ّ
أن إدراك فرانــكل لتأثــر املجتمــع والبيئــة والعــر عــى اإلنســان ال
ومؤسســة مســب ًقا .ولكــن هــذه المســارات واألنمــاط ليســت مــع ذلــك نمــاذج بدئيــة فطر ّيــة وموروثــة ،ولكنهــا
َّ
ـخصي .وال تنتقــل هــذه القوالــب بطريقــة بيولوجيــة ،ولكنها
قوالــب ثقافيــة معينــة ينســكب ضمنهــا التد ّيــن الشـ
ّ
تتسـ ّـرب عبــر األجيــال مــن خــال عالــم الرمــوز التقليديــة األصليــة لثقافــة معينــة .عالــم الرمــوز هــذا ليــس
متأصـ ً
ـا داخلنــا ولكننــا نولــد ضمنــه( ».ص )72
C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (Stellar Books, 2013), p.335.
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يلغــي مســؤوليته الفرديــة .ويــرح يونــغ ّ
أن اندفاعــات الالوعــي ال تلغــي القــرار األخالقــي لإلنســان والتمييــز
ـر ،وإن كانــت جتعــل األمــر أصعــب ،ولكــن «ال يمكــن لــيء أن يو ّفــر علينــا عــذاب القــرار
بــن اخلــر والـ ّ
األخالقــي ((1(».وهلــذا الســبب يتمحــور مــروع يونــغ يف علــم النفــس التحليــي حــول فكــرة «التفــر ُدن»
 ،individuationوالتــي هتــدف إىل حتقيــق اإلنســان لفرديتــه واخلــروج مــن ســطوة الالوعــي اجلمعــي عــر
أيضــا عــى
فهــم الدوافــع النفســية وإدماجهــا يف الوعــي للوصــول إىل الــذات  .The Selfولذلــك يؤ ّكــد يونــغ ً
مــروع معرفــة الــذات أو معرفــة النفــس  .Self-knowledgeوهــذه املعرفــة للــذات تقــوم حتديــدً ا عــى «ســحب
اإلســقاطات غــر الشــخصانية» الناجتــة عــن الالوعــي وإدماجهــا يف الشــخصية الواعيــة ((1(.ويف احلقيقــة ال
يمكــن التشــديد الــكايف عــى األمهيــة التــي يوليهــا يونــغ للــدرب الــذي ينبغــي أن يســلكه كل إنسـ ٍ
ـان لوحــده
يف ســعيه نحــو إجيــاد معنــى حياتــه ،حيــث يشــر يف اجلــزء الســابع مــن «الكتــب الســوداء» إىل ّ
أن «اهلل يو َلــد يف
أيضــا عــى وجــوب تصالــح اإلنســان مــع العزلــة داخــل النفــس
رس /لغــز الفــرد ((1(».كــا يؤكــد ً
العزلــة ،مــن ّ
لكــي تبــدأ حيــاة اهلل يف اإلنســان ولتصــر املســاحة املحيطــة باإلنســان حــر ًة مــن اآلخريــن ،مــن اجلمــع ،ومليئــة
(((1
بــاهلل.

ّ
إن اهلــدف مــن هــذه العمليــة تقريــب األنــا قــدر اإلمــكان مــن مركــز النفــس اإلنســانية التــي هــي الــذات،
ويمكــن تســمية هــذه العمليــة بإعــادة ذوتنــة اإلنســان  .re-self-ifyingويؤكّــد يونــغ ّ
أن جتاهــل اســتقالل
مكونــات الالوعــي ،كاألنيــا (اجلانــب األنثــوي يف الرجــل) واألنيمــوس (اجلانــب الذكــري يف املــرأة) والظـ ّـل
(اجلانــب األدنــى مــن اإلنســان) وغريهــا ،ورفــض منحهــا شــي ًئا مــن االســتقالل للتعبــر عــن نفســها ،ال
يلغــي وجودهــا وال يق ِّلــل خطرهــا ،بــل عــى العكــس متا ًمــا ،ألهنــا تــؤ ّدي إىل تزايــد عمــل اإلســقاط ،أي
ّ
أن اإلنســان سيســتمر يف إســقاط صفــات هــذه املكنونــات عــى النــاس الذيــن يقابلهــم (كأن يســقط الرجــل
(((1
صفــات أنثــاه املتخ ّيلــة عــى امــرأة يقابلهــا ،وصفاتــه املظلمــة عــى أشــخاص آخريــن) .معرفــة الــذات
وأيضــا لكــي يفهــم عاملــه
إذن ال غنــى عنهــا يف العمــوم ،لكــي يفهــم اإلنســان
الــر املوجــود يف العــاملً ،
ّ
الدينــي .ومعرفــة النفــس يف نظــر يونــغ هــي أكــر قــدر ممكــن مــن معرفــة ّ
كلنيــة اإلنســان الــذي ينبغــي
ّ
عليــه أن «يعــرف بــا كلــل أو ملــل مقــدار الصــاح الــذي يمكــن أن يفعلــه ،ومــا هــي اجلرائــم التــي يقــدر
عــى فعلهــا ،كــا ينبغــي عليــه أن حيــذر مــن اعتبــار األول حقيقــة واألخــرة جمـ ّـرد وهــم .فـ ّ
ـكل مــن الصــاح
واجلريمــة عنــران مــن عنــارص طبيعتــه ،وكالمهــا مقــدّ ر لــه أن خيــرج فيــه إىل النــور ،إذا كان يتمنــى -كــا
ينبغــي عليــه أن يفعــل -أن حييــا بــا خــداع أو إهيــام للــذات ((1(».ولذلــك فـ ّ
ـإن هــذه املرحلــة رضوريــة قبــل
ـي عــى قـ ٍ
احلديــث عــن تد ّيـ ٍ
ـخيص حمــض حتــى لــو كان غــر واعٍ ،مــن دون أن ننفــي كل ًيــا عــى
ـرار شـ
ـن مبنـ ّ
ّ
Ibid., p.330.
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ـي عنــد
أيــة حــال وجــود الناحيــة الشــخصانية حتــى عنــد الفــرد ضمــن اجلمهــور؛ فالتعامــل مــع ّ
أي تعبــر دينـ ّ
ـخيص يتطلــب كــا يقــول يونــغ أن يكــون املــرء واع ًيــا ملوقفــه وألسســه ومــا إذا
الفــرد عــى أ ّنــه جمـ ّـرد أمـ ٌـر شـ
ّ
كان هــذا املوقــف يـ ّ
ـدل بالفعــل عــى أكثــر مــن جمــرد تقليــد الواعٍ .ويشــر يونــغ يف حاشــية هــذا التنبيــه إىل ّ
أن
املســيح ال يقــول «إن مل تبقــوا كاألطفــال لــن تنالــوا ملكــوت الســاوات» ،بــل «إن مل تصبحــوا كاألطفــال،»...
(((2
وحتولــه ممــا هــو عليــه يف احلالــة الطبيعيــة ضمــن املجتمــع الدينــي.
مــا يــدل عــى دور صــرورة اإلنســان ّ
األمــر الثــاين الــذي جيــب االنتبــاه إليــه هــو ّ
أن يونــغ يقــدم مفهــوم اهلل والديــن مــن وجهــة نظــر نفســية ال تســتنفد
رشحــا للظاهــرة النفســية كــا
رشحــا للحقيقــة امليتافيزيقيــة ملفهــوم اهلل ،بــل ً
كل معانيهــا املمكنــة؛ فهــو ال يقــدم ً
تظهــر عنــد بعــض البــر ،أو عنــد البــر بشـ ٍ
ـكل عــام .وهــو يقــول رصاح ـ ًة إ ّنــه ال يعتــر احلقائــق النفســية
حقائــق أو تبــر ٍ
ات ميتافيزيقيــة ،بــل يــرى فيهــا «أنام ًطــا معتــادة للتفكــر والشــعور والســلوك التــي أثبتــت
ّ
(((2
ـا ّ
التجربــة أهنــا مناســبة ونافعــة ».ووف ًقــا هلــذا يتابــع قائـ ً
إن مفهــوم اهلل ،عنــد التعبــر عــن الدوافــع اجلوانيــة
بأهنــا إرادة اهلل ،ال تعنــي اهلل باملفهــوم املســيحي بــل باملفهــوم اليونــاين للدايمــون  ،Daimonوالــذي يشــر إىل «قــوة
مع ِّينــة حتـ ّـل عــى اإلنســان مــن اخلــارج ،مثــل العنايــة اإلهليــة أو املصــر ،رغــم ّ
أن القــرار األخالقــي مــروك
لإلنســان ((2(».وعــى الرغــم مــن ّ
أن احلقائــق النفســية قابلــة لالتّبــاع مــن دون أن تشــر بالــرورة أو عــى وجــه
اليقــن إىل حقائــق ماورائيــةّ ،إل أ ّنــه ال يمكــن مــع ذلــك الركــون إليهــا بشـ ٍ
ـكل أعمــىّ ،
ألن التقاليــد والعــادات
والرمــوز تفقــد مــع الزمــن أمهيتهــا أو تفقــد معناهــا الشــعوري والوجــداين بالنســبة لألفــراد ،هلــذا الســبب أو
ذاك .والقيمــة الشــعورية مصاحبـ ٌة لألمهيــة الفكريــة يف املامرســة الدينيــة ،ألهنــا جــز ٌء ال يتجـ ّـزأ مــن املعنــى الــذي
ـون حيــاة اإلنســان ويمنحهــا الدافــع واالســتمرارية .فقــدان الرمــز لتأثــره اجلمعــي أمـ ٌـر ال يمكــن التنبــؤ بــه
يلـ ّ
التكهــن حولــه قبــل حدوثــه.
وال
ّ
ـى
ومــن ناحيــة الرمــز فهــو خيتلــف عــن العالمــة أو اإلشــارة؛ فاألخــرة عنــر مــا ّدي أو معنــوي يرتبــط بمعنـ ً
معــن واضــح ومتفــق عليــه ،كأن تكــون الكنيســة عالمــة عــى املســيحية واملســجد إشــار ًة إىل وجــود اإلســام،
وكذلــك األمــر فيــا خيــص الكثــر مــن األمــور واملصنوعــات واألشــكال التــي ترافــق العبــادة .ولكــن الرمــز
الــذي قــد يرافــق إشــار ًة مــا أو ال يرافقهــا ويكــون غامــض الداللــة أو متعدّ دهــا ،وال يمكــن تعريفــه بشـ ٍ
ـكل
ـا ّ
واضــح ،ويكــون يف الغالــب مرتب ًطــا بمعنــى الوا ٍع دفــن ،أمــا اكتشــافه فيكــون بدراســته ،كأن يقــال مثـ ً
إن
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F. C. Hull, para. p.106.

مــن الالفــت أن ترجمــة البســتاني-فاندايك العربيــة للكتــاب المقــدس تــورد العبــارة بالشــكل التالــي« :إن لــم
ترجعــوا وتصيــروا كاألطفــال» (متــى  ،)3 :18فــي حيــن ّ
أن ترجمــة الملــك جيمــس اإلنكليزيــة (وهــي ترجمــة
والتحــول (.)convert, change
ــر
ي
التغ
بمعنــى
الفعــل
قديمــة) وترجمــة  NIVاإلنكليزيــة المعاصــرة تــوردان
ّ
ّ
وبالعــودة إلــى النــص األصلــي ّ
فــإن الفعــل اليونانــي  strafeiيأتــي بمعنــى الــدوران والرجــوع أو التحــول
مــن حالــة إلــى أخــرى .وفــي جميــع األحــوال فـ ّ
ـإن هــذه العبــارة برمزيتهــا الواضحــة ال يمكــن عزلهــا عــن
طلــب المســيح مــن تالميــذه أن يكونــوا «حكميــا كالح ّيــات ودعــاء كالحمــام» (متــى  )10وال عــن حديثــه
عــن الــوالدة مــن الــروح (يوحنــا  )3فــي حديثــه مــع نيقوديمــوس الــذي ارتبــك فــي فهــم إشــارة المســيح إلــى
وجــوب إعــادة والدة اإلنســان.
Jung, CW 9ii, para. p.50.
Ibid., para. p.51.
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دراسات ثقافية
ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي

البحــر رمـ ٌـز لــأم أو األرض ترمــز للرحــم ،وهكــذا.

(((2

يــرح يونــغ ارتبــاط الديــن بالغريــزة والرمــز .ويف املبــدأ ّ
فــإن احلديــث عــن «اهلل» باملفهــوم النفــي هــو
ٌ
حديــث عــن «صــورة اهلل» التــي تتبــدّ ى مــن خــال أنــاط الشــعور الظاهــرة لــدى اإلنســان ومــن خــال
ـم ملر ّكــب مــن
املامرســة الدينيــة والطقــوس والشــعائر .وهلــذا يعـ ّـرف يونــغ «اهلل» مــن هــذا املنظــور بأ ّنــه «اسـ ٌ
(((2
ـوي؛ فنمــط الشــعور هــو مــا يعطــي ح ًقــا هــذا املر ّكــب فاعليتــه املميــزة».
األفــكار املتجمعــة حــول شــعور قـ ّ
ـط بشـ ٍ
وهــذا الفهــم هلل وللعالقــة الدينيــة معــه مرتبـ ٌ
ويؤكد
ـزي الغابــرّ .
ـكل وثيــق برمــوز مشــتقة مــن العــامل الغريـ ّ
يونــغ ّ
دورا مهـ ًـا يف هــذه العمليــة ،حتــى عندمــا تكــون الرمــوز دينيــة .مل يكــد يمــر ألفــي عــام
أن اجلنــس يلعــب ً
عــى أوج ازدهــار طقــوس العبــادة اجلنســية .يف تلــك األيــام ،مل يكــن هنــاك إال الوثنيــون الذيــن مل يعرفــوا أفضــل
ممــا كان لدهيــم ،ولكــن طبيعــة قــوى خلــق الرمــز ال تتغــر مــن عـ ٍ
ـور عــن
أي تصـ ّ
ـر إىل آخــر .وإذا كان لدينــا ّ
فهــم يف العصــور
املحتــوى اجلنــي لتلــك العبــادات القديمــة ،وإذا كنــا نــدرك أن اختبــار االحتــاد مــع اهلل كان ُي َ
القديمــة كنــوع مــن العالقــة اجلنســية امللموســة ،فعندهــا ال يمكننــا التظاهــر ان القــوى الدافعــة إلنتــاج الرمــوز
قــد أصبحــت فجــأة خمتلفــة منــذ والدة املســيح .وحقيقــة ّ
أن املســيحية البدائيــة [األوىل] ابتعــدت بحــز ٍم عــن
الطبيعــة والغرائــز بالعمــوم ،ومــن خــال الزهــد باجلنــس بشـ ٍ
ـكل خــاص ،تبـ ّـن بوضـ ٍ
ـدر الــذي نبعــت
ـوح املصـ َ
(((2
منــه تلــك القــوى الدافعــة.

ويشــر يونــغ إىل إدراكــه النقــص املحتمــل يف هــذا النــوع مــن الفهــم ،ولكنــه يــرى بـ ّ
ـأن املنهــج العلمــي يبقــى
أن موقعــه كطبيــب نفــي ال يســمح لــه بــاإلدالء بترصحيــاتٍ
هــو الطريقــة األضمــن .وهــو يؤ ّكــد يف مـ ٍ
ـكان آخــر ّ
ـادر عــى إثبــات التوافــق بــن رمــوز ّ
الكلنيــة النفســية وتلــك املتعلقــة بصــورة اهلل ،ولكنــه
ميتافيزيقيــة ،فهــو قـ ٌ
(((2
أن هــذه الصــورة النفســية هــي اهلل ذاتــه أو ّ
ال يســتطيع أن يربهــن أبــدً ا عــى ّ
أن الــذات حتـ ّـل حمـ ّـل اهلل .بمعنــى
ٍ
ٍ
آخــر ،ال يزعــم يونــغ ّ
أن بمقــدوره اختــزال فكــرة اهلل إىل عمليــة نفســية برشيــة ،بــل يراقــب فقــط مــا تعنيــه هــذه
ـميات أو كيــف تتجـ ّ
ـى ضمــن املامرســة الدينيــة املنظــورة وارتباطاهتــا الالواعيــة.
املسـ ّ
ٍ
ٍ
شــكل
شــكل أدنــى إىل
«حمــول» تقــوم وظيفتــه عــى حتويــل الليبيــدو مــن
يعــرف يونــغ الرمــز بأنّــه
ِّ
كــا ّ
أســمى؛( ((2فعــى ســبيل املثــال يقــوم رمــز األم بتحويــل طاقــة احليــاة وهــي الليبيــدو مــن شـ ٍ
ـكل أدنــى هــي األ ّم
البيولوجيــة يف ســنني الرضاعــة والطفولــة إىل شـ ٍ
ـكل أســمى يف فــرة الرشــاد والبلــوغ ،كاجلامعــة أو الوطــن أو
ـل فهــو االرتبــاط بأشـ ٍ
ـدل عــى وجــود خلـ ٍ
الكنيســة أو األ ّمــة أو املدينــة األبديــة ((2(.أمــا النكــوص الــذي يـ ّ
ـكال
ٍ
هيئــة إىل أخــرى ،ممــا ينتــج عنــه مــا نــراه مــن أشــكال االرتبــاط
حتــول الليبيــدو مــن
دنيــا للرمــز ورفــض ّ
ٍ
ٍ
ـو ٌل يتــم
ـول ال حيصــل بطريقــة عقالنيــة مفتعلــة ،بــل هــو حتـ ّ
الوســوايس القهــري باملــايض .ولكــن هــذا التحـ ّ
يف الالوعــي نتيجــة عمليــات التك ّيــف مــع املحيــط اخلارجــي وســرورة احليــاة .فشــل التك ّيــف أو صعوبــة
See Jung, CW 5, para. p.329.
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Ibid., para. p.128.
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Ibid., para. p.339.
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Jung, CW 9ii, para. p.308.

)(26

Jung, CW 5, para. p.344.

)(27

Ibid., para. p.351.
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وجذا ًبــا بالنســبة لألفــراد واجلامعــات ((2(.وال ينكــر يونــغ ّ
متطلباتــه جتعــل النكــوص مغر ًيــا ّ
أن األشــكال الدنيــا
أو األوليــة ال تفقــد جاذبيتهــا بشـ ٍ
ـكل كامــل مــع مــرور الوقــت.

ومــن هــذا املنطلــق يف فهــم الرمــز والشــعور الدينــي والتصــورات الروحيــة للقــوة األســمى يمكــن فهــم
ـوره كاإللــه املنقــذ مــن ّ
كل ٍّرش
مــا يســميه جــورج طرابيــي بالتصـ ّ
ـور الفالــويس للــراث ((3(،مــن حيــث تصـ ّ
يف احلــارض وخطـ ٍ
ـر يف املســتقبل ،حيــث يرتبــط الــراث العــريب واإلســامي بوظيفــة ختصيبيــة يتــم مــن خالهلــا
خلــق مــا هــو جديــد ،الــذي هــو املــايض نفســه عــى أيــة حــال .وهنــا نقــرأ بحســب يونــغ صورتــن ،أوالمهــا
ِســفاح ّية واضحــة تتم ّثــل باالســتحواذ التــي متارســه الرغبــة يف العــودة إىل أحضــان األم ،إىل املايض-الــراث
ومــن خاللــه إىل األ ّمــة ،اخلالفــة ،وحيــاة الــراءة والفضيلــة املتوهَّ ــة يف عـ ٍ
ـي مــى ((3(،والثانيــة هــي
ـر ذهبـ ّ
ختصــب نفســها لتلــد مولــو ًدا جديــدً ا،
صــورة الــراث الــذي هــو األب واألم يف الوقــت نفســه ،أي اخلنثــى التــي ّ
هــو االبــن الــذي حيمــل صورهتــا أو الــذي يكــون هــو إ ّياهــا؛ فالــراث يلــد الــراث واملــايض يــأيت باملــايض
ـم
يف زمــن املســتقبل ،وهكــذا ُتــرج أو ُيــرج هــذه أو هــذا اخلنثــى مــن رمحهــا أو رمحــه مــا هــو جديدٌ -قديـ ٌ
مــن خــال عالقــة جنســية رمزيــة ذاتيــة؛ فهــو الفالــوس واألم يف الوقــت عينــه .وقــد تكــون هــذه اخلنوثــة
التــي يتصــف هبــا الــراث هــي ســبب الدعــوات التــي ختــرج بــن احلــن واآلخــر وتتضمــن (بشــكل وا ٍع أو
ـح أو غــر رصيــح) دعــو ًة للقطيعــة التارخييــة واحلضاريــة مــع اآلخــر املختلــف ،معتــر ًة ّ
غــر واعٍ ،رصيـ ٍ
أن هــذه
(((3
القطيعــة نــوع مــن
التطهــر الــذي ال غنــى عنــه مــن أجــل اإلخصــاب اجلديد-البعــث؛ فالــراث ال حيتــاج
ّ
أحــدً ا لتخصيبــه ،وبالتأكيــد ال حيتــاج آلخــر يتفاعــل معــه ويقيــم معــه عالقــة اإلخصــاب .إنــه فــر ٌد صمــدٌ ال
حاجــة لــه آلخريــن.
ٍ
ناحيــة أخــرىّ ،
فــإن مالحظــة طرابيــي الســتعامل اللغــة اجلنســية الرصحيــة يف اخلطابــات العربيــة
ومــن
اخلاصــة بقضيــة فلســطني ،مــن حيــث تصويــر احتالهلــا كفعــل اغتصـ ٍ
ـي قامــت بــه إرسائيــل والقــوى
ـاب علنـ ّ
اإلمربياليــة ،أو كــا يقــول ،قامــت بــه األنثــى «إرسائيــل» باســتعامل قضيــب االســتعامر الغــريب ،هــذه املالحظــة
تلفــت انتباهنــا إىل دور التصــور اجلنــي يف فهــم مكانــة فلســطني يف املخيــال العــريب املعــارص؛( ((3ففلســطني أو
Ibid.

(((3
(((3

(((3
(((3
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جــورج طرابيشــي ،المــرض بالغــرب :التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي عربــي (دار بتــرا،)2005 ،
ص.9-48
مــن الالفــت هنــا العالقــة االشــتقاقية الوثيقــة بيــن «األ ّمــة» و «األ ّم» و«اإلمامــة» فــي اللغــة العربيــة ،بحيــث
تكتســب «األمــة» بشـ ٍ
ـكل وا ٍع والوا ٍع معانــي األمومــة واالحتضــان والمرجعيــة الشــعورية التــي ال تتزحــزح،
دائمــا .وعلــى ســبيل لفــت االنتبــاه ،يمكــن مالحظــة كلمــة
والســلطة المطريركيــة التــي ينبغــي الرجــوع إليهــا ً
 nationالتــي تــوازي «األمــة» بالمعنــى االصطالحــي ومــا يشــابهها اشــتقاق ًيا فــي عــدد كبيــر مــن اللغــات
العالميــة وعالقتهــا بالجــذر الالتينــي  natومــا ينجــم عنــه مــن مفــردات  natusو naturaبالالتينيــة (الطبيعــة)،
وكلهــا تــدور حــول معانــي الــوالدة والتجــدّ د .ومــن دون الوقــوع فــي فــخ المغالطــة اإلتيمولوجية (االشــتقاقية)
فإ ّنــه ال يمكــن التغاضــي بســهولة عــن عالقــات لغويــة ودالليــة ومعنويــة كهــذه.
طرابيشي ،المرض بالغرب ،ص.91
مــن الالفــت لالنتبــاه ّ
أن الالوعــي الجمعــي العربــي يقــف أمــام خنثييــن ،األولــى هــي التــراث بوصفــه رمـ ًـزا
المخصــب فــي نفــس الوقــت ،والثانيــة هــي إســرائيل التــي يــرى فيهــا طرابيشــي
ـب)
ـ
لــأم والفالــوس (القضي
ِّ
الخصــاءة ذات القضيــب» (طرابيشــي .)35 ،كمــا يشــير طرابيشــي إلــى الطبيعــة الفالوســية
رمــزا لـ»المــرأة
ً
ّ
لبعــض التســميات التــي تُط َلــق علــى إســرائيل مــن كونهــا «إســفين» أو «خنجــر» ُغ ِ
ــرس فــي جســد األمــة
العربيــة (طرابيشــي ،)34 ،وهــذان رمــزان قضيبيــان شــهيران فــي التحليــل النفســي وعلــم النفــس التحليلــي.

)(29

دراسات ثقافية
ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي

جيــا يف هــذا املخيــال ،بــن األ ّم مــن جهــة بوصفهــا البقعــة أو املدينــة التــي تنظــر إليهــا كل
دورا مز ً
القــدس تلعــب ً
أيضــا املدينــة األخرويــة املرتبطــة باألســطورة املهدويــة،
العيــون وتتوجــه نحوهــا األفئــدة بالتقديــس بوصفهــا ً
وبــن األنيــا مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى ،بوصفهــا أمــرة القصــص األســطورية التــي ينبغــي لألمــر حتريرهــا يف آخــر
أيضــا
ـدو ،اآلخــر الضــدّ  ،الــذي يرمــز ً
القصــة .هــذه األنثــى إ ًذا تصبــح موضو ًعــا لعالقــة جنســية قرسيــة مــع العـ ّ
للشــيطان وتُس ـ َقط عليهــا كافــة ســات الظـ ّـل (كمصطلــح نفــي يـ ّ
ـدل عــى اجلانــب املظلــم أو األدنــى مــن
ٍ
شــخصية َمــن يقــوم باإلســقاط) ،وهــو الــذي يتــم وصفــه أحيا ًنــا بــكل رصاحــة بوصفــه «الشــيطان األصغــر»،
ربيــب «الشــيطان األكــر» .وال ريــب ّ
أن ثيمــة االغتصــاب هــذه ،وهــي ثيمــة ٌجنســية وثيمــة التقديــس جتــاه
األنوثــة الســاوية ،ليســت منفصلــ ًة عــن الرمزيــة اجلنســية يف الدافــع الدينــي ،والتــي تبــدو رصحيــ ًة هنــا؛
فاألنثــى التــي ختضــع لالغتصــاب هنــا ســتكون يف غــر هــذه احلالــة إمــا موضو ًعــا للفعــل اجلنــي املقــدّ س
(غــر االغتصــايب) أو موضو ًعــا للقدســية العذراويــة ّ
الكلنيــة الطهــارة ،كــا هــي صــورة العــذراء مريــم .ولكــن
يف كلتــا احلالتــن يقبــع الدافــع اجلنــي يف قاعــدة املوضــوع مؤ ّكــدً ا عــى حضــوره .وكــون فلســطني /القــدس
ٍ
ٍ
ناحيــة أخــرى جيعــل القضيــة
ناحيــة والنكوصيــة مــن
تشــكّل مثــل هــذه الرمزيــة األموميــة املتســامية مــن
ٍ
والتصــورات؛ فالقــدس كمــكان ملمــوس
السياسية-الوجودية-اإلنســانية غائمــ ًة يف كثــر مــن اخلطابــات
ّ
ختتلــف عــن القــدس املتخ َّيلــةّ ،
ألن الثانيــة كموضــو ٍع لآلمــال اإلســخاتولوجية-املهدوية تصلــح ألن تكــون
ـال لتدفــق املشــاعر بأشـ ٍ
جمـ ً
ـكال عديــدة وخمتلفــة ،أمــا األوىل ،املــكان اجلغــرايف امللمــوس فتتطلــب نم ًطــا خمتل ًفــا
(((3
مــن التفكــر تغيــب عنــه العنــارص الســحرية وتتكثــف ألجلــه اجلهــود العمليــة والسياســية وربــا العســكرية.

ـخيص؛ ففلســطني الدينيــة املتخ ّيلــة ليســت جمـ ً
وهنــا يــرز الفــرق بــن مــا هــو مجعــي وبــن مــا هــو شـ
ـال
ّ
ـارشا معهــا أو الذيــن ناضلــوا أو قاتلــوا ألجلها
للخــرة الشــخصية إال عنــد سـكّاهنا أو الذيــن يملكــون ً
متاســا مبـ ً
(وهــذا ال ينفــي وجــود العنــارص األســطورية عنــد كثــر منهــم) ،أمــا بالنســبة لآلخريــن مــن هيــود ومســلمني
ومســيحيني ،ســواء عــر األجيــال الغابــرة أو يف العــامل املعــارص ،فهــي ال يمكــن أن ختلــو عــى اإلطــاق مــن
تأثــرات املخيــال الدينــي اجلمعــي الــذي تتحــد فيــه العنــارص الدينيــة الواعيــة بالرغبــات الباطنــة جتــاه األم
ٍ
ـؤولية فرديــة ،ال بــل هــي مليئـ ٌة بتجليــات
ودوافــع الوصــول إىل حالــة االحتضــان والنعيــم اخلاليــة مــن كل مسـ
ٍ
وبكثــر مــن اهلوامــات واملتصلــة بــه كمتالزمــة القــدس املعروفــة .كــا ّ
أن اللغــة املســتعملة يف
هــذا املخيــال
وصــف نكبــة فلســطني واضحــة املعــامل :إهنــا األمــرة العفيفــة و(األرض) الطاهــرة التــي تــم اغتصاهبــا .هــل
حيتــاج األمــر إىل أكثــر مــن هــذا االتفــاق غــر املكتــوب بــن ماليــن البــر عــى قبــول واســتعامل مثــل هــذه
اللغــة إلثبــات مــا تعنيــه فلســطني (ولــو جزئ ًيــا) بشـ ٍ
ـكل غــر واعٍ؟
إن التأكيــد عــى ّ
ّ
ـوي
أن الديــن عنــد الفــرد إمــا أن يكــون شــخصان ًيا وجود ًيــا أو ال يكــون هــو تأكيــدٌ نخبـ ّ
ـأي شـ ٍ
( ((3ال شـ ّ
ـكل مــن األشــكال اختصــار كل المشــاعر الخاصــة بفلســطين بهــذا االندفــاع
ـك أ ّنــه ال يمكــن بـ ّ
ّ
الم َرضيــة أو القهريــة تع ّبــر عــن
ـرة
ـ
الظاه
ـإن
ـ
ف
ـان،
ـ
اإلدم
ـة
ـ
حال
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
كم
ـن
ـ
ولك
ـة.
ـ
األمومي
ـة
ـ
والرمزي
ـي
ـ
النكوص
َ
حضورهــا بشـ ٍ
ـكل رئيســي مــن خــال ســيطرتها علــى حيــاة المصــاب وتعطيلهــا لباقــي فاعلياتــه فــي الحيــاة
اليوميــة .وهكــذا فــي حيــاة الجماهيــر والشــعوب ،حينمــا تتع ّطــل الفاعليــات المنطقيــة والسياســية والبراغماتية
بحجــة قضيــة معينــة ،وحيــن يترافــق هــذا األمــر بســلوكيات قهريــة تتميــز بشــيطنة
والحيــاة المدنيــة الطبيعيــة ّ
الخصــم بصـ ٍ
ـورة تع ّطــل حتــى القــدرة علــى منازلتــه فــي كافــة المياديــن ،فـ ّ
ـإن الذهــن العلمــي يجــب أن ينتبــه
إلــى احتمــال أ ّنــه يشــاهد حالـ ًة مرضيــة ذات أبعــاد رمزيــة ،وليــس مجــرد مشــاعر وطنيــة طبيعيــة .ومــن ناحيــةٍ
ّ
ـإن الحنيــن ليــس مراد ًفـَـا َ للنكــوص أو أيــة حالـ ٍ
أخــرى فـ ّ
ـة مرضيــة ،ولكــن الظاهــرة القهريــة تظهــر حيــن يســيطر
ٍ
ـوي.
ـ
رغب
أو
ـحري
ـ
س
م
ـ
عال
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
الضحي
ـش
ـ
فتعي
ـع
ـ
الواق
ـع
ـ
يبتل
ـث
ـ
بحي
ـة
ـ
الجماع
أو
ـرد
ـ
الف
ـى
ـ
الحنيــن عل
ّ
ٍّ
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حــري ض ّيــق ملاهيــة الديــن
تعريــف
تربــوي .هــذا التعريــف إمــا ال يوافــق الواقــع عــى اإلطــاق أو إنّــه
ٌ
ٌّ
ّ
ـذورا الواعيــة شــخصية نامجــة
بوصفــه املامرســات الواعيــة أو شــبه الواعيــة عنــد الشــخص ،والتــي متتلــك جـ ً
ـرا مــن القناعــات اجلامهرييــة التــي جتــد
عــن الرتبيــة والطفولــة .وهــذا التعريــف ال يأخــذ بعــن االعتبــار كثـ ً
ٍ
ٍ
ـر عنهــا باســتعامل مفــردات وممارســات قــد ال تبــدو دينيــة
لنفســها موطــئ قــد ٍم واســع يف حيــاة اإلنســان و ُيعـ َّ
للوهلــة األوىل ،كــا أ ّنــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار أمهيــة العبــادة اجلامعيــة والطقــوس والشــعائر يف احليــاة الدينيــة
ـرداين األخــر الــذي وصلــت إليــه ضمــن العــامل احلديــث
عنــد مجيــع الشــعوب ،بــل ينظــر فقــط إىل شــكلها الفـ ّ
ٍ
ـور الوعــي واملعرفــة ،يف حــن ن ََجــم بعضهــا اآلخــر عــن اهنيــار يف
نتيج ـ ًة لعوامــل كثــرة ،بعضهــا يعــود إىل تطـ ّ
ال ُبنــى االجتامعيــة والدينيــة والرمزيــة.
ويــرب يونــغ مثـ ً
ـال عــى هــذه األمــور التــي يصعــب تفســرها إال عــن طريــق الرمزيــة امليثولوجيــة ّللوعي
ٍ
اجلمعــي ،مب ّينًــا ّ
أن العوامــل املعقولــة تبقــى غــر كافيــة لــرح مــا حصــل ،فيقــول :نحــن نؤمــن بــأن العــامل
احلديــث عــامل ٌ معقــول ،مســتندين يف إيامننــا هــذا إىل عوامــل اقتصاديــة وسياســية وســيكولوجية .لكــن لــو نســينا
ٍ
محلنــا
حلظــة أننــا نعيــش يف العــام  1936للميــاد ،وطرحنــا جان ًبــا معقوليتنــا اهلادفــة املفرطــة يف برشيتهــا ،و ّ
اإللــه أو اآلهلــة مســؤولية األحــداث املعــارصة ً
بــدل مــن حتميلهــا لإلنســان ،إذن لوجدنــا «فوطــان» مناســ ًبا
متا ًمــا كفرض ّيــة ســببية .وبــو ّدي أن أخاطــر بطــرح ٍ
رأي يتســم باهلرطقــة فأقــول أن [اخلطــأ مــن املصــدر] أعــاق
ـر َغ ْو ُرهــا بــأن [اخلطــأ يف الصياغــة مــن املصــدر] تفــر لنــا ظاهــرة االشــراكية
شــخصية «فوطــان» التــي ال ُيسـ َ
القوميــة (=النازيــة) أكثــر ممــا تفرسهــا هــذه العوامــل الثالثــة املعقولــة جمتمع ـ ًة .ال شــك يف أن ً
كل مــن هــذه
(((3
ـر أكثــر مــع ذلــك.
العوامــل يفــر جان ًبــا مهـ ًـا ممــا حيــدث يف أملانيــا ،لكــن «فوطــان» يظــل يفـ ّ
ٍ
ـخص عــى
أيضــا عــى كل شـ
ـح ً
ـح عــى هســتريية اجلامهــر فــا ريــب أهنــا تصـ ّ
وإذا كانــت هــذه القــراءة تصـ ّ
ـي الــذي يمــور يف صــدره وذهنــه حــن
حــدة يشــارك ضمــن هــذه اجلامهــر ،مهــا ضعــف الدافــع (شــبه) الدينـ ّ
ِ
ـاين «فوطــان» «( Wotanأودن»
ال يكــون ضمنهــا .وبالتأكيــد ليــس يونــغ هنــا بصــدد إثبــات حقيقــة اإللــه اجلرمـ ّ
ٍ
ٍ
يف أســاطري الشــعوب اإلســكندنافية) كحقيقـ ٍ
ـة ميتافيزيقيــة ،ولكنــه يتحــدث عــن صــورة نفســية مجع ّيــة تش ـكّل
جــز ًءا مــن عــامل الالوعــي عنــد تلــك الشــعوب التــي عبــدت بشـ ٍ
ـكل وا ٍع هــذه الكينونــة أو هــذه الصــورة يف
زمـ ٍ
ـن مــن األزمنــة قبــل أن ترتاجــع نحــو طبقــات الالوعــي عنــد قــدوم املســيحية.
ٍ
وعــى أيــة حــال ،فـ ّ
ـارضة الحقــة ُض ِّمنــت يف إحــدى الطبعــات األخــرة مــن كتابــه املذكــور
ـإن فرانــكل يف حمـ
آن ًفــا أشــار إىل ّ
أن منهجــه يف العــاج النفــي يتكامــل مــع علــم نفــس األعــاق  depth psychologyوالتحليــل
(((3
النفــي عنــد فرويــد وآدلــر بشـ ٍ
ـاص (ومنطق ًيــا عنــد يونــغ) وال حيـ ّـل حم ّلــه؛ فعلــم نفــس «األعــايل»
ـكل خـ ّ
 height psychologyكــا يســميه هنــا يتنــاول جوانــب أخــرى مــن التجربــة النفســية البرشيــة وتتعلــق بشـ ٍ
ـكل
رئيــي بمســاعدة اإلنســان عــى اكتشــاف املعنــى األســمى حلياتــه ،وليــس بالــرورة اكتشــاف اجلــذر األعمــق
لـ ّ
ـازا إلكرتون ًيــا مــن دون أن يكــون عــى
ـي املاهــر الــذي يصلــح جهـ ً
ـكل الظواهــر النفســية .وهــو هنــا مثــل التقنـ ّ
اطــا ٍع عــى كافــة املعــادالت التــي حتكــم عمــل الــدارات اإللكرتونيــة ،وهــذا بال شـ ّ
ـك أمـ ٌـر ممكــن ورضوري يف
كثـ ٍ
ـروري أحيا ًنــا ،فهــم الدوافــع الالواعيــة اجلمعيــة
ـر مــن األحيــان .ولكــن يبقــى مــن النافــع ،ال بــل مــن الـ
ّ
( ((3كارل غوســتاف يونــغ ،الناز ّيــة فــي ضــوء علــم النفــس ،نهــاد خياطــة (مترجــم) ،ط( 1بيــروت :المؤسســة
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ،)1992 ،ص.17
Frankl, 139.
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دراسات ثقافية
ّ
الجمعي
الدين ودور الرموز الغريزية في الالوعي

التــي تؤ ّثــر يف حيــاة اإلنســان الفــرد (باملعنــى العــام للفــرد وليــس باملعنــى الفلســفي) واجلامعــة البرشيــة ،والــذي
ـور البدائــل املمكنــة والعمــل
مــن دونــه ال يمكــن إصــاح اخللــل العميــق يف املنظومــة الرمزيــة املتهالكــة وتصـ ّ
عــى خلقهــا؛ فإعــادة عنــارص املــايض جــز ٌء ال يتجــزأ مــن الصــرورة البرشيــة ،ولكــن التحــدي هــو يف كيفيــة
(((3
إعادهتــاّ ،
ألن املعنــى ،كل املعنــى ،يكمــن يف هــذه العــودة أو االســتعادة واالجتــاه الــذي ُيعطــى هلــا.

ورغــم كل مــا ســبق يمكــن أن نــرى اتفا ًقــا بــن فرانــكل ويونــغ عــى مهمــة الفــرد يف إجيــاد دربــه اخلــاص
ـق واحــدة فقــط
ومعنــاه اخلــاص؛ فـــ يونــغ يقــول ضمــن تأمــات «الكتــاب األمحــر» خماط ًبــا نفســه« :هنــاك طريـ ٌ
ـاص واحــد فقــط وهــو خالصــك .ملــاذا تتلفــت مــن أجــل املعونــة؟ هــل تظــن أن
وهــي طريقــك .هنــاك خـ ٌ
املعونــة ســتأتيك مــن اخلــارج؟ مــا ســيأيت سـ ُيخلق فيــك ومنــك .وهلــذا انظــر يف داخلــك .ال تقــارن وال تقيــس.
ال طريــق أخــرى مثــل طريقــك .كل الــدروب األخــرى ختدعــك وتغريــك .عليــك أن تتمــم الطريــق التــي يف
داخلــك ((3(».فالفــرد لكــي جيــد معنــى حياتــه وخالصــه غــر جمـ ٍَ
ـر عــى إنــكار وجــود «اجلينــات النفســية»
ومعرفاتــه وحمدودياتــه البيولوجيــة
اجلمعيــة ،كــا أ ّنــه ال يمكــن أن ينكــر وجــود اجلينــات التــي حتــدد إمكانياتــه
ّ
والنفســية الفرديــة ،ولكنــه جيــب أن يكتشــفها ويفهمهــا ويعمــل عــى إدماجهــا يف ح ّيــز الوعــي مــن أجــل
الوصــول إىل هدفــه وغايتــه ومهمتــه يف هــذه احليــاة.
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المثقفون السوريون والغرب
ماركوس ّ
القسام

كاتــب وصحافــي فرنســي مــن أصــل ســوريّ ،
تحصــل علــى شــهادة فــي الهندســة البترولية،
وعلــى شــهادة الماســتر فــي علــم البيئــة ،مهتــم بالقضايــا الفكريــة والفلســفية ،ولــه كتــاب
باللغــة الفرنســية قيــد النشــر.

ماركوس ّ
القسام
ـرا مــا كان موضــوع «احلضــارة العربيــة» أو «احلضــارة اإلســامية» ،أو «احلضــارة العربيــة اإلســامية»
كثـ ً
موضو ًعــا شــائكًا وغــر واضــح املعــامل بالنســبة إ ّيل منــذ دخــويل يف «عــامل األفــكار» .إن أغلــب مــا كان يعــري
تكونــت بدايات
الفكــر واملناقشــات العربيــة ينتمــي إىل «اململكــة البــاردة لألفــكار» أو ثقافة األفــكار املتشــاهبة ،إذ ّ
ـي غــر مكتمـ ٍ
اغــرايب الداخــي مــن وعـ ٍ
ـل لشــعوري بعــدم االرتبــاط مــع املحيــط الثقــايف ،أو باألحــرى ســوء
ٍ
ـم عزلتــي الفرديــة،
التفاهــم الناجــم عــن كــوين أحتــدث بلغــة مغايــرة ســامهت يف زيــادة البعــد الثقــايف ومــن ثـ ّ
ـاس متناقـ ٍ
فــأدى ذلــك كلــه إىل إحسـ ٍ
ـض بالرضــا أقــرب إىل مــا يقولــه هايدغــر حــول «انزيــاح املســافات لتظهــر
تؤســس للوعــي بــن عبــارة املســيح «مــاذا ينفــع املــرء لــو ربــح
احلقيقــة» ،تلــك املســافة الفاصلــة الدقيقــة التــي ِّ
العــامل وخــر نفســه» وعبــارة نيتشــه املناقضــة «جيــب أن أكــون مســتعدً ا لقيــادة ذايت».

نشــأت عــى قــراءة الكتــب األدبيــة والفلســفية األوروبيــة املرتمجــة إىل
ملجــرد أين
مل يكــن هــذا االغــراب
ُ
ّ
ٍ
ٍ
ـادرا مــا كانــت تســتهويني القــراءة لكاتــب عــريب ،عــى الرغــم مــن اهتــام عائلتــي بالقــراءة،
اللغــة العربيــة ،فنـ ً
أيضــا ،فقــرأت بعــض
وتوافــر الكثــر مــن املؤلفــات العربيــة يف مكتبــة بيتنــا ،وتشــجيع اجلميــع يل عــى ذلــك ً
الشــعر العــريب ،ومــدن امللــح لـــ عبــد الرمحــن منيــف ،وكتابــن لـــ حنــا مينــه ،وأغلــب مؤلفــات حممــد املاغــوط،
ومصطفــى حجــازي يف ســيكولوجية اإلنســان املقهــور ،وكت ًبــا أخــرى متنوعــة أسســت بدايــايت املتواضعــة يف
قــراءة مؤلفــات الك ّتــاب العــرب .مل تتم ّلكنــي املشــاعر واألحاســيس ذاهتــا التــي كنــت أشــعر هبــا وأنــا أقــرأ كت ًبــا
مثــل هكــذا تكلــم زرادشــت لـــ نيتشــه ،ومجهوريــة أفالطــون ،وزوربــا للكاتــب اليونــاين نيكــوس كازانتزاكــس
وســقوط احلضــارة لـــ كولــن ولســن.
ـرا براعــة املاغوط وحساســية
يف البدايــة مل يكــن مســتوى املؤلفــات العربيــة هــو مــا يبعدين عنهــا ،فأنــا أقدر كثـ ً
مينــه مثـ ً
ـا ،إنــا بســبب الفــارق الشاســع بينهــا وبــن املؤلفــات األوروبيــة مــن حيــث نوعيــة األفــكار والقضايــا
املطروحــة ،وانفتــاح املؤلفــات األوروبيــة عــى الوعــي واملعرفــة ،إضاف ـ ًة إىل تعلقــي بكتابــات األوربيــن مــن
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الناحيتــن النفســية والفلســفية ،فقــد كنــت أشــعر أن كتّا ًبــا مثــل فولتــر وروســو ورامبــو أقــرب إ ّيل مــن مينــا
واملاغــوط ،وأن ســاحة مونامرتــر أكثــر قر ًبــا مــن ســاحة األمويــن يف دمشــق ،وأن الريــف الفرنــي والســويرسي
أيضــا مــن ريــف إدلــب وديــر الــزور.
عندمــا يذكــر مــرور الكــرام يف الكتابــات أكثــر قر ًبــا ً
يذكــر هشــام رشايب يف مؤلفــه «املثقفــون العــرب والغــرب»((( أ ّنــه بينــا كان املســلم مطمئنًــا ومرتــاح البــال إىل
(((
حميطــه االجتامعــي ،كان املســيحي دائـ ًـا يعيــش حالــة القلــق الواعــي.
ٍ
زجــا يف املجهــول ،وإن املســلم،
إن االبتعــاد عــن منــزل العائلــة ،بالنســبة إىل املســلم ،يف منزلــة نزهــة ،وليــس ً
ـاالت نـ ٍ
إال يف حـ ٍ
ـادرة ،يعــود دائـ ًـا إىل موطنــه ،بينــا يبقــى املســيحي يف املنفــى إىل األبــد يف معظــم األحيــان ،ذلــك
أن املســلم الــذي كان يذهــب إىل عاصمــة اإلمرباطوريــة العثامنيــة أو إىل مــر ،كان جيــد نفســه يف نطــاق عــاملٍ
ـة كريمـ ٍ
ـوف .ومل يكــن املســلم املنتمــي إىل «عائلـ ٍ
ـروف ومألـ ٍ
معـ ٍ
ـة» مــن ســورية أو العــراقُ ،يعــدّ غري ًبــا يف مــر
مثـ ً
ـا ،كــا كان ُيعــدّ املســيحي العــريب القــادم مــن البلديــن ذاهتــا.
يــرى رشايب ّ
أن ســورية بالنســبة إىل العــريب املســيحي «وطـ ٌن» ختتلــف معانيــه عــا هــي عليــه بالنســبة إىل قرينــه
ـرج طبيعـ ٍ
املســلم ،لــذا ُطرحــت اهلجــرة كمخـ ٍ
ـى ليــس يف وطــن الســلف ،بــل خارجــه.
ـي :إذ صــار للحيــاة معنـ ً
(((
و ُعــدّ اإلحســاس باالقتــاع رش ًطــا طبيع ًيــا للحيــاة بالنســبة إىل املســيحي املتيقــظ .

كان أول ســؤال وجهتــه يف مراهقتــي إىل عــدة أســاتذة جامعيــن يف األدب العــريب بحضــور عميــد كليــة
ٍ
ـارة عربيـ ٍ
األدب العــريب يف حمافظــة محــاه عــن حقيقــة وجــود حضـ ٍ
ـامية ،فقــد كنــت متشــككًا جــدً ا هبــذا
ـة إسـ
ـريف بــه وال حتــى ارتبـ ٍ
املصطلــح الــذي ال أشــعر بارتبـ ٍ
ٍ
ـاط معـ ٍ
ـات كافي ـ ٌة يف
ـاط شـ
ـعوري .مل تكــن لــدي معلومـ ٌ
ـات كثـ ٍ
ذلــك الوقــت ،ومل يكــن ســؤايل البســيط مبنيــا عــى معطيـ ٍ
(((
ـرة ،إنــا فقــط تدخلــت «أخــاق الشــعور»
ً
يف إعطــاء حكــم قيمــي ووجــودي عــى مصطلـ ٍ
ـح مــا.

لقــد كان بــن األســاتذة اجلامعيــن مســلمون ومســيحيون ومجعيهــم أجابــوا بتأكيــد وجودهــا وتعــداد بعــض
ـرة ثقافيـ ٍ
معاملهــا ،كنــت مقتنعــا هبــا باحلــد الــذي عرضــه هــؤالء األســاتذة بــا لدهيــم مــن علـ ٍم وخـ ٍ
ـة ال أملكها،
ً
وال ســيام أن التاريــخ الــذي ندرســه يف مدارســنا الرســمية ال يتحــدث إال عــن العــرب وتاريــخ اإلســام ،ومــن
ـكان أن يقتنــع املــرء بمعلومـ ٍ
ثــم مــن الســهولة بمـ ٍ
ـات حيصــل عليهــا مــن حميطــه االجتامعــي.
كنــت أعتقــد أن صــوريت املتخيلــة العامــة عــن الغــرب متاثــل تلــك التــي يتخيلهــا النــاس يف جمتمعــي
الســوري ،فقــد شــاهدنا األفــام األجنبيــة نفســها ،تعرفنــا إىل الفنــون واآلداب األوروبيــة ذاهتــا ،حتــى أننــا
مجي ًعــا يف مدارســنا يف طفولتنــا كنــا نرســم املنظــر الطبيعــي ذاتــه تقري ًبــا يف حصــة الرســم عــى نمــط البيــوت
األوروبيــة بســبب تأثرنــا بربامــج أطفـ ٍ
ـال مــن إنتاجهــم .باختصـ ٍ
ـار كنــت أعتقــد أين أملــك نظــر ًة إجيابي ـ ًة عــن
(((
(((
(((
(((

هشام شرابي ،المثقفون العرب والغرب( ،بيروت :دار النهار للنشر.)1981 ،
ـس مــن فلســفة جــان بــول ســارتر
حالــة القلــق الواعــي التــي اســتخدمها شــرابي فــي كتابــه هــي تعبيـ ٌـر مقتبـ ٌ
مــن كتابــه الكينونــة والعــدم ،يمكــن تلخيــص فكــرة القلــق بأنــه يحــرض التفكيــر والوعــي للوجــود ويرتبــط
بالحريــة ،يقــول ســارتر :مــن خــال القلــق يســتطيع اإلنســان أن يكــون واع ًيــا لحريتــه.
شرابي ،المثقفون العرب والغرب ،ص.32
ٍ
ٍ
مصطلــح للفيلســوف فريدريــك نيتشــه يصــف فيــه نو ًعــا مــن األخــاق الناتجــة مــن مصــدر شــعوري،
ٍ
ٌ
ٍ
ٍ
أخــاق ضــد األخــاق
وفلســفي،
عقلــي
أســاس
والمفصولــة عــن قــوة الفعــل والمبــادرة الناتجــة عــن
الســقراطية.
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أيضــا.
الغــرب األورويب وأعــد نفــي قري ًبــا منــه ،وأن اآلخريــن مــن حــويل كذلــك ً

بــدأ «القلــق الواعــي» جتــاه مــا يفكــر فيــه مــن حــويل عــن الغــرب يف أثنــاء إجرائــي مقابلــة مــع الكاتــب
ٍ
ٍ
وديــة يف مطعــم النــادي العائــي يف محــاه ،ذكــر أمــام املجتمعــن حمادثــ ًة
جلســة
الراحــل حنــا مينــه ،يف أثنــاء
صغــر ًة دارت بينــه وبــن مديــر التلفزيــون الســوري الســابق فايــز الصائــغ أنــه قــال :متثــل باريــس بالنســبة إليــه
بلــد الفجــور والبغــاء ،فــرد عليــه مينــه أن باريــس هــي بلــد الثقافــة والعطــور واجلــال والنــور ،ومــا تتفــوه بــه
هــو البغــاء.
لقــد كانــت باريــس بالنســبة إيل أكثــر بلـ ٍ
ـد يمكــن أن ينــر البهــاء واملجــد واجلــال ،والســبب يف ذلــك يعــود
َّ
ـت إىل مجــال باريــس وعظمتهــا مــن وجهــة نظــر مهاجريــن ،ليــس أمثــال فايــز الصائــغ ،بــل مــن
تعرفـ ُ
إىل أننــي ّ
ٍ
ـخص قــال عنهــا ذات يــو ٍم:
شـ
«من وجهة نظر ٍ
(((
فنان ،ليس هناك وطن يف أوروبا كلها سوى باريس».

لقــد أحببــت باريــس بفضلــه ،وبــدأت اكتشــاف تارخيهــا ،وقــرأت ملثقفيهــا وفالســفتها ،كــا قــال نيتشــه إن
ـب مفـ ٍ
ـذور فرنســي ٌة .بــل وقــال بحـ ٍ
ـرط هلــا:
أملان ًّيــا مــا ،مبد ًعــا ،ال بــد أن تكــون لــه جـ ٌ

«ال أؤمــن إال بالثقافــة الفرنســية وأعتــر كل مــا عداهــا يف أوروبــا ممــا يســمى (ثقافــة) ســوء فهــ ٍم؛ مــن
(((
الصعــب أن نتحــدث عــن تنــوع الثقافــة األملانيــة إذ إهنــا فرنســية يف األصــل».

اصطدام العرب بالغرب
«كشــف وصــول نابليــون األول إىل مــر مقــدار ّ
التأخــر الكبــر بــن شــعبني /حضارتــن؛ شــعب متأخــر
ـرا عــن اآلخــر املتقــدم ،وحضــارة متخلفــة عــن العلــم األورويب احلديــث .مــا دفــع شـ ً
ـيخا مــن األزهــر إىل
كثـ ً
القــول:
«إن مــا رآه مــن علــوم الغــرب جيــب أن يدفــع املســلمني إىل إعــادة النظــر يف كل مــا كانــوا يتلقونــه مــن
علـ ٍم»((( .ويشــر فــؤاد زكريــا إىل أن مــا يســمى علـ ًا بالنســبة إىل العــرب يعنــي فقــط العلــوم الرشعيــة واللغويــة
والتي ُعرفت عىل أساس أهنا علو ٌم دنيوي ٌة حديث ٌة.

يذكــر جــورج طرابيــي مــن جانبــه عبــار ًة مشــاهب ًة لشــيخ األزهــر حســن العطــار يف زمــن احلملــة الفرنســية
عــى مــر بعــد احتكاكــه مــع العلــاء الذيــن أحرضهــم نابليــون معــه« :ال بــد أن تتغــر بالدنــا ،وتنتــر فيهــا
علــو ٌم جديــدةٌ»(((.
هــذه هــي الصدمــة التــي وصفهــا طرابيــي بأهنــا نتيجــة اصطــدام جسـ ٍم متحـ ٍ
ـرك مــع آخــر ثابــت هو اجلســم
ٍ
ٍ
حركــة مل ينتــج عــن
ـول ســباته إىل
العــريب واإلســامي الــذي كان يف حالــة ســبات تــا ٍم ،والصــدام الــذي حـ ّ
طاقتــه الكامنــة ،بــل عــن قــوة الدفــع التــي تلقاهــا مــن اجلســم املتحــرك ،وقــد ســميت هــذه احلركــة اإلجباريــة
(((
(((
(((
(((

178
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يف اخلطــاب العــريب املعــارص باســم «حركــة النهضــة»(((.

ويقســم جــورج طرابيــي تيــارات هــذه احلركــة يف اخلطــاب العــريب إىل ثالثــة هــي :التيــار العقــاين النســبي،
ّ
التيــار الســلفي املتنــور ،والتيــار الســلفي اخلالــص ،وقــدم يف مؤلفــه «املــرض بالغــرب» حتليـ ً
ـا نفسـ ًيا لعصــاب
مجاعــي عــريب متم ِّثـ ٍ
ـل بالتيــارات الثالثــة ،بوصــف هــذه الصدمــة أهنــا شــكلت يف احلقيقــة رضـ ًة نفســي ًة يف عقــل
وقلــب املســلم ،لــذا كان ال بــد مــن حتليــل أعراضهــا ،واملرادفــات العربيــة لوصــف هــذه النهضــة «االســتفاقة،
ـس الكهربــاء» فعندمــا أدهــش هــذا
اليقظــة ،الصحــوة» .كــا ســمى حممــد عــارة أعــراض هــذه الصدمــة بـــ «مـ ّ
املشــهد عقــل العــرب وقلبهــم ،حــرك فيهــم مــا حيركــه «مــس» الكهربــاء الــذي إذا مل يكــن صعقــة مميت ـ ًة فإنــه
ســيكون ســب ًبا يف اإليقــاظ والتنبيــه(.((1
ٍ
ٍ
مبكــر يف تركيــا العثامنيــة منــذ أوائــل القــرن الســابع
نحــو
كان اصطــدام املســلمني عمو ًمــا بالغــرب عــى
(((1
عــر ،حيــث بــدأ املســلمون يشــعرون باالنحطــاط والتأخــر مقارن ـ ًة بالغــرب  ،كــا يشــر ألــرت حــوراين،
وألن اهتــام العثامنيــن يف ذلــك الزمــن كان منص ًّبــا عــى األعــال والتقنيــات العســكرية ،جــاء انفتاحهــم مــن
بــاب «االنتفــاع» مــن الغــرب وأســاليبه التقنيــة إلنشــاء اجليــوش .ومنــذ عهــد ســليم الثالــث ،اتســعت املنفعــة
إىل جمـ ٍ
ـاالت أخــرى ختــدم اإلمرباطوريــة مثــل ترمجــة الكتــب مــن اللغــات األوروبيــة يف جمــاالت العلــم كاف ـ ًة،
ـة نسـ ٍ
وزيــادة االحتــكاك مــع أفــكار الثــورة الفرنســية ،مــا أدى إىل نتائــج إصالحيـ ٍ
ـبية يف تغيــر بعــض القوانــن
جلعلهــا أكثــر عرصي ـ ًة ،وهــذا مــا فتــح بــاب النقــاش واجلــدال يف العاملــن العــريب واإلســامي حــول كيفيــة
التعامــل مــع املــارد الغريــب عنهــا ،أي الغــرب املســيحي املتفــوق!
ـة حتديثيـ ٍ
يقســم هشــام رشايب العــر املســمى بـــ «عــر النهضــة العربيــة» كعمليـ ٍ
ـة ،إىل ثــاث مراحــل ،تبــدأ
األوىل أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العرشيــن ،وتتمثــل املرحلــة الثانيــة باليقظــة مــا بــن احلربــن
العامليتــن األوىل والثانيــة ،بينــا تبــدأ املرحلــة الثالثــة بعــد هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة .اعتمــد هشــام رشايب يف
كتابــه عــى دراســة التحليــات االجتامعيــة والنفســية لطبقــات املثقفــن التــي أسســت لـــ «النهضــة» الناجتــة مــن
اليقظــة ومرحلــة االصطــدام ،مــن أجــل فه ـ ٍم أوضــح للتغيــرات االجتامعيــة املرافقــة واحلصــول عــى وعـ ٍ
ـي
أكمــل عــن طريــق مــا يســمى سوســيولوجيا املعرفــة.
مــن جانبــه ،يــرى صاحــب مؤلــف «املثقفــون العــرب والغــرب» أن هنــاك أربــع فئـ ٍ
ـات عــارصت املراحــل
الثــاث للنهضــة :املســلمون املحافظــون ،املســلمون اإلصالحيــون ،املســلمون العلامنيــون ،واملســيحيون
املثقفــون.

حيــدد رشايب الفــرق بــن املســلمني املحافظــن واإلصالحيــن ،بالفــرق بني النظــرة الرجعيــة والتقدميــة ،األوىل
ترنــو إىل املــايض ألن «مواقفهــم الفكريــة كانــت تســتلزم دائـ ًـا عــود ًة إىل الــوراء»( ،((1ألن اســتعادة جمــد التاريــخ
هــي الســبيل الوحيــد ملواجهــة التهديــد األورويب .بينــا كانــت التقدميــة عكــس التقليديــة /الرجعيــة ،ترنــو إىل
المرجع نفسه ،ص.16
(((
( ((1محمد عمارة ،العرب والتحدي ،سلسلة عالم المعرفة أيار /مايو  ،1980ص.126
( ((1ألبــرت حورانــي ،الفكــر العربــي فــي عصــر النهضــة ( 1939-1798بيــروت :دار النهــار للنشــر ،د .ت)،
ص .60
( ((1هشام شرابي ،المثقفون العرب والغرب ،ص .20
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األمــام «التحديــث اإلســامي» ،إال أن حركــة التحديــث هــذه ،أو حركــة اإلصــاح ،كانــت حمكومــة بالتقاليــد،
وهدفهــا األويل محايــة اإلســام واملؤسســات التــي يقــوم عليهــا .ويــرى رشايب أن احلركــة اإلصالحيــة ليســت
ٍ
ـة حمافظـ ٍ
أكثــر مــن نزعـ ٍ
ـإدراك عقـ ٍ
ـي لوضعهــا وحاجاهتــا ،وهــي تلتقــي مــع النزعــة
ـة إنــا متنــورة ومتســلحة بـ
املحافظــة التقليديــة يف رفضهــا يف احلصيلــة العوامــل العلامنيــة والغربيــة للتحديــث االجتامعــي ،بشــكل أكــر
وبفعاليـ ٍ
ـة أشــد مــن معارضــة املســلمني املحافظــن ألوروبــا ،إذ كانــوا أكثــر عقالنيــة ،ومــن ثــم كان موقفهــم
متامس ـكًا أكثــر يف معارضــة القيــم األوروبيــة.

ينتمــي إىل هــذه الفئــة املســاة إصالحيــة مجــال الديــن األفغــاين وتلميــذاه حممــد عبــده ورشــيد رضــا ،إذ كان
اإلصــاح اإلســامي بالنســبة إليهــم يعنــي سـ ً
ـؤال واحــدً ا لــه تفرعــات كثــرة :كيــف علينــا أن نواجــه الغــرب؟

مل ينطلــق األفغــاين وعبــده ورضــا مــن فكــرة رغبتهــم يف اللحــاق بالركــب احلضــاري أو املشــاركة يف البنــاء
احلضــاري اإلنســاين للعــامل ،بــل كانــت فكرهتــم اإلصالحيــة تعنــي :كيــف علينــا أن نحافــظ عــى اإلســام مــن
الغــرب وتأثرياتــه التقنيــة والفكريــة واالجتامعيــة ،لذلــك طــور هــؤالء الثالثــة اســراتيجي ًة للبحث عــن العوامل
ـامي غـ ٍ
التــي يمكــن أن تؤ ِّمــن التامســك يف الشــكل واملضمــون ملجتمـ ٍع إسـ ٍ
ـارق يف التخلــف واجلهــل(.((1
فكانــت القضايــا املركزيــة التــي تشــغل باهلــم هــي كيفيــة حتقيــق انبعــاث اإلســام ،وكيــف مــن املمكــن
مواجهــة هتديــد احلضــارة األوروبيــة وتقويــة الروابــط بــن أمــم العــامل اإلســامي ،وحماولــة حتقيــق الوحــدة
اإلســامية؟
نتيجــة هــذه االســراتيجية كانــت ثالثــة مبــادئ عامــة ال تــزال حــارض ًة حتــى وقتنــا احلــايل (وســأعود
لتطبيقاهتــا العمليــة املعــارصة عنــد أغلــب املثقفــن الســوريني):

ـيحي ،ومــن ثــم ال بــد مــن مواجــه هــذا الغــرب املســيحي بالعامــل الدينــي
الغــرب األورويب هــو غـ ٌ
ـرب مسـ ٌ
ً
أول وهــو اإلســام.

الغــرب األورويب متقــدم علم ًيــا وتكنولوج ًيــا ،لــذا جيــب البحــث عــن جمــد التاريــخ اإلســامي يف العلــم
لتعديــل الكفــة وتأمــن التــوازن.

الغــرب األورويب هتديــد ،منافــس ،وعــدو ،ولكنــه متطــور ،ومــن ثــم جيــب إجيــاد طريقــة لالســتفادة مــن
تطــوره مــن دون اخلضــوع لــه.

ـض ،ودواؤه يف
ـض وخالصــه يكمــن يف اإلســام ،كل مســل ٍم مريـ ٌ
قــال األفغــاين« :املجتمــع اإلســامي مريـ ٌ
(((1
ٍ
القــرآن»( ،((1و «مــا تــراه اليــوم عنــد املســلمني مــن تقهقــر ليــس ســببه ديــن اإلســام ،بــل جهــل املســلمني» .

(((1
ـم كانــت عمليــة الشــفاء،
فكانــت مهمــة حممــد عبــده إ ًذا هــي شــفاء العــامل اإلســامي مــن حالتــه  ،ومــن ثـ ّ
بحســب عبــده ،هــي حتديــد ماهيــة اإلســام احلقيقــي ،والنظــر يف مقتضياتــه بالنســبة إىل املجتمــع احلديــث
وتدخــات املفاهيــم األوروبيــة يف عقــول املســلمني ،حيــث اعــرف أن التغيــر مقبـ ٌـل ال حمالــة ،إنــا جيــب أن

(((1
(((1
(((1
(((1
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يكــون مرتب ًطــا بمبــادئ اإلســام عــى الــدوام ،ليــس ألهنــا تقــرر مــا جيــوز ومــا ال جيــوز فحســب ،بــل ألن
متطلبــات التغيــر بحــد ذاهتــا مســتمدة مــن مبــادئ اإلســام إذا مــا ُفهــم عــى حقيقتــه( ،((1ولذلــك كان يوجــه
خطابــه إىل الفئــة املأخــوذة باألفــكار الغربيــة والتــي تريــد تطبيقهــا عــى أرض مــر واإلســام عمو ًمــا كــا
هــي مســتوردة ،مــن دون فهــم أصلهــا ومنبعهــا ،وكان هــؤالء ،املســلمون العلامنيــون ،بحســب توصيــف رشايب،
اخلطــر األكــر عــى األمــة ،والذيــن أراد عبــده هدايتهــم ومنعهــم مــن االنجــراف نحــو كل مــا يــأيت مــن مفاهيــم
أوروبيــة ،فقــال يف هــذا الصــدد :إن القوانــن املســتوردة مــن أوروبــا ليســت قوانــن حقيقيــة عــى اإلطــاق،
إذ ال أحــد يفهمهــا ،وال يمكنــه أن حيرتمهــا أو خيضــع هلــا ،ومــن هنــا أوشــكت مــر أن تصبــح بــا ًدا بــا
قوانــن(.((1

وهــا هــو برهــان غليــون يطبــق نظريــة حممــد عبــده حرف ًيــا يف عمليــة تطبيــق املفاهيــم األوروبيــة املســتوردة،
فهــو يعــرض يف مؤلفــه «املســألة الطائفيــة ومشــكلة األقليــات» فكــرة أن املجتمــع العــريب اإلســامي ال يمكنــه
ـعب خمتلـ ٍ
تطبيــق العلامنيــة ،وال تصلــح لــه ،ألهنــا منتــج غــريب مســيحي ،ونتــاج ثقافــة ورصاعــات شـ ٍ
ـف عــن
املســلمني ،أي أن خالصــة هــذه العلامنيــة كانــت نتيجــة تراكــم مراحــل تارخييــة مل يمــر هبــا املجتمــع العــريب
اإلســامي ،حيــث يقــول« :وهنــاك الكثــر مــن املســلمني الذيــن ال يتعرفــون إىل أنفســهم يف الثقافــة اإلســامية
إال بشـ ٍ
ٍ
ـطحي ،وهــذا نتيجــة توســع انتشــار الثقافــة الغربيــة احلديثــة ،وبســبب السياســة الثقافيــة التــي
ـكل سـ
(((1
بــدأت متارســها الــدول اإلســامية والعربيــة منــذ القــرن التاســع عــر»  ،ويضيــف« :واألســباب التــي
قــادت الغــرب إىل نظامــه االجتامعــي القائــم اليــوم ،كاألخــاق أي الثقافــة ،والسياســة أي النظــام الربملــاين،
ـباب خمتلفـ ٌة يف اجلوهــر عــن التــي حيملهــا
واالقتصــاد أي الرأســالية بــكل أنواعهــا اخلاصــة واحلكوميــة ،هــي أسـ ٌ
التاريــخ العــريب واإلســامي بشـ ٍ
ـكل عــا ٍم»(.((2

أيضــا أن الديــن املســيحي كان عقبــ ًة يف وجــه تطــور احلضــارة األوروبيــة ،وأن ســبب تطــور
كــا ويعــدّ ً
أوروبــا هــو يف حتررهــا مــن الديــن والســلطة الدينيــة ،وهــذا مــا ردده حممــد عبــده واألفغــاين ،عندمــا قامــا ببنــاء
اســراتيجية «اإلصــاح والنهضــة» واالنبعــاث اإلســامي ،عــى فكــرة أن أوروبــا ليــس هلــا دي ـ ٌن كاإلســام،
ـم ال يمكــن بنــاء التطــور العــريب بالطريقــة نفســها التــي مــر هبــا الغــرب ،فمــن وجهــة «اإلســاميني
ومــن ثـ ّ
ٍ
ٍ
وصالــح لــكل زمــان ومــكان ،والديــن املســيحي تشــوبه
وصحيــح
نقــي
ٌ
ٌ
اإلصالحيــن» الديــن اإلســامي ٌ
ـي وال يســتطيع ضبــط احليــاة الدنيويــة والواقعيــة ،وهلــذا ال يمكــن للديــن
االنحرافــات أو هــو فقــط ديـ ٌن روحـ ٌ
املســيحي أن يســاهم يف تطــور احلضــارة األوروبيــة ،عــى عكــس الديــن اإلســامي الــذي هــو دي ـ ٌن ودول ـ ٌة.

يتابــع غليــون تطبيــق اســراتيجية عبــده واألفغــاين يف رشح الفروقــات بــن تاريــخ العــرب واألوروبيــن
بالقــول إن الديــن املســيحي يف بدايــة انتشــاره محــل معــه إىل أوروبــا أزمتــه االجتامعية ،كــا حتمــل األيديولوجيات
ٍ
الغربيــة الليرباليــة واالشــراكية اليــوم يف انتقاهلــا إىل الــرق أزمتهــا ،وإن أوروبا قــد أنشــأت ً
وإمرباطوريات
دول
مســتمد ًة مــن الديــن ،ومــن ثــم فقــد نفــت الطابــع القومــي هلــا ،بينــا محــل الديــن اإلســامي معــه دولـ ًة مركزي ًة
(((1
(((1
(((1
(((2

المصدر نفسه ،ص.173
المصدر نفسه ،ص.171
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أيضــا أن فكــرة فصــل الديــن عــن الدولــة عندنــا [أي
وقومي ـ ًة ،وإمرباطوري ـ ًة عاملي ـ ًة وســلط ًة كوني ـ ًة ،ويــرح ً
عنــد العــرب املســلمني] إشــكالي ٌة مصطنعـ ٌة منقولـ ٌة عــن الغــرب.

ويف تناولــه ملشــكلة الطائفيــة واألقليــات يف كتابــه يشــعر املــرء أنــه بالــكاد يتقبــل الديمقراطيــة عــى النمــوذج
الغــريب ،وال ســيام بعــد رفضــه تطبيــق العلامنيــة يف املجتمــع العــريب اإلســامي بوصفهــا فصــل الديــن عــن
الدولــة ،وأعتقــد أنــه قبــل رشع ًيــا مبــدأ «االســتعارة» الــذي أسســه «اإلصالحيــون اإلســاميون» مــن أجــل
مواجهــة التهديــد املتمثــل بانتشــار القيــم والثقافــة األوروبيــة ،ودعــا -كــا أراد حممــد عبــده ورشــيد رضــا -إىل
تشــكيل «العصبيــة القوميــة اإلســامية» التــي متثــل ذاتيــة املجتمــع العــريب ،حمـ ً
ـاول اســتعارة فكــرة مفهــوم األمــة
ـدة اجتامعيـ ٍ
القوميــة األوروبيــة التــي نشــأت مــن عقيـ ٍ
ـة أساســها القيــم املســيحية يف احلريــة واإلخــاء واملســاواة،
ـة وإخــاء ومسـ ٍ
ولكــن جيــب أن تكــون مــن ثــم يف جمتمعــه العــريب قيــم حريـ ٍ
ـاواة بصبغــة إســامية ،حتــى يســتطيع
ّ
الرضــة النفســية للشــعب العــريب املســلم ،والناجتــة مــن انتشــار الثقافــة الغربيــة احلديثــة التــي ينتقدهــا
معاجلــة ّ
ٍ
ـري وحضـ ٍ
بوصفهــا «تــؤدي لنــزع فئــة مــن املتعلمــن مــن بيئتهــم ،وربطهــم بنس ـ ٍغ فكـ ٍ
ـاري آخــر ،وختلــق ال
منتم ًيــا مغرت ًبــا ،معاد ًيــا للمجتمــع ،ويعتــر تعليمــه واســط ًة للصعــود والرتفــع ،وأهليــ ًة للدخــول يف وســط
احليــاة والتمتــع بنمــط احليــاة الغــريب احلديــث»(.((2
ـا نوعيــا يمنــع اجلامعــة مــن التحــول إىل ورقـ ٍ
ويقــول يف هــذا الصــدد إن الــراث« :يشــكل ثقـ ً
ـة يف مهــب
ً
ٍ
ٍ
ـة ورصعـ ٍ
الريــح واجلريــان وراء كل بدعـ ٍ
ـة ،ويســلحها بقــوة عطالــة رضوريــة ،ويشــكل بالــرورة قيــدً ا عــى
ـة حمليـ ٍ
ـة ثقافيـ ٍ
النخبــة العليــا التــي يمكــن أن جتنــح مــع غيــاب أي مقاومـ ٍ
ـة إىل االندمــاج يف احلضــارة الصاعــدة
واســتخدام آلياهتــا وأدواهتــا لتقويــة ســلطتها؛ وتــزداد أمهيــة الــراث للوجــود العــريب ،كلــا تعــرض البنيــان
الســيايس واالقتصــادي إىل اهلــزات واالنقالبــات العنيفــة ،فيــؤدي فيــه دور املرســاة»(.((2

لقــد بــدأت اســراتيجية «اإلصــاح» أو باســمها الفعــي والواقعــي «كيفيــة مواجهــة الغــرب» أو «التحــدي»
كــا حــدَّ ده حممــد عــارة يف كتابــه «العــرب والتحــدي» الــذي يتنــاول مــرض املســلمني وحالتهــم االجتامعيــة،
لــذا كان ال بــد مــن البحــث عــن اإلســام احلقيقــي أو اإلســام الصحيــح لكــي ُيقــدَّ م عــى شــكل «العــر
الذهبــي لإلســام» ،ليشــكل املعــادل املوضوعــي لعــر التنويــر الغــريب املســيحي .ويف هــذا الصــدد يبــدو يل
أن املصطلــح الصحيــح ملــا يســمى حركــة اإلصــاح اإلســامي ،هــو حركــة البعــث أو «االنبعــاث اإلســامي»،
ـة «إجيابيـ ٍ
فــكان اهلــدف مــن اإلصــاح هــو محايــة املجتمــع اإلســامي باالســتجابة للتحــدي الغــريب بطريقـ ٍ
ـة»،
وقــد كافــح (دعــاة النهضــة) إلعــادة تأســيس احلقيقــة اإلســامية وتقويتهــا مــن دون تعريضهــا للنقــد احلــر.

متثلــت إ ًذا اســراتيجية األفغــاين وحممــد عبــده ورشــيد رضــا بمحاولــة «حتريــر العقــل مــن التقليــد» مــن أجــل
تغيــر النظــرة التقليديــة املحافظــة للعقيــدة اإلســامية ،فتوصلــوا يف حماولتهــم تلــك إىل مفهــوم «االجتهــاد»
يف النــص؛ وعــى الرغــم مــن حمــاوالت هــؤالء إلباســه لبــوس العقــل ،إال أنــه مل خيــرج عــن إطــار إدخــال
ـي وعلمـ ٍ
ـج عقـ ٍ
«املفــردات العقليــة» كألفــاظ ٍوليــس كمنهـ ٍ
ـي يف إعــادة تفســر القــرآن.

لقــد كانــت نظــرة حممــد عبــده إىل العلــم تعنــي املحافظــة عــى الديــن ً
أول ،وهــذه الفتــوى التــي نجدهــا يف
كتــاب عــر الصــورة يف مــر احلديثــة ( )1924-1839للكاتــب حممــد رفعــت األمــام ،تلخــص كل فكــر

(((2
(((2
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ـوى بعــد غــزو الصــور الفوتوغرافيــة مــر
عبــده يف نظرتــه إىل العلــم والديــن ،بعــد أن ُطلــب إليــه إصــدار فتـ ً
يف زمنــه ،إذ قيــل لــه ّ
إن طال ًبــا مرص ًيــا يــدرس يف روســيا يريــد أن يســتفتيه يف موضــوع الصــور ،ألن احلكومــة
ٍ
ٍ
طويــل حــول
صــورا إلثبــات شــخصيتهم عنــد تقديــم االمتحــان ،وبعــد جــدال
الروســية طلبــت منهــم
ً
مرشوعيــة الصــور أفتــى اإلمــام عبــده مــا يــي:
حتــرم وســيل ًة مــن أفضــل وســائل العلــم ،بعــد
«يغلــب عــى ظنــي أن الرشيعــة اإلســامية أبعــد مــن أن ّ
(((2
التحقــق مــن عــدم خطورهتــا عــى الديــن ،ال مــن وجهــة العقيــدة وال مــن وجهــة العمــل».

ثــم كانــت مهمــة حتقيــق «الفهــم الســليم» للديــن وإرســاء دعائمــه ،مــا يعنــي أن النــص القــرآين والديــن
صحيحــان ،وأن اخلطــأ يكمــن يف فهــم عامــة املســلمني ورجــال الديــن التقليديــن املحافظــن هلــذا الديــن أو
هلــذا النــص.

ليــس غري ًبــا إ ًذا أن جيــد املــرء آالف املقــوالت املنتــرة بــن عامــة املســلمني حال ًيــا والتــي تقــول :عــر املجــد
عنــد املســلمني ،يــوم كان املســلمون يتســيدون العــامل بالعلــم واحلضــارة ،أو كان اإلســام الصحيــح يف زمــن
الرســول فقــط ،وبعدهــا صــار ينخــر الفســاد جســد األمــة اإلســامية؛ ومــا يــردده املســلمون بشـ ٍ
ـكل يومـ ٍ
ـي أن
ـئ .ومــن اجلديــر ذكــره هنــا أن نظريــة التمييز بني املســلمني
الديــن صحيـ ٌ
ـح ولكــن فهــم عامــة املســلمني لــه خاطـ ٌ
واإلســام ،أي بــن فهــم املســلمني اخلاطــئ لإلســام وبــن اإلســام الصحيــح ،هــي نظريــة اليســار األورويب،
واليســار اإلســامي الــذي يفنــد وجــود العنــف أو اإلرهــاب بدواعــي الفهــم اخلاطــئ والتأويالت والتفســرات
غــر املتوافقــة مــع الديــن اإلســامي الصحيــح ،ولكــن مــع ذلــك فإ ّنــه عندمــا و ّقــع مثقفــون فرنســيون عريضـ ًة
لتجميــد بعــض اآليــات التــي تدعــو للعنــف ،كان أوائــل مــن اعرتضــوا عــى هــذه الوثيقــة هــم اليســاريون
واإلســام اليســاري يف فرنســا ،إذ اعتربوهــا حماولـ ًة عنرصيـ ًة وطعنًــا بالقــرآن واإلســام الصحيــح ،لــذا يؤكــد
ـرات
ـح ،وإنــا هنــاك تفسـ ٌ
مثقفــو اليســار اإلســامي نظريــة حممــد عبــده واألفغــاين أن الديــن اإلســامي صحيـ ٌ
خاطئ ـ ٌة هلــذا الديــن مــن املســلمني ،مــا يؤكــد ّ
أن مفهــوم االجتهــاد واحلركــة اإلصالحيــة اإلســامية مل خيــرج
عــن إطــار إدخــال «املفــردات العقليــة» كألفـ ٍ
ـي وعلمـ ٍ
ـج عقـ ٍ
ـاظ ال كمنهـ ٍ
ـي يمكــن فيــه التعــرض بالنقــد للنــص
األصــي ألي كتـ ٍ
ـاب وليــس فقــط التدخــل يف عقــول املســلمني وتعليمهــم عمليــة الفهــم.
ٍ
حماولــة لبــث فكــرة إســام العــر الذهبــي ،جيــب حتريــر العقــل ،واخلــاص
مــن أجــل ذلــك ،إ ًذا ،ويف

مــن التقليــد يف فهــم النصــوص اإلســامية ،وهــذا الــيء بالتحديــد كان مهمــة هــؤالء الفرســان الثالثــة يف
حماولــة بــث روح االجتهــاد الــذي متثــل بشـ ٍ
ـكل طــا ٍغ بـــ «االهنــاك اللغــوي والنحــوي» يف إعــادة تفســر القــرآن
ـم هنــاك فكــر ٌة أصيلـ ٌة جيــب أن تغــرس يف
والنصــوص اإلســامية وابتعــاده عــن النقــد اجلوهــري احلــر ،ومــن ثـ ّ
عقــول املســلمني :ليســت املشــكلة يف الديــن ،وإنــا يف رجــال الديــن ،ليســت املشــكلة يف النــص ،وإنــا يف عمليــة
الفهــم ،والتأويــل واالجتهــاد مهــا املخــرج النــوراين.

الرضــة اإلســامية عــن طريــق البحــث عــن
املبــدأ الثــاين يف حتقيــق هــذه االســراتيجية هــو حماولــة معاجلــة ّ
ٍ
ـوع مــن االهنــاك يف تضخيــم أي عمــل قــام
علــاء إســاميني يف العــر اإلســامي «الذهبــي» ،لذلــك ســاد نـ ٌ
بــه أي عـ ٍ
ـريب مســل ٍم يف التاريــخ اإلســامي عــى أنــه مقابــل ألعــال علــاء الغــرب ومنجزاهتــم العلميــة .يوجــد

( ((2محمــد رفعــت اإلمــام ،عصــر الصــورة فــي مصــر الحديثــة (( )1924-1839القاهــرة :دار الكتــب
والوثائــق القوميــة ،)2013 ،ص.71
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ـب هــؤالء عــى تضخيــم مكانــة ابــن
عنــد املســلمني ً
أيضــا يف حضارهتــم عــرات العلــاء املســلمني ،لذلــك أكـ َّ
ٍ
رشــد ،ابــن طفيــل وابــن باجــة ،ابــن ســينا ،الفــارايب وغريهــم ،وحاولــوا غــرس أفــكار غــر مســندة علم ًيــا أو
ـزات علميـ ٍ
تارخييــا أو معرفيــا ،عــن مفهــوم احلضــارة ،بربطهــا مــع وجــود علــاء أو منجـ ٍ
ـة .ليــس هــذا فحســب،
ً
ً
وإنــا هــي األســاس الــذي اعتمــد عليــه الغــرب املســيحي يف هنضتــه وتطــوره ،فكانــت نتيجــة هــذا املبــدأ شــيوع
ـرة عامـ ٍ
فكـ ٍ
ـة لــدى املســلمني العــرب احلاليــن بأنــه لــوال ابــن رشــد ملــا كانــت هنــاك هنض ـ ٌة أوروبي ـ ٌة ،أو أنــه
كان املحــرك األول هلــذه النهضــة ،ومــن خاللــه اكتشــف األوروبيــون تارخيهــم الســقراطي واألرســطي وعلــوم
اليونــان.
هــذا النــوع مــن اخلطــاب «اإلصالحــي» ذي اللغــط الشــديد يف التحليــل التارخيــي وفقــر املعلومــات ،والــذي
ـل نفسـ ٍ
ـة عقائديـ ٍ
يســتند أساســا إىل أيديولوجيـ ٍ
ـة وردة فعـ ٍ
ـية ،وليــس إىل املعرفــة ،يفتقــر إىل املعايــر الرئيســة يف فهم
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ـدو غــر رشيــف» يف نــزال رشيــف ضمــن
التاريــخ األورويب ،كــا أنــه يقــدم نفســه علنًــا هبــذه القــراءة أنــه «عـ ٌ
ميــدان املعرفــة واملســامهة يف تكويــن الــروح النقديــة .ولعـ ّـل إرنســت رينــان يعــدّ أفضــل مــن عــر بســخريةٍ
ّ
ٍ
معرفيــة عــن نظريــة العــرب املســلمني وأســطورهتم حــول هنضــة أوروبــا املنطلقــة عــن طريــق ابــن رشــد،
يــار منــه إذا مــا ُف ِّكــر يف أن طبعــات كتبــه ال تعــرض غــر
عندمــا قــال :وأمــا جفــاء أســلوب ابــن رشــد فهــل ُ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ـة عربيـ ٍ
ـة مــن ترمجـ ٍ
ـة التينيـ ٍ
ترمجـ ٍ
ـرح قــام عــى ترمجــة عربيــة مــن ترمجــة رسيانيــة مــن أصـ ٍ
ـل يونــا ٍ
ـة لـ ٍ
ين! ()....
وكيــف ال يتبخــر الفكــر األصــي يف هــذا النقــل املكـ َّـرر؟!(.((2

يقــول فــؤاد زكريــا إن هنــاك اختال ًفــا جذر ًيــا بــن أحــوال وناتــج االتصــال األول للعــرب املســلمني بالغرب،
عــن الثــاين ،حيــث حــدث االتصــال األول عندمــا كان املســلمون يف أوج قوهتــم بينــا كان الغربيــون يمــرون يف
ـف شـ ٍ
ـدار وختلـ ٍ
عصــور الظلمــة والســبات ،بينــا كان االتصــال الثــاين مراف ًقــا النحـ ٍ
ـديد يف املجتمــع اإلســامي
ٍ
مــع جمتم ـ ٍع غـ ٍ
ـريب مسـ ٍ
ـتمرار ،كانــت العلــوم يف االتصــال األول آتي ـ ًة مــن اليونــان (الوثنيــن)
ـيحي يتطــور باسـ
ـارشا للعقيــدة اإلســامية ،يف حــن رافــق االتصــال الثــاين وجــود علـ ٍم غـ ٍ
ـريب ولكــن يف
فلــم يشــكل هتديــدً ا مبـ ً
ـلبي عــى أنفــس املســلمني« ،وأول مــا ينبغــي لنــا مالحظتــه،
ـر سـ ٌّ
قلــب احلضــارة املســيحية والــذي كان لــه تأثـ ٌ
ـايف ينتمــي إىل حضــارةٍ
ـاج ثقـ ٍ
ـم املقارنــة بــن احلركتــن القديمــة واحلديثــة ،أن األوىل كانــت تعري ًبــا لنتـ ٍ
يف خضـ ّ
قــد توقفــت عــن العطــاء يف الوقــت الــذي اهتــدت فيــه الثقافــة العربيــة إليهــا ،وأمــا اتصالنــا املعــارص باحلضــارة
ٍ
ٌ
بحضــارة دائمــة التغــر ،تتخــذ كل يــو ٍم موق ًعــا جديــدً ا،
اتصــال
الغربيــة وســعينا إىل تعريــب نواجتهــا ،فهــو
ٍ
ٍ
ٍ
ـورات غــر متوقعــة يف مياديــن العلــم والفكــر واألدب ،وهكــذا انقلبــت األدوار
ـوالت وثـ
وتفاجئنــا دائـ ًـا بتحـ
فأصبحنــا نحــن أصحــاب الــراث الثابــت املحــدد ،الــذي توقــف منــذ زمـ ٍ
ـن طويـ ٍ
ـل عــن التجــدد والعطــاء،
ٍ
ٍ (((2
وأصبحــوا هــم أصحــاب الثقافــة املتوثبــة الطمــوح ،التــي ال تظــل ثابتـ ًة ولــو للحظــة واحــدة».

ال خيتلــف فــؤاد زكريــا هنــا عــن برهــان غليــون يف اســتعراض خماوفــه مــن عمليــة التغريــب عــر التعريــب
ونقــل العلــوم الغربيــة كــا هــي ،بينــا خيتلــف عنــه يف طريقــة مواجهــة الغــرب مواجهـ ًة ثقافيـ ًة جدليـ ًة «إجيابيـ ًة
عــر احلــوار والعــراك والــراع بــن وجهــات النظــر» ،بينــا يدعــو غليــون إىل تشــكيل العصبيــة الذاتيــة
اإلســامية ،التــي ختلــق عــر وســائل التعليــم احلديــث «نخب ـ ًة مثقف ـ ًة» قريب ـ ًة مــن الشــعب وليســت متعالي ـ ًة
(((2
(((2
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ـة قوميـ ٍ
عليــه ،بمعنــى أن غليــون كان يركــز عــى صنــع ذاتيـ ٍ
ـة مــن خــال الثقافــة ،بينــا كان زكريــا يركــز عــى
ـة وإنسـ ٍ
ـة أخــرى «إجيابيـ ٍ
صنــع ثقافـ ٍ
ـانية حملهــا».

ال يعيد التاريخ نفسه ،إنما يؤكد صيرورة الحقيقة
يف زمــن االصطــدام األويل للعــرب واملســلمني باحلضــارة الغربيــة ،عــر غزوهــم مناطــق اإلمرباطوريــة
ٍ
ٍ
مســتقرة،
واليــات
الرومانيــة ،تشــكلت بدايــات حتــول العــرب مــن عــر البــداوة وأخــاق الصحــراء إىل
ـات
اتصلــوا فيهــا مــع كل مــا لــه صلـ ٌة بعلــوم الفــرس واليونــان والرسيــان ،ومــع أنــه ال توجــد وثائــق وخمطوطـ ٌ
عربيـ ٌة عــى مــدى قرنــن مــن الزمــن منــذ بدايــة الغــزوات بحســب جــواد عــي يف تاريــخ العــرب يف اإلســام،
وبســبب اجلهــل الــذي كان يعــم العــرب يف تلــك املرحلــة ،كانــت أغلــب التنظيــات اإلداريــة والسياســية يف
الدولــة األمويــة والعباســية مــن الفــرس والــروم ،وكان الفضــل األكــر يف حركــة الرتمجــة التــي نشــطت يف عهــد
املأمــون للمرتمجــن املســيحيني الــذي ترمجــوا علــوم اليونــان يف الفلســفة والطــب وســائر العلــوم (أخذ املســلمون
منهــا مــا يالئمهــم فحســب) ،بســبب إتقاهنــم لغــات أجنبيــة ،وكوهنــم عــى اتصـ ٍ
ـال وثيـ ٍ
ـق بالــراث اليونــاين
والرومــاين ،وبــا أن هــذه املعلومــة شــائع ٌة لــدى أغلــب املســلمني واملســيحيني لــن أخــوض يف تفصيالهتــا حال ًيــا
ـئلة كثـ ٍ
ملــا يمكــن أن يثــار مــن أسـ ٍ
ـرة حــول طريقــة صناعــة «احلضــارة العربيــة اإلســامية» ،فهــذه حتتــاج إىل
ـاص منفـ ٍ
بحـ ٍ
ـث خـ ٍ
ـرد.

أيضــا بفضــل املثقفــن املســيحيني،
واملهــم أن حركــة التعريــب الثانيــة ،إبــان عــر النهضــة ،قــد حدثــت ً
وخصوصــا اللبنانيــن والســوريني ،وهــذه املــرة ليــس فقــط بســبب معرفتهــم باللغــات األجنبيــة ،وليــس فقــط
ً
ٍ
ٍ
أيضــا بســبب وجــود جــدل ثقــايف وراء فكــرة
نتيجــة اتصاهلــم الوثيــق بالغــرب األورويب املســيحي ،ولكــن ً
ٍ
ٍ
إعــادة كتابــة التاريــخ يف أنــه ال وجــود للجدليــة التارخييــة مــن دون جدليــة عقليــة ،حتــى وإن طغــت عليهــا
جدليـ ٌة ماديـ ٌة تســتطيع صناعــة نظريـ ٍ
ـة عــر اسـ ٍ
ـتنتاج مــن التاريــخ ،بينــا يف حالــة وجــود اجلدليــة العقليــة املتقــدة
ـة معرفيـ ٍ
تســتطيع صناعــة نظريـ ٍ
ـة للتاريــخ تســر إمــكان وجــود العقــل مــن عدمــه يف حتليــل اللحظــة املعــارصة
ألي عمليــة حتديـ ٍ
ـث أو تطويـ ٍ
ـر مسـ ٍ
ـتقبيل.
لقــد حــاول فــرح أنطــون وجورجــي زيــدان وشــبيل الشــميل وســامة موســى وبطــرس البســتاين حماولــة
إقنــاع العــرب بالغــرب وحضارتــه ،لقــد كانــوا اجلــر احلضــاري الوحيــد الــذي نجــح يف تأســيس نظريـ ٍ
ـات
ـة ،أو مشــاريع هنضويـ ٍ
قوميـ ٍ
ـة للعــامل العــريب ،وبــا أن حماوالهتــم كانــت نابعـ ًة مــن توقهــم لتحـ ٍ
ـرر تارخيـ ٍ
ـي ونفـ ٍ
ـي
ـن آمــن هلــم يف حميـ ٍ
لــه أوضاعــه االجتامعيــة ،ولتوقهــم إلجيــاد وطـ ٍ
ـط عـ ٍ
ـريب إسـ ٍ
ـامي يريــدون مــن خاللــه حتــرر
أوضاعهــم االجتامعيــة والثقافيــة ،مــن خــال حتــرر العــرب املســلمني ،لذلــك «مل يضعــوا مبــد ًءا لإلصــاح
مســتندً ا إىل التغــرب وبتحديــد أكثــر ،مل تصــدر عــن النظــرة املســيحية التجديديــة ،أيديولوجيــة غربيــة االجتــاه يف
شـ ٍ
ـكل واضـ ٍ
ـح كــا صــدرت األيديولوجيــة اإلصالحيــة مــن النزعــة اإلســامية اإلصالحيــة»(.((2

ذلــك أن «املثقــف املســيحي هــو يف وضــع انســجا ٍم طبيعـ ٍ
ـي مــع الوســائل والقيــم األوروبيــة ،بينــا كانــت
ٍ
عقبــة أمــام املســلمني» كــا يقــول رشايب .ولذلــك كان يســمى احلــراك الفكــري لــدى املســيحيني بـــ
بمنزلــة
«التجديــد» ،بينــا ســمي لــدى املســلمني بـــ «اإلصــاح».

(((2
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ُيفهــم مــن التجديــد جتديــد املجتمــع ،بينــا ُيفهــم مــن اإلصــاح إصــاح أمــة معطوبــة مــن النواحــي
كلهــا .التجديــد يعنــي أن تكــون هنــاك عالقــة صحيــة مــع إدخــال قيــم ووســائل جديـ ٍ
ـدة إىل املجتمــع كــي
ـليم عــر
ـورا جمتمع ًيــا سـ ً
ينهــض بــه ،يف وضعــه احلــايل ،عــى أســاس أن عالقــات ووســائل اإلنتــاج تفــرض تطـ ً
جتديــد أســاليبه وتقنياتــه التــي ســتؤدي إىل تغيـ ٍ
ـر يف العقليــة ،ولذلــك كان تركيــز املثقــف املســيحي عــى اجلانــب
رر اســتخدامه
االجتامعــي والعلــوم الثقافيــة والتقنيــة والفلســفية أكثــر مــن اهتــام العلــاين املســلم الــذي كان يـ ِّ
للوســائل والتقنيــات واألفــكار الغربيــة مــن أجــل «املنفعــة» يف ســبيل إصــاح جمتمـ ٍع معطـ ٍ
ـوب سياسـ ًيا ودين ًيــا،
مــع املحافظــة عــى العقليــة التــي شــكلت املجتمــع ،واحلــذر الشــديد مــن أي عمليــة طغيـ ٍ
ـان ثقـ ٍ
ـايف تغــر هويــة
الشــعب العــريب واإلســامي وذاتيتــه.

كان املثقــف املســيحي يفهــم اإلصــاح عــى أنــه «اســتبدال احلضــارة» بفكــرة «العــر الذهبــي لإلســام»،
بينــا مل تكــن تعنــي النظــرة اإلصالحيــة عنــد العــرب املســلمني -أو بعــض املســيحيني الذيــن يتبنــون مفهــوم
الثقافــة العربيــة -املشــاركة يف عمليــة البنــاء احلضــاري ،وال حتــى حماولــة اللحــاق بركــب احلضــارة وتعويــض
ـة وحتـ ٍ
التأخــر ،بــل كانــت عبــارة عــن عمليــة مواجهـ ٍ
ـد للغــرب ،ولذلــك ولــدت فكــرة النهضــة مــن أساســها مع
املــرض يف جوهرهــا ،وكانــت مناظــرة فــرح أنطــون مــع حممــد عبــده دليـ ً
واضحــا عــى الفــرق بــن النظرتــن،
ـا
ً
وبالتأكيــد ،تنــدرج مناظــرة إرنســت رينــان مــع األفغــاين يف إطــار إظهــار االختــاف اجلــذري الواضــح بــن
العقليــة األوروبيــة يف التنويــر والنقــد ،والعقليــة العربيــة يف فهــم اإلصــاح عــن طريــق املنــاورة.

من هو المسلم المثقف العلماني(((2؟
تســاهم عوامــل عديــد ٌة يف تشــكيل شــخصية اإلنســانّ ،
ـح عــن ســرة
وإن كتاباتــه وأفــكاره تعريـ ٌ
ـف واضـ ٌ
ـاالت قليلـ ٍ
حياتــه الذاتيــة .يف حـ ٍ
ـة مــن الصعــب جــدً ا التقــاط التفاصيــل الدقيقــة التــي تكشــف أفــكار إنســانٍ
مــا ،مــا مل يتحصــل ً
أول عــى حريتــه يف نــر أفــكاره ،فعندمــا يتكلــم املــرء ،نســتطيع أن نــراه ،وال هيمنــا صــدق
الكاتــب يف عــرض أفــكاره ،ألن النقــد املعــريف يســتطيع كشــف عــدم ترابــط أفــكاره ،أو متاســكها العقــي مــن
ـاالت كثـ ٍ
عدمــه ،ويســتطيع يف حـ ٍ
ـرة ،كشــف نفاقــه ،أو بتعبـ ٍ
ـر إجيـ ٍ
ـايب نقــول :ضعــف أفــكاره وجهلــه «بالفكــر
ذي الطبيعــة البرشيــة»(.((2

يبــدي فــؤاد زكريــا انتقــاده إلخــاص املثقفــن الذيــن يعرفــون اللغــات األجنبيــة يف ترمجتهــم أو نقــل
املعــارف األوروبيــة بحيــث يكــون النقــل ركيـكًا و يصــل بعضــه إىل االبتعــاد عــن األصــل وحتريــف املعــاين ،إال
أننــي ســأنتقل مــن جانــب الرتمجــة إىل حركــة نقــل املعــارف بالتحديــد بطرفيهــا املتناقضــن ،أي نقــل املعــارف
مــن الــرق إىل الغــرب والعمليــة العكســية بنقــل املعــارف مــن الغــرب إىل الــرق ،واملســتوى الــذي ســأتناوله
بالتحديــد هــو نقــل هــذه املعــارف مــن املثقفــن الســوريني «العلامنيــن» إىل العــرب الســوريني الرشقيــن ســواء
أولئــك الذيــن يعيشــون يف بــاد العــرب أو أولئــك الذيــن يســكنون يف أوروبــا.
عمليــة نقــل املعرفــة هــذه هلــا عالقــ ٌة رئيســ ٌة ،تــكاد تكــون الوحيــدة ،هــي عالقــة املثقــف الســوري مــع
ـا خمتل ًطــا ،انتقائيــا ،وتلفيقيــا يف ٍ
الغــرب ،التــي حتتــم نقـ ً
آن م ًعــا ،وســأورد عمليــة نقــل املعرفــة هــذه عــن طريــق
ً
ً

( ((2هــذا التصنيــف للكاتــب هشــام شــرابي مــن كتابــه المثقفــون العــرب والغــرب ،أعتمــده فــي المقالــة لتمييــزه
يعــرف عــن نفســه مــن ناحيــة الديانــة.
عــن المثقــف العلمانــي الــذي ال ّ
( ((2تعبير للفيلسوف ديفيد هيوم.
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اســتعراض بعــض األمثلــة ورشح األبعــاد النفســية والتارخييــة والفكريــة التــي تؤســس لشــيوع مثقفــي «الشــلف
التأويــي» بحســب تعبــر ياســن احلافــظ.

رشحــا مو ّف ًقــا للصفــة املميــزة لعقليــة
يمكــن عــدّ رشح ياســن احلافــظ عــن خاصيــة الشــلف التأويــي(ً ،((2
املثقــف الســوري عندمــا يناقــش موضو ًعــا يتعلــق بالغــرب ،أو باألحــرى ،عندمــا يناقــش أي موضــو ٍع مهــا
كان .إن عالقــة املثقــف الســوري ذي «الشــلف التأويــي» بالغــرب عالقــ ٌة َم َرضيــ ٌة ،تتســم بتأصــل العقيــدة
اإليامنيــة مــن جهـ ٍ
ـة ،وردات الفعــل الشــعورية املســتفزة التــي اختذهتــا اإلنتلجينســيا إزاء التجربــة الكولونياليــة،
القســم األكــر إمــا ( coloniseأي مركوبــة بتجربــة اإلذالل االســتعامري) أو( décoloniseأي الــذي حتــرر مــن
الســيطرة املبــارشة ،ولكــن بقــي هاجســها يالحقــه) مــن جهــة ثانيــة.
يســتمد مثقــف «الشــلف التأويــي» الســوري يف عالقتــه مــع الغــرب شـ ْل َفه مــن الكســل يف البحث والتمســك
بالعموميــات ،األمــر الــذي يفقــده التقــاط عنــارص ونوابــض الواقــع العيــاين ،املتحركــة ،املتغــرة ،املعقــدة ،ويف
الســياق نفســه يســتخدم التأويــل الــذي يزعــم أنــه يغــوص عمي ًقــا وراء البحــث عــن األســباب البعيــدة للحدث
ـا أو مهمـ ً
الســيايس أو أنــه يمســك بأســبابه اخلفيــة ،متجاهـ ً
ـا أســبابه القريبــة ،اجلليــة ،املشــخصة.

ٌ
وجمتــزئ
إدراك مشــو ٌه
إن نتيجــة انتشــار هــذا النــوع مــن املثقفــن هــو التحليــات الســطحية والفقــرة؛
ٌ
ٍ
دقيــق جــدً ا بتفصيالتــه ومتايزاتــه.
للواقــع ونظــر ٌة عموميــ ٌة تقريبيــ ٌة وضبابيــ ٌة عــن واقــ ٍع

أيضا بســبب
هــؤالء يــرون أن االســتعامر وحــده هــو مصــدر تأخــر العــرب ،بــل ويضيفــون إليه تأخــر أفريقيــا ً
الكولونياليــة الغربيــة ،وأنــه هــو مصــدر الفقــر والنزاعــات واخلصومــات ومجيــع اهلزائــم التــي حلــت بالعــرب،
ـوة املســيطرة كــا
حتــى تلــك التــي حدثــت بــن العــرب أنفســهم .وبــا أن االســتعامر والغــرب يش ـكّالن القـ ّ
ـدر
يــرى مثقــف «الشــلف التأويــي» -ولعــدم قدرتــه عــى املواجهــة -تكــون مهمتــه إ ًذا هــي املناجــاة بــأن هــذا قـ ٌ
حمتــو ٌم ،وأ ّنــه ال يمكــن للشــعب العــريب إفشــال مؤامــرات الغــرب ،بــل يمكنــه يف أحســن األحــوال تشــكيل
ـف يقــول مــن ناحيـ ٍ
ثقافــة النــدب وتعويــض الرضــة النفســية عــر اختــاذ موقـ ٍ
ـة إن العــرب مظلومــون ،ويتفاخــر
ٍ
ناحيــة أخــرى بــأن العــرب أســمى وأفضــل أخالق ًيــا ،شــامتًا الغــرب بأنــه أرض العنرصيــة ،الفوقيــة،
مــن
االســتعامر ،وســالب ثــروات الشــعوب العربيــة واألفريقيــة ،وســبب ختلفهــا ودمارهــا.

ال تكمــن خطــورة أغلــب املثقفــن الســوريني -يف عالقتهــم بموضــوع الغــرب -عــى الغــرب أبــدً ا ،فهؤالء ال
ـة صغـ ٍ
يشــكلون حتــى فزاعـ ٍ
أورويب يسـ ٍ
ـرة ألي عنـ ٍ
ٍ
ـاري ،بــل تكمــن خطورهتــم يف أهنــم ينــرون نظــرة
ـري أو
الكراهيــة جتــاه الغــرب بــن عامــة النــاس ،وبذلــك يكــون تأكيــد هــذه الفكــرة عــى املســتوى الشــعبي لــدى
ـة غــر متوازنـ ٍ
املهاجريــن والالجئــن حتديــدً ا ســببا يف إنشــاء عالقـ ٍ
ـة مــع البلــد األورويب املضيــف ،والتــي تــؤدي
ً
ٍ
الص ُعــد ســواء السياســية أو االجتامعيــة أو الثقافيــة وحتــى االقتصاديــة.
الح ًقــا إىل مشــاكل متناميــة عــى خمتلــف ُ
ـكل مبـ ٍ
إال أنــه يضــاف إىل ميــزة الشــلف التأويــي عنــد املثقــف الســوري ميــزة النفــاق املختلطــة بشـ ٍ
ـارش مــع
ثقافــة الشــلف ،حيــث يشــعر املــرء بــأن املثقــف يمكــن أن ينســى أحيا ًنــا مــا كتبــه قبــل بضعــة أيــام ،أو حتــى
ٍ
متناقضــا جل ًفــا .وآليــة كشــف تناقــض املثقــف الســوري ،ليســت ســهل ًة عــى
ـاعات ،فيظهــر
قبــل بضــع سـ
ً
ٍ
اجلميــع ،بســبب عــدم متتــع أغلبيــة الســوريني -باســتثناء عــدد قليـ ٍ
ـل منهــم ،واملغيبــن أصـ ً
ـا ألهنــم ال يتبعــون
( ((2ياســين الحافــظ ،الهزيمــة واأليديولوجيــة المهزومــة( ،بيــروت :د .ن ،تشــؤين األول /أكتوبــر ،)1978
ص .133
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أســلوب الشــعبوية الثقافيــة -باحلــس النقــدي الــذي خيتلــف عــن ثقافــة الشــلف الشــعورية ور ّدات الفعــل
النفســية ،والســبب يف ذلــك ربــا عــدم التعلــم واالطــاع بعــد عــى أساســات التحليــل واملقارنــة والبحــث
العلمــي والفلســفي الرصــن.

ينتــج عــن ذلــك صفــة التناقــض التــي متنحنــا رؤيــ ًة واضحــ ًة عــن الديمقراطيــة املثقــف الســوري؛ إذ ال
يمكــن للمــرء أن يكــون ديمقراط ًيــا عندمــا يكــون ش ـاَّ ًفا حيــث تكــون أهــواؤه فقــط هــي مــن حتــدد املعيــار
الديمقراطــي ،ربــا عطفــه عــى عامــة الشــعب يف أن يســمح لــه بإبــداء الــرأي أمامــه أو ربــا عــى صفحتــه
اخلاصــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،قبــل أن يمنحــه ص ـكًّا عــى بيــاض باملوافقــة عــى كل مــا يقــول،
ويف احلالــة املعاكســة فإنــه يرفــض ليــس املختلــف عنــه فحســب ،بــل الديمقراطيــة ذاهتــا ،ليصنــع دكتاتوري ـ ًة
حمســن ًة ،مغلف ـ ًة بإطـ ٍ
ـار ديمقراطـ ٍ
ـي ،كأن يقــول:

أيضــا ال يســمح بالشــتائم وتوجيــه
«ال أســمح يف منــري بوجــود العنرصيــن وغــر الديمقراطيــن» .وهــو ً
خصوصــا ضــد األورويب،
اإلهانــات العرقيــة أو اإلثنيــة؛ لكنــه يســمح لنفســه فقــط بــكل مــا ســبق جتــاه غــره،
ً
شــعوبا وحكومـ ٍ
ـات ورؤســاء.
ً
ـكل خـ ٍ
ـاص ،واإلنســان العــريب الســوري بشـ ٍ
إن مشــكلة املثقــف العــريب الســوري بشـ ٍ
ـكل عــا ٍم يف عالقتــه
ـدة ومتداخلــةٍ
مــع الغــرب ،مشــكل ٌة ثقافي ـ ٌة وفكري ـ ٌة يف األســاس؛ والثقافــة والفكــر ناجتــان مــن عوامــل عديـ ٍ
ـكل قـ ٍ
يف الــراث ،كالديــن املرتابــط بشـ ٍ
ـوي مــع هــذا الــراث ،كــا يضــاف إليهــا التاريــخ النفــي للحــوادث،
وهــو العالقــة املركبــة بــن جدليــة التاريــخ واملــادة عندمــا يكــون ممزوجــا بمصــادر عديـ ٍ
ـدة للتخلــف وقـ ٍ
ـدر كبــرٍ
ً
ـخ جميـ ٍ
مــن اهلزائــم ،ومصحو ًبــا بخطابــات االنتصــار تــارةً ،واحلنــن واألســى عــى تاريـ ٍ
ـد تــار ًة أخــرى.
هــذه املشــكلة الثقافيــة ،أي مشــكلة العــريب الســوري يف االغــراب الثقــايف عــن احلضــارة ،هــي التــي متيــز
املســلم األصــويل (اإلصالحــي) مثــل حممــد عبــده واألفغــاين وحممــد رضــا ،عــن املســلم العلــاين املعــارص،
ولــو أن لكليهــا املشــكلة الثقافيــة ذاهتــا ،إنــا ختتلــف طريقــة التعامــل معهــا بحســب أدوات ٍ
كل منهــا؛ فقــد
أثبتــت التجربــة واملالحظــات أن وســائلهام أو األصــح مناوراهتــا لنكــران املشــكلة الفكريــة مــن اجلــذر قــد
أودى هبــا إىل اإلصابــة باملــرض نفســه -املــرض بالغــرب -وزادت شــدته فتحــول إىل عصـ ٍ
ـي وهـ ٍ
ـاب مجاعـ ٍ
ـوس
كبـ ٍ
ـر بمعــاداة الغــرب.

يقــول هشــام رشايب يف معــرض حتليلــه للفــرق بــن املســلم العلــاين واملثقــف املســيحي إنــه وإن كانــت
هنــاك أرضيــ ٌة مشــرك ٌة للمســلمني العلامنيــن مــع املثقفــن املســحيني يف القيــم والنظــم العلامنيــة ،خاصــ ًة يف
جمــال السياســة ،إال أنــه تبقــى ذهنيتهــم مرتبطــ ًة بواقعهــم اإلســامي (كذلــك نمــط التفكــر اخلــاص بــه)؛
ـدود معينـ ٍ
فــكان العنــر اإلســامي املتأصــل يف حركــة املثقفــن املســلمني العلامنيــن يفــرض اســتمرار حـ ٍ
ـة هلــذه
الوحــدة وهــذه األرضيــة املشــركة ،حيــث كان املغــزى النفــي للديــن بالنســبة إىل املســلم خيتلــف نوع ًيــا عــن
مغــزى املســيحية بالنســبة إىل املثقــف املســيحي ،ففــي حــن كان األخــر يعتقــد بإمــكان طـ ٍ
ـاق كامـ ٍ
ـل تقري ًبــا مــع
الفرضيــات الدينيــة ،كان املســلم العلــاين يؤمــن بــأن عمليــة العلمنــة تتوقــف عنــد حــدود العقيــدة املوروثــة،
ومــن ثــم تظــل يف األســاس مرشوط ـ ًة ،فتكــون احلركــة العلامنيــة يف اإلســام مرتبط ـ ًة ارتبا ًطــا وثي ًقــا باختــاذ
ٍ
موقــف علــا ٍ
ٍ
وإســامي م ًعــا ،وهــذا يبــدو جل ًيــا يف كثــرة املحــارضات والنــدوات والكتــب واملؤمتــرات
ين
التــي يدعــو إليهــا هــؤالء املســلمون العلامنيــون مثــل :اإلســام والعلامنيــة ،اإلســام والليرباليــة ،اإلســام
ٍ
وكثــر مــن العناويــن األخــرى التــي تبــن هــذا املوقــف االســراتيجي
والديمقراطيــة ،واإلســام والعلــم،
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العميــق للمثقــف املســلم العلــاين ،وهكــذا فــإن اإلســام والعلامنيــة صفتــان رئيســتان ملــن ســميناهم املثقفــن
املســلمني العلامنيــن ،لــذا فــإن النقــد يف هــذه املقالــة ال يتعــرض للمثقــف الســوري العلــاين ،بــل ملــن جيمــع
صف َتــي اإلســام والعلامنيــة يف التعريــف عــن نفســه وأفــكاره.

هنــاك الكثــر مــن العناويــن واألمثلــة التــي تــدل عــى هــذا النــوع مــن املثقفــن املســلمني العلامنيــن يف قضيــة
تعاطيهــم مــع الغــرب ،كأن نقــول عــى ســبيل املثــال« :جــذور عربيــة ،قصــة التبــادل العلمــي واحلضــاري بــن
إنكلــرا والعــامل املســلم»( ،((3حيــث يكــون علــم املصطلحــات والفروقــات الدقيقــة ،واملوضوعيــة ،مســأل ًة
ويفضــل النســبية* عليهــا ،فينتقــل بسـ ٍ
ـهولة
هامشــي ًة لــدى املثقــف املســلم العلــاين عندمــا يتعاطــى مــع الغــربِّ ،
ـة ،ومفاجئـ ٍ
تامـ ٍ
ـة مــن اجلــذور العربيــة ،إىل وصفهــا يف النهايــة بأهنــا يف الواقــع يف عقــل املثقــف املســلم العلــاين
جــذور إســامي ٌة ،لتبـ ٍ
ـي وحضـ ٍ
ـادل علمـ ٍ
ـاري بــن إنكلــرا والعــامل املســلم ،وليــس العــامل العــريب ،هــذه األشــياء
ٌ
نفســها تــدل املقالــة عليهــا يف مضموهنــا وليــس فقــط يف عنواهنــا ،حيــث تســوق املقالــة بدايـ ًة يف عنواهنــا قصــة
تبـ ٍ
ـي وحضـ ٍ
ـادل علمـ ٍ
ـاري بــن إنكلــرا والعــامل املســلم ،ثــم تنتقــل رسي ًعــا جلعلهــا بــن أوروبــا كلهــا والعــامل
ـة أو تارخييـ ٍ
ـة أو علميـ ٍ
ـارة مرجعيـ ٍ
املســلم مــن دون أي إشـ ٍ
ـكل كامـ ٍ
ـة لســبب نقلنــا مــن إنكلــرا إىل أوروبــا بشـ ٍ
ـل،
وال عالقــة لفحــوى املقالــة بعنواهنــا ،مــا يتبــن عنــد قراءهتــا أن هذه القصــة «قصــة التبــادل العلمــي واحلضاري»
ـتيعاب أو اسـ ٍ
ـب واحـ ٍ
ٍ
كانــت مــن جانـ ٍ
ـترياد
ـد فقــط ،أي مــن طــرف اإلنكليــز ،ومل يكــن هنــاك باملقابــل أي اسـ
ـاري إنكليـ ٍ
ـي وحضـ ٍ
ـج علمـ ٍ
ألي منتـ ٍ
ـزي مــن طــرف العــرب أو املســلمني لدرجــة وصلــت باإلنكليــز إىل الطلــب
مــن املســلمني يف حلــب أن يعلموهــم طريقــة تقشــر الــرز ،ومل نجــد إشــار ًة واحــد ًة يف متــن املقالــة تشــر إىل
أيضــا عــى العــامل اإلســامي «املتحــر يف ذلــك الزمــن وصاحــب العلــوم
العنــوان األســاس الــذي يفــرض ً
ٍ
أي يشء مــن العلــوم اإلنكليزيــة ،ولــو معنــى عبــارة
واألنــوار» أن يقــوم هــو نفســه ً
أيضــا باســترياد أو اســتعارة ّ
«التبــادل العلمــي واحلضــاري» عــى األقــل ،ورشحهــا للحلبيــن .وهــذا يؤكــد أن نيــة الكاتــب مــن املقالــة
ـة موثقـ ٍ
ـة تارخييـ ٍ
أو املعــرض ليــس فقــط تقديــم معلومـ ٍ
ـة وإنــا ترويــج فكــرة علــو كعــب املســلمني وفضلهــم
عــى إنكلــرا وأوروبــا ،وهــذا يعنــي مــن ضمــن مــا يعنيــه ،التأكيــد عــى فكــرة أصوليــة وإصالحيــة مــن عــر
النهضــة التــي تقــول إن الغــرب ،أوروبــا حتديــدً ا ،مل تكــن لتتطــور لــوال علــوم املســلمني وحضارهتــم ،بــل إهنــم
أسســوا هنضتهــم بكاملهــا عــى أساســات هنضــة املســلمني.
لقــد أمــى األوروبيــون عمو ًمــا قرو ًنــا عديــد ًة يف البحــث العلمــي والتارخيــي ،وهــم مــن أسســوا العلــوم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
املختلفــة اســتنا ًدا إىل ٍ
ومدققــة ،ومــن ضمــن هــذه العلــوم :علــم
فاحصــة
ناقــدة،
أوروبيــة،
علميــة
روح
املصطلحــات.

أساســا أمــام عمليــة الفهــم ً
أول ،ألن عمليــة
إن عمليــة اخللــط الدائــم بــن املصطلحــات تشــكل حاجـ ًـزا ً
الفهــم مرتبطـ ٌة بالعقــل الــذي تكــون مهمتــه رصــد الفروقــات الدقيقــة وإنشــاء املقارنــات ،ولذلــك فــإن تعبــر
«العالقــات بــن إنكلــرا والعــامل املســلم» يفتقــر لألمانــة ،علمي ـ ًة كانــت أو تارخيي ـ ًة ،بــل لقــد تــم حتميــل هــذا
(((3

حوار مع ريم تركماني ،جريدة الشرق األوسط 21 ،حزيران /يونيو ،2011العدد .11893

* مفهــوم نســبية الحقيقــة يعــود إلــى الفيلســوف اإلغريقــي السفســطائي بروتاغــوراس الــذي ُيعــد أن جميــع
ٍ
التمثيــات واآلراء صحيحــة ،وأن الحقيقــة نســبي ٌة بالضــرورة ألن كل مــا هــو موضــوع تمثيـ ٍ
ـخص
ـل أو رأي لشـ
ـورا إلــى موضوعيــة ذاتيــة للشــخص نفســه ومنطــق مرتبــط بوجــوده النســبي ،ومــن ثــم ليســت
مــا يعــود فـ ً
الحقيقــة بالنســبة إليــه إال تلــك التــي تعــود عليــه بالفائــدة وتطابــق أحاسيســه الذاتيــة ،حقيقــة يمكــن أن يخلقهــا
لتؤمــن لــه الرضــى النفســي عــن وجــوده وأفــكاره الذاتيــة.
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ٍ
ٍ
نابعــة مــن أيديولوجيــا تريــد إفهــام القــارئ أن تســمية العــامل يف ذلــك الوقــت بالعــامل
مصطلحــات
التعبــر
ـلم فقــط ،وأن
اإلســامي يعنــي مــن ضمــن مــا يعنيــه أن العــامل يف زمــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،كان عا ًملــا مسـ ً
العــرب -املســيحيني عــى األقــل -مل يســامهوا يف العالقــات «بــن إنكلــرا والعــامل املســلم» أبــدً ا ،كــا ينفــي
حقيقــة أنــه يف تلــك الفــرة يف القرنــن الســابع والثامــن عــر كانــت الــدول التــي حتدثنــا عنهــا املقالــة واليــات
ـخ وأســاس مرجعــي) .لذلــك كان مــن األجــدى وضــع قوميـ ٍ
عثامنيــة (والتــي كانــت بالفعــل حضــارة هلــا تاريـ ٌ
ـة
ٌ
ٌ
ٍ
مقابــل قوميـ ٍ
ـن مقابــل ديـ ٍ
ـة أخــرى ،أو ديـ ٍ
ـن آخــر ،فــا يمكــن وســم عــاملٍ مــا بقوميــة مقابــل آخــر موســو ٍم
بالديــن فقــط.

فبينــا كان املســلمون اإلصالحيــون كــا وصفهــم هشــام رشايب هــم مــن طــوروا فكــرة اســرداد علــوم العرب
رأســا عــى
مــن األوروبيــن الذيــن أخــذوا هــذه العلــوم عنهــم ،حيــاول املســلم املثقــف العلــاين قلــب التاريــخ ً
عقــب ويف املرحلــة الزمنيــة ذاهتــا ،أي يف القرنــن الســابع والثامــن عــر ،ليؤكــد حــدوث عمليــة االســرداد
ـة ماسـ ٍ
ـس :لقــد كان اإلنكليــز واألوروبيــون يف حاجـ ٍ
ـكل معاكـ ٍ
بشـ ٍ
ـة إىل علــوم العــرب املســلمني حتــى اســتطاعوا
تشــكيل ثورهتــم العلميــة .واهلل أعلــم!
ٍ
ٍ
إسالمي()((3
نقاش
)»اهلل أعلم» هي الكلمة األخرية يف كل
ويمكــن لـــ إرنســت رينــان أن يعطينــا ً
مثال عــن الــروح األوروبيــة يف النقــد والعلــم والتفكــر يف مصطلحات
التاريــخ عندمــا نســتدعي حوادثهــا لنؤســس علو ًمــا صحيح ًة:
«لقــد كان ابــن رشــد وابــن ســينا والباطنــي عر ًبــا ،مثلــا كان ألــرت األكــر ،وروجيــه بيكــون ،وفرنســيس
أيضــا ســوء فه ـ ٍم كبـ ٍ
ـر عندمــا نضيــف العلــم والفلســفة العربيــة إىل حســاب
بيكــون وســبينوزا التينيــن .ثمــة ً
اجلزيــرة العربيــة مثلــا نضيــف كل اآلداب املســيحية ّللتينيــة ،وكل اإلســكوالئيات ،وكل النهضــة ،وكل
علــم القــرن الســادس عــر وجـ ٍ
ـزء مــن القــرن الســابع عــر حلســاب مدينــة رومــا ،ألن كل هــذا قــد كتــب
بالالتينيــة»(.((3

ـوف
ـي يف األكاديميــات العلميــة بــل يقولــون إنــه فيلسـ ٌ
ال يوجــد أورو ٌ
يب واحــدٌ يقــول عــن ســبينوزا إنــه التينـ ٌ
ـدي ،كــا أنــه مــن النــادر أن تتــم اإلشــارة إىل ّ
ـودي ،وال يمكــن نســب فلســفته إىل اليهوديــة،
أن ســبينوزا هيـ ٌ
هولنـ ٌ
كــا تــم نســب فلســفة ابــن رشــد إىل اإلســام؛ وال يمكــن وصــف غاليليــو يف األكاديميــات األوروبيــة بأنــه
ـيحي ،ال يرفــق العــرب أنفســهم ديانــة غاليليــو مــع اســمه ،كــا يتــم ربــط ديانــة ابــن رشــد إىل
عــامل ٌ ومفكـ ٌـر مسـ ٌ
جانــب فلســفته يف حماولــة عــدّ كتابــات ابــن رشــد أهنــا ثقافــة أو حضــارة أو فلســفة إســامية ،عــى الرغــم مــن
أنــه تــم التعامــل مــع العا َملــن ابــن رشــد وغاليليــو بـ ٍ
ـيء مــن الســوء يف حميطهــا الدينــي والســيايس .إال أنــه يف
الــرق حتديــدً ا يقــال :ابــن رشــد عــامل مســلم ،بينــا يذكــر اســم غاليليــو مــن دون أي أضافـ ٍ
ـات ،بــل يتــم ذكــره
ُ
ٌ
ٌ
أحيا ًنــا ،ليــس لعلمــه ،بــل للطعــن يف احلضــارة املســيحية األوروبيــة.
ـكل خـ ٍ
ـاص ،والغــرب بشـ ٍ
ولكــن مســألة هــوس العــرب بــأن حضــارة وعلــوم أوروبــا بشـ ٍ
ـكل عــا ٍم ،هــي
نتــاج علــوم أو علــاء املســلمني مل تعــد أولويــة نضــال املســلم العلــاين احلديــث يف عالقتــه مــع الغــرب ،وإن
كانــت ال تــزال تشــكل داف ًعــا نفس ـ ًيا عمي ًقــا لــه لتأمــن التــوازن الفكــري أمــام األورويب.

(((3
(((3
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دراسات ثقافية
المثقفون السوريون والغرب

كانــت باريــس وال تــزال قلــب العــامل األورويب بالنســبة إىل األورويب نفســه وبالنســبة إىل العــريب ،عــى األقــل
منــذ انطــاق الثــورة الفرنســية ورفعهــا شــعار التنويــر ،فأصبحــت حــارض ًة يف أغلــب املراجــع الثقافيــة كوهنــا
يب بعــاملٍ عـ ٍ
ٍ
متثــل املحــور الــذي يمكــن أن نصــف مــن خاللــه عالقــة عــاملٍ
ـي .م ّثــل هــذا
أورويب غــر ٍّ
ـريب رشقـ ٍّ
ـكل شــبه جـ ٍ
املحــور عالق ـ ًة خمتلف ـ ًة بشـ ٍ
ـذري بــن املثقــف املســيحي واملثقــف املســلم العلــاين ،يصفهــا هشــام
رشايب بدقـ ٍ
ـة:

«كان سـ ً
ـهل جــدً ا عــى العــريب املســلم الشــاب أال يتغــر ،إذ كان موقفــه جتــاه باريــس (أوروبــا عمو ًمــا) قائـ ًـا
ٍ
ٍ
يف األصــل عــى اخلــوف والعــداء ،وحتــول مــن بعــد إىل غطرســة ممزوجــة بالفــزع ،وأعــاه خجلــه ووحدتــه
ـرا قدرتــه عــى التعلــم واالســتفادة مــن
والعديــد مــن الكوابــت ،عــن املجتمــع الغريــب مــن حولــه ،ممــا قيــد كثـ ً
(((3
الفرصــة املتاحــة ،فلــم تبــدُ أوروبــا بعيــد ًة يو ًمــا كــا بــدت اآلن بعيــد ًة مــن قلــب باريــس» .
خاصــا عندمــا نقــارن موقــف املســلم مــع موقــف مواطنــه املســيحي .إذ أحــس
ربــا يكــون هــذا مفهو ًمــا ً
الشــاب املســيحي ،الــذي وصــل إىل باريــس يف  1910مثـ ً
ـا بالراحــة ذاهتــا التــي أحــس هبــا الشــاب املســلم لدى
ٍ
ـف معــاد ألوروبــا،
ـون لــدى الشــاب املســلم الــذي يــدرس يف أوروبــا موقـ ٌ
وصولــه إىل القســطنطينية؛ فقــد تكـ ّ
ٍ
ووجــد املــاذ يف تأليــه اإلســام والثقافــة اإلســامية ،وانعكــس موقفــه داخل ًيــا فخلــق عقبــات ضــد الفهــم
الســليم للغــرب ،خاص ـ ًة علومــه وآدابــه ،وانحــر مــا اكتســبه الشــاب املســلم مــن فه ـ ٍم للــراث األورويب
الفكــري يف مــا حصــل عليــه مــن األدب والتاريــخ أو السياســة .لكــن اهلــوة مل تــردم كل ًيــا إذ ظلــت املبــادئ
القيميــة واالعتبــارات املنهجيــة التــي كونــت املعرفــة والــذوق األوروبيــن خــارج األفــق العقــي للشــاب
املســلم(.((3

ـم يتميــز املســلم العلــاين عــن غــره؟ إنــه يؤكــد متســكه بالقيــم الغربيــة (األوروبيــة عــى وجــه اخلصــوص)
بـ َ
واألفــكار املعــارصة ،ولكنــه يف الوقــت نفســه يؤكــد هويتــه اإلســامية املســتقلة ،ومــن ثــم فإنــه مــن املمكــن أن
ـب مــن األفــكار الدينيــة ،ذلــك يعنــي أن املســلم العلــاين -كــا يقــول
ـاين بعيــدٌ أو قريـ ٌ
يوجــد مــن هــو مسـ ٌ
ـلم علـ ٌ
هشــام رشايب -ال يمكــن أن يكــون علامن ًيــا بالقــدر الــذي كان عليــه املســيحي املغــرب؛ ومــع أنــه مل يســمح
بطغيــان النظــرة الدينيــة عــى أســلوبه يف مقارنــة األمــور ،فإنــه مل يكــن مســتعدً ا لولــوج بــاب النقــد الدينــي
اجلــدي ،فتوقفــت ميولــه العلامنيــة ليصبــح غــر راغـ ٍ
ـب يف التصــدي لإلصــاح االجتامعــي والســيايس ،بعيــدً ا
عــن االختبــارات الدينيــة.

ـلم علامن ًّيــا -وهذا شــائع جــدً ا -يقبــل بالعلامنيــة ،ولكــن مــن دون تعارضها
هــذا يعنــي أنــه يمكــن أن جتــد مسـ ً
ٍ
ٍ
مــع الديــن اإلســامي ،بــل ويف حــاالت غالبــة ،يؤكــد إمــكان توافــق العلامنيــة مــع الديــن ،وهــذا مــا تــدل
عليــه املحــارضات والنــدوات الكثــرة حــول إمــكان التوفيــق بينهــا ،وأنــه يف قانــون العلامنيــة نفســه ال يوجــد
ـارض بــن الديــن والعلامنيــة ،وأنــه مــن املمكــن أن تكــون الدولــة علامني ـ ًة ومســلم ًة أو مســيحي ًة يف الوقــت
تعـ ٌ
وأيضــا حمــارضات وكتابــات د .حســام الديــن الدرويــش
نفســه( ،انظــر املحــارضات الكثــرة ملركــز حرمــونً ،
وتركيــزه الدائــم عــى أملانيــا وبريطانيــا كمثا َلــن).
هــؤالء يرفضــون فكــرة التحــول اجلــذري يف السياســة والفكــر كــا حــدث يف علامنيــة فرنســا ،ويطالبــون

(((3
(((3
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ـة «معتدلـ ٍ
ـة إصالحيـ ٍ
بسياسـ ٍ
أيضــا بوجــود ٍ
دول كأملانيــا وبريطانيــا يمكــن أن توجــد فيهــا علامنيـ ٌة ال
ـة» ويعتقــدون ً
ـكل مطلـ ٍ
تفصــل الديــن املســيحي عــن الدولــة متا ًمــا وبشـ ٍ
ـق ،فهــذا يعنــي حكـ ًـا إمــكان تطبيــق هــذا املبــدأ عــى
عــدم وجــوب فصــل الدولــة عــن الديــن اإلســامي.
يف احلقيقة إهنم يفكرون يف الدين اإلسالمي ،أكثر مما يفكرون يف العلامنية!

ولكــن موضــوع العلامنيــة ليــس هــو املوضــوع الشــائك واملحــوري يف عالقــة املســلم املثقــف بالغــرب،
ـات أخــرى جديــد ٌة وحديث ـ ٌة تشــكل املحــور األســاس الــذي ينطلــق منــه يف حتديــد عالقتــه مــع
إنــا موضوعـ ٌ
أوروبــا ،أال وهــي الكولونياليــة واالســتعامر األورويب ،دراســات مــا بعــد االســتعامر ،وإدخــال مفاهيــم جديــدةٍ
«يســارية» حــول العنرصيــة ،فوقيــة الرجــل «األبيــض» واألوروبيــن عــى غريهــم مــن الشــعوب ،ومفاهيــم
اندمــاج املهاجريــن يف بــاد األوروبيــن والغــرب؛ وهنــا يســتطيع أن يــرى املــرء بدقـ ٍ
ـة كل مــا يفكــر فيــه املســلم
العلــاين يف باطنــه وظاهــره م ًعــا.

إن هــذه املوضوعــات عــى تنوعهــا ،وألن املثقــف املســلم العلــاين هــو مثقــف الشــلف التأويــي ،ال بــد إ ًذا
ـات كبـ ٍ
مــن أن يقــع يف متناقضـ ٍ
ـرة ،تصــل إىل حــد النفــاق وعــدم فهــم الســياق الثقــايف ومســار تطــور الشــعوب
أيضــا إىل أن يدافــع هــذا املســلم العلــاين املثقــف (اليمينــي يف
أو كيفيــة صناعــة املجتمعــات ،بــل يصــل األمــر ً
ٍ
وطنــه واليســاري بشـ ٍ
ـدة يف أوروبــا) عــن فكــرة اليمــن املتطــرف الــذي يعاديــه برشاســة يف موضــوع اختــاف
ثقافــة املهاجــر عــن ثقافــة األورويب «الفوقــي» .وهــذه بعــض األمثلــة الواضحــة:

يف إحــدى مقــاالت جملــة رواق ميســلون( ،((3يســتعرض ســام كواكبــي تاريــخ منفــاه الداخــي يف وطنــه
األصــي ،بوصــف املنفــى الــذي عاشــه داخــل ســورية .مل يكــن العامــل الثقــايف ســب ًبا خلروجــه وإحساســه هبــذا
املنفــى الداخــي؛ فقــد ذكــر يف بدايــة مقالتــه األســباب السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة والبيئيــة والطبيعيــة التــي
دفعتــه الختيــار منفــاه ،كــا أكــد أن هــذا االختيــار يرتبــط حتــا بقطــع اجلســور مــع بلــد املنشــأ يف حماولـ ٍ
ـة لبــدء
ً
حيــاة جديــدة متا ًمــا.
ويف معرض كالمه عن مسألة اهلوية يف ما يتعلق باهلجرة واملهاجرين يقول:

يتمســك اإلنســان
«فاهلويــة وحتديدهــا هــي مــن أهــم عوائــق االندمــاج يف جمتمــع املنفــى اخلارجــي ،حيــث ّ
رافضــا إدماجهــا أو اســتبداهلا هبويــة موقــع قدمــه وموطــئ رزقــه ،وحيــث كرامتــه ُمصانــة ،وحيــث حقوقــه
هبــا ً
كامل ـ ٌة وواجباتــه واضح ـ ٌة».
يعــرف أي مهاجـ ٍ
ـريب سـ ٍ
ـر عـ ٍ
ـوري أن اليمــن املتطــرف األورويب كــا يســميه العــرب هــو أول الداعــن ملفهــوم
االنصهــار ،أي كــا يدعونــا إليــه ســام كواكبــي متا ًمــا عــر «اســتبداهلا [أي اهلويــة] هبويــة موقــع قدمــه ومصــدر
رزقــه حيــث كرامتــه مصانــة» .حيــث يطالــب اليمــن «املتطــرف» املهاجريــن باالندمــاج الــكيل يف ثقافــة البلــد
املضيــف حتــى يصبحــوا مواطنــن أوروبيــن مشــبعني بحــب البلــد وثقافتــه ويتبنــون تارخيــه .بــل وزاد ســام
كواكبــي يف طلباتــه أو يف منفــاه االختيــاري مــا مل يطالــب بــه اليمــن «املتطــرف» وزاد عليــه يف موضــوع قطــع
اجلســور مــع بلــد املنشــأ.
إن مثقــف الشــلف التأويــي ،والــذي يمكــن تســميته يف بعــض األحيــان بصاحب اخلطــاب املــزدوج ،يمكن أن

( ((3مقالة سالم كواكبي ،الحنين والمنفى ،المنشورة في مجلة رواق ميسلون العدد الرابع.
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مناقضــا ضمــن املوضــوع نفســه ،حيــث أن الكاتــب نفســه ويف مقالـ ٍ
يذكــر يف مقالـ ٍ
ـة أخــرى(،((3
ـة أخــرى كال ًمــا
ً
وعنــد احلديــث عــن اهلجــرة واليمــن «املتطــرف» الفرنــي ،اعتــر أن األمــر ال يتــم بتا ًتــا عــر مســألة إدمــاج
اهلويــة الثقافيــة ،بــل مل يذكرهــا أصـ ً
ـا ،واعتــر أن االندمــاج يتــم عــر ســوق العمــل وتعلــم اللغــة فقــط ،أي
أنــه بالتــايل ال يضــع أبــدً ا يف حســبانه مــا ذكــره يف مقالتــه األوىل عــن أن اهلويــة وحتديداهتــا الســابقة مــن أهــم
العوامــل التــي متنــع االندمــاج يف البلــد املضيــف ،حــن عــدّ اســتبدال هــذه اهلويــة أنــه الســبيل الــذي ســيخلصنا
مــن ترســبات املــايض .وهكــذا ،ويف مقالــة العــريب اجلديــد ،اتبــع أســلو ًبا تشــليف ًيا وتأويل ًيــا آخــر دفعــه لنســيان
العوامــل الثقافيــة أو التأكيــد عــى جتاهلهــا الدائــم متا ًمــا كــا هــو احلــال يف حتليــات اليســار اإلســامي وخطابه،
إضاف ـ ًة إىل نكــران تأثــر هــذه العوامــل يف مفهــوم االندمــاج .لعلــه كان يف مقالــة رواق ميســلون أكثــر هــدو ًءا
فتذكــر األســتاذة يف اجلامعــة التــي علمتــه طريقـ ًة أخــرى يف فهــم اهلويــة ،ومل يكــن منفعـ ً
ـا بشــدة كــا كان عندمــا
كتــب مقالتــه يف العــريب اجلديــد ،واهلل أعلــم!

ال يقطــع املثقــف املســلم العلــاين اجلســور مــع بلــد املنشــأ ،فهــو مــا زال منــذ أربعــن ســنة يف فرنســا أو بــاد
أوروبــا ويركــز اهتاممــه الرئيــس -إن مل يكــن الوحيــد -عــى املســائل التــي تتعلــق بالعــرب واإلســام .كــا أننــا
ـاالت كثـ ٍ
بالــكاد نــرى مقال ـ ًة -مــن بــن مقـ ٍ
ـرة -للمثقفــن املســلمني العلامنيــن تتحــدث عــن تاريــخ فرنســا
وأوروبــا أو مثقفيهــا وآداهبــا وفالســفتها ،والتعريــف بحجــم ونوعيــة املعرفــة يف بــاد النــور والثقافــة والتاريــخ
الكبــر ،بــل إن كل اهتاممهــم موجــه إلعــادة ربــط هــذا اجلــر الــذي مل يقطعــوه يو ًمــا.
إن مــا يعــوق عمليــة املعرفــة أو نقــل املعــارف هــو اســتحضار التاريــخ النفــي وإدخالــه عنــو ًة يف قلــب
التحليــل ،وهــذا مــا ســيعوق اندمــاج املهاجــر الســوري يف فرنســا عــى اعتبــار أن االنتــداب الفرنــي هــو إحدى
أيضــا إىل اجلــزم بأنــه
العقبــات التــي متنــع الالجــئ واملهاجــر الســوري مــن االندمــاج! بــل ويســارع هــؤالء ً
جيــب عــى كل الســوريني عــدّ الفرنســيني حمتلــن ســلبيني لوطنــه الســوري ،أو منفاهــم الداخــي كــا يقولــون،
وال يمكــن بالتــايل أن يســمح املثقــف املســلم العلــاين بوجــود ســوريني ينظــرون إىل الفرنســيني املنتدبــن بعـ ٍ
ـن
أخــرى غــر الواقــع النفــي واإلســامي أو املفهــوم الوطنــي التقليــدي عنــد هــؤالء .وهــذا يعنــي فــرض نظــرةٍ
ـامية عامـ ٍ
ـة إسـ ٍ
عربيـ ٍ
ـة عــى مفهــوم تلــك احلقبــة التارخييــة ،التــي تتبناهــا أغلبيــة املســلمني العــرب يف عالقتهــم
مــع فرنســا.

كــا يســارع املثقــف املســلم العلــاين قبــل غــره للســخرية أو النقــد الــاذع للعــريب الــذي يقطــع اجلســور
ـة جديـ ٍ
ـارة وثقافـ ٍ
فعليــا مــع بلــد املنشــأ ،لينتمــي إىل حضـ ٍ
ـدة ،بقــول إنــه «ينــزع جلــده» أو إنــه «يتنكــر ألصلــه»
ً
ٍ
دوين جتــاه الغــرب» ،والكثــر مــن الصفــات التــي ال تعــر عــن أي توجــه ديمقراطـ ٍ
ـي ،أو منــح أي نــو ٍع
أو «إنــه ٌّ
أيضــا ،وهــم يف هــذه
مــن احلريــة الفرديــة لألشــخاص يف تقريــر ليــس أوطاهنــم فحســب ،بــل هوياهتــم الثقافيــة ً
احلــال يلصقــون التهــم بـــ «املتغربنــن» الذيــن تنكــروا لبلداهنــم التــي ولــدوا فيهــا ،بــل ويصــل األمــر إىل حرمان
ـق اســتخدام ملكــة التعبــر عــن أفــكاره بحريـ ٍ
ـة وعــدم االعــراف بأنــه وحــده صاحــب احلــق
اإلنســان مــن حـ ّ
فيهــا ،بنعتهــم بـــ «عــرب اخلدمــة» أو «املتصهينــن اجلــدد» ومــا إىل ذلــك مــن األوصــاف الشــعبوية املبتذلــة.

ـلم ،إال أنــه لــن يكــون مثق ًفــا وال علامن ًيــا إذا
قــد يكــون املســلم املثقــف العلــاين الــذي يعــادي الغــرب ،مسـ ً
اقتــرت قراءاتــه عــى العموميــات واملقــاالت الصغــرة فحســب ،أو إذا قــرأ ومل يســتطع فهــم مــا يقــرأ ،وإن
( ((3مقالــة منشــورة فــي صحيفــة العربــي الجديــد ،بعنــوان الالجئــون الســوريون بيــن العــودة واالندمــاج 27
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فهــم ومل يســتطيع أن يفعــل شــي ًئا ،وهــذا الــيء يامثــل متا ًمــا النكتــة البلجيكيــة حــول الفرنســيني :ملــاذا يضحــك
الفرنــي ثــاث مـ ٍ
ـرات عــى النكتــة؟ ألنــه يضحــك ً
أول عنــد ســاعها ،وثان ًيــا عنــد إعــادة تالوهتــا ،وثال ًثــا
عندمــا يفهمهــا.

ال يمكــن إ ًذا للمثقــف املســلم العلــاين فهــم العقليــة األوروبيــة والــروح التنويريــة التــي محلــت مشــاعل النور
التــي أضــاءت طريــق حتريــر العقــل األورويب .وبــدل أن يســتفيد مــن العلــم الــذي اكتســبه يف بــاد األنــوار يف
نقــد تاريــخ العــرب واملســلمني ودينهــم وحتليلــه وســر أغــواره العميقــة ،راح ينتقــد أوروبــا نفســها ،ويبحــث
انتقائ ًيــا يف تارخيهــا ويتحــدث عــن اســتعامرها وعــن عنرصيــة شــعوهبا وفوقيــة ثقافتهــا عــى ثقافتــه العربيــة
منصــب عــى حماولــة اهلــروب مــن ثقافتــه العربيــة قبــل قطــع اجلــر ،إىل إدخاهلــا
اإلســامية ،وكل اهتاممــه
ٌّ
ـرا أو شــل ًفا يف «بلــده» األورويب بعــد قطــع اجلــر.
قـ ً
إن املعــاداة اليوميــة ألوروبــا ،وبــث خطــاب الكراهيــة ضدهــا ،ضــد احلكومــات والشــعوب األوروبيــة،
ٍ
ٍ
ســيئ يف تاريــخ أوروبــا ،والتكــرار الدائــم ملقــوالت العنرصيــة األوروبيــة
تفصيــل
والبحــث عــن أي
والفوقيــة ...إلــخ ،كلهــا عبــارات مســتوردة حدي ًثــا مــن أمــركا مثــل «عنرصيــة الرجــل األبيــض» وكتابــات
وأيضــا اهتــام الرشطــة
مــا بعــد الكولونياليــة التــي أصبحــت هتــم املســلمني املثقفــن الذيــن يعيشــون يف أوروبــاً ،
األوروبيــة بالعنــف املمنهــج ،والعنرصيــة املمنهجــة ،هــي أحاديــث املثقــف املســلم العلــاين الــذي يعيــش يف
أوروبــا .لقــد اســتوىل هــؤالء املثقفــون عــى منصــات الصحــف واملجــات ومراكــز الدراســات ووســائل
التواصــل االجتامعــي مــن أجــل بــث هــذا النــوع مــن اخلطــاب الــذي مل يقــم بــه اإلصالحيــون املســلمون
يف زمــن عبــده واألفغــاين أنفســهم .كان هــذان أكثــر ذكا ًء عــى األقــل ،أو لنقــل أكثــر إســامي ًة وفهـ ًـا لطبيعــة
كثــرا مــن املثقفــن املســلمني العلامنيــن املعارصيــن الذيــن نشــأت عــن طريقهــم
وحجــم اإلســام ،أكثــر
ً
ثقافــ ٌة شــعبي ٌة ســوري ٌة عربيــ ٌة طاغيــ ٌة عــى أرض أوروبــا ،ترفــض االندمــاج ،غريبــ ٌة عــن احلضــارة ،غريبــ ٌة
عــن املجتمــع األورويب املحيــط ،معاديـ ٌة لــه ،وكل مههــا أن تثبــت لــأورويب أن اإلســام واملســلمني عــى قــدر
املســاواة بــل ربــا يتفوقــون عــى األوروبيــن وبالدهــم وأدياهنــم وثقافاهتــم ،فرتاهــم يركــزون عــى أن احلجــاب
رمـ ٌـز للدفــاع عــن حريــات وحقــوق اإلنســان .وهــم يف بالدهــم العربيــة ُيعــدون أن احلجــاب رمـ ٌـز دينــي ورمـ ُـز
ـان ،ولكنــه يتحــول يف أوروبــا ببسـ ٍ
ـة وعفـ ٍ
طاعـ ٍ
ـة وإيـ ٍ
ـاطة إىل نــو ٍع مــن حريــة اللبــاس .حياولــون بشــدة الرتكيــز
عــى إنتاجــات «العــرب واملســلمني» الغارقــة يف املــايض إلعــادة إدخاهلــا يف جســد الثقافــة األوروبيــة عــى أهنــا
األســاس لنهضــة األوروبيــن ،أو حيــاول البعــض قــول إ ّنــه حيــارب سياســة التهميــش األورويب واالســتعالء
الثقــايف األورويب املمنهــج الــذي هيمــش مســامهات هــؤالء «العــرب واملســلمني» .إن املســلم املثقــف العلــاين
يط ّبــق متا ًمــا سياســة املســلمني األصوليــن واإلصالحيــن يف عــر النهضــة ،بــل وحيــاول البحــث يف كتابــات
ـردات أو حتــى مجــل هامشـ ٍ
ٍ
ـية ُذكــرت فيهــا كلمــة العقــل ،أو املدنيــة ،أو
مبدعيــه العــرب واملســلمني عــن مفـ
العلامنيــة ،ليؤرشــفها أمــام األورويب بمســمى «دراســات أكاديميــة».
أمــا يف موضــوع اهلويــة الثقافيــة والوطنيــة وموضــوع حقــوق اإلنســان واحلريــات والديمقراطيــة فهنــاك حالـ ٌة
ـلم كان أم مســيح ًيا ،ويشــرك فيهــا مــع العريب الســوري املســلم
خاصـ ٌة يتميــز هبــا املثقــف العلــاين الســوري ،مسـ ً
العــادي ،وهــي أنــه يســتطيع ،مــن وحــي ثورتــه الســورية ،تعليــم الفرنــي واألورويب مبــادئ الديمقراطيــة ،بــل
ويســتطيع بسـ ٍ
ـهولة تعليمــه مبــادئ احــرام حقــوق اإلنســان ويقــوم بالتنظــر عليــه ،ويســقط صفــات العنرصيــة
عــى املبــادئ األوروبيــة التــي ال تالئــم نمــط حيــاة املســلم العــريب الســوري؛ فهــو بعيــدٌ كل البعــد عنهــا،
ومــن ثــم فوجــئ بحجــم «العنرصيــة» يف أوروبــا والتــي مل يعتــد عليهــا ،كــا أنــه يعتقــد أن تاريــخ االســتعامر
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الفرنــي يف أفريقيــا أو االنتــداب الفرنــي يف ســورية هــو أمـ ٌـر خيــص الشــعب األورويب وعنرصيتــه ،فينتقــد
هــذا الشــعب قبــل انتقــاد احلكومــات األوروبيــة التــي قامــت بأفعــال االســتعامر ،فيــا يــرئ نفســه وشــعبه
الســوري مــن احتــال لبنــان مثـ ً
ـا وعنرصيتــه جتــاه الشــعب اللبنــاين بالقــول إنــه كان مــن أفعــال نظــام حافــظ
األســد املســتبد ،والشــعب الســوري بــراء منهــا ،بــل وال يعدهــا نقطـ ًة ســوداء يف تارخيــه ،بوصفهــا أهنــا ال متثــل
جــزءا مــن ســوريته .ومــع ذلــك يســتطيع بسـ ٍ
ـهولة إلصــاق العنرصيــة بــكل األوروبيــن دفع ـ ًة واحــدةً ،شــع ًبا
ً
وحكوم ـ ًة ،ويتهمهــم بالعيــش يف مســتوى مــن الرفــاه بســبب رسقــة مــوارد أفريقيــا ،ولكنــه ال يامنــع أبــدً ا يف
التقــدم إىل طلــب جنســية بلـ ٍ
ـد احتــل بلــدً ا أفريق ًيــا ،راغ ًبــا يف التمتــع بمزايــا هــذه الرسقــة ومســتوى الرفاهيــة،
وثــم يقــول يف هنايــة كل حديـ ٍ
ـث:

ـي وأنتقــد فرنســا عــى تارخيهــا االســتعامري» ،معتقــدً ا أهنــا مجل ـ ٌة ســحري ٌة متنحــه ميــزة أنــه
«انتبــه! أنــا فرنـ ٌ
ٌ
ديمقراطــي ،ويســارع بالــرورة إىل عــدّ األســلمة واإلرهــاب «اليمــن املتطــرف اإلســامي» شــي ًئا
إنســان
ٌ
معـ ً
ـات ثقافي ـ ٌة».
ـادل لليمــن «املتطــرف» الفرنــي يف مقارباتــه التــي يســميها «حتليـ ٌ
ً
حامــا جنســي ًة أجنبيــ ًة،
املســلم واملســيحي املثقــف العلــاين يف أوروبــا ،وإن محــل جنســية بالدهــا ،يبقــى
ـا جــواز سـ ٍ
حامـ ً
ـفر ،إال أنــه ال ُيعــد نفســه أبــدً ا مواطنًــا حقيق ًيــا يف هــذا البلــد؛ فــا هيتــم ببلــده وال ب َع َلمــه
وال بجيشــه وال بمجتمعــه اجلديــد ،بــل إن كل قضايــاه منحــر ٌة يف توجيــه «ثقافتــه وعلامنيتــه» نحــو بلــده
القديــم .لقــد نــدم هــذا اإلنســان عــى قطــع اجلــر «تشــليف ًيا» ،فحــاول تأويــل عقــدة النقــص فيــه واغرتابــه
عــن احلضــارة بفقــدان الذاكــرة والوقــوف عــى عتبــات أطــال جـ ٍ
ـر مل يقطعــه هنائ ًيــا ومل يفكــر أبــدً ا يف قطعــه،
ربــا فقــط يف حالــة هذيــان عربيــة مســتمرة.
إن املثقــف املســلم الســوري العلــاين واملثقــف املســيحي الســوري العلــاين نمطــان ملثقــف الشــلف التأويــي،
مصابــان بمـ ٍ
ـرض طويـ ٍ
ـل مــع احليــاة ،اســمه املــرض بالغــرب.
ٍ
خدمة يمكن أن يقدمها املرء له.
قال إرنست رينان :إن حترير مسل ٍم من دينه ،أكرب

إنــه خمطــئ بــا شــك ،ألنــه مل يتحــدث إال عــن املســلم الــذي يعيــش يف بــاد اإلســام ،ولــو كان يتحــدث عن
ـق مــن أنــه كان ســيقول :إن حتريــر العــريب الســوري
ـلم كان أم مســيح ًيا ،فأنــا واثـ ٌ
املثقــف الســوري العلــاين ،مسـ ً
ٍ
العلــاين املثقــف مــن مرضــه بالغــرب أكــر خدمــة يمكــن أن يقدمهــا املــرء لإلنســان واحلضــارة األوروبية.
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إبداعات ونقد أدبي

الرمز
(قصة قصيرة)

حسام ّ
عتال
طبيب سوري ،يقيم ويعمل في والية متشغان بالواليات المتحدة األميركية منذ ثالثين
ً
عاما ونيف .يمارس الرسم والتصوير ،ويكتب القصة القصيرة ،وينشر في موقع رابطة الكتاب
السوريين .يطمح إلى كتابة رواية عن واقع السوريين الذين نزحوا إلى الواليات المتحدة بعد
الثورة السورية.

عندمــا تأخــر اجلنــدي عــن نوبــة احلراســة الليليــة ،و ّبخــه زميلــه الــذي انتهــت فــرة
نوبتــه منــذ ربــع ســاعة ،قائـ ً
ـرت مــر ًة أخــرى ســأترك احلراســة وأمــي مــن
ـا« :إذا تأخـ َ
دون تســلي ٍم واســتالم» .رد اجلنــدي وقــد أنــار وجهــه ضــوء أصفــر مــن عمــود اإلنــارةٍ
َّ
ٌ
ّ
يف طــرف الشــارع« :شــو املشــكلة؟ كلهــا دقيقتــن ،دوبنــي خلصــت كاســة الشــاي
وجيتــك».
تأفف زميله« :خ ّلصت الشاي؟ خ ّلصني هأل ،تعال ادخل واستلم».

دخــا غرفــة املخــر الواســعة ،تتوســطها طاولـ ٌة حديديـ ٌة قديمـ ٌة كتلــك املوضوعــة يف
غــرف ترشيــح اجلثــث.
سأل اجلندي« :أستلم شو؟ وينه؟»

ٍ
معقــول! اختفــى!
التفــت زميلــه إىل الطاولــة ،ومل جيــد عليهــا شــي ًئا ،فصــاح« :غــر
أقســم أنــه كان ممــد ًدا هنــا صبــاح اليــوم».
ر ّد اجلندي« :يا أبله ،انظر جيدً ا ،هل تراه؟ هل ترى أي يشء؟»

متتــم اآلخــر ضار ًبــا مقدمــة رأســه بيديــه ،اتســعت حدقتــاه يف ذهـ ٍ
ـول تــام ،وجالتــا يف
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أرجــاء الغرفــة« :ال أدري أيــن هــو! مصيبــة! كارثــة!» ،ثــم تقــدم خطوتــن نحــو الطاولــة،
فأحــس بلزوجـ ٍ
ـة حتــت قدميــه ،نظــر إليهــا ليجــد نفســه وســط بركــة د ٍم أمحــر داكـ ٍ
ـن .تتبع
َّ
بنظــره أثــر الدمــاء ليتوقــف عنــد بــاب غرفــة املســتودع اجلانبيــة حيــث انسـ ّـل الــدم مــن
حتتــه يف مسـ ٍ
ـار متعـ ٍ
متجم ًعــا حتــت الطاولــة .أشــار إىل زميلــه أن يرافقــه إىل
ـرج ،ليســتقر
ّ
املســتودع ،واقرتبــا بحـ ٍ
ـذر؛ عندمــا فتحــا بابــه عــى مهـ ٍ
ـل .بــدّ د الضــوء العتمــة ،وانتــرت
ٍ
ٍ
ٍ
وخمتلــط مــع بقايــا عظــا ٍم ،وكأهنــا
مفتــت،
بــري
رائحــ ٌة نتنــ ٌة ،فوجــدا كومــة حلــ ٍم
ٍ
هائجــا حوهلــا ،فدفعــا
خم ّلفــات مســلخ حيوانــات .طــردا الذبــاب املجتمــع عليهــا ،ليطـ ّن ً
البــاب بأيـ ٍ
ـد مرتعشــة ومهــا خيرجــان .حــن انحــرف مســار الضــوء الداخــل بــدت ِمـ َـز ُق
ـاب ختــص العاملــن يف املخــر ،وبقايــا حـ ٍ
ثيـ ٍ
ـذاء مقطـعٍ ،فعرفــا اآلن صاحــب الدمــاء التــي
يرشــفها كل ذلــك الذبــاب.
ٍ
ٍ
حــار ،اســتدعى مديــر معهــد تقنيــات البحــوث
صيفــي
قبــل ســتة أشــهر ،يف يــوم
العلميــة عــاء وأســعد إىل مكتبــه اخلــاص القابــع يف زاويــة املبنــى اإلداري يف الطبقــة
الرابعــة .مهــا حاصــان عــى شــهادة الدكتــوراه يف اهلندســة الوراثيــة.
ٍ
خشــبية مطع ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نحاســية،
مــة بقطــ ٍع
رشقيــة
بنقــوش
دخــا املكتــب الواســع املزيــن
ّ
وأخــرى مــن زجـ ٍ
مصممــو املكتــب أن تكــون النقــوش إســامية الطابــع،
ـو ٍن .أراد
ـاج ملـ ّ
ِّ
لكنهــا أضحــت خلي ًطــا متنافـ ًـرا مــن الزخــارف اهلنديــة والفرعونيــة واإلغريقيــة .وقــف
رجـ ٌـل طويــل القامــة خلــف املكتــب .ك ّفــاه عــى الطاولــة ،وينقــر بأصابعــه ســطح املكتب
ٍ
ٍ
عنــق
املكــوي ناصــع البيــاض .يضــع ربطــة
برتابــة .بدلتــه الرماديــة راقيــة ،وقميصــه
ّ
زرقــاء معقــود ًة بأناقـ ٍ
ـة .يبــدو بوجهــه املربــع وحليتــه القصــرة املشــذبة ،وأنفــه املعقــوف،
وكأ ّنــه صــار كذلــك إثــر تلقــي لكمــة مالك ـ ٍم حمـ ٍ
ـرف .جتــول نظــرات عينيــه الرسيعــة
حتــت حاجبيــه املســتقيمني -عــى احلارضيــن الثالثــة.عرفــه مديــر املعهــد قائـ ً
ـا« :الســكرتري اخلــاص برئاســة اجلمهوريــة حيمــل لكــا رســال ًة
ّ
ً
السيــة» ،فــرد الســكرتري« :الرســالة لكــم أنتــم الثالثــة ».أومــأ مديــر
ـى
ـ
وبمنته
،
ة
ـ
خاص
ّّ
املعهــد ،وقــال« :نعــم ،طب ًعــا».
ٍ
صمــت ،توقــف الســكرتري عــن النقــر عــى ســطح املكتــب ،وأشــار إىل
بعــد فــرة
احلارضيــن باجللــوس .احتــل مديــر املعهــد الكــريس األوســط ،بينــا جلــس عالء وأســعد
بحـ ٍ
ـذر عــى حافــة الكرس ـ َيني اجلانب َيــن.
بعــد أن تأكــد الســكرتري مــن جلــوس اجلميــع ،جلــس بــدوره إىل الكــريس املج ّلــد
خلــف طاولــة مكتبــه .كــح لتنقيــة صوتــه ،ورشع يف الــكالم بصـ ٍ
ـوت ناعـ ٍم رقيــق النــرة،
ّ
عكــس مــا توحــي بــه مالمــح وجهــه القاســية « :لقــد اختارتكــم القيــادة العليــا ملهمـ ٍ
ـة
عظيمـ ٍ
ـة ،ال أريــد أن أشــدّ د أكثــر مــن مديــر املعهــد عــى خطورهتــا ورسيتهــا».
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«مهمــة عظيمــة! قيــادة عليــا!» ارتعــش جفنــا أســعد عنــد ســاعه هــذه الكلــات وجتمد
يف مكانــه .مل يبــدُ القلــق الــذي انتابــه عليــه بســبب لــون برشتــه الســمراء الداكنــة التــي
أخفــت امتقــاع وجهــه .بــدا جســده القصــر غــر متناسـ ٍ
ـب مــع رأســه الكــروي الكبــر.

إبداعات ونقد أدبي
ـل كبـ ٍ
كان يتم ّيــز بــن زمالئــه كطفـ ٍ
ـر مـ ٍ
ـاهرا هاتفــه اخلليــوي لريهيــم
ـرح ،يتنقــل بينهــم شـ ً
النــكات والفيديوهــات املضحكــة عــى صفحــة الفيســبوك أو يف رســائل الواتســاب
غــر عابـ ٍ
ـئ بتذمــر بعضهــم ،وال ســيام اإلنــاث ،مــن ســوقيتها وبذاءهتــا .تصــدح هلجتــه
الريفيــة بغنـ ٍ
ـة عندمــا يمـ ُّ
ـط أواخــر الكلــات ،وينثــر لعابــه حــن يقهقــه ضاحـكًا يف وجــوه
مســتمعيه .لذلــك ،وعــى الرغــم مــن شــعبيته الواســعة ،كان زمــاؤه جيتنبــون االقــراب
منــه عندمــا يرفــع هاتفــه كسـ ٍ
ـاح يف وجوههــم.

نظــر الســكرتري إليهــم وكأنــه ينتظــر تصفي ًقــا منهــم ،وحــن مل يفعلــوا ،ســأهلم :هــل
أنتــم مدركــون شــدة املحنــة التــي يمــر هبــا الوطــن؟

مكــث «الدكاتــرة» يف عمــق وجومهــم احلائــر .كــا هــو حــال مجيــع عــال املعهــد،
ـة ،آخــر واحـ ٍ
ـات خاصـ ٍ
ـابق عــن باحثِــن ُك ِّلفــوا بمهـ ٍ
كانــوا قــد ســمعوا يف وقـ ٍ
ـت سـ ٍ
ـد
ٍ
ٍ
ـبح.
كان يدعــى «ميشــيل» ،اختفــى فجــأ ًة بعــد تو ّليــه القيــام بمهمــة خاصــة ،وكأنــه شـ ٌ
ويعلــم اجلميــع أن تلــك املهــات كلهــا بــدأت بعبــارات مــن قبيــل« :عمــق املحنــة التــي
أيضــا كســابقاهتا؟ أم أهنــا
يمــر هبــا الوطــن ».هــل املهمــة املطلــوب توليهــا هــذه املــرة ً
خمتلفــة الرتباطهــا بالقصــف األخــر عــى املعهــد الــذي د ّمــر أكثــر مــن نصــف مبانيــه،
وقتــل الكثــر مــن العاملــن فيــه؟ كان أســعد وعــاء مــن املحظوظــن بالنجــاة ألن خمربمها
متـ ٍ
ـى جانبـ ٍ
متخصصــان يف اهلندســة الوراثيــة وال يملــكان أي خــرة
ـي .مهــا
ِّ
ـوار يف قبــو مبنـ ً
عســكرية تُذكــر ،فــا هــو الــدور املطلــوب منهــا؟ مــن يــدري ،األمــور ال حيكمهــا املنطــق
يف الســنوات األخــرة .احلقيقــة أنــه مل حيكمهــا أي منطـ ٍ
ـق يف الســابق كذلــك ،إال أن عبثيتها
اليــوم جــاوزت حــدود املعهــود.

قطــع مديــر املعهــد الصمــت« :بالتأكيــد نــدرك ذلــك ،ناقشــنا أنــا والدكتــور عــاء هــذا
الصبــاح تداعيــات املحنة».
امتقــع وجــه عــاء لذكــر اســمه يف نقـ ٍ
ـاش ال يتذكــر حدوثــه« :ابــن الكلــب .مــا الــذي
ـي؟ حــن ُسـ ِّل َم املديــر
يدفــع املديــر للتفــوه بالكــذب؟ هــل يعتقــد أن الســكرتري رجـ ٌـل غبـ ٌ
منصبــه منــذ سـ ٍ
ـنوات ،تفــاءل العاملــون باســتقامته وإخالصــه .مــا الــذي غـ ّـره؟ مــن
ـموه
حســن احلــظ أنــه مل يقــل «كنّا أنــا ورشــدي…» ذلــك ألن موظفــي املعهــد القدامى سـ ّ
رشــدي تيمنًــا برشــدي أباظــه ،حلســن مالحمــه وشــاربيه الرفيعــن كأهنــا مرســومان بقلــم
كحلــة اســتعاره مــن درج أدوات مكيــاج زوجتــه ،ذلــك الــدرج املــيء بمســتحرضات
التجميــل الفرنســية املســتوردة بأثــان باهظــة .ارتبــط بزوجتــه مليــس ليــس لســطوة
حســنها ،إنــا بســبب عائلتهــا ميســورة احلــال واملحافظــة -كعائلتــه -وذات األصــول
خترجــه وحصولــه عــى شــهادة الدكتــوراه مــن
املتجــذرة يف قلــب مدينتــه العريقــة .بعــد ّ
مخــن أن مليــس ســتفضل العيــش يف أمــركا لكنهــا أجربتــه
معهــد بحــوث أريزونــا الطبــيّ ،
كثــرا
عــى العــودة لرغبتهــا يف العيــش قــرب عائلتهــا ،تلــك العــودة املشــؤومة التــي
ً
مــا نــدم عليهــا .كــم ك ِ
َــره ترديدهــا بــأن احليــاة يف أمــركا ال ُتت ََمــل «كل النــاس فيهــا
متشــاهبون ،الطبيــب والبائــع يف املتجــر وعامــل التنظيــف ...إلــخ ،كلهــم مثــل بعضهــم»،
ـرف» .ويف النهايــة خضــع لرغبتهــا يف العــودة.
وتضيــف« :يش ٌء مقـ ٌ
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أمعــن الســكرتري النظــر يف عــاء وكأنــه يعــرف مــا خيفيــه ،وقــال« :كلنــا جنــود الوطن.
حــن تنــاط بنــا مهمـ ٌة يف خدمــة بلدنــا ،ليــس هنــاك مــن يتوانــى أو يتقاعس».

راج َعــت
ــس عقــدة ربطــة عنقــه كأنــه يريــد التأكــد مــن إحكامهــا ،وتابــع« :لقــد َ
َل َ
ٍ
القيــادة ملفاتكــم بدقــة وهلــذا اختارتكــم هلــذه املهمــة اخلاصــة».

ســالت نقطــة عــرق بــاردة مــن خلــف رقبــة عــاء .هــل يعلــم الســكرتري بــره اخلفي،
أرصت تانيــا -الباحثــة يف
ذلــك الوشــم األزرق عــى عضــده األيمــن؟ الوشــم الــذي ّ
علــم الوراثــة التــي ت ّعــرف إليهــا يف أحــد املؤمتــرات يف بولونيــا ،أن يرســمه عــى عضــده-
التقــى هبــا أول مـ ٍ
ـرة عندمــا قصــد إحــدى حمارضاهتــا ،بعــد أن ســمع عــن تألقهــا يف جمــال
اختصاصــه .راقــب شــفتيها مذهـ ً
ـول وهــي تتحــدث مــن وراء املنصــة بسالســة أ ٍم تقــرأ
ٍ
ٍ
قص ـ ًة مشــوق ًة لطفـ ٍ
ـل يف رسيــره .ختمــت حمارضهتــا بعــرض صــورة بانوراميــة التقطتهــا
عــى قمــة جبــل كاملنجــارو ،قائلـ ًة بنــرة مــن خياطــب أمنــاء ٍ
رس :عندمــا ال تنتــج التجربــة
رشخ بــن العقـ ِ
َخ ُلــص إىل مــا َخ ُلــص إليــه هيغــل :هنــاك ٌ
نتيجتهــا املتوقعــة ،جيــب أال ن ْ
ـل
أفضــل رؤيــة األمــر كــا وصفتــه إيمــي ديكنســون:
والطبيعــة .إنــا ّ
“Nature” is what we see
The Hill-the Afternoon
Squirrel-Eclipse-the Bumble bee
Nay-Nature is Heaven
Nature is what we hear
The Bobolink-the Sea
Thunder-the Cricket
Nay-Nature is Harmony
Nature is what we know
Yet have no art to say
So impotent Our Wisdom is
To her Simplicity.

الطبيعة هي ما نرى

اهلضبة ،بعيد الظهرية

السنجاب ،خسوف القمر ،النحلة الطنانة.
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إبداعات ونقد أدبي
ال ،الطبيعة هي الساموات العليا

الطبيعة هي ما نسمع
طائر الوروار ،البحر
الرعد ،اخلنفسة.

ال ،الطبيعة هي التناسق.
الطبيعة هي ما نعرف
ٍ
وصف.
ولكن بال

حكم ٌة بالغ ٌة نحتاجها

لكي نعي بساطتها.

خــرج عــاء مــن قاعــة املحــارضات مفتو ًنــا كأنــه منتـ ٍ
ـش .مل تكــن أمجــل النســاء .كان
ٍ
ٍ
لباســها أني ًقــا لبســاطته فحســب .إال أهنــا كانــت ذات جاذبيــة خفيــة وهــي تتحــدث،
ـول إىل مغناطيـ ٍ
طوعــت الــدالالت
وكأهنــا تتحـ ّ
ـس وكل مــن حوهلــا شــذرات حديــد .كيــف َّ
كومــت
العلميــة لرشحهــا خلــف تلــك املنصــة ،كيــف مزجتهــا بأصــول الفلســفة ،وكيــف ّ
صــور الفــن واألدب بــذاك اليــر ،وكأن وراء تشــابك تلــك املواضيــع بدهييــة كونيــة
ـوط خفيـ ٍ
ربطتهــا بخيـ ٍ
ـة مل يلحظهــا أحــدٌ قبلهــا .متــى ُخلقــت تلــك املــرأة التــي فاقتــه ذكاء؟
ـف عــن متابعــة
دفعــه ذلــك للجنــون ،كانــت كل مــا يتمنــاه ،كل يشء مل تكنــه زوجتــه .مل يكـ ّ
ٍ
زميــل
أخبارهــا ،حتــى حانــت لــه فرصــة االقــراب منهــا خــال حفــل عشــاء تكريــم
مشـ ٍ
ـرك .بعــد نقـ ٍ
ـدرب
ـاش دار معهــا -كان قــد اختلقــه مســب ًقا ون ّظــم حمــاوره يف ذهنــه ،وتـ ّ
ـف ،ومقدامــا بــا فظاظـ ٍ
عليــه مــرارا أمــام املــرآة كــي يظهــر ذكيــا بــا تكلـ ٍ
ـة -دعاهــا إىل
ً
ً
ً
الــرب يف غرفتــه ،مســتمدً ا شــجاعته مــن ملســات رؤوس أصابعهــا لطــرف كمــه يف أثنــاء
حديثهــا ،كأهنــا أجنحــة عصافــر صغــرة تربــت عليــه .مل تضطــرب لدعوتــه «الســافرة».
ختيـ َـل وميــض شــعلتني يف عمــق حدقتيهــا الواســعتني .خــال ثـ ٍ
ـوان ،أدارت طرف ســبابتها
ّ
عــى حافــة كأســها ،ابتســمت ابتســام ًة غامض ـ ًة ،ثــم دنــت منــه حتــى تالصــق وجههــا
بوجهــه ،وخصل ـ ٌة مــن شــعرها األشــقر الطويــل متســح كتفــه ،واشــتدّ ت زرقــة عينيهــا،
مهســت يف أذنــه :لــن أكــون جترب ـ ًة عابــر ًة تنســاها بعــد حــن ،ســتذكرين إىل األبــد.

ه ّبــت رائحــة عطرهــا -وهــي هتمــس لــه -ممزوجــة بشــذى اخلمــر يف فمهــا :أريــد ً
أول
أن أرى اســمي موشــو ًما عــى جســدك كــا تغــرس النبتــة يف األرض.
ـة متعرجـ ٍ
ـرح قدي ـ ٍم عــى طــرف رقبتهــا الطويلــة ،ندبـ ٍ
أشــارت إىل أثــر جـ ٍ
ـة بــدت لــه
كثعبـ ٍ
ـان صغـ ٍ
ـرٍ .آه كــم تتغــر الصــور عنــد جتــي املســافة.
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«لــن تتحقــق رغبتــك قبــل أن أرى الوشــم ،ســيكون هــذا رسنــا اخلــاص :».هكــذا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حممــص
خبــز
معتــق عــى كــرة
ٍ
جبــن
مهســت يف أذنــه قبــل أن تفتّــت قطعــة
فرنــي
املــوزع عــى طاولــة البوفيــه ،وقبــل أن َتْــأ كأســها مــر ًة أخــرى
أخذهتــا مــن الطعــام
ّ
بالنبيــذ.

أخــرا أن توافــق عــى االكتفــاء
مل تقبــل بحججــه العديــدة للتنصــل ،لكنــه أقنعهــا
ً
ٍ
بحــروف مقلوبــة بحجــة أن الكتابــة باللغــة العربيــة تبــدأ مــن اليمــن.
بوشــم اســمها
عليــه اآلن أن جيــد حج ـ ًة أخــرى ،عنــد عودتــه إىل بيتــه ،ليــرر لزوجتــه ســبب الوشــم
ِ
عــى ذراعــه،
ــر كلمــة . AINAT
ً
ومــررا ُي َّف ُ
أكانــت االســتخبارات تراقبــه وهــو يف املؤمتــر؟ إهنــم يف كل مـ ٍ
ـكان ،هلــم عيــون وآذان
ســجالت لزيــارات تانيــا الليليــة لغرفتــه يف فنــدق
يف البــاد وخارجهــا ،هــل عندهــم
ٌ
ـر فــوىض الشــكوك مــن رأســه.
بريســتول يف وارســو؟ صحــا مــن رشوده وحــاول َعـ ْ َ
مــرت فــر ٌة مربك ـ ٌة حــن أدرك أن نظــرة الســكرتري ال تــزال ملتصقــة بــه.
ٍ
بصوت ّ
أجش.
«نعم ندرك ،بكل تأكيد» :قال

اجتــه الســكرتري ببــره إىل الركــن األكثــر عتم ـ ًة يف الغرفــة ،حتــى رســا عــى صــورة
املذهــب .كانــت
الرئيــس املعلقــة يف وســط احلائــط البعيــد ،إطارهــا مــن اخلشــب املحفــور ّ
امللونتــن بــاألزرق.
الصــورة باألبيــض واألســود باســتثناء العينــن ّ
قــال« :أنتــم تدركــون ســبب هــذه املحنــة» .ثــم أحنــى كتفيــه ومجــع كل مــا اســتطاع
مــن جهوريـ ٍ
ـة يمكــن لصوتــه الناعــم أن يصدرهــا ليكمــل« :إهنــا املكائــد التــي حتــاك ضــدّ
ٍ
ٍ
رصاع بــن
ـودي،
ٌ
كيــان الوطــن .نحــن اليــوم حماطــون بمؤامــرات كونيــة ،رصاعنــا وجـ ٌ
ـات دخيلـ ٍ
حضــارة الوطــن العريقــة عــى مــر آالف الســنني ،وبــن ثقافـ ٍ
ـة ،ثقافــة الرعــاع
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
الصحراويــة والقبائــل الغازيــة التــي فر َضــت علينــا لعقــود طويلــة ،أطــول بكثــر ممــا
ينبغــي».
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ـوه« :أنتــم »-عندمــا قاطعــه طـ ٌ
ـرق
تــرك تلــك الكلــات تأخــذ مكاهنــا للحظــات ،تفـ ّ
عــى البــاب .دخــل احلاجــب حامـ ً
ـا صينيــة عليهــا ركــوة القهــوة وعــدة كــؤوس ،مرتد ًيــا
ســر ًة ســوداء فضفاضــة بياقــة المعــة مــن نــوع التوكســيدو ،مــن تــركات أحــد املحاربــن
ٍ
ٍ
خرييــة ،ثــم انتهــى بــه املطــاف يف
جلمعيــة
األملــان القدامــى يف احلــرب العامليــة الثانيــة
إحــدى حمـ ّ
ـال البالــة يف ســوق ســاروجة بدمشــق ،إذ اشــراه احلاجــب مــن هنــاك لثمنــه
ٍ
الرخيــص .يلبســه اليــوم فــوق بنطــال عسـ ٍ
ـكري مرق ـعٍ ،ومــكان القــدم اليمنــى فــار ٌغ.
يف قدمــه فــردة نعـ ٍ
ـال بالسـ ٍ
ـتيكي ،وحتــت إبطــه األيمــن عــكازة خشــبية .صــب القهــوة
ٍ
ـؤوس صغـ ٍ
ٍ
ـرة خمصصــة للشــاي عــادةً ،ووزعهــا عــى احلارضيــن ،عكازتــه ختــدش
يف كـ
األرض مصــدر ًة أنينًــا.
تابعــه الســكرتري بنظـ ٍ
ـرت رجلــه
ـرة فضوليــة ،فبــادر مديــر املعهــد إىل القــول« :لقــد بـ ُ
ٍ
متوافــرة حال ًيــا.
إلصابتــه بســبب القصــف األخــر ،واألطــراف االصطناعيــة غــر

إبداعات ونقد أدبي
كثــر ،قــد ينتظــر عــدة ســنوات قبــل أن يــأيت دوره».
املصابــون ٌ

رشــف الســكرتري مــن قهوتــه وقــال« :القيلــك واحــد غــره ».وضــع الــكأس عــى
مهـ ٍ
ـل عــى طاولــة املكتــب مصقولــة الســطح ،وعــاد للنقــر عليــه.

تــدرك القيــادة أن حمنــة الوطــن قــد طالــت .لــذا قــررت أنــه لكــي نخــرج مــن
املؤامــرة التــي حيكــت ضدنــا ،جيــب علينــا أن نمحــو كل أثـ ٍ
ـر لثقافــة التطــرف املقــرون
بالعنــف واالنحطــاط .الثقافــة التــي اعتنقهــا املغــرون بعصــور اجلهــل ،وأســموها
ترا ًثــا .يريــدون أن هيدمــوا قواعــد التطــور والتقــدم التــي أرســاها قائدنــا اخلالــد،
يســتخدمون كل وســائل اإلرهــاب لتحقيــق غايتهــم .ولكننــا ســننترص عليهــم باللــوذ
إىل أصــول حضارتنــا النــرة».
ـاعرا بوجــود خلـ ٍ
حـ ّ
ـل مــا .مــا الصلــة بــن مــا اكتســبه خــال
ـك أســعد ذقنــه شـ ً
ســنوات دراســته اهلندســة الوراثيــة يف معهــد بريغــوف لألبحــاث الوراثية يف موســكو،
وبــن مهمــة اليــوم املتعلقــة بمحاربــة الثقافــة الصحراويــة؟ أيقظتــه لســع ٌة بــارد ٌة
لنســمة هــواء دخلــت عــر النافــذة .تصدعــت أطــراف النافــذة الكئيبــة ،وانكــر
بعــض زجاجهــا بســبب القصــف الــذي حلــق باملعهــد قبــل أســابيع .ســمع أســعد
مديــر املعهــد يعتــذر للســكرتري قائـ ً
ـا« :تســر اإلصالحــات عــى قــدم وســاق ،إال
ٍ
ـص حــاد يف امليزانيــة ».مل ت ِ
أنــه مل تصــل النوافــذ اجلديــدة بعــد لنقـ ٍ
ُظهــر تعبــرات وجــه
ً
منشــغل بمعاينــة املبنــى املجــاور
الســكرتري أي اهتــا ٍم بــا قالــه مديــر املعهــد ،كان
تراصــت طوابقــه املهدمــة فــوق بعضهــا كالكفــن املطــوي ،تتخللهــا
عــر النافــذةّ .
أعمــدة اإلســمنت املس ـ ّلح باحلديــد ،كأهنــا ثآليــل ضخم ـ ٌة ناتئــة مــن باطــن األرض.
ـت الفت ـ ٌة طويل ـ ٌة تتوســطها صــورة الرئيــس وهــو
بــن أطــول عموديــن باقيــن ُع ِّلقـ ْ
ٍ
ـم ،راف ًعــا ذراعــه اليمنــى ،باس ـ ًطا ك ّفــه بتحيــة .قــاش الالفتــة يتمــدد
واقـ ٌ
ـف ،مبتسـ ٌ
ٍ
ـاريس
وينكمــش مــع ه ّبــات الريــاح ،فيظهــر ثــم خيتفــي مــا كُتــب أســفلها بخــط فـ ٍ
لونــه أمحــر« :لــن نركــع».
بخــواء قــال أســعد« :األحــرى بنــا أن نســتنجد بــوزارة الثقافــة واإلعــام ،جيــب أن
نضــع الفتـ ٍ
ـات عريضـ ًة يف كل مـ ٍ
ـكان للتنديــد بـــثقافة اجلهل».
رفع السكرتري كفه« :مل أهني كالمي بعد».

اســتعان هــذه املــرة بذراعيــه ويديــه لدعــم خطابــه ،مــدركًا أن نــرة صوتــه مل تـ ِ
ـف
حاجــة ملح ٍ
ٍ
ــة إىل
بالغــرض وحدهــا ،فقــال« :الالفتــات ال تكفــي .الوطــن اآلن يف
ّ
ـز .رمــز حييــي أصــول حضارتنــا القديمــة وينــر مــن جديـ ٍ
رمـ ٍ
ـد قيمنــا األصيلــة».

«مــن أيــن تــأيت الرمــوز؟» تســاءل مديــر املعهــد يف نفســه ،مل يســتطع تفــادي النظــر
إىل الــرف العلــوي خلــف مكتبــه حيــث قبعــت علبــة فسيفســائية مغلقــة .خبــأ فيهــا
علــم البندرســادلر (النــر األملــاين األســود ذو املنقــار واملخالــب احلمــر) أحــره مــن
الكليــة احلربيــة يف اليبزيــغ حيــث درس أركان العلــوم العســكرية يف أملانيــا الرشقيــة
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حينــذاك .رمــز بلونــن وبألــف داللـ ٍ
ـة ،رمــز إرصار األملــان يف العمــل .بعــد عودتــه إىل
ـا فيــه ،لكنــه وجــد نفســه مكبـ ً
الوطــن وتقلــده إدارة املعهــد أراد أن يفــرض نظا ًمــا مماثـ ً
ـا
ٍ
ٍ
ـرا ضــاع أملــه
بفســاد كالبحــر ينحــر لربهــة بخســة ثــم يطغــى بجــروت موجــه .أخـ ً
حــن كاد أن يفقــد منصبــه عندمــا ختطــى أحــد قــرارات ضابــط األمــن“ :الزم تفهــم
حــدودك وصالحياتــك ،نحــن الذيــن نديــر العمــل هنــا» .هنــره ضابــط األمــن مــن وراء
املكتــب نفســه حيــث جيلــس الســكرتري اآلن (ذلــك ألنــه كان يرفــض اجللــوس يف كــرايس
ٍ
ٍ
طويلــة عــن الوطنيــة والقوميــة والــوالء
بمحــارضة
الضيــوف) .واسرتســل الضابــط
ٍ
ٍ
للقيــادة .هامجــه ٌ
أرق مزم ـ ٌن ثــم انحــر عــن كابــوس متكــرر ،إذ يــرى نفســه يمــي يف
نفـ ٍ
ـق طويـ ٍ
متلمســا خطواتــه يف الظــام؛ كلــا جهــد يف
ـواب حديدي ـ ٌة ثقيل ـ ٌة
ـل تتخللــه أبـ ٌ
ً
ـاد ليجــد نفســه يف ظلمـ ٍ
ـدئ حـ ٍ
ـق البــاب وراءه بصـ ٍ
ـاب ُأ ِ
ـوت صـ ٍ
فتــح بـ ٍ
ـة أحلــك .وكلام
غلـ َ
ٍ
ٍ
حــاول إضــاءة طريقــه بعــود ثقـ ٍ
ـاب وجــد اجلــدران حولــه ترتــج وســط هالــة ضعيفــة مــن
الضــوء ،ملطخــة باألقــوال البيانيــة اخلطابيــة والفتــات صــور القــادة بثياهبــم العســكرية،
ـرج ،وجــد النفــق ممتــدً ا بــا هنايـ ٍ
ونظاراهتــم الشمســية .وكلــا تقــدم باح ًثــا عــن خمـ ٍ
ـة .يف
ـة أيقظــه احللــم خم ّل ًفــا يف نفســه ركامــا مــن الشــعور بالعجــز ،تــاركًا إيــاه يف حالــةٍ
كل ليلـ ٍ
ً
مــن اليــأس .متاهــت الظلمــة أمامــه وكأنــه بــن نــو ٍم ويقظـ ٍ
ـة ،ليســمع نفســه يقــول« :رمــز
حضارتنــا القديمــة هــو الرئيــس القائــد».

ـح ،هــو
«ال»! أجــاب الســكرتري رسي ًعــا ،لكنــه اســتدرك« :أقصــد نعــم ،هــذا صحيـ ٌ
الرمــز .لكــن ،انظــر ،علينــا هنــا أن نــدرك حجــم املهــات امللقــاة عــى عاتقــه و(…).
رمــزا للحــارض وعنوانًــا
و( )….ومــدى تعقيدهــا .ال يمكــن للرئيــس أن يكــون
ً
للمســتقبل ،وأن يكــون داللــ ًة تارخييــ ًة يف الوقــت نفســه ،أقصــد ،يمكــن لــه بالطبــع،
ولكــن غــر ممكــن ،هــل تفهمنــي؟ أعنــي إذا أردنــا املقاربــة ،فهــو كعمــود اإلســمنت
املســلح يف املبنــى :إنــه املركــز .حتــى لــو هتــدم كل مــا حولــه ،يبقــى ،يبقــى قائـ ًـا .هلــذا
وخمتلســا نظــر ًة رسيع ـ ًة عــر النافــذة) «هــو
عرضــا،
( »)....مســتعينًا بذراعيــه املمددتــن ً
ً
ٍ
ٍ
ال يســتطيع أن يكــون يف أرجــاء املبنــى كلهــا يف وقــت واحــد ،وإال ،وإال هتــدّ م املبنــى عــى
مــن فيــه ،هــل تفهمنــي؟»
مــن موقعــه يف الكــريس املقابــل للنافــذة قــال املديــر« :أفهمــك» وحــدّ ق يف رشوخ
بالطــات األرض خشــية أن تقــع عينــاه عــى بقايــا املبنــى املجــاور .أضــاف أول مــا خطــر
لــه« :جيــب أن نغــر مناهــج التدريــس ،أن نمحــو آثــار ثقافــة اجلهــل».
اعتــدل الســكرتري يف جلســته عــى الكــريس العريــض ناقـ ًـرا عــروق صدغــه بســبابته
قيــا جديــد ًة يتطلــب وقتًــا
بــدل نقــر ســطح املكتــب ،وقــال« :تعليــم اجليــل الناشــئ ً
بقلــب نابــضٍ،
ٍ
ً
رمــز
رمــز
آين
تارخيــيٌ .
ومبــارش .مــا نحتــاج إليــه اآلن ٌ
ٌ
ٌ
طويــا .اخلطــر ٌ
يمــي ،يتكلــم ،ينطــق ،يلمــس ،قــدو ٌة حيــة تعيــد لنــا جمدنــا املــايض».
أراد أســعد البــوح بــا يمــأ صــدره ،وقــول إن مــن قــادوا الوطــن مــدة نصف قـ ٍ
ـرن هم

أنفســهم الذيــن نــروا القيــم املســتحكمة اآلن ،لكنــه توانــى .ليــس فقــط ألنــه أذكــى مــن
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أن خيــر الســكرتري بحـ ٍ
ـال يدركهــا الســكرتري جيــدً ا ،بــل ألنــه ال تــزال ســطوة الشــخص
التارخيــي احلــي الناطــق امللمــوس متعمقــة يف نفســه ،مــذ أهلبــت خميلتــه أيــام صبــاه.
يف عطلــة اجلمعــة كان يقطــع الســفح مــن قريتــه مــع والــده ،يعــر البســاتني املزروعــة
ٍ
بصمــت يف أخاديــد األرض املحروثــة
بأشــجار اخلــوخ والرمــان ،كان والــده يمــي
بينــا يقفــز هــو عــى الصخــور املبعثــرة ،حتــى يرتقيــا تل ـ ًة جــرداء إىل مقــام قــر الــويل
القابــع فوقهــا .هنــاك خيلــع والــده قبعــة الكاوبــوي الســوداء وخيــرج منهــا حزمــة رشائــط
قامشــية .والقبعــة مهــدا ٌة مــن ابــن أخيــه الــذي هاجــر يف سـ ٍ
ـن صغــرة إىل األرجنتــن،
ثــم زارهــم بعــد سـ ٍ
ـنوات طويلــة برفقــة زوجتــه األرجنتينيــة ذات الســاقني الطويلتــن.
أصبحــت قبعــة الكاوبــوي الســوداء عالمــة والــده املســجلة واش ـتُهر هبــا ،بينــا أمســت
ســرة األرجنتينيــة عــى لســان نســاء القريــة لسـ ٍ
ـنوات .يف املقــام ،يتأمــل والــده يف إغامءتــه
ٍ
بخيــوط مــن الغبــار املرتاكــم .يربــط بيديــه
الســاكنة والضــوء حولــه يمتــد وينحــر
املوســومتني رشائــط القــاش عــى قضبــان احلديــد املحاطــة بالقــر الــذي يتوســط غرفــة
املقــام .رشائــط بألــف لـ ٍ
ـوات
ـون ،بعضهــا طويــل وأخــرى قصــرة ،عليهــا أدعي ـ ٌة وصلـ ٌ
وطلبــات أفــراد القريــة .وحــن ســأل أبــاه كيــف ســيقرأ الــويل هــذه الطلبــات ،أجابــه
ـي لكنــه يف نــو ٍم طويـ ٍ
ـل ،يســتيقظ كل يــوم مجعــة بعــد غيــاب
أن الــويل ليــس مي ًتــا ،هــو حـ ٌ
الشــمس ،يســمع الصلــوات وجييــب الدعــوات.
ـط يف نــو ٍم عميـ ٍ
هــل الرمــز املتكلــم الناطــق املنشــود مثــل ذلــك الــويل؟ رجــل يغـ ّ
ـق
ثــم يســتيقظ بعــد غــروب الشــمس؟ هــل هنــاك أثــر رضيـ ٍ
ـح مــا حتــت أنقــاض مبــاين
املعهــد املهدمــة ،أو بقايــا قـ ٍ
ـر بقضبــان حديديــة وأرشطــة ملونــة ،أو بقايــا قبعــة كاوبــوي
ســوداء؟
تابــع الســكرتري كالمــه مشــرا إىل عــاء وأســعد« :اســمحا يل بطــرح سـ ٍ
ـؤال عليكــا
ً
متخصصــن باهلندســة الوراثيــة مــن أفضــل اجلامعــات األمريكيــة».
كونكــا
َ
خترجت يف روسيا».
أسعد« :أنا ّ

عــى الرغــم مــن أن أســعد أكثــر شــهر ًة ونشــا ًطا مــن عــاء ،إال أن عــاء حيظــى
كمتخــر ٍج يف جامعـ ٍ
ـة أمريكيــة ،باحــرا ٍم أكثــر يف املعهــد .وعــى الرغــم مــن شــعور عــاء
ّ
بالفــرح لتقديــره وتر ّقيــه ،ال يطيــب لــه أن ُيـ َـرم زميلــه ممــا يســتحقه ،لكنــه مل حيــاول فعــل
ٍ
يشء لتغيــر الوضــع ،ملق ًيــا اللــوم كلــه عــى اإلدارة .قــال ألســعد مــرةً« :لــو أين أســتطيع
إلغــاء هــذه البريوقراطيــة العفنــة لفعلــت ،ولكــن ليــس باليــد حيلــة».

ملو ًحــا بيــده« :نعــم ،نعــم ،خريــج مــن عنــد حلفائنــا
تراجــع الســكرتري يف مقعــده ّ
الــروس ،إهنــم يف ذروة التقــدم العلمــي .لكــن ،اآلن دعــاين أعــود لســؤالكام :لــو أن
لدينــا احلمــض النــووي لكائــن عــاش منــذ آالف الســنني ،هــل يســتطيع العلــم احلديــث
استنســاخه بتقنياتــه املتطــورة؟ أمل يستنســخ العلــاء خرو ًفــا يف نيوزيلنــدا؟»
أسعد« :يف سكوتلندا».
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الســكرتري« :ال هيــم أيــن .املهــم أن اخلــروف قــد استنســخ بنجـ ٍ
ـاح وعــاش ،يمكــن إ ًذا
استنســاخ كائـ ٍ
ـن عنــد توافــر احلمــض النــووي ،صحيــح؟»

أســعد« :إذا كنــت تقصــد مــا حصــل يف الفيلــم األمريكــي اجلوراســيك بــارك ،نعــم
يمكــن ذلــك نظر ًيــا( ».قــال ذلــك مشــد ًدا عــى كلمــة «األمريكــي»)
السكرتري« :لكن االستنساخ تم عمل ًيا يف إيرلندا ،أليس كذلك؟»
أسعد« :سكوتلندا».

رضب السكرتري املكتب بقبضته« :ال هيم .أريد إجابة عن السؤال».

كمــن يطلــب اإلذن بالــكالم نياب ـ ًة عــن اجلميــع ،أمــال عــاء برأســه ألســعد وملديــر
املعهــد ،ضــم ك ّفيــه ،ثــم قــال:

ـر يف هــذا املجــال ،لكــن علــم االستنســاخ مــا زال جتريب ًيــا وحمــدو ًدا يف
هنــاك تطـ ٌ
ـور كبـ ٌ
نطــاق ضيــق جتريبــي .عوامــل كثــرة جيــب أن تؤخــذ يف احلســبان .األمــر معقــدٌ  ».قاطعــه
الســكرتري وال تــزال كفــه مقبوضـ ًة« :معقــد… عوامــل… مثــل مــاذا؟»

عــاء« :عوامــل تتعلــق بصعوبــة اســتخراج احلمــض النــووي ثــم إعــادة تركيبــه،
ـب يف أصغــر جـ ٍ
ـط منــه .أي فجـ ٍ
هنــاك مئــات آالف اجلينــات يف كل رشيـ ٍ
ـوة أو عطـ ٍ
ـزء منهــا
ـرا يف الكائــن
قــد يســبب الفشــل .أو ،حتــى يف حــال النجــاح ،قــد يســبب تشـ ً
ـوها خطـ ً
املستنســخ».
متلمل السكرتري يف جلسته وعاد للنقر الرتيب عىل سطح املكتب.

ٍ
ٍ
معــزول
خمــر
أمــور تقنيــ ٌة عديــدةٌ ،فهنــاك حاجــ ٌة إىل
تابــع عــاء كالمــه« :وهنــاك
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
وآالت خمربيــة حديثــة ،وجمموعــة معاونــن يملكــون خــر ًة عاليـ ًة يف
كل ًيــا عــن التلــوث،
ـارات أخالقيـ ٌة».
أيضــا اعتبـ ٌ
أســاليب وتقنيــات العمــل املخــري احلديــث ...إلــخ ،هنــاك ً
قاطعــه الســكرتري بحركـ ٍ
ـة مــن يــده وكأنــه يبعــد بعوض ـ ًة طنــت يف أذنــه« :دعــك مــن

االعتبــارات األخالقيــة ،ســؤايل عــن اإلمكانيــة العمليــة .حتديــدً ا ،لــو أن هناك قطعــة عظ ٍم
مــن كائـ ٍ
ـن عــاش منــذ أربعــة آالف ســنة وأردنــا إعادتــه إىل احليــاة ،ســيمكننا اســتخالص
ـخة حيـ ٍ
محضــه النــووي مــن العظــم وتكويــن نسـ ٍ
ـة عنــه ،أليــس كذلــك؟»
ـث عــى التوتــر ،قطعــه أســعد كمــن يقطــع رشي ًطــا كهربائ ًيــا بمقـ ٍ
ـت باعـ ٌ
ـص
ســاد صمـ ٌ
ٍ
حديـ ٍ
ـب جــدً ا» .وأكمــل« :أعتقــد—» .قاطعــه الســكرتري بامتعــاض« :تعتقــد
ـدي« :صعـ ٌ
ٍ
ٍ
ٌ
حاصــل عــى شــهادة علميــة يف الطــب.
مــاذا؟ عليكــم أن تتذكــروا أن الرئيــس نفســه
أيضــا يف دول الغــرب مثلكــم مجي ًعــا ،وهــو يعــرف أيــن وصلــت تقنيــات
وأنــه اختــص ً
العلــم… مــا هــو ممكــن… ومــا هــو غــر ممكــن».
أسعد« :أنا خريج روسيا».

احتقــن وجــه الســكرتري وارتعشــت شــفته العليــا رعشــة خفيفــة ،جتاهــل أســعد
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والتقــط الفتــة املكتــب اخلشــبية املحفــور عليهــا اســم مديــر املعهــد ،تفحصهــا ،ثــم رفــع
نظــره وقــال بحــز ٍم كمــن يتنفــس مــن بــن أســنانه« :املهمــة ليســت طل ًبــا ،إهنــا أمــر مــن
ـري ويتعلــق بأمــن الوطــن ،شــأن
الرئيــس نفســه ،ال جمــال لألخــذ والــرد .الشــأن مصـ ٌ
ـاة أو مـ ٍ
حيـ ٍ
ـوت».

ّ
قصــر ،أعلــن بعــده بلهجــة آمــرة« :يف إحــدى عمليــات التنقيــب يف
صمــت
حــل
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
جــرف هنـ ٍ
ـر جــاف قــرب تــل اجلهميــةَ ،ع َثـ َـر منقبــون عــى قطعــة عظميــة لكائـ ٍ
ـن تارخيـ ٍ
ـي
دور أســاس يف تكويــن حضارتنــا .ونحــن نريــد منكــم ،بالرسعــة القصــوى ،استنســاخ
لــه ٌ
ذلــك الكائــن وإعادتــه إىل احليــاة بلحمــه ودمــه .مفهــوم؟»

ـص األوكســجني مــن اجلــو
ـع القنبلــة .وكــا ُي ْم َتـ ُ
وقــع هــذا الــكالم عــى اجلميــع َو ْقـ َ
ٍ
إثــر اشــتعال القنبلــة ،شــعر اجلميــع بضيــق يف الصــدر وكأن اهلــواء ُأفــر َغ مــن رئاهتــم.
الشــعور نفســه الــذي لفحهــم يف عقــب اهلجــوم الصاروخــي الــذي أصــاب املعهــد منــذ
أســابيع ،ال ينقصــه ســوى أصــوات االنفجــارات املدويــة ،وغيمــة الــراب األصفــر التــي
عمــت األعــن وأزكمــت األنــوف.

قــال الســكرتري ونظــرة عينيــه كالرمــح املصــوب جتــاه مديــر املعهــد« :كتيبــة احلراســة
التــي رافقتنــي ســتبقى هنــا يف املعهــد لضــان ســامة العينــة العظميــة وتوفــر األمــن
املهندســن ّ
كل مــا حيتاجــان إليــه مــن خمابــر للعمــل ،مــن
للعاملــن .مهمتــك أن تــزود
َ
ٍ
ٍ
أدوات ،ومــواد ،وخــراء مســاعدين ،أي يشء يطلبانــه ،بــا أي تقصــر .ألهنــا ســيقيامن
يف املعهــد حتــى انتهــاء املهمــة ،عليــك توفــر الطعــام ومـ ٍ
ـكان مريـ ٍ
ـح للنــوم .وحلاميــة هــذه
أي منكــم االتصــال خــارج نطــاق املعهــد إال بـ ٍ
املهمــة وصيانــة رسيتهــا ،يمنــع عــى ٍ
ـإذن،
وللــرورة القصــوى».
تــرك الســكرتري الالفتــة تســقط عــى ســطح املكتــب ،مقلوب ـ ًة ،ووقــف معلنًــا انتهــاء
االجتــاع.

ســأل مديــر املعهــد بصــوت مســتكني« :هــل لنــا أن نعــرف مــن هــو هــذا الكائــن
مصــدر عينــة العظــم؟»
«جلجامش» :قال السكرتري.

***********
ـري
ـاح حريـ ٌ
مالــت الشــمس ،واصفـ ّـر لــون الســاء للحظــات ثــم امحـ ّـرت ،وكأهنــا وشـ ٌ
مل ّطـ ٌ
ـخ بالــدم .انعكــس لــون الســاء عــى نوافــذ األبنيــة وزجــاج الســيارات لتبــدو كأهنــا
كتــل مجـ ٍ
ـر صغــرة مشــتعلة بــن الرمــاد .عندمــا وصــل جلجامــش إىل ســاحة الروضــة
ٍ
عــر شــارع زهــر بــن أيب ســلمى ،وقــف عــدة ثــوان متأمـ ً
ـا جبــل قاســيون .حلــق رسب
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محــا ٍم فوقــه ،فرفــع عينيــه نحوهــا ليلحــظ ألــق الســاء ،قــال« :لــون الــازورد ،تلــك
نبــوءة أوتنابشــيم».

ّ
متشــى يف شــارع أيب جعفــر املنصــور بعكــس اجتــاه الريــح .تــاركًا يف الشــوارع امللتويــة
خلفــه جثــث املــارة وعنــارص األمــن هامــد ًة معلق ـ ًة بصمــت عــى األشــجار ،حدقــات
ـاف مــن الرعــب ،حتيــط هبــا العربــات املقلوبــة واألســلحة الرشاشــة املفتتــة
عيوهنــا أطيـ ٌ
وكأهنــا مصنوع ـ ٌة مــن البســكويت.
يتنحــى يف زاويــة تبعــدُ مئتــي ٍ
مــر عــن الســاحة كانــت كوليــت خــوري
يف
مقهــى ّ
ً
جتلــس مرخيــة البــدن عــى كرســيها قــرب الواجهــة الزجاجيــة التــي خيرتقهــا لــون الســاء
ـيء جانبــا مــن وجههــا وهــي تتلمــس بيـ ٍ
ِ
ـد ياقــة معطــف الكشــمري أصفــر
القرمــزي ل ُيـ ُ ً
ـف بســبابة يدهــا األخــرى خصلـ ًة مــن شــعرها املصبــوغ
اللــون كأهنــا تداعــب قطـ ًة ،وتلـ ّ
باألســود لتضعهــا وراء أذهنــا .عــى الكــريس املقابــل جلــس زكريــا تامــر يلعــب بسلســلة
مفاتيحــه كمــن يلعــب باليويــو .زفــرت وهــي ترمــق ســاعة الرولكــس يف معصمهــا:
«تأخــر مــر ًة أخــرى!»
رد زكريا« :ال بد أنه مشغول بربط وشاحه».

ٍ
ٍ
وقميــص مــن اجلينــز ،وحــزا ٍم
ببنطــال
مقارنــ ًة بمظهــر كوليــت بــدا لباســه عاد ًيــا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثقيــل بســاق عاليــة كالــذي يرتديــه العــال.
وحــذاء
عريــض مــن اجللــد األســود،
ٍ
وشاح؟»
قالت كوليت ضاحك ًة« :ال قيمة للمثقف السوري من دون

زكريا« :سيختنق هبا ذات يو ٍم ،أو سينتحر خن ًقا إن مل ُيمنَح جائزة نوبل».

ـاحا ،وليــس الوحيــد الســاعي وراء
كوليــت :أدونيــس ليــس الوحيــد الــذي يضــع وشـ ً
نوبــل .حــل عــن ســاه( .ســمعت خشخشــة حزمــة مفاتيحــه) ســألته :مــا هــذا؟»
زكريا« :عالقة مفاتيح َصنَعتُها منذ زمن».

كوليت« :أووه ،porte-clès ،شكلها غريب».
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ضــوء
متأمــا اخــراق
حديــدي :قــال زكريــا
قفــص
«ألهنــا كــر ٌة زجاجيــ ٌة داخــل
ٍ
خفيــف مــن املــكان الكــرة الزجاجيــة يف ســجنها.
«واملفاتيح قديم ٌة ،كأهنا من زمن العثامنيني» :قالت كوليت.

«هــا قــد وصــل أدونيــس» :رد زكريــا ملتف ًتــا نحــو أدونيــس الداخــل مــن بــاب املقهى،
وشــاحه األمحــر الطويــل ،فوقــه ســر ٌة كحليـ ٌة مــن قــاش الكــوردروي اإلنكليــزي .بــدا
شــعره الفــي الطويــل كاهلالــة املشــعة التــي تزيــن رؤوس القدّ يســن يف األيقونــات.
اقــرب ببـ ٍ
ـطء فبــادر زكريــا بســؤاله« :يف أخبــار مــن ســتوكهومل؟»

أجــاب أدونيــس« :ســمعت أهنــم ســيمنحون جائــزة نوبــل ألحــد ك ّتــاب جملــة أســامة
املغموريــن».
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زكريــا« :مديــر حتريــر جملــة أســامة لــو ســمحت .ختيــل أن وزارة اإلعــام عينتنــي
وشــاحا حــول عنقــي».
مديــرا عــى الرغــم مــن أين ال أضــع
ً
ً
ٍ
أطفال مغمورة؟»
أدونيس« :ما عالقة الوشاح بإدارة جملة
« تظن كوليت أهنا نموذج املثقف السوري».

ّ
وتدخلــت« :زكريــا حيــب املــزاح .ليــش
كفــت كوليــت عــن مداعبــة قبــة معطفهــا،
تأخــرت؟»
ر ّد أدونيس« :أزمة البنزين ،ما يف تكايس».

كوليت« :ال جديد».

مغلق ،ال أدري ملاذا».
أضاف أدونيس« :والطريق الرئيس ٌ

سأل زكريا« :احلواجز األمنية؟»

أجــاب أدونيــس« :أخــرين ســائق التكــي بوجــود أنـ ٍ
ـاس مذبوحــن يف أماكــن متفرقــة
مــن املدينــة ،ومعلقــن عــى األشــجار».
غريب جدً ا ،يا ساتر!»
رفع زكريا يديه وقال« :عىل األشجار،
ٌ

ـب هــذه األيــام .املهــم أنــك وصلــت (أشــارت للنــادل):
قالــت كوليــت« :ال يشء غريـ ٌ
ريناس!
موزعــة
ـازا األثــاث مــن مقاعــد وأرائــك وثــرة ّ
عــر رينــاس هبــو املقهــى الواســع جمتـ ً
ٍ
نمــط حياكــي مفروشــات املقاهــي األمريكيــة احلديثــة .انعكســت صورتــه عــى
وفــق
الواجهــة الزجاجيــة الكبــرة املطلــة عــى جبــل قاســيون ،فبــدا وكأنــه خيــرج مــن عمــق
اجلبــل ببدلتــه الســوداء وشــعره الالمــع املــردود للخلــف ،بــدا أقــرب إىل مغ ـن يف نـ ٍ
ـاد
ٍّ
ليـ ٍ
ـي.

وقــال« :دوبــل إسربيســو ســادة لألســتاذ أدونيــس ،زهــورات مــع العســل للســت
كوليــت ،وشــاي ثقيــل ســكر زيــادة لألســتاذ زكريــا؟»
«براڤو» :قالت كوليت.

حض الط ّباخ قال ًبا ًتوا».
سأهلم ريناس« :ما رأيكم بقطع كيك؟ ّ

شكرا».
أجابت كوليت« :الً ،

فسأل ريناس جمد ًدا« :أمتنى أن يكون املقهى قد قارب مستوى توقعاتكم؟»

أجابت كوليت« :اإلطاللة عىل جبل قاسيون رائعة».
«وأجواؤه حداث ّية ،متى افتُتِح؟» :سأل زكريا
«منــذ مخســة أســابيع» :أجــاب رينــاس ،ثــم مهــس « :يف اليــوم الــذي ُق ِصــف معهــد
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البحــوث يف منطقــة بــرزة».

زكريا« :البد أنه ك ّلف ثرو ًة هائلة ،قصدي يف هذه املنطقة من املدينة».

ـري جــدً ا ،هــو الــذي اســتورد كل مولــدات الكهربــاء إىل ســوريا
رينــاس« :صاحبــه ثـ ٌ
منــذ بــدء األزمــة».

«أنــار بيــوت النــاس باملو ّلــدات ،واآلن يريــد إنــارة عقوهلــم هبــذه!» :قــال زكريــا ذلــك
ٍ
ولغــات
كتــب بالعربيــ ٌة
مشــرا إىل الرفــوف املنتــرة يف املقهــى ،وقــد وضعــت عليهــا
ٌ
ً
ٍ
ـات صغــرةٌ ،ومتاثيــل آهلـ ٍ
ـة قديمــة ،موضوعــة كدعامــات
أيضــا منحوتـ ٌ
أخــرى .وعليهــا ً
بينهــا ،وكأن الكتــب املرتبــة يف حاجــة إىل عنايـ ٍ
ـة إهليــة لكــي تبقــى قائمــة.

أيضــا يف جــذب فنانــن وكتّا ًبــا ،معــارض فنيــة ،حفــات توقيــع
«يرغــب املالــك ً
الكتــب ،وأشــياء مــن هــذا القبيــل» :قــال رينــاس.
«ليش بقي فنانني أو أدباء بالبلد؟» :قالت كوليت ،وتأوهت.

اغتنــم رينــاس الفرصــة ،وقــال« :ســت كوليــت ،باملناســبة ،إذا مــا يف إزعــاج ،ممكــن أن
تقرئــي قصيــدة شــعر مــن كتابتــي ،تعطينــي رأيــك فيهــا؟»
ردت كوليت« :ما يف مشكلة».

أخــرج رينــاس ورقــة مطويـ ًة مــن جيــب ســرته وأعطاهــا لكوليــت .أخرجــت والعــة
ذهبيــة اللــون ،فتحــت الورقــة وبــدأت بالقــراءة ،ثــم أشــعلت ســيجارة دهنيــل ومــأت
ٍ
للحظــة ،ثــم حررتــه .ذهــب رينــاس إىل حجــرة حتضــر
صدرهــا بالدخــان ،حبســته
املرشوبــات ،وعــاد حيمــل «صينيــة» معدنيــة .وزع املرشوبــات ثــم وضــع منفضــة ســجائر
زجاجيــة أمــام كوليــت ،وأبطــأ مكوثــه حــول الطاولــة لعــدة ثـ ٍ
ـوان .قالــت لــه وهــي مــا
تــزال تلعــب بوالعتهــا ،تشــعلها ثــم تطفئهــا« :أســلوبك مقبــول ولغتــك جيــدة لكنــي ال
أحتمــس للقــراءة».
أحــس بعواطفــك ،ومل ّ
قال ريناس« :أنا —»
كوليت« :ومل أفهم غرضك من القصيدة ،كأنك تدور يف حلقات ومربعات».

حك زكريا رأسه« :يدور يف مربعات؟»

ٍ
ـخاص يرتــدون
اختلــس رينــاس النظــر إىل الطاولــة املجــاورة حيــث جلــس أربعــة أشـ
ٍ
ـدالت رســمي ًة غامقـ ًة ،وقــال« :ســت كوليــت ،أنــت أدرى بــا…»
بـ
ٍ
ـب ليقلــب الســفينة ،ال الســفينة يف
قــرأت كوليــت عبــارات مكتوبــة« :الزمــن العنيــد هيـ ّ
بحـ ٍ
ـر وال الزمــن لــه جســدٌ » .مــا معنــى هــذه الطالســم؟

متتــم رينــاس« :لكــن… أممممــم… ســت كوليــت… كيــف يمكــن التعبــر هــذه
األيــام؟»
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شاعرا ً
أصل».
كوليت« :كيف يمكن التعبري؟ من يسأل ذلك ليس
ً

إبداعات ونقد أدبي
قال ريناس« :شكرا عىل أي ٍ
حال .مشى إىل احلجرة اخللفية ،مطأطأ الرأس».
ً

نفخت كوليت دخان سيجارهتا وقالت« :خسارة شباب هذه األيام».
سأهلا أدونيس« :مل قسوت عليه؟»
أجابت« :ال أرغب يف خداعه».

أدونيس« :ربام ال يمكنه التعبري الرصيح .هل تلومينه؟»

ولف ودوران».
ألغاز ٌ
كوليت« :ولكن ليس يف شعره أي فكرة ،فقط ٌ

أدونيس« :ليس الشعر كالنصوص الالهوتية .ال يمكن تكبيله بالفكرة أو املنطق».
كوليت« :والشعر ليس عدم ًيا وجود ًيا ،جيب أن تكون له ثوابت».

أدونيــس« :عــى الشــاعر أن حيــرر النــص مــن الثابــت .يف الواقــع ،جيــب أن يرفــض
األديــب اجليــد الثابــت كل ًيــا».

أشــار زكريــا لرينــاس أن حيــر مزيــدً ا مــن الســكر ،قائـ ً
ـا« :أتوافــق مــع وجهــة نظــر
ٍ
ألدب مل يمتــزج بصدقيــة العــرق والدم».
كوليــت .عــى األدب أن يكــون واقع ًيــا .ال قيمــة

ـوى أدونيــس جلســته يف كرســيه كــي يــرى جــز ًءا أكــر مــن جبــل
«العــرق والــدم!» سـ ّ
قاســيون .يف مـ ٍ
ـكان مــا هنــاك تقبــع مغــارة الــدم حيــث قتــل قابيــل أخــاه هابيــل .قلــب
ٍ
جبــل آخــر ترقــد يف ســفحه ضيعــة قصابــن حيــث نشــأ،
بــره بصــرة قادتــه نحــو
ـر ملي ًئــا بأشــجار الفاكهــة وكــروم العنــب .يف
ليــس كجبــل قاســيون األجــرد ،كان أخـ َ
دروســا يف اللغــة العربيــة والقــرآن والكتــب الدينيــة
أيــام الصيــف الصافيــة وبعــد تلقيــه
ً
األخــرى مــن شــيخ الضيعــة ،كان خيتــي بنفســه مســتندً ا إىل جــدار رضيــح الصــويف ،ينهــل
مــن كتــب أســاطري حضــارات بــاد الرافديــن وســوريا ،مــن فلســفات اإلغريــق ،مــن
الكتابــات الصوفيــة ،ومــن علــم الــكالم .يســتنبطنها كــا يســتبطن النهــر رقائــق اجلــداول
التــي تصــب فيــه ،ثــم متــرج يف البحــر األزرق البعيــد .يرمقــه ويــرى اإلهلــة عشــتار،
جوهــرة الكتــب ،تضطجــع عــى ســطح املــاء ،تشــر إليــه ،تلهمــه الشــعر .عندمــا قــرأ
شــيخه أوىل حماوالتــه الشــعرية قــال لــه « :ســتكون ذات يــو ٍم متن ِّبــي عــرك».
«العــرق والــدم!» كــم هــي عبــار ٌة وحشــي ٌة يف مقابــل النقــاء الــذي َع ِر َفــ ُه وألِ َفــ ُه يف
عزلــة قريــة قصابــن .اســتيقظ مــن غفوتــه ،وقــال« :حتــى يبــدع األديــب ينبغــي لــه أن
يعــي الزمــن كحركــة تغيـ ٍ
ـر ،أن حيــرر النــص مــن املــكان ،أن حيولــه —»
«هــراء» :قــال زكريــا ،مشــرا إىل جمموعــة كتــب عــى ٍ
رف جمـ ٍ
ـاور« :امســك أي كتــاب،
ً
اقــرأه ،مــاذا تــرى؟ قيمــة الكتــاب يف طرحــه الواقعــي ،يف ســوية بنيتــه األدبيــة ،يف رصيــح
لغته » .
ٍ
لكتــاب خيلــو مــن اجلدليــة والتناقــض»:
«معظــم هــذه الكتــب زبالــة ،ال قيمــة
ٍ
قــال أدونيــس متتب ًعــا بنظــره امللعقــة يف يــد زكريــا وهــي ُتـ َّـرك بتوتــر ملعقتــي الســكر
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اإلضافيتــن ،ثــم أردف« :عكــس قصــص األطفــال الســخيفة التــي تكتبهــا أنــت».
زكريا« :ليتك تدري أن كتابة قصص األطفال أعقد من فلسفتك األفالطونية».
أدونيس« :أحتدث عن الكتب اجلادة».

زكريا« :اجلدية يف اجتناب اللغو والغموض».
أدونيس« :هذا يصح يف قصص األطفال».

زكريا« :لو أولينا اهتام ًما كاف ًيا بأدب الطفل ملا كنا اآلن عىل هذه احلال؟»

رجتهام كوليت« :بال ما تتخانقوا من جديد».

احتج زكريا« :رصعنا بالثابت واملتحول تبعه ،كأنه —»
قاطعتــه كوليــت ،وعــى وجههــا ابتســامة مكـ ٍ
ـت ومتحـ ٌ
ـول؟ الــيء الوحيــد
ـر« :ثابـ ٌ
ـول يف عالقــايت مــع الرجــال ،بــن كل رجـ ٍ
ـل وآخــر».
الثابــت يف حيــايت هــو التحـ ّ
رد زكريا ضاحكًا« :يا حرسيت! راح نصري يف التسعينات ومل حين دوري بعد».

كوليت« :لست من جييل».
زكريا« :أي جيل؟»

كوليــت« :اجليــل الــذي شــهد االســتقالل ،ثــم االنقالبــات والنكبــة والنكســة واآلن
هــذه احلــرب ».ثــم ضغطــت عــى النصــف املتبقــي مــن ســيجارهتا يف املنفضــة.
ِ
«نسيت التوريث ،أو الورثة لكي ينسجم السجع مع النكبة والنكسة».
زكريا:
خيارا آخر».
كوليت« :ال تلمني .مل يكن نمتلك ً

زكريا :رحم اهلل جدك ،لو عاش هذه األيام لركض هار ًبا إىل عتمة قربه».

كوليت« :كانت أيامه خمتلفة».

زكريا« :هو وأقرانه كانوا املختلفني».

ردد أدونيس ما قالته كوليت« :اختلف الزمن».
«اختلف الناس» :انتفض زكريا ً
قائل.

ٍ
كــورت
فتحــت كوليــت حقيبتهــا الرببــري ،أخرجــت أمحــر شــفاه ومــرآ ًة صغــرةًّ ،
فمهــا وهــي تصلــح محــرة شــفتيها ،وقالــت« :كنّــا يف جملــس الشــعب هنتــم بأحــوال
النــاس ،لكــن الوضــع اآلن—»
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«مــاذا عــن الوضــع اآلن… أيــن الثوابــت؟ مــاذا حـ ّـل هبــا؟» :رد زكريــا مراق ًبــا املــرآة يف
ـاحة عامتـ ٍ
يــد كوليــت ،تعكــس الضــوء عــى مسـ ٍ
ـة مــن ســقف املقهى.
مــن خــال النافــذة ،عــى الرصيــف املقابــل ،تبــدو أرجــل راكضــة يف اجتاهـ ٍ
ـات خمتلفــة،

إبداعات ونقد أدبي
أصحاهبــا متعبــون وآخــرون يتســكعون .عــدة طالبـ ٍ
ـات عــى الرصيــف املقابــل بمعاطفهن
الزرقــاء الطويلــة وحجاباهتــن البيضــاء ،يرسعــن اخلطــو مرتاصــات كأهنــن جنديات.
قال أدونيس« :أرى أن الثابت الوحيد هو ثبات الرجعية والتخلف».

تفحــص وجههــا يف املــرآة« :حاولنــا أن نصــدر
رمقــت كوليــت الطالبــات ،ثــم تابعــت ُّ
قانو ًنــا يف جملــس الشــعب يمنــع احلجــاب يف املــدارس ،كــا فعلــت فرنســا—».
مال زكريا نحوها وقال« :هل متزحني؟»
ٍ
برفض قاط ٍع من وزارة األوقاف».
أجابت« :ال واهلل جد .قوبل
«ومن أين تستمد الوزارة سلطتها؟» :سأل زكريا.

ردت كوليــت :مــن— ،حــن ارتفعــت األصــوات يف الشــارع .تدافــع املــارة وبــدأت
ٍ
حراســة أمرهــن
جمموعــة مــن النســاء املحجبــات بالركــض وكأن عري ًفــا يف كتيبــة
باهلرولــة».

الح مــن زاويــة الشــارع املقابــل رجـ ٌـل عمـ ٌ
ـاق يــكاد يلمــس برأســه خطــوط الكهربــاء
ٍ
ـى ثقيلة حتــى حــاذى واجهــة املقهــى الزجاجية.
املمتــدة مــا بــن األعمــدة ،واقــرب بخطـ ً
ألصــق وجهــه بالزجــاج ،وحــدق النظــر يف طاولــة األدباء.
ٍ
ٍ
مضطربة صامتة.
نظرات
تبادل الثالثة

قطــع أدونيــس الصمــت قائـ ً
ـا« :ال بــد أنــه ممثـ ٌـل يف فيلــم ،هــل يصــورون فيلـ ًـا تارخي ًيــا
يف األرجاء؟»
«فيلم تارخي ًيا؟ هذا فيلم رعب .وملاذا ُي ّصور يف وسط البلد؟»
قالت كوليتً :
مط أدونيس شفتيه« :ال أفهم .أفالم هذه األيام تافه ٌة».
قالت كوليت ٍ
بقلق« :قل له أن يبتعد عن الزجاج».

أشــار أدونيــس للرجــل العمــاق أن يبتعــد عــن الزجــاج ،إال أن حركــة يــده بــدت
للعمــاق وكأنــه يدعــوه للدخــول .ببـ ٍ
ـطء حتــرك الرجــل وكأنــه جراف ـ ٌة ضخم ـ ٌة نحــو
ـدس يف بــاب املقهــى حان ًيــا رأســه وتوجــه إىل األدبــاء الثالثــة .وقــف أمامهــم
البــاب .انـ ّ
بصمــت مل يقطعــه ســوى صفــر أنفاســه ،وكأنــه حمــرك ســيارة قديمــة مــن نــوع اســكانيا
وهــي تشــق طري ًقــا جبل ًيــا.
مل جيــد أدونيــس بــدً ا مــن أن َيت ََح ّمـ ْـل تَبِعــة إشــارته غــر املوفقــة .بلــع ريقــه وقــال:
عرفتنــا عــى نفســك؟»
«هــا ّ
« -جلجامش.

« -هل هذا دورك يف الفيلم؟»

« -بذلك نبأين احلكيم أوتنابشيم».
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« -ماذا؟»

نظــر جلجامــش إىل عمــق املقهــى ،وقــال بصـ ٍ
ـوت بــدا قاد ًمــا مــن غـ ٍ
ـور« :هــل هــذا
مقــام اخللــود؟»
واقعي جدً ا ،رهيب!»
مهست كوليت« :املكياج
ٌ

تفحــص زكريــا صــدر جلجامــش العــاري بــارز العضــات ،تعلــوه كتفــان كدفتــي
ـدي معلـ ٍ
ـب ،وعضــات ســاعديه املفتولــة كأســاك جـ ٍ
مركـ ٍ
ـر حديـ ٍ
ـق ،يديــه الكبريتــن
رأســا هائــل الكــر
وأصابعــه الثخينــة ،أظافــره الطويلــة املعقوفــة .حتمــل رقبتــه الغليظــة ً
حييطــه شــعر ملبــد ،ومــن ذقنــه متتــد حليــة ذات ضفائــر .ثقبــا عينيــه مرســومتان بالكحــل
كأهنــا لقنــا ٍع فرعــو ٍ
ين .فــوق فرجــة عينيــه الضيقتــن يمتــد حاجبــان كثيفــان يلتقيــان يف
منتصــف جبهتــه ،كأهنــا جناحــا غـ ٍ
ـراب.
كأســا مــن الشــاي ».ثــم تلفــت إىل
صــاح زكريــا لرينــاس وقــال« :فلنقــدم لضيفنــا ً
ـرا إىل يديــه املشــققتني« :يبــدو أنــك عانيــت الكثــر قبــل وصولــك إىل
جلجامــش مشـ ً
مقــام اخللــود!»

ـرا إىل جبــل قاســيون« :عــرت اجلبــل الغــريب وقتلــت
بســط جلجامــش ســاعده مشـ ً
وذبحــت حراســه وكل مــن أرســلهم خلفــي
مهبابــا الــذي أرســلته عشــتار لعقــايب،
ُ
وعلقتهــم عــى األشــجار».

اتســعت حدقتــا أدونيــس لذكــر عشــتار .وضــع نظارتــه وحــدق باهتــا ٍم وكأهنــا آلــة
ســتعيد الزمــن البائــد .عشــتار التــي اســتحوذت عــى لبــه يف صبــاه ،هــي أم الزلــف ،إنانــا،
كوكــب الزهــرة ،أم اآلهلــه ،وزوجــة آنــو اإللــه األب.
سأل جلجامش« :مل أرادت عقابك؟»

 «ألين رفضت مضاجعتها».« -ومل رفضت؟»

 «لقــد زنــت مــع ملــوك األرض العــرة .أرســلتهم خلــوض حـ ٍـروب طاحنــة ملجــد
أوروك .وبعــد أن ع ّلقــوا خصومهــا مذبوحــن عــى أســوار املــدن ،حجبــت عنهــم
الشــمس مــدة اثنــي عــر يو ًمــا ثــم أرســلت ثــور الســاء ليقتلهــم يف العتمــة».
« -لكنك قتلت ثور السامء».

 دمــوزي هــو الــذي رصعــه بخنجــره .اســتدرجه بثــاث مومســات ،ثــم طعنــه بــنقرنيــه وهــو يضاجعهــن».
« -أمل خترتك عشتار ملكًا عىل ملوك األرض كلهم؟»
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رت ثدييهــا الصلبــن .أرادت أن أستســلم للنــوم يف
عــرت صدرهــا
وحــر ْ
َّ
 «لقــد ّحضنهــا كــي تــرق منــي رس الشــباب».

إبداعات ونقد أدبي
« -أهلذا هربت منها وذهبت يف رحلتك مع… ما اسمه… أنكيدو؟»

« -أنكيدو ،أين هو أنكيدو ،هل ما زال حبيس أفاعي العامل السفيل؟»

ـس يريــح رأســه عــى ردفيهــا
 «اختــذ صديقــك أنكيــدو خليل ـ ًة لــه ،وأظــن أنــه جالـ ٌاآلن» :قــال أدونيــس وعــى شــفتيه طيــف ابتسـ ٍ
ـامة فيهــا يش ٌء مــن اخلبــث.
جهــدت كوليــت يف فهــم تفاصيــل حــوار أدونيــس الغامــض مــع الضيــف ،وكل
ســؤال جــال يف رأســها أفــرز سـ ً
ـؤال آخــر .تفاصيــل تاريــخ ســورية أشــبه بدقائــق ســاعة
ٍ
الرولكــس يف يدهــا ،تقبــع يف مــكان مــا ،مغ ّطــا ٌة ال ُيــرى منهــا ســوى قالــب اإلطــار
املذهــب ،وزجاجهــا املقــاوم للخــدش.
مهست يف أذن أدونيس« :هل أنت جا ٌد ،أتتناقش معه من كل عقلك؟»
أجاب أدونيس واض ًعا نظاراته عىل رأسه« :نعم».

ـت شــاماش العظيــم ،الناجــي الوحيــد مــن الطوفــان ،نزعــت
قــال جلجامــش« :قتلـ ُ
قلبــه ومنحتــه ألنكيــدو لكــي يمنحــه الشــجاعة ،وليــس ليتخــذ خليل ـ ًة».
قالــت كوليــت بنــرة صـ ٍ
ـوت رقيقــة« :رجــاء هــأ ،شــبعنا قتــل ورضب ،اعملــو لنــا

فيلــم عــن احلــب».

قــال زكريــا« :جيــب أن تنتــج مديريــة الســينام فيلـ ًـا عــن قصتــك الرومانســية اخلياليــة
’ليلــة واحــدة‘».
قالت« :القصة واقعي ٌة».

رد زكريــا :قص ـ ٌة واقعي ـ ٌة ،وكيــف ذلــك؟ كأنــه مــن املعتــاد أن تقــي نســاء ســورية
ـل غريـ ٍ
ليل ـ ًة مــع رجـ ٍ
ـب».

نفســا عمي ًقــا مــن ســيكارهتا حتــى غــار خداهــا ،وقالــت« :أنــت ال
ســحبت كوليــت ً
تــدري مــا حيصــل يف اخلفــاء .ثــم نفثــت الدخــان عــى دفعــات.
«وضعــت ســا ًقا عــى أخــرى ،وأكملــت :عــى أي حـ ٍ
ـال متنــع مديريــة الســينام أي نـ ٍ
ـص
فيــه خيانــة زوجيــة عــن اإلنتــاج ،كأهنــا دار إفتــاء وليســت راعيــة فــن».

رفــع جلجامــش حاجبيــه عنــد ســاع عبــارة اخليانــة الزوجيــة ،وقــال« :مــررت بمــدن
ٍ
شــهر كان جيمــع املــأ كــي يشــاهدوا
حيكمهــا امللــك كــوش .ومــع غيــاب القمــر كل
عقــاب النســاء اللــوايت أقدمــن عــى خيانــة أزواجهــن».
صاحت كوليت« :عقاب ،ماذا؟»

 «تُربــط أيدهيــن خلــف ظهورهــن ثــم يلقــى هبــن يف النهــر العظيــم .ذلــك ألن امللــككــوش يطبــق القوانــن كــا نقشــها محــورايب عــى احلجــر».
« -هذه مهجي ٌة!»
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 «يســمح امللــك للثريــات منهــن بــراء حياهتــن مقابــل أقـ ٍـراط مــن الذهــب ،أمــا
األخريــات فيصبحــن طعا ًمــا لألســاك».

يف اخلــارج ،مــرت جمموعـ ٌة أخــرى مــن املحجبــات ،معاطفهــن الطويلــة كحليــة ،أكثــر
قتامــة مــن األوليــات.
قال أدونيس« :الفقراء… فقراء الوجود واملعرفة ،وفقراء العقل».

ّ
املحــى .إنــه يعــرف الفقــر جيــدً ا .ويعــرف زوايــا أزقــة
رشــف زكريــا مــن كوبــه
أيضــا
دمشــق القديمــة وخمابئهــا .يعــرف منافســات األوالد للحصــول عــى عمــل .يعــرف ً
وســائل التســلية مــع صبيــان احلــي كلعبــة الكــرات الزجاجيــة عندمــا تقــل فــرص العمل.
ـافات بعيـ ٍ
وهــو يتقــن إصابــة هدفــه مــن مسـ ٍ
ـدة وبمهــارة إعــادة الكــرات الزجاجيــة إىل
حفــرة البدايــة واحــد ًة تلــو األخــرى ،ثــم يدســها يف جيبــه .عندمــا اســتوىل بعــض األوالد
األكــر منــه س ـنًا عــى كراتــه الزجاجيــة عنــوةً ،هــرب منهــم ثــم اختبــأ خلــف جـ ٍ
ـدار
نصــف متهــد ٍم .انتظــر اقرتاهبــم لريمــي احلجــارة عليهــم .وقبــل أن يســتعيد كراتــه منهــم،
ألقــى بزعيمهــم عــى األرض ،ركل رأســه قائـ ً
ـا :ال أحــد يســلبني كــرايت البتــة .ذاع صيتــه
بــن الصبيــة ومل جيــرؤ أحــدٌ عــى التعــدي عليــه بعــد ذلــك .يف الرابعــة عــر مــن العمــر،
وافــق حــدا ٌد أن يعلمــه املهنــة ،وقــال لــه« :عليــك أن ت ّقــوي جســمك كــي تتحمــل
عنــاء العمــل يف ورشــة احلــدادة ».مل يملــك زكريــا مـ ً
ـال فالتقــط قط ًعــا مــن اإلســمنت
ٍ
ـب جســده
املعلــق بقضبــان حديديــة كبقايــا بنــاء متهــدّ م ،وراح يمـ ّـرن عضالتــه هبــاَ .ص ُلـ َ
واشــتدت بنيتــه ،وعرضــت كتفــاه .بعــد مـ ٍ
ـدة وجيــزة قــال لــه احلــداد وهــو يراقــب كيفيــة
تعاملــه مــع شــظايا احلديــد الالهــب« :أنــت أرسع مــن تع ّلــم يف هــذه الورشــة».
قلــده جلجامــش فأمســك كــوب الشــاي الــذي وضعــه رينــاس أمامــه .لتبــدو الــكأس
يف يــده ككشـ ٍ
ـتبان يف يــد خيــاط .التــوت عضــات جبينــه حــن رشب ،ثــم أعــاد الــكأس.
ظــن زكريــا أنــه مل يستســغ مــذاق الشــاي ،فطلــب مــن رينــاس أن يضــع مزيــدً ا من الســكر
للســيد جلجامش.

حــذرا ،وعندمــا
محــل رينــاس كأس الشــاي إىل الغرفــة اخللفيــة ،راقبــه جلجامــش
ً
وضــع ملعقـ ًة مــن الســكر األبيــض يف الكــوب وبــدأ بتحريكهــا ،قدَ َحــت عينــاه ،وانقلــب
ٍ
ـب
تنفســه هديـ ًـرا ،وانتفخــت عــروق رقبتــه .هجــم عــى رينــاس بقفــزة واحــدة وكأنــه ذئـ ٌ
ينقــض عــى محـ ٍ
ـوع مــن الــورق .قبــض رينــاس
ـل .تناثــر األثــاث يف طريقــه كأنــه مصنـ ٌ
ً
صارخــا :الســم! الســم!
مــن عنقــه ورفعــه

ــو ْت عــن كرســيها حــن فصــل جلجامــش رأس
غابــت كوليــت عــن الوعــي َ
وه َ
رينــاس عــن جســده كمــن يفصــل فلينــة عــن عنــق زجاجــة .مل تشــهد الــدم النافــر مــن
الرقبــة املبتــورة ،إال أن أدونيــس رآه بعينــن جاحظتــن مــن شــدة اخلــوف .رأى الــدم القاين
نافـ ًـرا كــا تنفــر الشــمبانيا عندمــا تفتــح يف االحتفــاالت .فتــح فمــه ليشــهق إال أن صوتــه مل
خيــرج .حــاول الوقــوف ملســاعدة كوليــت لكنــه تعثــر بوشــاحه َف َخـ َّـر فوقهــا مغشـ ًيا عليــه.
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إبداعات ونقد أدبي
كــر جلجامــش عــن أنيابــه والزبــد يمــأ فمــه ،محــل بيــده اليــرى جســد رينــاس
لــوح هبــا بجنــون يف املقهــى ،صــاح:
املرمــي ،ورفــع الــرأس املقطــوع بيــده اليمنــىّ .
انظــري يــا عشــتار مــا حـ ّـل بالعقــرب الــذي أرســلته لتســميمي .ابعثــي مــن شــئت مــن
أعــى الســاوات أو مــن أســفل العــوامل .لــن تقفــي يف طريقــي إىل اخللــود.

ســالت خطــوط الــدم عــى اجلُــدُ ر .تلفــت جلجامــش يمنــة ويــرة ،وهو يــرب رأس
رينــاس بصــدره ،ال يــزال يصيــح :ســأعرب اجلبــل وأقطــع غابــات األرز وأقتــل حارســها
العمــاق .لــن أمــوت… لــن أمــوت ،ســأبقى أنــا القائــد األوحــد ،إىل األبــد.
استفحلت الفوىض .تدافع رواد املقهى متعثرين بالكرايس والطاوالت للخروج.

وحــده زكريــا انتفــض ،وكأنــه عــاد ذاك الصبــي الــذي رسق منــه زعــران احلــارة
كراتــه الزجاجيــة التــي مل يمتلــك شــي ًئا ســواها .عضالتــه منتفخــة وهائجــة ،عروقــه
بــارزة ،أعصابــه مشــدودة ،عينــاه مثبتتــان تشـ ّعان بري ًقــا ،قلبــه يطــرق بعنــف مــن يــرب
ـة ثقيلـ ٍ
الســندان بمطرقـ ٍ
ـة .حمكـ ًـا قبضتــه عــى عالقــة مفاتيحــه ،الكــرة الزجاجية املحبوســة
يف قفصهــا متــأ راحتــه ،واملفاتيــح الطويلــة ناتئــة بــن مفاصــل أصابعــه كمخالــب النــر،
صوهبــا نحــو عــن جلجامــش اليــرى .ســحبها ملوثـ ًة هبــا ٍم رمــادي ،ثــم رماهــا نحــو
العــن اليمنــى .ســمع عــواءه ،ورآه يتخبــط والــدم املختلــط بســوائل عينيــه ينضــح عــى
أرضــا .انقــض
وجنتيــه ويقطــر مــن وجهــه .عندهــا دفعــه بــكل ثقــل جســده وطرحــه ً
عليــه كمحــرك قطـ ٍ
ـار بخـ ٍ
ـاري منفلــت وخــارج عــن الســكة نحــو املجهــول.
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شفيق صنوفي
كاتب ومترجم سوري ،نشر العديد من المقاالت التي تهتم بالشأن العربي عامة،
والسوري خاصة ،وله كتاب مترجم عن اإلنكليزية قيد النشر؛ كتاب «سيكولوجيا
التطرف» ،تحرير كاثرين ف .أومر ،منشورات سبرينغر .مهندس كيميائي ،يعمل في
المجالين الصناعي والتجاري.

فجــأةً ،وجــد أســعد نفســه يف شــار ٍع يغــص باملــارة ،كان النهــار يف منتصفــه ،والشــمس
ـق املعرفــة ،وال يعــرف دروهبــا ،لقــد
تزيــن ســاء العاصمــة؛ العاصمــة التــي ال يعرفهــا حـ ّ
ســبق لــه أن زارهــا مــر ًة واحــد ًة مرغـ ًـا ،ولكــن عــى عجـ ٍ
ـل؛ اضطــر حينهــا إىل املجــيء
إليهــا إلهنــاء معاملـ ٍ
ـة تتعلــق بتأجيــل اخلدمــة اإللزاميــة ،بعــد إخفاقــه يف إهنائهــا يف فــرع
جتنيــد املنطقــة التــي تتبــع هلــا قريتــه يف ريــف حلــب الرشقــي ،كــا واجــه املصــر نفســه يف
أحــد مراكــز جتنيــد حلــب املدينــة.
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وقــف عــى ناصيــة الشــارع شــارد الذهــن ،مذهـ ً
ـول لدقائــق قصــرة ،مكتف ًيــا بالنظــر
ٍ
ٍ
خــارج مــن كهــف ســحيق .اســتجمع
إىل العابريــن ،وكأهنــم مــن عــاملٍ آخــر ،أو كأنــه
ٌ
جرأتــه لوهلـ ٍ
ٍ
ـتغراب،
ـة ،وطلــب إىل أحــد املــارة ســيجارةً ،لكــن املدخــن رمقــه بنظــرة اسـ
بــل أقــرب إىل االســتهجان ،وتابــع طريقــه غــر مبـ ٍ
ـال .نجحــت حماولتــه الثانيــة باحلصــول
ٍ
املتمرســن ،وبــدأت عينــاه
ـيجارة ،دخنهــا بمتعــة فائقــة كعــادة معظــم املدخنــن
عــى سـ
ِّ
ٍ
جتــوالن بح ًثــا عــن أقــرب دكان يشــري منها علبــة ســجائر ،فالطريــق إىل قريته سيســتغرق
ٍ
ـاعات ال يمكنــه أن يمضيهــا مــن دون تدخـ ٍ
ـن .كان ثمــن علبــة الســجائر أكثــر
عــدة سـ
مــن توقعاتــه ،تــر ّدد قليـ ً
ـا قبــل أن يدفــع ،لكنــه اســتغنى يف النهايــة عــن ربــع مــا يملــك
مقابــل احلصــول عليهــا .خــرج مــن الــدكان ،بــدأ بفتــح علبــة الســجائر ،لكــن رائح ـ ًة
مألوفـ ًة مــأت أنفــه بشـ ٍ
ـكل ال يقــاوم ،ســأل عــن ســعر سندويشــة الفالفــل ،بــدأ يعــدّ مــا

إبداعات ونقد أدبي
بقــي معــه مــن نقــود ،وقــرر رشاءهــا بعــد فـ ٍ
ـراق دام نحــو عــر ســنوات .ســأل البائــع يف
أثنــاء حتضــره السندويشــة عــن مــكان الكراجــات ،وحلســن حظــه مل يكــن املــكان بعيــدً ا،
فقــرر الذهــاب راجـ ً
ـا لســببني ،أوهلــا أنــه يريــد إمتــاع عينيــه بطرقــات وأنــاس العاصمة،
ٍ
والســبب الثــاين ،وربــا األهــم ،هــو أنــه يريــد احلفــاظ عــى مــا تبقــى مــن نقــود لعلهــا
تكفيــه ألجــرة احلافلــة التــي ســتقله إىل حلــب ،أو إىل قريتــه مبــارشةً.
كان الكــراج الــذي وصــل إليــه ماشـ ًيا بعــد مخـ ٍ
ـس وعرشيــن دقيقــة يغــص باملســافرين،
الــكل يبحــث عــن حافلـ ٍ
ـة تقلــه إىل مدينتــه أو قريتــه .كان أســعد حمظو ًظــا ،ألنــه وجــد
حافل ـ ًة ســتتجه إىل قريتــه مبــارشة ،كانــت واقف ـ ًة بانتظــار مســافرين ملــلء مقاعدهــا قبــل
التحــرك ،اقــرب منهــا وســأل معــاون الســائق -الــذي كان يصيــح بأعــى صوتــه مــرد ًدا
اســم قريتــه ليجــذب أنظــار املســافرين -عــن تكلفــة الرحلــة ،كان الرقــم صاد ًمــا بالنســبة
ثــم الوصــول إىل
إىل أســعد ،فهــو ال يملــك املبلــغ الــكايف للصعــود إىل احلافلــة ،ومــن ّ
قريتــه ،وألن أســعد كان حمظو ًظــا ذلــك اليــوم ،رسعــان مــا وقعــت عينــاه عــى مســافرٍ
يســر باجتــاه احلافلــة .يعــرف أســعد ذلــك الوجــه جيــدً ا ،اســتدعى األســاء مــن ذاكرتــه،
نعــم ،إنــه أبــو صــري ،صاحــب الفــرن القريــب مــن ســكن العائلــة ،تذكــره أســعد
ـاح لــراء خبـ ٍ
متا ًمــا ،وهــو الــذي كان يذهــب إىل الفــرن كل صبـ ٍ
ـز للعائلــة ،لكــن الســؤال
الــذي جــال بــرأس أســعد كان« :هــل ســيعرفني أبــو صــري بعــد هــذه الســنني؟» اقــرب
ـا« :عمــي أبــو صــري» ،بصيغــة سـ ٍ
منــه قائـ ً
ـؤال ،واســتطرد «أال تذكــرين؟ أمل تعرفنــي؟»
حــاول أبــو صــري أن يتذكــر الســائل عندمــا أخــره« :أنــا أســعد ،ابــن أبــو إبراهيــم،
جاركــم ،هــل تتذكــرين؟» ومــن دون أن ينطــق كلمـ ًة فتــح ذراعيــه وأطبقهــا عــى أســعد
حيضنــه ،ثــم مهــس يف أذنــه« :احلمــد هلل عــى الســامة ،طولــت الغيبــة» .أجابــه أســعد
ً
وشــال« :اهلل يســلمك عمــي أبــو صــري ،ســيكون بيننــا
حــذرا ،وهــو يتل ّفــت يمينًــا
ً
حديـ ٌ
ـث طويـ ٌـل يو ًمــا مــا».
ركبــا احلافلــة ،دفــع أبــو صــري عــن راكبــن ،انتظــرا قليـ ً
ـا حتــى امتــأت احلافلــة
التــي شــقت طريقهــا بــن احلافــات خــارج ســور الكــراج باجتــاه القريــة ،ومــا هــي ّإل
ـق ،شــاخرا بصـ ٍ
دقائــق قليلــة حتــى غــط أبــو صــري يف نــو ٍم عميـ ٍ
إزعاجــا عن
ـوت ال يقـ ّـل
ً
ً
صــوت حمــرك احلافلــة .كان أســعد يمنــي نفســه باحلصــول عــى إجابـ ٍ
ـات عــن عــرات
األســئلة التــي جالــت يف خاطــره خــال الرحلــة ،لكــن نــوم «أبــو صــري» أفســد ذلــك،
كان يفضــل معرفــة مــا حـ ّـل بزوجتــه وطفليــه قبــل الوصــول إىل القريــة ،ألن والديــه توفيــا
ـرة قصـ ٍ
ـي مل يتجــاوز الشــهر ،بعــد فـ ٍ
تبا ًعــا بفـ ٍ
ـارق زمنـ ٍ
ـرة مــن غيابــه ،وانقطــاع أخبــاره
ـكل كامـ ٍ
بشـ ٍ
ـل عنهــم ،كــا تــويف أخــوه األكــر يف املستشــفى بعــد رحلــة عـ ٍ
ـاج بــاءت
ٍ
بالفشــل ،بســبب جـ ٍ
ـراح خطــرة أصابــت معظــم أعضــاء جســده نتيجــة قصــف الطائــرات
احلربيــة .وأخــوه مهــام الــذي يصغــره بســنتني ،مل يســمع عــن أخبــاره شــي ًئا ،وال يعــرف
مــاذا حـ ّـل بــه ،أمــا أختــاه ،فهــو يعــرف أن إحدامهــا هربــت مــع عائلتهــا واســتقرت يف
تركيــا ،بينــا اســتقرت عائلــة أختــه الثانيــة يف أملانيــا بعــد رحلــة ذاقــت خالهلــا صنــوف
العــذاب والقهــر كلهــا.
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احلافلــة تســر ،وأســعد ينقــل ناظريــه نحــو اليمــن تــارةً ،وتــار ًة نحــو اليســار ،كمــن
ٍ
مشــهد .يمــي الوقــت بطي ًئــا وال إجابــات عــن األســئلة
ال يريــد أن يضيــع منــه أي
امللحــة التــي ال تفــارق خميلــة أســعد ،بــدأت مالمــح القــرى القريبــة مــن قريتــه ترتســم
أمــام ناظريــه ،اقرتبــت اللحظــة التــي ســتمكنه ،بعــد عــر ســنوات ،مــن رؤيــة زوجتــه
حليمــة ،وطفليــه.
ٍ
ـاب يف
عندمــا اختفــى أســعد ،كان عمــر ابنــه مهــام ســت ســنوات ،أمــا اآلن فهــو شـ ٌ
السادســة عــر مــن عمــره ،وال بــد أن شــاربني صغرييــن يزينــان وجهــه .ســلمى ابنتــه
الصغــرة ،كان عمرهــا ســنتني ،وال بــد أهنــا عــى وشــك دخــول املرحلــة اإلعداديــة .هــو
ٍ
ـتئذان.
الزمــن يمــي رسي ًعــا بــا اسـ

ـارحا بأفــكاره ،توقفــت احلافلــة يف ســاحة القريــة ،مل ختتلف الســاحة
بينــا كان أســعد سـ ً
ٍ
جلــدُ ر ،مــن الواضــح أنــه ُوضــع
ـرا ،باســتثناء دهــان أســود اللــون عــى بعــض ا ُ
عليــه كثـ ً
ٍ
ٍ
ٍ
لتغطيــة كتابــات مــا ،وكذلــك آثــار رصـ ٍ
ـاص تغطــي مســاحات غــر قليلــة مــن ُجــدُ ر
الســاحة ،مــا عــدا ذلــك ،مل يكــن هنــاك مــا يلفــت االنتبــاه .كان أبــو صــري مــا يــزال
ٍ
بلطــف فلــم يفلــح ،مــا اضطــره إىل دفعــه إىل االســتيقاظ
نائــا ،حــاول أســعد إيقاظــه
ً
عنــوةً.
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مازحــا« :هــل أدلــك عــى الطريــق» ،رد عليــه
نــزال مــن احلافلــة ،ســأله أبــو صــري
ً
ـت أذكــر بيتنــا جيــدً ا» .أحــس أســعد،
أســعد مبتسـ ًـا« :ال داعــي عمــي أبــو صــري ،ال زلـ ُ
خارجــا عــن
يف طريقــه نحــو بيتــه ،أن قلبــه يــكاد خيــرج مــن صــدره ،أمــا عقلــه فــكان
ً
ـات ويصــل أســعد إىل بــاب بيتــهُ ،تــرى كيــف ستســتقبله زوجتــه
ســيطرته متا ًمــا .حلظـ ٌ
ٍ
ٍ
وطفــاه بعــد هــذا الغيــاب ،هــا هــو أســعد يواجــه بــاب املنــزل ،بيــد مرجتفــة ،طــرق
البــاب بعــد تـ ٍ
ـردد ،وخــال حلظــات فتحــت ســلمى البــاب« .ال بــد أهنــا ســلمى ،ومــن
غريهــا يمكــن أن تكــون؟» يســأل أســعد نفســه .مل تتعــرف ســلمى إىل الزائــر؛ حليــ ٌة
ـعر أبيــض ،بقايــا شـ ٍ
ذات شـ ٍ
ـت إىل األناقــة أو النظافــة
ـاب رث ـ ٌة ال متـ ّ
ـعر يعلــو الــرأس ،ثيـ ٌ
بصلـ ٍ
ـة ،صاحــت ســلمى« :بابــا ،هنــاك زائـ ٌـر عــى البــاب» ،عندمــا ســمع أســعد كلمــة
«بابــا» مــن ابنتــه ،كاد يغمــى عليــه ،متاســك قليـ ً
ـا إىل أن ظهــر أمامــه أخــوه مهــام ،نعــم
ٍ
إنــه مهــام ،كانــت مالمــح وجهــه عصي ـ ًة عــى التفســر ،عبــارة عــن خليــط مــن ذهـ ٍ
ـول
ـة ال ختلــوان مــن سـ ٍ
وصدمـ ٍ
ـعادة مــن نــو ٍع مــا ،مل يكــن لباســه يـ ّ
ـف أو
ـدل عــى أنــه ضيـ ٌ
زائـ ٌـر ،كان أقــرب مــا يكــون إىل ثيــاب النــوم ،عنــد خــروج حليمــة مــن املطبــخ ملحــت
صــورة الزائــر عــى عجـ ٍ
ـل وتابعــت طريقهــا ،هــي خطــو ٌة واحــدةٌ ،ال أكثــر ،نظــرت ثانيـ ًة
إىل وجــه الضيــف ،تعرفــت إليــه وســقطت مغشـ ًيا عليهــا ،ركضــت ســلمى باكيـ ًة باجتــاه
أمهــا حتــاول إيقاظهــا ،وفهــم مــا حيــدث .يركــض مهــام رسي ًعــا نحــو املطبــخ ،حيــر
ـا مــن املــاء ،يرشــه برفـ ٍ
قليـ ً
ـق عــى وجــه زوجتــه لينعشــها مــن الغيبوبــة ،نعــم هــي اليــوم
ٍ
جيــا ،إال أن عينيهــا كانتــا يف
زوجتــه ،تفتــح حليمــة عينيهــا ببــطء وتســتعيد وعيهــا تدر ً
ذهــول مطلــق .يف أثنــاء اهلــرج واملــرج الــذي حصــل ،وجــد الضيــف نفســه يف ســاحة
املنــزل ،لكنــه كان كاملشــلول عاجـ ًـزا عــن القيــام بــأي حركـ ٍ
ـة ،التقــت نظــرات األخويــن،

إبداعات ونقد أدبي
كانــا ال يــزاالن يف حالــة ذهـ ٍ
ـول ،تقــدم مهــام مرتبـكًا مــن أخيــه أســعد ،ضمــه إىل صــدره
بقـ ٍ
ـوة ،بــادره أســعد باملثــل ،مــا أعطــى حليمــة املزيــد مــن اجلــرأة ،اقرتبــت منهــا ،وقفــت
خلــف مهــام وكأهنــا حتتمــي بــه ،ثــم وضعــت يدهــا األوىل عــى كتــف مهــام ،والثانيــة
عــى كتــف أســعد وانخــرط اجلميــع يف بـ ٍ
ـكاء مريـ ٍ
ـر.
انتهى.

أمــا نايــف ،صديــق أســعد الــذي شــاركه املــكان ســبع ســنني ،فســأحدثكم عنــه يف
القصــة التاليــة.
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وحيدة وأسماء كثيرة
(قصة قصيرة ً
جدا)

شيرين عبد العزيز
ُ
ُ
درست في المعهد العالي للفنون
تخرجت في كلية العلوم الطبيعية ،ثم
ّ
المسرحية ،نشرت بعض تجاربها
المسرحية في دمشق /قسم الدراسات
ً
وعددا من الدراسات النقدية ،في عدة صحف
األدبية في الشعر والمسرح،
ّ
ّ
مسرحي
المتعلقة مثل تقديم عرض
ومجالت ،وأنجزت بعض المشاريع الفنية
ّ ًّ
ًّ
مسرحيا لألطفال ،كما شاركت
نصا
(مونودراما) من إعدادها وتمثيلها ،وأعدت
في ورشة «صندوق الحكايا» ،لسرد وتسجيل الحكايات الشعبية وتطويرها إلى
عرض مسرحي (خيال ظل) ،ولها مشاركات في العديد من األمسيات الشعرية
والقصصية.

أخــرت نبتتنــا الصغــرةَ ،ذات مسـ ٍ
ـاء ،أنّنــي مل أعــد أســتطيع االعتنــاء هبــا .فأنــا وحيــد ٌة
ُ
ٍ
وعاجــز ٌة عــن احلركــة متا ًمــا ،وليــس يف وســعي االعتنــاء بأحــد .مل تصدقنــي ،ومل تــر ّد عيل!
مل أسقها.

ـميها بأســاء كثــرة،
ـرا ونحــن نسـ ّ
كنــا قــد فعلنــا ذلــك يف الليلــة الفائتــة .ضحكنــا كثـ ً
مخنّــا اســمها احلقيقــي آنــذاك.
وال أذكــر إن ّ

أخبنــا بائــع الــورد باســمها ،لكننــا نســيناه .نســيناه ح ًقــا ،يف الطريــق إىل البيــت ،أو
ََ
فرحــن بأننــا ســنعتني م ًعــا
أضعنــاه ونحــن ننثــر ضحكاتنــا يف الطرقــات واألزقــة .كنــا َ
بنبتـ ٍ
ٍ
ـة .نبتــة لنــا .نبتــة بأزهــار قرمزيــة صغــرة كح ّبــات ٍ
ٍ
أرز قرمــزي ،ح ّبــات أرز كثــرة
ومتناثــرة.
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مل تصدقنــي نبتتنــا الصغــرة احللــوة حــن أخربهتــا أننــي مشــلولةُ .شــ َّلت يــداي
ٍ
ٍ
ٍ
وش َّ
وقدمــايُ ،
داكنــة ،وقالــوا يل:
رماديــة
ســيارة
زجــوه يف
ــل قلبــي ً
أيضــا حــن ّ
ً
فأكملــت :ربــا ســيعود ،أو لــن يعــود.
كثــرا،
قليــا أو
ســيتأخر
ُ
ً
رأيتــه كيــف يبتعــد حزينًــا .حزينًــا يبتعــد وينظــر مــن النافــذة اخللفيــة يو ّدعنــي ،كان
ـوح لــه ،ومل نرتاشــق قبلتــن.
يو ّدعنــي ح ًّقــا ،مل ألـ ّ

ـرا حــن رأيتهــا ذابلـ ًة هــذا
ـت ألنّنــي مل أســتطع .بكيـ ُ
مل أســتطع ســقيها ،وبكيـ ُ
ـت كثـ ً
الصباح.
كانت تبكي هي األخرى.

ـيت أن أقــول هلــا:
نبتتنــا الذابلــة ،مل تســمعني؛ نسـ ُ
ـيت أســاءها الكثــرة ،أو ر ّبــا نسـ ُ
اصمــدي حتــى يعــو َد! فقــط إىل أن يعــود!
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تاريخ الحجوم
قصة قصيرة

سامر عباس
كاتب وقاص سوري ،له عدة أعمال ّ
أدبية منشورة،
كتب وأخرج العديد من المسرحيات في سوريا

عندمــا أتــى بوينــدا كان الفريــق قــد اكتمــل ،وكان موضــوع النقــاش حــا ًّدا هــذه املـ ّـرة،
فقــد رفــض معظــم املجتمعــن اخلــروج عــى املكونــات الفعليــة للعــامل ،كان اقــراح
الفيلســوف الواقعــي العظيــم زينمــر هــو البــدء مــن النانــو مــر.
«هناك كائنات تعيش يف هذا احلجم».

هكــذا بــدأ مداخلتــه واسرتســل يف رشح الكائنــات وحيــدة اخلليــة وأمهيتهــا يف
عرضــا ،ســيغري املجتمعــون بموجبــه طريقــة
السلســلة الطبيعيــة .ســيدور الــذي قــدّ م ً
بحثهــم احلســية لطــرق أكثــر تع ّقـ ً
ـا ،مل ينبــس ببنــت شــفا عندمــا بــدأ تاغــو باحلديــث عــن
احلجــوم الكبــرة للكائنــات ومعناهــا الناقــص.
«حجــم احلــوت ال يعطيــه أي أمهيــة زائــدة عــن ســمك (ســم ّليس) ،فكثــرة عــدد
األخــر ومذاقــه اجليــد يعطيانــه األمهيــة نفســها »...حتــدّ ث تاغــو بشــغف.

كان يف االجتــاع مهندســون وأط ّبــاء وعلــاء نفــس وفنانــون .وكان اهلــدف الرئيــس
أي تناقضــات
لالجتــاع هــو الوصــول إىل تعريــف حقيقــي جامــع أبــدي مثــايل ال حيــوي ّ
يف مجيــع مســتوياته العلميــة واالجتامعيــة والفلســفية واألخالقيــة للحجــم ،يبــدؤون بــه
عقــدً ا اجتامع ًيــا جديــدً ا للبرشيــة.
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اســتمر هــذا االحتفــال لـــ / 067 :52 :03دقائــق ،ثـ ٍ
ـوان ،أجــزاء املئــة مــن الثانيــة./
ّ
وإليكــم مــا حــدث يف أثنــاء االجتــاع:
أفرد مايكل خمططاته اهلندسية وبدأ يرشح:

«نســتطيع أن نجعــل احلجــوم مركــز كل العلــوم ،فاحلجــم يتغــر باحلــرارة وبالتــايل...
ـر صيغــة احتــاد العنــارص مــع بعضهــا
حركــة الطاقــة داخــل الكائــن ،وتــزداد وتنقــص بتغـ ّ
أيضــا»...
بعضــا ً
ً

رشح بالتفصيــل كيــف أن احتــكاك املركبــة الفضائيــة باهلــواء يزيــد مــن حرارهتــا
وبالتــايل مــن حجمهــا ،فــإذا مــا متّــت دراســة احلجــم سنســتغني عــن الرسعــة والزمــن
كمقاييــس يف حتليــق املركبــة ،وتـــتبدد هــذه النظريــة عنــد خروجهــا مــن األرض ،إذ إنــه ال
هــواء هنــاك .ال هــواء( ...ضحــك بوينــدا) ملــدة ثــاث ثـ ٍ
ـوان.

قــال ميشــيل الطبيــب« :القــادة أعنــي القــادة الذيــن يتمتعــون بحجــم دول وقــارات
بأكملهــا ،مالكــي العــامل أصحــاب البنــوك والــركات العابــرة لــكل يشء ،يمتلكــون
البنيــة الترشحييــة نفســها لفــاح بســيط يف جبــال اهلماليــا».

ـق ميشــيل بطــن إحــدى نجــات الغنــاء واإلغــراء يف العــامل كاد أن يقتــل مــن
(عندمــا شـ ّ
رائحــة تراكــم شــوكوال تشــاريل ،كان وض ًعــا مزر ًيا!)
رصح بعدها.
«مل أكن أعلم أن
الطب يصلح للمالئكة ً
ّ
أيضا» ،هكذا ّ

ميزوتــا كان يعتقــد طــوال االجتــاع أن منظــر املجتمعــن وحــركات أجســادهم اإليامئية
جتعــل منهــم درامــا متواصلــة مدهشــة مك ّثفــة تصلــح لعــرض خــاص عــى أكثــر القنــوات
طل ًبــا يف العــامل ،ومتنّــى لــو أن هــذا يــدوم خــارج مفهــوم احلجــم احلقيقــي لغرفــة االجتــاع
ـى كامــل خيــرق التعاقــب املتك ّلــف للزمن.
الضئيلــة نســب ًيا ،ولكــون هــذا العمــل هــو معنـ ً
وبينــا كان ّ
يدخــن يف وضــع غــر رســمي وبلهجتــه الســاخرة قال:

«أعتقــد أن احلجــم الشــخيص ســيزيد بمقــدار معرفــة كل شــخص حلجمــه ،ال تفكــروا
دوامــة ،فقــط علينــا أن نعتقــد أن حجــم شــخص ما يزيــد وينقــص بمعرفته
يف األمــرّ ،إنــا ّ
هلــذا احلجــم».

دون
«احلــرة :هــي التــي ســتصنع مــن احلجــم عقيــد ًة شــاملة وناقصــة بشــكل دائــمّ ».
هــذا عــى دفــر مالحظاتــه مــن دون أن يــرح بــه.
أدون مــدة
ارتــأى كيتــو عــامل الرياضيــات أن نجعــل مــن الزمــن حجـ ًـا مر ًنــا ،فجعلنــي ّ
االجتــاع( ،دقائــق ،ثـ ٍ
ـوان ،أجــزاء مــن الثانيــة) بـ ً
ـدل مــن (ســنوات ،أشــهر ،ســاعات).
وهبــذه املالحظــة البســيطة أوضــح نظريتــه حــول احلجــوم .فالتناســب القائــم بــن
األجــزاء مــازال حماف ًظــا عــى املعنــى الكامــل للتقســيم البنيــوي ملراحــل االجتــاع ،مــدّ ة
االجتــاع الكليــة التقريبيــة هــي كرقــم ال يعــر عــن احلجــم احلقيقــي لالجتــاع ،ربــا هــذا
ـى أوســع.
اهليــوم النســبي ســيعطي معنـ ً

227

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

«إننــا حلقــة بســيطة مــن اجتامعــات مضــت وأخــرى ســتأيت ».أقنعنــي هبــذه العبــارة
البســيطة ،وقمــت بذلــك كــا تعلمــون.

اقتحمــت (بالغــت هبــذا الفعــل ألثنــي عــى املفعــول املعنــوي حلضورهــا) بعدهــا
َ
َّ
ريميــدوس (فتــاة ماركيــز) بثوهبــا الفضفــاض الــذي جعــل كل املجتمعــن يفتتنــون
بمحاســن جســدها اخلــاب ،غرفـ َة االجتــاع .مــا إن تتحــرك ح ّتــى ّ
يتكشــف جــزء بديــع
ســاحر ُيذهــب العقــل .هكــذا أوصاهــا خالقهــا ،اقرتبــت مــن بورخيــس الــذي بــدأ يــرى
بوضــوح اآلن ،ومهســت بأذنيــه:

«أراك يف احلـ ّـام» ،وحـ ً
ـال بــدأت متاهـ ٌة جديــدة تنشــأ .وراح نمــور االجتــاع يــزأرون،
حياولــون تضخيــم حجومهــم ،ع ّلهــا تراهــم.

«املرايــا واجلــاع شــيئان مقيتــان ألهنــا يكثــران مــن الكــون ،الكــون جمــرد سفســطة،
حتســس لواقــع مــا خمتلــف ،املرايــا واجلــاع تكثــران األشــياء (تزيــد احلجــوم) بــا معنى».
هــذا مــا قالــه بورخيــس قبــل اللحــاق بفاتنــة ماركيــز.

اعتقــد الطبيــب أن بطــن ريميــدوس ســيكون خال ًبــا ح ّتــى مــن الداخــل وبــدأ يــرح:
«ال يســتطيع طبيــب بمثــل رقــة مشــاعري أن يشــق بطنًــا كبطــن ريميــدوس».
كثريا ،وأصبح املنطق والفنتازيا ضيقني.
تداخلت األفكار ً

بحجــة
عندمــا بــدأ بوينــدا ،غــادر طبيبــان ومهنــدس ورجــا أعــال الغرفــة الصغــرة ّ
ـال ونســا ًء ورجـ ً
مهمــة .وأصبــح املجتمعــون أطفـ ً
ـال .كــا كان هنــاك
ارتباطهــا بمواعيــد ّ
بعــض ّ
العشــاق اهلائمــن يف عشــقهم ،مــا ع ّقــد طــرق التحــاور واإلدالء بــاآلراء ،فقــد
اختلطــت عــى نحــو غريــب مــع ثرثــرات عا ّمــة ويوميــة مــع بعــض األحــام والتأمالت،
وســادت فــوىض عارمــة مــكان االجتــاع.

«لقــد انكشــف املــكان عــى العــراء ،أو عــى املــدى املطلــق ،مل يعد هنــاك جــدران وغرفة
اجتــاع صغــرة تقبــع يف أذهاننــا ،لقــد أصبحنــا اآلن ...عرض ـ ًة للحيــاة ».مههــم عجــوز
مســكني وكأ ّنــه خيطــط ملعركتــه األخــرة .بــدأت احلــوادث تتغــر وتأخــذ مســتويات أكثــر
واقع ّيــة ،وقــد دونــت مــا ظننــت أهنــا احلــوادث األكثــر أمه ّيــة يف تغيــر جمــرى االجتــاع.
وسأكتفي ببعض ما حدث وقتها.
ٍ
ً
بــري ،بينــا كانــت ســيد ٌة وقــورة تســقي
أولـ أطلــق قاتــل أنيــق النــار عــى
وعــل ّ
ٍ
ٍ
أزهارهــا يف مــكان بعيــد جــدً ا حتّــى إهنــا مل تســمع صــوت إطــاق النــار ...كانــت
تنهــد القاتــل
ـوا عــر األســاكّ .
تســتمع إىل عــازف نــاي حزيــن ،كانــوا قــد نقلــوا آالمــه تـ ًّ
وبصــر حمــارب قــال:
«إن حجم القتل عظيم ،عظيم ال يصنعه سوى القتلة».
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كان يوخــا وقتئــذ قــد انتهــى منهــا ،كانــت نظراتــه مــآى بالشــفقة ،كــا أ ّنــه يســتطيع أن
ينســى بســهولة .و ّبخهــا ً
قائل:

إبداعات ونقد أدبي
«كان بإمكاننــا أن نقــي أوقا ًتــا ممتعــة لــوال رعونــة الرفــض لديــك ».وانــرف يتابــع
ـي بعيــدً ا عــن «اهلفــوات» ،تربــت ابنتهــا (ماريانــا يوخــا) فيــا
بنــاء عــرش زوجتــه الذهبـ ّ
بعــد عــى كذبـ ٍ
ـة كبــرة جعلتهــا تــردد:
ومنسق ،ميلء بالرومانسية».
«هذا العامل لطيف،
ّ

كلامهتــا كانــت تزيــد مــن أمل أ ّمهــا الــذي أصبــح غــر حمتمــل ،حجــم مطلــق ،حيــث إ ّنــه
أغــرق نظريتنــا يف هاو ّيــة كبــرة.
«مــأزق للبرشيــة ».قــال مارتينيــز ،ذاك الــذي ينطــق بجملــة واحــدة فقــط كل مئــة عــا ٍم
مــن التأ ّمــل.
يف مــكان بعيــد عــن مركــز االجتــاع ،أنجبــت ترييــزا لزوجهــا اثنــي عــر ولــدً ا وبنتني،
ومــات يف بطنهــا ثالثــة أبنــاء .يف أوقــات فــراغ احليــاة الزوجيــة الســعيدة كانــت ترتــب
لــه ّبزتــه لتتباهــى هبــا غي ًبــا أمــام اجلميــع .إحــدى البنــات (بيــرا) تربــت غفل ـ ًة عــى يــد
ٍ
ســاحرة كانــت تقطــن بالقــرب منهــم ،عندمــا أحرقــت قريتهــا وذكرياهتــا وحجمهــا
احلقيقــي يف عقلهــا وقلبهــا ،تنهــدت بارتيــاح ،عاشــت بعدهــا حيــا ًة يشــوهبا بعــض القلــق
ـة هبيـ ٍ
وق ّلــة التــوازن يف مدينـ ٍ
ـة.
ـور
رسهــا قبــل زمــن طويــل ،ربــا يصلنــا كإحيــاءات ،وقتهــا نســتطيع تصـ ّ
«لــن نعــرف ّ
تفســر مــا ».قــال صديقهــا الــذي يظـ ّن ّأنــا تعــاين حالــة اكتئــاب عرضيــة.

يف غمــرة الــكالم القــايس ،كان شــاب وفتــاة يتبــادالن القبــل عــى بســاط ربيــع وســط
هــدوء ال نعــرف بالضبــط مــن أيــن اســتحرضاه ،يبعــث عــى الطــران ،كانــا حيلــان
بالشــمس ،وســط تغافلهــا ،أو غفلتهــا (فيــا لــو كانــا حمظوظــن) .أمضينــا قسـ ًطا واسـ ًعا
ـدون مالحظاتــه اخلاصــة
مــن االجتــاع بعضنــا يتفــرج وبعضنــا حيلــم ،وكان هنــاك مــن يـ ّ
حــول حجمهــا احلقيقــي يف االجتــاع.
أيضا حنظلة ومحيد اللذان يرسقان أحد البنوك.
كام كان هناك ً

محيد« :لوال جهد البرشية يف مجع املال الستغرقت رسق ٌة كهذه مئات السنني».

يرد حنظلة يف الشأن نفسه:

«حتديد رشعية امللكية ،حيدِّ د عىل وجهه اآلخر (طبيعة فعل الرسقة)».
ـة وممتعـ ٍ
ـات فارغـ ٍ
«أنجــذب لقضــاء أوقـ ٍ
ـة وبــا رقيــب ».ر ّد محيــد عــى مــا اع َت َقــد أ ّنــه
الســؤال.

ـرا يف احلجــم احلقيقــي املطلــوب لتدويــن حمــر االجتــاع،
جعلنــي مارتينيــز أحتــار كثـ ً
قــال هبــدوء:
«اللغــة جتعلــك تفكّــر كــا يريــده اآلخــرونّ .إنــا تارخيهــم ...فكّــر يف احلــروف،
احلــروف ال حتمــل يف تعارجيهــا تارخيًــا ....إهنــا طازجــة».
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ـعرا بــا ألــف
ّ
تعجــب (أمــراء الشــعر) كيــف يســتطيع شــعراء أوروبــا أن يكتبــوا شـ ً
ٍ
تســمية جلســد أنثــى.

الرقــم ( )53ليــس مبال ًغــا فيــه حتــى لــو أشــار إىل قــرون ،إ ّنــه جمـ ّـرد رقــم ال حيمــل يف
ثنايــاه حجـ ًـا.
«ماذا لو كان حجمي ال يضاهي الفراغ الذي يرتكه خلفه...؟»

«احلجــم هــو إعــان القــدرة ،الســلطة ،النفــوذ .احتــال مــا للفــراغ ...إنّــه جمــرد
تــوا اجتامعاتــه غــر املنتهيــة حــول ...الفــراغ.
إعــان ».قــال بوينــدا الــذي بــدأ ًّ
ً
مثل:

فيــا أنــا جالــس يف املقهــى وحيــدً ا ،إحداهــن (تلــك التــي يوجــد منهــا الكثــر)
اقرتبــت ،حيتنــي بحــرارة وجلســت ،بقيــت واق ًفــا لربهـ ِ
ـة بــدء إشــكال مــا لغــر حيــاة
ّ
األطفــال ،قالــت :هــل مــن مشــكلة؟
«نعمـ ّ .....
إن هذا الكريس حمجوز»
حمجوز! ملن؟

«للفراغ »...رحلت هبدوء.

هناك من ّ
يشوش صفاء الفراغ ،ال يملؤه بل حيرمني إياه.

انتهى.
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ترجمــات

روبسبير أو «العنف اإللهي» لإلرهاب
(((

بقلم الفيلسوف سالفوي جيجك

Robespierre or the “Divine Violence” of Terror
Slavoj Zizek
ترجمة فاتن أبو فارس

مترجمــة ســورية ،إجــازة فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا  -جامعــة دمشــق  ،1988تقيــم فــي
تركيــا ،عملــت فــي عــدة مواقــع إلكترونيــة ومنظمــات عربيــة فــي مجــال الترجمــة بيــن اللغتيــن
اإلنكليزيــة والعربيــة.

فاتن أبو فارس
يف عــام  ،1953عندمــا كان رئيــس الــوزراء الصينــي تشــو إن الي  Chou En Laiيف جنيــف للمشــاركة يف
ً
ســؤال عــن رأيــه يف الثــورة
فرنــي
صحــايف
مفاوضــات الســام إلهنــاء احلــرب الكوريــة ،طــرح عليــه
ٌ
ٌ
ٍ
الفرنســية؛ فأجــاب« :مــا زال الوقــت باكـ ًـرا ملعرفــة ذلــك» .بطريقــة مــا ،كان حم ًقــا :فمــع تفــكك «الديمقراطيات
الشــعبية» يف أواخــر التســعينيات ،اندلــع النضــال مــن أجــل املكانــة التارخييــة للثــورة الفرنســية مــر ًة أخــرى.
حــاول التحريفيــون الليرباليــون ( )liberal revisionistsفــرض النظريــة القائلــة إن زوال الشــيوعية يف عــام 1989
حــدث يف اللحظــة املالئمــة متا ًمــا :لقــد أشــار زوال الشــيوعية إىل هنايــة احلقبــة التــي بدأت عــام  ،1789والفشــل
النهائــي لنمــوذج الدولــة الثــوري الــذي دخــل الســاحة أول مـ ٍ
ـرة مــع اليعاقبــة.
ـخ هــو تاريــخ احلــارض» عــى حالــة الثــورة الفرنســية أكثــر مــن أي حالـ ٍ
تنطبــق صحــة مقولــة «كل تاريـ ٍ
ـة
ٍ
ٍ
أخــرى :إن تنــاول أدهبــا التأرخيــي يعكــس دو ًمــا إىل حــد بعيــد تقلبــات ومنعطفــات الرصاعــات السياســية.
الرفــض القاطــع هــو الســمة املميــزة جلميــع أنــواع املحافظــن الذيــن عــدّ وا الثــورة الفرنســية كارثــ ًة منــذ
ٍ
ٍ
بدايتهــا ،ونتــاج عقـ ٍ
ـاب أنزلــه اهلل عــى الطرائــق الرشيــرة التــي متارســها
ـل عـ
ـر أهنــا عقـ ٌ
ـري ملحــد ،وتفـ َّ
البرشيــة مجعــاء ،لــذا ينبغــي لنــا الرتاجــع عــن آثارهــا كل ًيــا قــدر اإلمــكان.
ٍ
باختصــار ،يريــد
موقــف متبايــ ٌن :صيغتــه هــي « 1789مــن دون .»1793
املوقــف الليــرايل النموذجــي
ٌ
Robespierre or the «Divine Violence» of Terror, by SLAVOJ ZIZEK, 12 January 2007.
https://www.lacan.com/blog/files/74b323c40973996a8889985c3d6291bb-17.html

)(1

233

العدد السادس
حزيران /يونيو 2022

الليرباليــون رسيعــو التأثــر ثــور ًة
منزوعــة الكافيــن ،ثــور ًة ليــس
هلــا رائحــة الثــورة (ثــورة ال حتمــل
ســات الثــورة) .وهكــذا حيــاول
فرانســوا فوريــه Francois Furet
وآخــرون جتريــد الثــورة الفرنســية
مــن مكانتهــا بوصفهــا احلــدث
التأســييس للديمقراطيــة احلديثــة،
ٍ
ٍ
تارخيــي:
نشــاز
وحتويلهــا إىل حالــة
كانــت هنــاك رضور ٌة تارخييــ ٌة
لتأكيــد مبــادئ احلريــة الشــخصية
احلديثــة ،ومــا إىل ذلــك ،لكــن،
كــا يوضــح املثــل اإلنجليــزي ،كان
مــن املمكــن حتقيــق الــيء نفســه
ـكل أكثــر فاعلي ـ ًة وبطريقـ ٍ
بشـ ٍ
ـة أكثــر
ســلمي ًة ،لكــن عــى العكــس مــن
ذلــك ،يســتحوذ عــى الراديكاليــن
مــا أســاه آالن باديــو Alain Badiou
«شــغف احلقيقــة» « :»La passion du réelإذا قلــت إن أ متثــل املســاواة وحقــوق اإلنســان واحلريــات ،جيــب
أال تتملــص مــن عواقــب ذلــك وحتشــد الشــجاعة لتقــول إن ب تعنــي اإلرهــاب الــذي جيــب أن يدافــع عــن أ
(((
ويوطــده.

Robespierre

لكــن ،مــن الســهولة بمــكان القــول إن عــى اليســار اليــوم االســتمرار يف هــذا الطريــق .حــدث يش ٌء مــا،
ـوع مــن القطــع التارخيــي ،فعل ًيــا يف عــام  :1990اجلميــع ،بــا يف ذلــك «اليســاريون الراديكاليــون» احلاليــون،
نـ ٌ
ٍ
حمرجــون بطريقــة مــا مــن إرث اليعاقبــة املتعلــق باإلرهــاب الثــوري ذي الطابــع املركــزي للدولــة ،بحيــث
يكــون الشــعار املقبــول عمو ًمــا أنــه ينبغــي لليســاريني إن رغبــوا يف اســتعادة الكفــاءة السياســية ،إعــادة اكتشــاف
ـكل كامـ ٍ
أنفســهم بشـ ٍ
ـل ،ويف النهايــة التخــي عــن مــا يســمى بــــ «نمــوذج اليعاقبــة» .يف عــر مــا بعــد احلداثــة
لـ»اخلصائــص الناشــئة» ،والتفاعــل الفوضــوي للمواضيــع املتعــددة ،والتفاعــل احلــر بـ ً
ـدل مــن التسلســل اهلرمي
املركــزي ،وتعــدد اآلراء بـ ً
ـدل مــن احلقيقــة الواحــدة ،فــإن ديكتاتوريــة اليعاقبــة يف األســاس «ال تالئــم ذوقنــا»
ٍ
ٍ
ٍ
(جيــب منــح مصطلــح «الــذوق» كل وزنــه التارخيــي ،كاسـ ٍم لرتتيبــات أيديولوجيــة أساســية) .هــل يمكــن املــرء
ً
دخيــا يف عاملنــا أكثــر مــن حريــة اآلراء ،واملنافســة يف األســواق ،والتفاعــل التعــددي غــر
أن يتخيــل شــي ًئا
املســتقر ،ومــا إىل ذلــك ،مــن سياســة احلقيقــة لـــ روبســبري (رأس احلقيقــة ،بالطبــع) التــي يتمثــل هدفهــا املعلن يف
(((

للحصــول علــى وصـ ٍ
ـي متـ ٍ
ـف تاريخـ ٍ
ـوازن لإلرهــاب ،انظــر :الحــرب األهليــة فــي الثــورة الفرنســية،
لنــدن
David Andress, The Terror - Little, Brown 2005.
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ترجمــات
«إعــادة مصــر احلريــة إىل يــدَ ي احلقيقــة»؟
ال يمكــن فــرض مثــل هــذه احلقيقــة إال
ـة إرهابيـ ٍ
بطريقـ ٍ
ـة:

Slavoj Zizek

إذا كانــت القــوة الدافعــة الرئيســة
للحكومــة الشــعبية يف زمــن الســلم هــي
الفضيلــة ،فإهنــا يف خضــم الثــورة الفضيلــة
واإلرهــاب يف ٍ
آن واحــد :فضيلــ ٌة ،يكــون
ً
وإرهــاب،
قاتــا مــن دوهنــا؛
اإلرهــاب
ٌ
تكــون الفضيلــة ضعيف ـ ًة مــن دونــه .ليــس
اإلرهــاب إال عدالــة رسيعــة وعنيفــة وغــر

ٍ
ـاص بقــدر مــا هــو نتيج ـ ٌة منطقي ـ ٌة ملبــدأ الديمقراطيــة
مرنــة .ومــن ثــم ،نتيجــة للفضيلــة .إنــه ليــس مبــد ٌأ خـ ٌ
إحلاحــا.
العــام املطبــق عــى حاجــات بلدنــا األكثــر
ً

يصــل مســار حجــج روبســبري إىل ذروتــه يف التحديــد املتناقــض لألضــداد :اإلرهــاب الثــوري «ينكــر»
التعــارض بــن العقوبــة والعفــو ،فإنــزال العقوبــة العادلــة والصارمــة باألعــداء ،هــي أعــى شـ ٍ
ـكل مــن أشــكال
العفــو ،بحيــث تتوافــق فيهــا الشــدة واإلحســان:
الرأفــة هــي العقــاب الــذي ننزلــه عــى مضطهــدي اإلنســانية؛ والعفــو عنهــم هــو اهلمجيــة .إن قســوة الطغــاة
ليســت إال مــن أجــل املبــدأ؛ بينــا مبعــث قســوة احلكومــة اجلمهوريــة هــو اإلحســان.

إ ًذا ،مــا الــذي ينبغــي ألولئــك الذيــن ال يزالــون خملصــن إلرث اليســار الراديــكايل أن يفعلــوا إزاء هــذه
األمــور؟ شــيئان ،عــى األقــلً .
أول ،جيــب قبــول املــايض اإلرهــايب عــى أنــه ماضينــا ،حتــى -أو عــى وجــه
ـوض بشـ ٍ
ـكل حاسـ ٍم .البديــل الوحيــد للموقــف الدفاعــي الفاتــر حيــال الشــعور بالذنــب
التحديــد -ألنــه مرفـ ٌ
ٍ
أمــام نقادنــا الليرباليــن أو اليمينيــن هــو :القيــام باملهمــة احلاســمة بشــكل أفضــل مــن خصومنــا .لكــن ،هــذه
أيضــا أن يســمح خلصومنــا بتحديــد جمــال وموضــوع النضــال .هــذا
ليســت القصــة برمتهــا :ال ينبغــي للمــرء ً
ٍ
يعنــي أن عــى النقــد الــذايت الــرس الســر جن ًبــا إىل جنـ ٍ
جلســور ،يف صــو ٍغ جديــد حلكــم
ـب مــع االعــراف ا َ
ماركــس  Marxعــى منطــق هيغــل  ،Hegelبــا يميــل املــرء إىل تســميته «النــواة العقالنيــة» إلرهــاب اليعاقبــة:
ـات تفصيليـ ٍ
يفــرض املنطــق اجلــديل املــادي ،مــن دون معلومـ ٍ
ـيايس حتــى اآلن،
ـة ،عــدم قــدرة أي موضــو ٍع سـ ٍ
الوصــول إىل احلقيقــة األبديــة التــي كان ينرشهــا بعيــدً ا عــن حلظــات الرتويع .إذ كام ســأل ســانت جاســت Saint-
« :Justمــاذا يريــد أولئــك الذيــن ال يريــدون الفضيلــة وال اإلرهــاب؟ «إجابتــه معروفـ ٌة جــدً ا :يريــدون الفســاد،
االســم اآلخــر لدحــر املوضــوع (((.أو ،كــا قــال ســانت جاســت  Saint-Justباقتضـ ٍ
ـاب« :مــا ينتجــه الصالــح
العــام يكــون مرو ًعــا دو ًمــا» (((.ينبغــي لنــا عــدم تفســر هــذه الكلــات أهنــا حتذيـ ٌـر مــن امليــل إىل فــرض الصالــح
العــام بعنـ ٍ
ـف عــى جمتم ـ ٍع مــا ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك ،وهــي حقيق ـ ٌة مريــر ٌة جيــب تأييدهــا بالكامــل.
Alain Badiou, Logiques des mondes (Paris: Seuil 2006), p. 98.

)(3

Louis-Antoine-Leon Saint-Just, Oeuvres choisies (Paris: Gallimard 1968), p. 330.
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ثان ًيــا ،النقطــة احلاســمة األخــرى التــي علينــا أخذهــا يف احلســبان ،أن اإلرهــاب الثــوري ،بالنســبة إىل روبســبري
 ،Robespierreهــو عكــس احلــرب متا ًمــا :كان روبســبري مــن دعــاة الســام ،ليــس بســبب النفــاق أو احلساســية
ـدة ،تعمــل كوسـ ٍ
اإلنســانية ،بــل ألنــه كان يــدرك جيــدً ا أن احلــرب بــن الــدول كقاعـ ٍ
ـيلة حلجــب النضــال الثوري
ـة خاصـ ٍ
ـة .يتســم خطــاب روبســبري «عــن احلــرب» بأمهيـ ٍ
داخــل كل أمـ ٍ
ـة اليــوم :فهــو يظهــره عــى أنــه مــن دعــاة
ٍ
ـاع عــن
الســام احلقيقيــن ،يســتنكر بــا هــوادة الدعــوة الوطنيــة للحــرب ،حتــى لــو صيغــت عــى أهنــا دفـ ٌ
الثــورة ،كمحاولــة أولئــك الذيــن يريــدون «ثــور ًة مــن دون ثـ ٍ
ـورة» لتحويــل اجتــاه راديكاليــة العمليــة الثوريــة.
ومــن ثــم فــإن موقفــه هــو النقيــض متامــا ملــن هــم يف حاجـ ٍ
ـة إىل احلــرب مــن أجــل عســكرة احليــاة االجتامعيــة
ً
ـوري (((.وهــذا هــو الســبب يف اســتنكار روبســبري نزعــة تصديــر الثــورة إىل ٍ
ـكل ديكتاتـ ٍ
والســيطرة عليهــا بشـ ٍ
دول
ٍ
أخــرى ،و«حتريرهــا» بالقــوة« :إن الفرنســيني ليســوا مهووســن بجعــل أي أمــة ســعيد ًة وحــر ًة ضــد مشــيئتها.
كان مــن املمكــن أن حييــا كل امللــوك أو يموتــوا دون عقـ ٍ
ـاب عــى عروشــهم امللطخــة بالدمــاء ،لــو أهنــم متكنــوا
مــن احــرام اســتقالل الشــعب الفرنــي».
ــر ًرا جزئ ًيــا عــى أنــه «اجلريمــة التأسيســية»
ر ٍر) ُم َ
أحيانًــا يكــون اإلرهــاب الثــوري اليعاقبــي (نصــف مــ َّ
لعــامل القانــون والنظــام الربجــوازي ،حيــث ُيســمح للمواطنــن بالســعي ملصاحلهــم ،ينبغــي للمــرء رفــض هــذا
االدعــاء لســببني :ليــس فقــط ألنــه يف الواقــع خطـ ٌـأ (كان العديــد مــن املحافظــن حمقــن متا ًمــا يف اإلشــارة إىل
أيضــا القانــون والنظــام الربجــوازي مــن دون الشــطط اإلرهــايب ،كــا كان احلــال يف
أنــه يمكــن املــرء أن حيقــق ً
بريطانيــا العظمــى ،عــى الرغــم مــن وجــود القائــد الســيايس والعســكري كرومويــل )Cromwell؛ بــل األهــم
ـرا ،أن اإلرهــاب الثــوري يف الفــرة بــن عــام  1792و 1794مل يكــن احلالــة التــي يســميها والــر
مــن ذلــك كثـ ً
ٍ
ٍ (((
بنجامــن  Walter Benjaminوآخــرون العنــف املؤســس للدولــة ،لكنــه حالــة «عنــف إهلــي» .يعــاين مفــرو
كتابــات بنجامــن مــع مــا يمكــن أن يعنيــه «العنــف اإلهلــي» ح ًقــا ،هــل هــو حلــم يســاري آخــر حلـ ٍ
ـدث «نقـ ٍ
ـي»
ٌ
ٌ
ال حيــدث أبــدً ا؟ جيــدر بنــا أن نتذكــر هنــا إشــارة فريدريــك إنغلــز  Friedrich Engelsإىل كومونــة باريــس (الثــورة
الفرنســية الرابعــة) كمثـ ٍ
ـال لديكتاتوريــة الربوليتاريــا:
يف اآلونــة األخــرة ،مت ّل َ
ناجــم عــن الكلــات:
حقيقــي
رعــب
ــك االشــراكي الديمقراطــي املعتــد بنفســه
ٌ
ٌ
ٌ
دكتاتوريــة الربوليتاريــا .جيــد وحســن ،أهيــا الســادة ،هــل تريــدون أن تعرفــوا كيــف تبــدو هــذه الدكتاتوريــة؟
انظــروا إلــى كومونــة باريــس .كانــت تلــك دكتاتوريــة البروليتاريــا(((.

ينبغــي للمــرء أن يكــرر هــذا ،مــع مراعــاة مــا يقتضيــه احلــال ،يف مــا يتعلــق بالعنــف اإلهلــي« :حس ـنًا ،أهيــا
الســادة أصحــاب النظريــات النقديــة ،هــل تريــدون معرفــة كيــف يبــدو هــذا العنــف اإلهلــي؟ انظــروا إىل
(((

وكان علــى حـ ٍ
ـق :كمــا نعلــم اليــوم ،فــي األيــام األخيــرة لحريتــه ،كان الملــك لويــس الســادس عشــر يتفــاوض
ٍ
ٍ
مــع قـ ٍ
ـوة أجنبيــة علــى مؤامــرة لبــدء حـ ٍ
ـرب كبيــرة مــن فرنســا ضــد القــوى األوروبيــة ،حيــث كان الملــك
ســيظهر نفســه علــى أنــه وطنــي ويقــود الجيــش الفرنســي ،ثــم يتفــاوض مــع قــوى أوروبــا علــى ســا ٍم مشــرفٍ
ٌ
ـم يســتعيد ســلطته الكاملــة .باختصـ ٍ
ـار ،كان «اللطيــف» لويــس الســادس عشــر مســتعدً ا إلغراق
لفرنســا ،ومــن ثـ ّ
أوروبــا فــي الحــرب إلنقــاذ عرشــه.

See Walter Benjamin, & quot;Critique of Violence,&quot; in Selected Writings, Volume 1,
1913- 1926 (Cambridge (Ma): Harvard University Press 1996).
Friedrich Engels, & quot; Introduction (1891) to Karl Marx, The Civil War in France & quot;,
in Marx/ Engels/ Lenin: On Historical Materialism, New York: International Publishers
1974, p. 242.
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ترجمــات
اإلرهــاب الثــوري بــن  1992و .1994كان هــذا هــو العنــف اإلهلــي»( .وتســتمر السلســلة :الرعــب األمحــر
ٍ
خــوف العنــف اإلهلــي يف الظواهــر
عــام  ...1919إلــخ) وهــذا يعنــي أنــه جيــب عــى املــرء أن حيــدد دون
ٍ
التارخييــة املوجــودة بشـ ٍ
ـخاص مــن
ـكل مؤكــد ،ومــن ثــم يتجنــب كل الغمــوض الظالمــي .عندمــا هيجــم أشـ ٌ
ٍ
ٍ
«عنــف
فــوري ،فهــذا
خــارج املجــال االجتامعــي املنظــم «عشــوائ ًيا» ،مطالبــن و مرشعــن لعدالــة /انتقــا ٍم
ٌ
ٍ
عقــد تقري ًبــا ،الذعــر يف ريــو دي جانــرو  Rio de Janeiroعندمــا نزلــت احلشــود مــن
إهلــي» .تذكــروا ،منــذ
ٌ
األحيــاء الفقــرة إىل اجلــزء الغنــي مــن املدينــة وبــدأوا يف هنــب وحــرق املتاجــر الكــرى ،كان هــذا «عن ًفــا إهل ًيا»...
إن العقــاب اإلهلــي حليــاة البــر اآلثمــة -مثــل اجلــراد الــذي ُذكــر يف التــوراة ،خيــرج مــن العــدم -وســيل ٌة بــا
غايـ ٍ
ـة ،أو كــا قــال روبســبري يف خطابــه الــذي طالــب فيــه بإعــدام لويــس الســادس عــر « :Louis XVIالشــعوب
ال حتكــم بالطريقــة نفســها التــي حتكــم هبــا املحاكــم؛ فهــم ال يصــدرون األحــكام ،بــل يلقــون الصواعــق؛ ال
يدينــون امللــوك ،بــل يعيدوهنــم مــر ًة أخــرى إىل العــدم؛ وهــذه العدالــة تســاوي قيمــة عدالــة املحاكــم» .ومــن
ـي باملعنــى الدقيــق للشــعار الالتينــي القديــم
ـم ينبغــي لنــا تصــور كالم بنجامــن عــن «العنــف اإلهلــي» أنــه إهلـ ٌ
ثـ ّ
 vox populi، vox deiصــوت الشــعب ،صــوت اهلل :ليــس باملعنــى الســلبي «نحــن نفعــل ذلــك كمجــرد أدواتٍ
ملشــيئة الشــعب» ،ولكــن بوصفــه االفــراض البطــويل لعزلــة القــرار الســيادي .إن قــرار (أن تقتــل أو ختاطــر أو
ـة إضافيـ ٍ
ـة ،مــن دون كلفـ ٍ
ـة مطلقـ ٍ
ـذ يف عزلـ ٍ
َّخـ ُ
تفقــد حياتــك) ُيت َ
ـة للتغيــر اجلــذري .إذا كان األمــر ال أخالق ًيــا،
ٍ
فهــو ليــس «فاســدً ا» ،وال يمنــح ذلــك ببســاطة رخصـ ًة إىل القتــل كنــو ٍع مــن أنــواع الــراءة املالئكيــة .إن شــعار
العنــف اإلهلــيَ :د ِع العدالــة تتحقــق ،عىل الرغــم مــن أن العــامل هيلــك  :fiat iustitia, pereat mundusإهنــا العدالة،
نقطــة عــدم التمييــز بــن العدالــة واالنتقــام ،حيــث يفــرض «النــاس» (اجلــزء املجهــول مــن الالجــزء) إرهاهبــم
وجيعلــون األجــزاء األخــرى تدفــع الثمــن -يــوم احلســاب لتاريــخ القمــع الطويــل ،مــن االســتغالل واملعانــاة-
ـة مؤثـ ٍ
أو كــا وصفهــا روبســبري نفســه بطريقـ ٍ
ـرة:
مــاذا تريــد يــا مــن ترغــب يف أن تكــون احلقيقــة ضعيفـ ًة عــى شــفاه ممثــي الشــعب الفرنــي؟ للحقيقــة بــا
ـات مؤثــر ٌة وأخــرى رهيبـ ٌة ،تــدوي بقـ ٍ
شـ ٍ
ـوة يف القلــوب الطاهــرة كــا
ـك قوهتــا ،وغضبهــا واســتبدادها؛ هلــا هلجـ ٌ
يف الضامئــر املذنبــة ،وال يمكــن هلــذا الكــذب أن حياكــي احلقيقــة أكثــر ممــا تســتطيع ســالومي حمــاكاة صواعــق
الســاء؛ لكــن يتهمــون طبيعتــه ،ويتهمــون الشــعب ،الــذي يريدهــا وحيبهــا.
وهــذا مــا هيــدف إليــه روبســبري يف اهتامــه الشــهري للمعتدلــن أن مــا يريدونــه ح ًقــا هــو «ثــور ٌة بــا ثـ ٍ
ـورة»:

يريــدون ثــور ًة جمــرد ًة مــن الشــطط الــذي تتوافــق فيــه الديمقراطيــة واإلرهــاب ،ثــور ًة حتــرم القواعــد
ـم
االجتامعيــة ،خاضع ـ ًة لألعــراف املوجــودة مســب ًقا ،ثــور ًة ُيــرم فيهــا العنــف مــن البعــد «اإلهلــي» ومــن ثـ ّ
ٍ
ٍ
اســراتيجي خيــدم أهدا ًفــا دقيقــ ًة وحمــدودةً:
تدخــل
ُيتــر يف
أهيــا املواطنــون هــل أردتــم ثــور ًة بــا ثـ ٍ
ـورة؟ مــا روح االضطهــاد التــي أتــت لتعيــد النظــر ،إذا جــاز التعبــر،
يف تلــك التــي حطمــت قيودنــا؟ ولكــن مــا احلكــم املتيقــن الــذي يمكــن املــرء أن يتخــذه بشــأن اآلثــار التــي
يمكــن أن تتبــع هــذه االضطرابــات العظيمــة؟ مــن يســتطيع أن حيــدد ،بعــد احلــدث ،النقطــة الدقيقــة التــي جيــب
أن تتكــر عندهــا موجــات االنتفاضــة الشــعبية؟ أي شـ ٍ
ـعب كان بإمكانــه التخلــص مــن نــر االســتبداد بــذاك
ٍ
ٍ
الثمــن؟ صحيــح أن أم ـ ًة عظيم ـ ًة ال يمكــن أن تنهــض يف حركــة متزامنــة ،وأن االســتبداد ال يمكــن أن يقــي
محلهــم مندوبــون مــن
عليــه إال جــز ٌء مــن املواطنــن األقــرب إليــه ،فكيــف جيــرؤ هــؤالء إ ًذا عــى مهامجتــه إذا ّ
املناطــق النائيــة ،بعــد النــر ،املســؤولية عــن مــدة أو عنــف العــذاب الســيايس الــذي أنقــذ الوطــن؟ جيــب
اعتبارهــا مــررة بالوكالــة الضمنيــة للمجتمــع بــأرسه .اضطلــع الفرنســيون ،أصدقــاء احلريــة ،الذيــن اجتمعــوا
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يف باريــس يف آب /أغســطس املــايض ،هبــذا الــدور ،باســم مجيــع الدوائــر ،وينبغــي هلــم إمــا أن يوافقــوا عليــه أو
يتنصلــوا منــه بالكامــل .إن حتميلهــم املســؤولية اجلنائيــة عــن بعــض االضطرابــات الظاهــرة أو احلقيقيــة ،التــي
ال يمكــن فصلهــا عــن الصدمــة الكبــرة ،ســيكون بمنزلــة معاقبتهــم عــى إخالصهــم.

يمكــن متييــز هــذا املنطــق الثــوري األصيــل بالفعــل عــى مســتوى الشــخصيات البالغيــة ،حيــث يرغــب
روبســبري يف تغيــر اإلجــراء القيــايس املتمثــل يف إثــارة موقـ ٍ
ـف «واقعـ ٍ
ـي» ظاهر ًيــا ،ثــم عــرض طبيعتــه الومهيــة:
ـف ملوقـ ٍ
ـف أو وصـ ٍ
غالبــا مــا يبــدأ بتقديــم موقـ ٍ
ـف عــى أنــه مبالغ ـ ٌة ســخيف ٌة ،وخيـ ٌ
ـال ،ثــم يســتمر يف تذكرينــا
ً
ٍ
بــأن مــا ال يمكــن إال أن يظهــر إال كخيــال ،يف املقاربــة األوىل ،هــو يف الواقــع احلقيقــة نفســها« :ولكــن مــا
ـة سـ ٍ
الــذي أقولــه؟ إن مــا قدمتــه تــوا كفرضيـ ٍ
ـخيفة هــو يف الواقــع حقيقـ ٌة مؤكــد ٌة جــدً ا« .هــذا املوقــف الثــوري
ًّ
أيضــا روبســبري مــن إدانــة القلــق «اإلنســاين» بشــأن ضحايــا «العنــف اإلهلــي»
الراديــكايل هــو الــذي يم ّكــن ً
ٍ
الثــوري« :اإلحســاس الــذي ينــوح عــى أعــداء احلريــة بشـ ٍ
ـتبها فيــه .توقــف
ـكل شــبه حـ
ـري يبــدو يل مشـ ً
عــن هــز رداء الطاغيــة الدمــوي يف وجهــي ،أو ســأصدق أنــك ترغــب يف تقييــد رومــا بالسالســل ».يتداخــل
التحليــل النقــدي وقبــول اإلرث التارخيــي لليعاقبــة يف الســؤال احلقيقــي الــذي ينبغــي لنــا طرحــه :هــل واقــع
اإلرهــاب الثــوري (املؤســف يف كثـ ٍ
ـر مــن األحيــان) حيملنــا عــى رفــض فكــرة اإلرهــاب ذاهتــا ،أم أن هنــاك
ٍ
ـة تارخييـ ٍ
طريقـ ٌة لتكرارهــا يف كوكبـ ٍ
ـة خمتلفــة اليــوم ،لتعويــض أخطــاء حمتواهــا االفــرايض؟ يمكــن ،وينبغــي لنــا
ـازا لتكــرار احلــدث وف ًقــا ملــا حــدده روبســبري هــي :االنتقــال مــن إرهــاب
القيــام بذلــك ،والصيغــة األكثــر إجيـ ً
(رويســبري) اإلنســاين إىل اإلرهــاب املعــادي لإلنســانية (أو باألحــرى غــر اإلنســاين).

يف كتابــه «القــرن»  ،Le siècleيــرى آالن باديــو التحــول مــن «اإلنســانية واإلرهــاب» إىل «اإلنســانية أو
اإلرهــاب ،كعالمـ ٍ
ـة عــى الرتاجــع الســيايس الــذي حــدث مــع هنايــة القــرن العرشيــن .يف عــام  ،1946كتــب
موريــس مريلــو بونتــي  Maurice Merleau-Pontyكتــاب «اإلنســانية واإلرهــاب»  ،humanism and terrorكان
دفاعــه عــن الشــيوعية الســوفياتية بوصفهــا تنطــوي عــى نــو ٍع مــن الرهــان الباســكايل  Pascalean wagerالــذي
ٌ
«حــظ أخالقــي» moral
يعــرض موضو ًعــا قــام برنــارد ويليامــز  Bernard Williamsبتطويــره الح ًقــا يف كتابــه
ـررا بأثـ ٍ
ـر رجعـ ٍ
ـي إذا كان املجتمــع الــذي ســينبعث منــه إنســان ًيا ح ًقــا؛ اليــوم،
 :luckســيكون اإلرهــاب احلــايل مـ ً
ال يمكــن تصــور مثــل هــذا االقــران بــن اإلرهــاب واإلنســانية بشـ ٍ
ـكل صحيـ ٍ
ـح ،فالنظــرة الليرباليــة الســائدة
اســتبدلت «و« بـــ «أو» :إمــا اإلنســانية أو اإلرهــاب.
ٍ
ٍ
اختالفــات حــول هــذا الدافــع :اإلنســانية واإلرهــاب ،واإلنســانية أو
بمزيــد مــن الدقــة ،هنــاك أربعــة
ـى «إجيـ ٍ
اإلرهــابٌ ،
ـايب» أو «سـ ٍ
ـلبي»« .اإلنســانية واإلرهــاب» باملعنــى اإلجيــايب» هــي مــا ذكــره
كل منهــا بمعنـ ً
ً
مريلــو بونتــي Merleau-Ponty
مفصــا ،فهــي تدعــم الســتالينية (التوليــد القــوي »-اإلرهــايب» -لإلنســان
اجلديــد) و ُتــرى بوضـ ٍ
ـوح ح ًقــا يف الثــورة الفرنســية ،عــى هيئــة اقــران الفضيلــة واإلرهــاب عنــد روبســبري.
هنــاك طريقتــان إللغــاء هــذا االقــران :يمكــن أن يتضمــن خيــار «اإلنســانية أو اإلرهــاب» ،أي املــروع
اإلنســاين الليــرايل بجميــع نامذجــه ،منــذ النزعــة اإلنســانية املنشــقة املناهضــة للســتالينية حتــى اهلربماســيني
اجلــدد اليــوم (لــوك فــري وأالن رينــو يف فرنســا)  Luc Ferry & Alain Renaultوغريهــا مــن املدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان ضــد اإلرهــاب (االســتبدادي ،واألصــويل) .أو يمكــن االحتفــاظ باالقــران بــن «اإلنســانية
ٍ
ٍ
واإلرهــاب» ،لكــن بطريقــة ســلبية :كل تلــك التوجهــات الفلســفية واأليديولوجيــة ،مــن هايدجــر Heidegger
واملســيحيني املحافظــن إىل أنصــار الروحانيــة الرشقيــة واإليكولوجيــا العميقــة  ،Deep Ecologyالذيــن ينظــرون
إىل اإلرهــاب عــى أنــه احلقيقــة -النتيجــة النهائيــة -للمــروع اإلنســاين ذاتــه ،وغطرســته.
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ترجمــات
اختــاف رابــع ُيــرك جان ًبــا عــادةً :اختيــار «اإلنســانية أو اإلرهــاب» ،لكــن مــع
ومــع ذلــك ،هنــاك
ٌ
ـح إجيـ ٍ
اإلرهــاب ،وليــس اإلنســانية ،كمصطلـ ٍ
ـف راديــكا ٌيل يصعــب احلفــاظ عليــه ،ولكــن ربــا
ـايب .هــذا موقـ ٌ
ـة وغــر إنســانية»ٍ
ـة إرهابيـ ٍ
يكــون أملنــا الوحيــد :أنــه ال يرقــى إىل اجلنــون البــذيء املتمثــل يف االجتــاه إىل «سياسـ ٍ
بشـ ٍ
ـكل علنـ ٍ
ـي ،ولكنــه يش ٌء أكثــر صعوب ـ ًة يف التفكــر .يف تفكــر «مــا بعــد التفكيــك» احلــايل (إذا جــازف املــرء
هبــذا التعيــن الســخيف الــذي ال يمكــن إال أن يبــدو حمــاكا ًة ســاخر ًة خاص ـ ًة بــه) ،اكتســب مصطلــح «غــر
ـا جديــدً ا ،وال ســيام يف أعــال أغامبــن  Agambenوباديــو  .Badiouأفضــل طريقـ ٍ
إنســاين» ثقـ ً
ـة لتقديمهــا هــي
مــن خــال إحجــام فرويــد  Freudعــن تأييــد األمــر الزجــري «أحــب جــارك!» -اإلغــراء الــذي جيــب مقاومتــه
هنــا هــو الرتويــض األخالقــي للجــار -عــى ســبيل املثــال ،مــا فعلــه إيامنويــل ليفينــاس Emmanuel Levinas
بمفهومــه عــن اجلــار بوصفــه النقطــة العميقــة التــي ينطلــق منهــا نــداء املســؤولية األخالقيــة .وبذلــك ،فــإن مــا
يشــوش عليــه ليفينــاس  Levinasهــو فظاعــة اجلــار ،وحشــية بســببها يطبــق الكان  Lacanعــى اجلــار مصطلــح
الــيء ( ،)das Dingالتــي اســتخدمها فرويــد  Freudلتعيــن هــدف رغباتنــا النهائــي يف شــدهتا التــي ال تطــاق
وعــدم قابليتهــا لالخــراق .جيــب عــى املــرء أن يســمع يف هــذا املصطلــح كل دالالت روايــات الرعــب :اجلــار
هــو الــيء (الرشيــر) الــذي حيتمــل أن يتــوارى حتــت كل وجـ ٍ
ـه إنســا ٍ
ين عائـ ٍ
ـي .فكــر فقــط يف فيلــم «الربيــق»
ٍ
وحش
جيــا إىل
ـب متواضـ ٌ
 Shiningلـــ ســتيفان كينــغ  Stephen Kingحيــث يتحــول األب ،وهــو كاتـ ٌ
ـع فاشـ ٌـل ،تدر ً
ـل تعلــو وجهــه تكشــر ٌة رشيــرةٌ ،يذبــح عائلتــه بأكملهــا .يف تناقـ ٍ
ٍ
قاتـ ٍ
ـض جــديل صحيـ ٍ
ـح ،مــا فشــل ليفينــاس
يف أخــذه باحلســبان مــع كل احتفالــه بالغرييــة ،ليــس بعــض التشــابه الضمنــي جلميــع البــر ولكــن الغرييــة
اجلذريــة «الالإنســانية» ذاهتــا :اختــزال غرييــة إنسـ ٍ
ـان مــا إىل الالإنســانية ،تتمثــل الغرييــة يف شــخصية مســلامن
مســتوى آخــر ،ينطبــق الــيء نفســه
 Muselmannالراعبــة« ،احلــي امليــت» يف معســكرات االعتقــال .عــى
ً
عــى الشــيوعية الســتالينية .يف الــرد الســتاليني القيــايس ،حتــى معســكرات االعتقــال كانــت مكا ًنــا للكفــاح
ضــد الفاشــية ،حيــث كان الشــيوعيون املســجونون ينظمــون شــبكات املقاومــة البطوليــة -يف مثــل هــذا العــامل،
بالطبــع ،ال يوجــد مـ ٌ
ـكان للتجربــة املحــدودة لـــ مســلامن  ،Muselmannاملوتــى األحيــاء حمرومــون مــن القــدرة
عــى العمــل اإلنســاين -فــا عجــب أن الشــيوعيني الســتالينيني كانــوا حريصــن جــدً ا عــى «تطبيع» املعســكرات
إىل جمــرد موق ـ ٍع آخــر للنضــال ضــد الفاشــية ،ورفــض مشــاركة مســلامن بوصفــه ببسـ ٍ
ـاطة أحــد األشــخاص
الذيــن يمنعهــم ضعفهــم الشــديد مــن االنخــراط يف الكفــاح.

عــى هــذه اخللفيــة يمكــن أن يفهــم املــرء ملــاذا يتحــدث الكان  Lacanعــن جوهــر اجلــار الالإنســاين .بالعــودة
إىل الســتينيات ،عــر البنيويــة ،أطلــق لويــس ألتوســر  Louis Althusserالصيغــة ســيئة الســمعة لـــ «نظريــة
معــاداة اإلنســانية» ،ممــا ســمح وحتــى طالــب باســتكامهلا باإلنســانية العمليــة .يف عملنــا ،ينبغــي لنــا أن نتــرف
ـة كاملـ ٍ
كإنســانيني نحــرم اآلخريــن ونعاملهــم كأشــخاص أحــرار يتمتعــون بكرامـ ٍ
ـة ،منشــئني لعاملهــم .ومــع
ـري ،الطريقــة
ـب فكـ ٌ
ذلــك ،مــن الناحيــة النظريــة ،ينبغــي لنــا أن نضــع يف حســباننا دائـ ًـا أن اإلنســانية هــي مذهـ ٌ
ـة عفويـ ٍ
التــي نواجــه هبــا مآزقنــا بطريقـ ٍ
ـة ،وأن املعرفــة احلقيقيــة للبــر وتارخيهــم ال جيــب أن تتطــرق لألفــراد عىل
أهنــم أشــخاص مســتقلون ،بــل عنــارص يف بنيـ ٍ
ـة تتبــع قوانينهــا اخلاصــة .عــى النقيــض مــن ألتوســر ،Althusser
ٌ
ٍ
يمــي الكان  Lacanبعمليــة االنتقــال مــن مناهضــة اإلنســانية النظريــة إىل العمليــة ،أي إىل أخــاق تتجــاوز أبعاد
مــا أســاه نيتشــه « Nietzscheإنســان ،كل البــر»  ،human, all too humanوتواجــه جوهر اإلنســانية الالإنســاين.
هــذا ال يعنــي األخــاق التــي مل تعــد تنكــر فقــط ،بــل تأخــذ يف احلســبان دون خـ ٍ
ـوف ،البشــاعة الكامنــة لكوننــا
آدميــن ،والبعــد الرشيــر الــذي انفجــر يف ظواهــر يغطيهــا عــاد ًة مفهــو ٌم اســمه «« »Auschwitzمعســكر أوشــفيتز
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ٌ
أخــاق كان يمكــن أن تظــل قائمــ ًة بعــد ســقوط أوشــفيتز  ،Auschwitzإلعــادة
لالعتقــال واإلبــادة» ،وهــي
صــوغ كتابــات أدورنــو  .Adornoهــذا البعــد الالإنســاين هــو يف الوقــت نفســه بالنســبة إىل الكان  ،Lacanالدعــم
النهائــي لألخــاق .مــن الناحيــة الفلســفية ،يمكــن تعريــف هــذا البعــد «الالإنســاين» عــى أنــه البعــد اخلــاص
بموضــو ٍع جمتــزأ مــن كل أشــكال «فرديــة» اإلنســان أو شــخصيته (وهلــذا الســبب ،يف الثقافــة الشــعبية احلاليــة،
إخالصــا أكــر
فــإن إحــدى الشــخصيات النموذجيــة للــذات الصافيــة غــر برشيــة  -فضائيــة؛ ُيظهــر ســايبورغ
ً
للمهمــة والكرامــة واحلريــة مــن نظرائــه البرشيــن( ،مــن شــخصية شــوارزنيجر  Schwarzeneggerيف فيلــم
املدمــر  ،Terminatorوشــخصية اإلنســان اآليل التــي أداهــا املمثــل  Rutger-Hauerروجتــر هــاو يف فيلــم بليــد رنــر
 .)Blade Runnerتذكــر حلــم هــورسل املظلــم ،مــن تأمالتــه الديكارتيــة  ،Cartesianكيــف ســيظل الكوجيتــو
الســامي غــر متأثـ ٍ
ـر بالطاعــون الــذي ســيبيد البرشيــة أمجعهــا :مــن الســهل ،وف ًقــا هلــذا املثــال ،التفــوق بشـ ٍ
ـكل
مبتـ ٍ
ـذل يف مــا يتعلــق باخللفيــة ذاتيــة التدمــر للــذات الســامية ،وحــول كيــف أغفــل هــورسل  Husserlالتناقــض
الــذي كتــب عنــه فوكــو  Foucaultيف كتابــه «الكلــات واألشــياء»  Let mots et les chosesوأطلــق عليــه اســم
«الثنائــي التجريبــي املتســامي» للرابــط الــذي يربــط دائـ ًـا بــن األنــا املتســامية واألنــا التجريبيــة ،بحيــث يتــم
تدمــر األخــرة مــن خــال تعريـ ٍ
ـف يــؤدي إىل اختفــاء األوىل .لكــن ،مــاذا لــو أدرك املــرء متا ًمــا هــذا التبعيــة
كحقيقـ ٍ
ـة (وليــس أكثــر مــن هــذا :حقيقــة غبيــة عــن الوجــود) ،ومــع ذلــك يــر عــى إنكارهــا ،وحقيقــة تأكيــد
ٍ
ٍ
حيــة؟ أال يظهــر هــذا االســتقالل يف
كائنــات
اســتقاللية الــذات يف مــا يتعلــق باألفــراد التجريبــن بصفتهــم
بــادرة املخاطــرة بحيــاة املــرء ،واالســتعداد للتخــي عــن كيانــه؟ عــى خلفيــة هــذا املوضــوع املتمثــل يف القبــول
الســيادي للمــوت ،جيــب عــى املــرء إعــادة قــراءة التحــول اخلطــايب الــذي يشــار إليــه يف كثـ ٍ
ـر مــن األحيــان عــى
أنــه دليـ ٌـل عــى تالعــب روبســبري «الشــمويل» بجمهــوره((( .حــدث هــذا التحــول يف خضــم خطــاب روبســبري يف
اجلمعيــة الوطنيــة يف احلــادي عــر مــن الســنة اجلرمينيــة الثانيــة ( 31آذار /مــارس )1794؛ يف الليلــة الســابقة،
ٍ
وبصــورة
ُألقــي القبــض عــى دانتــون  ،Dantonوكاميــل ديســمولني  Camille Desmoulinsوآخريــن ،لذلــك،
مفهومـ ٍ
أيضــا .يتعامــل روبســبري مبــارش ًة مــع اللحظــة
ـة ،خــي العديــد مــن أعضــاء اجلمعيــة أن يطاهلــم األمــر ً
لكوهنــا حموريــة« :أهيــا املواطنــون ،حــان الوقــت لقــول احلقيقــة» ،ثــم يســتمر يف إثــارة اخلــوف الــذي ينتــر يف
أرجــاء الغرفــة:

يريــد أحدهــم أن جيعلــك ختــاف مــن إســاءة اســتخدام الســلطة ،للســلطة الوطنيــة التــي مارســتها [ ]....يريــد
أحدهــم أن جيعلنــا نخشــى وقــوع النــاس ضحيــة اللجــان [ ]....خيــاف أحدهــم مــن أن الســجناء يتعرضــون
للقمــع [.]....
ثــم تتعــرض
املعارضــة هنــا بــن «األشــخاص» املجرديــن (ال يتــم جتســيد املحرضــن عــى اخلــوف) ومــن ّ
ـكل غــر حمسـ ٍ
املجموعــة للضغــط ،وتتحــول بشـ ٍ
ـوس تقري ًبــا مــن صيغــة ضمــر اجلمــع «أنتــم »vous /إىل صيغــة
ٍ
املتكلــم «نحــن» ( ُيــدرج روبســبري نفســه بشــجاعة يف الضمــر الــدال عــى اجلمــع) .ومــع ذلــك ،فــإن الصيغــة
ـورا ينــذر بالســوء :مل يعــد األمــر أن «أحدهــم يريــد أن جيعلكــم ختافــون /جيعلنــا نخــاف»،
النهائيــة تقــدم تطـ ً
بــل أن «املــرء خيــاف» ،ممــا يعنــي أن العــدو الــذي يثــر اخلــوف مل يعــد خــارج نطــاق «أنتــم /نحــن» ،خاطــب
روبســبري أعضــاء اجلمعيــة قائـ ً
ـا :إنــه هنــا« ،بيننــا» ،و«بينكــم» ،يقــوض وحدتنــا مــن الداخــل .يف هــذه اللحظــة
ٍ
ٍ
ٍ
بالتحديــد ،اضطلــع روبســبري ،برضبــة قاضيــة حقيقيــة ،باخلطــاب الــذايت التــام ،انتظــر قليـ ً
ـا حلــدوث التأثــر
See the detailed analysis in Claude Lefort, &quot;The Revolutionary Terror,&quot; in Democracy
and Political Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press 1988), p. 50 - 88.
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ترجمــات
املشــؤوم لكلامتــه ،ثــم تابــع يف صيغــة ضمــر املتكلــم املفــرد:
ٍ
مذنب؛ ألن الرباءة ال ختشى الرقابة العامة.
شخص يرجتف يف هذه اللحظة
أنا أقول إن أي
ٌ

مــا الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر «شــمولي ًة» مــن هــذه احللقــة املغلقــة ،أن «خوفــك الشــديد مــن أن تكــون
مذن ًبــا جيعلــك مذن ًبــا» ،نســخ ٌة غريبـ ٌة ملتويـ ٌة مــن األنــا العليــا للشــعار املعــروف «الــيء الوحيــد الــذي جيــب
أن ختافــه ،هــو اخلــوف بحــد ذاتــه»؟ ومــع ذلــك ،ينبغــي للمــرء أن يتجــاوز اإلقصــاء الرسيــع الســراتيجية
روبســبري اخلطابيــة بوصفهــا اســراتيجية «الذنــب اإلرهــايب» ،وأن يميــز حلظــة احلقيقــة اخلاصــة هبــا :ال يوجــد
متفرجــون أبريــاء يف اللحظــات احلاســمة للقــرار الثــوري ،ألنــه يف مثــل هــذه اللحظــات ،الــراءة بحــد ذاهتــا :أن
يعفــي املــرء نفســه مــن القــرار ،أن أمــي وكأن النضــال الــذي أشــهده ال يعنينــي ح ًقــا ،هــي اخليانــة العظمــى.
وهــذا يعنــي أن اخلــوف مــن اهتامــي باخليانــة هــو اخليانــة العظمــى ،ألنــه حتــى لــو «مل أفعــل شــي ًئا ضــد الثــورة»،
ـي
فــإن هــذا اخلــوف بحــد ذاتــه ،وحقيقــة أنــه ظهــر يف داخــي ،يوضــح أن موقفــي الــذايت هــو موقـ ٌ
ـف خارجـ ٌ
ـوة خارجيـ ٍ
بالنســبة إىل لثــورة ،وأننــي أختــر «الثــورة» كقـ ٍ
ـة هتــددين.

وضوحــا :يتعامــل روبســبري مبــارش ًة مــع الســؤال
لكــن مــا يــدور يف هــذا اخلطــاب الفريــد ُيعــدّ أكثــر
ً
احلســاس الــذي ينبغــي لــه أن يطــرأ يف أذهــان مجهــوره -كيــف يمكــن لــه التأكــد أنــه لــن يكــون املتَّهــم التــايل؟
إنــه ليــس الســيد ا ُملســتثنى مــن املجموعــة ،الـــ «أنــا» خــارج «نحــن» -يف النهايــة ،كان ســاب ًقا وثيــق الصلــة بـــ
ـم غــدً ا اســتخدام قربــه مــن دانتــون ضــده؟
دانتــون ،وهــو شــخصي ٌة قوي ـ ٌة قيــد االعتقــال اآلن ،إ ًذا ،مــاذا لــو تـ ّ
باختصـ ٍ
ـار ،كيــف يمكــن لـــ روبســبري أن يتأكــد مــن أن العمليــة التــي أطلقهــا لــن تــودي بــه؟ هنــا يفــرض
موقعــه العظمــة الســامية ،فهــو يفــرض متا ًمــا أن اخلطــر الــذي هيــدد دانتــون اآلن ســيهدده غــدً ا .الســبب يف أنــه
ـادئ جــدً ا ،وال خيشــى هــذا املصــر ،ليــس ألن دانتــون كان خائنًــا ،بينــا كان روبســبري بري ًئــا ،ويمثــل التجســيد
هـ ٌ
املبــارش إلرادة الشــعب؛ بــل ألنــه ،روبســبري  ،Robespierreليــس خائ ًفــا مــن املــوت ،ســتكون وفاتــه يف هنايــة
املطــاف جمــرد حـ ٍ
ـادث ال يعنــي شــي ًئا:
مــا الــذي هيمنــي مــن اخلطــر؟ حيــايت تنتمــي إىل الوطــن ،قلبــي خـ ٍ
ـال مــن اخلــوف ،وإذا ُقــدّ ر يل أن أمــوت،
ـب أو عـ ٍ
فســأفعل ذلــك مــن دون تأنيـ ٍ
ـار.
ومــن ثــم ،بقــدر مــا يمكــن حتديــد التحــول مــن «نحــن» إىل «أنــا» بفعاليـ ٍ
ـة عــى أنــه اللحظــة التــي يســقط فيها
ّ
القنــاع الديمقراطــي ،وعندمــا يثبــت روبســبري بحــد ذاتــه علنًــا عــى أنــه ســيدٌ (حتــى هــذه النقطــة ،نتبــع حتليــل
ليفــورت  )Lefortفــإن مصطلــح «الســيد» جيــب أن ُيعطــى هنــا ثقلــه اهليغــي  Hegelianالكامــل :الســيد هــو
شــخصية الســيادة ،الشــخص الــذي ال خيشــى املــوت ،واملســتعد للمخاطــرة بــكل ٍ
يشء .بعبـ ٍ
ـارة أخــرى ،املعنــى
خيولــه هــو هــذا فقــط،
النهائــي لضمــر روبســبري املفــرد املتكلــم («أنــا») هــو :أنــا لســت خائ ًفــا مــن املــوت .مــا ّ
وليــس أي نــو ٍع مــن الوصــول املبــارش إىل التغيــر اجلــذري ،أي ال يدعــي أنــه يمتلــك وصـ ً
ـارشا إىل إرادة
ـول مبـ ً
الشــعب التــي تتحــدث مــن خاللــه .هــذه هــي الطريقــة التــي وصــف هبــا ياماموتــو يوتشــو Yamamoto Jocho
ـوذي مــن زن  -Zenموقــف املحــارب الصحيــح« :جيــب عــى املــرء أن ُيعــدّ نفســه مي ًتــا كل يــو ٍم دون
كاهـ ٌن بـ ٌتوقـ ٍ
ـف .هنــاك قـ ٌ
ـط مــن حتــت اإلفريــز ،واعتــر نفســك رجـ ً
ـور للمســنني« :اخـ ُ
ـا مي ًتــا .اتــرك البوابــة،
ـول مأثـ ٌ
واعتــر أن العــدو ينتظــر ».هــذا ليــس مــن بــاب توخــي احلــذر .إنــه عــدُّ املــرء نفســه مي ًتــا مســب ًقا (((».وهلــذا،
Quoted from Brian Daizen Victoria, Zen War Stories (London: Routledge 2003), p. 132.
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وف ًقــا لـــ هيليــس لــوري  ،Hillis Loryأقــام العديــد مــن اجلنــود اليابانيــن يف احلــرب العامليــة الثانيــة جنازاهتــم
اخلاصــة قبــل ذهاهبــم إىل ســاحة املعركــة:

العديــد مــن اجلنــود يف احلــرب احلاليــة عازمــون عــى املــوت يف ســاحة املعركــة لدرجــة أهنــم يقيمــون
جنازاهتــم العامــة قبــل مغادرهتــم إىل اجلبهــات .هــذا ال ُيعــدّ أمـ ًـرا ســخي ًفا بالنســبة إىل ليابانيــن .عــى العكــس،
(((1
إنــه حيظــى باالحــرام بوصفــه روح الســاموراي احلقيقــي الــذي يدخــل املعركــة دون أي تفكـ ٍ
ـر يف العــودة.
ـخصية سـ ٍ
ٍ
ـامية متا ًمــا .بـ ً
هــذا اإلقصــاء الــذايت الوقائــي مــن نطــاق احليــاة ،حيــول اجلنــدي بالطبــع إىل شـ
ـدل
أيضــا
مــن رفــض هــذه امليــزة بوصفهــا جــز ًءا مــن العســكرة الفاشــية ،جيــب عــى املــرء أن يؤكــد أهنــا تشــكل ً
موق ًفــا ثور ًيــا راديكال ًيــا :هنــاك خـ ٌ
ـتقيم يمتــد مــن قبــول املــرء الختفائــه إىل ردة فعــل مــاو تــي تونــغ Mao
ـط مسـ ٌ
 Zedongعــى هتديــد القنبلــة الذريــة مــن عــام :1955

ال يمكــن للواليــات املتحــدة أن تفنــي األمــة الصينيــة بحزمتهــا الصغــرة مــن القنابــل الذريــة .حتــى وإن
كانــت القنابــل الذريــة األمريكيــة قويـ ًة جــدً ا لدرجــة أنــه عنــد إســقاطها عــى الصــن ،فإهنــا ســتحدث جتوي ًفــا يف
األرض ،أو حتــى تفجرهــا ،هــذا بالــكاد ســيعني أي ٍ
يشء للكــون بــأرسه ،عــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون حد ًثــا
ّ
ـروع الشــعب الصينــي»).
مهـ ًـا بالنســبة إىل النظــام الشــميس«( .ال يمكــن للقنبلــة الذريــة أن تـ ّ

ـون غــر إنســا ٍ
مــن الواضــح أن هنــاك «جنـ ٌ
ين» يف هــذه احلجــة :أال تُعــدّ حقيقــة أن تدمــر كوكــب األرض
«بالــكاد ســيعني أي ٍ
ٍ
يشء للكــون بــأرسه» عــزا ًء ســي ًئا إىل حــد مــا لإلنســانية املندثــرة؟ ال تنجــح احلجــة إال
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ٍ
إذا افــرض املــرء جــدل ،بطريقــة كانطيــة  ،Kantianوجــود شــخص متســام متا ًمــا غــر متأثــر هبــذه الكارثــة.
ـة افرتاضيـ ٍ
ـة مرجعيـ ٍ
شــخص ،عــى الرغــم مــن عــدم وجــوده يف الواقــع ،إال أنــه مؤثــر كنقطـ ٍ
ـة .ينبغــي لــكل
ٌ
ٌ
ثـ ٍ
ـوري أصيــل أن يضطلــع هبــذا املوقــف املتمثــل يف التجــرد التــام مــن اخلصوصيــة احلمقــاء لوجــود املــرء احلــايل
ٍ
وحتــى ازدراءهــا ،أو ،كــا عــر ســانت جاســت  Saint-Justبطريقــة ال يعــى عليهــا عــن هــذه الالمبــاالة جتــاه مــا
أســاه بنجامــن « Benjaminاحليــاة العاريــة» :أنــا أحتقــر الــراب الــذي يشــكلني ويتحــدث إليكــم» ((1(.اقــرب
تــي جيفــارا  Che Guevaraمــن نفــس اخلــط عــى الرغــم مــن أنــه يف خضــم التوتــر الــذي ال ُيتمــل ألزمــة
الصواريــخ الكوبيــة ،دعــا إىل هنـ ٍ
ـج شــجا ٍع للمخاطــرة باحلــرب العامليــة اجلديــدة التــي ستشــمل (عــى األقــل)
الفنــاء الكامــل للشــعب الكــويب ،أشــاد باالســتعداد البطــويل للشــعب الكــويب للمخاطــرة بفنائــه.

بعــدٌ آخــر «غــر إنســا ٍ
ين» لثنائــي «اإلرهــاب -الفضيلــة» الــذي روج لــه روبســبري ،هــو رفــض العــادة
ين (أو كل ترتيـ ٍ
ـب معيـ ٍ
(بمعنــى قــوة التســويات الواقعيــة) .عــى كل نظــا ٍم قانــو ٍ
ـاري رصيـ ٍ
ـح) أن يعتمــد عــى
ٍ
ٍ
ٍ
معقــدة مــن القواعــد غــر الرســمية التــي ختربنــا كيــف نتعامــل مــع املعايــر الرصحيــة،
«انعكاســية»
شــبكة
ـدى نأخذهــا حرف ًيــا ،كيــف ومتــى ُيســمح لنــا جتاهلهــا ،بــل ُيطلــب منــا ،وهلــم جــرا،
وكيــف نطبقهــا :إىل أي مـ ً
وهــذا هــو جمــال العــادة .إن معرفــة عــادات املجتمــع يعنــي معرفــة القواعــد الوصفيــة لكيفيــة تطبيــق معايــره
الرصحيــة :متــى ينبغــي لنــا اســتخدامها أو عــدم اســتخدامها؛ متــى نخالفهــا؛ متــى ال نســتخدم اخليــار املطــروح؛
متــى نكــون ملزمــن فعليــا بفعــل ٍ
يشء مــا ،ولكــن يتعــن علينــا التظاهــر بأننــا نقــوم بــه كخيـ ٍ
ـار حـ ٍ
ـر (كــا يف
ً
ـاالت كبــر ٌة عنــد اهلنــود احلمــر).
حالــة احتفــاالت البوتــاش  ،potlatchوهــي احتفـ ٌ
(((1

المرجع نفسه.
P.R.Palmer, Twelve Who Ruled (New York: Atheneum 1965), p. 380.
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ترجمــات
ٍ
ـخص يقبــل
تذكــر العــرض املهــذب ،املــراد رفضــه :إهنــا «عــادة» أن يتــم رفــض مثــل هــذا العــرض ،وأي شـ
فادحــا .ينطبــق األمــر نفســه عــى العديــد مــن املواقــف السياســية التــي يتــم
مثــل هــذا العــرض يرتكــب خ ًطــا ً
ٍ
فيهــا االختيــار بــرط أن نتخــذ اخليــار الصحيــح :يتــم تذكرينــا بجديــة أنــه يمكننــا أن نقــول ال ،ولكــن مــن
املتوقــع أن نرفــض هــذا العــرض ونقــول نعــم بحامسـ ٍ
ـة .مــع العديــد مــن املحظــورات اجلنســية ،يكــون املوقــف
ـة رسيـ ٍ
عكــس ذلــك :تعمــل «ال» الرصحيــة فعليــا مثــل األمــر الزجــري الضمنــي «افعــل ذلــك ،ولكــن بطريقـ ٍ
ـة!»
ً
قياســا عــى هــذه اخللفيــة ،فــإن الشــخصيات الثوريــة القائمــة عــى املســاواة ،مــن روبســبري إىل جــون بــراون
ً
ـخصيات بــا عـ ٍ
ـادات :إهنــم يرفضــون مراعــاة العــادات التــي
( John Brownربــا عــى أقــل تقديــر) ،هــي شـ
ٌ
ـدة عامليـ ٍ
تؤهــل عمــل قاعـ ٍ
ـة:

هــذه هــي الســيادة الطبيعيــة للعــادة التــي نعتربهــا أكثــر األعــراف تعس ـ ًفا ،وأحيا ًنــا أكثــر املؤسســات التــي
تتخللهــا العيــوب ،كمعايــر مطلقـ ٍ
ـة للحقيقــة أو الباطــل أو العدالــة أو الظلــم .ال خيطــر ببالنــا حتــى أن معظمهــم
ً
طويــا حتــت نريهــا
حتــا باألحــكام املســبقة التــي أختمنــا هبــا االســتبداد .لقــد رزحنــا
ال يزالــون مرتبطــن
ً
ٍ
لدرجــة أننــا نواجــه بعــض الصعوبــة يف االرتقــاء إىل مبــادئ العقــل األبديــة؛ وأي يشء يشــر إىل املصــدر املقدس
جلميــع القوانــن يبــدو لنــا أنــه يتخــذ طاب ًعــا غــر قانــو ٍ
ين ،ويبــدو أن نظــام الطبيعــة ذاتــه يمثــل اضطرا ًبــا .إن
احلــركات املهيبــة لشـ ٍ
ـعب عظي ـ ٍم واتقــاد الفضيلــة الســامية ،غال ًبــا مــا تبــدو ألعيننــا اخلجولــة وكأهنــا بـ ٌ
ـركان
ثائـ ٌـر أو إطاحــة جمتمـ ٍع ســيايس؛ وهــي بالتأكيــد ليســت أقــل املشــاكل التــي تزعجنــا ،هــذا التناقــض بــن ضعــف
أخالقنــا ،فســاد عقولنــا ،ونقــاء املبــدأ وطاقــة الشــخصية التــي طالبــت هبــا احلكومــة احلــرة التــي جترأنــا عــى
التطلــع إليهــا.

إن كــر نــر العــادات يعنــي مــا يــي :إذا كان مجيــع الرجــال متســاوين ،إ ًذا جيــب معاملــة مجيــع الرجــال عــى
أيضــا ،فيجــب معاملتهــم عــى الفــور عــى هــذا النحــو.
ـرا ً
قــدم املســاواة؛ إذا كان أصحــاب البــرة الســوداء بـ ً
لنتذكــر املراحــل األوىل مــن النضــال ضــد العبوديــة يف الواليــات املتحــدة ،والتــي ،حتــى قبــل احلــرب األهليــة،
بلغــت ذروهتــا يف الــراع املســلح بــن تــدرج الليرباليــن الرحيمــن ،والشــخصية الفريــدة لـــ جــون بــراون:
كان األمريكيــون مــن أصـ ٍ
ـل أفريقــي رســو ًما كاريكاتوريــة للنــاس ،وقــد ُصنِّفــوا كمهرجــن وكوميديــن ،كانــوا
عرضــ ًة للســخرية واالســتهزاء يف املجتمــع األمريكــي .وحتــى دعــاة إلغــاء الــرق ،عــى الرغــم مــن كوهنــم
مناهضــن للعبوديــة ،فــإن الغالبيــة منهــم مل ُيعــدّ وا األمريكيــن مــن أصـ ٍ
ـل أفريقـ ٍ
ـي مســاوون هلــم .كان معظمهــم
ٍ
وهــذا أمـ ٌـر اشــتكى منــه األمريكيــون األفارقــة طــوال الوقــت -عــى اســتعداد للعمــل مــن أجــل إهنــاء العبوديةيف اجلنــوب لكنهــم مل يكونــوا مســتعدين للعمــل عــى إهنــاء التمييــز يف الشــال /.../ .مل يكــن جــون بــراون
كذلــك ،فبالنســبة إليــه ،كان تطبيــق املســاواة خطــو ًة أوىل نحــو إهنــاء العبوديــة .وعــرف األمريكيــون األفارقــة
الذيــن تواصلــوا معــه ذلــك عــى الفــور ،لقــد أوضــح أنــه ال يــرى فر ًقــا ،ومل يوضــح ذلــك بقولــه ،بــل أوضــح
(((1
ذلــك بأفعالــه.
هلــذا الســبب ،يعــدُّ جــون بــراون الشــخصية السياســية الرئيســة يف تاريــخ الواليــات املتحــدة :يف ســعيه إىل
«اإللغــاء اجلــذري للــرق» والــذي اتســم بالتمســك بمبــادئ الديــن املســيحي ،شــارف عــى إدخــال منطــق
ـكل كامـ ٍ
اليعاقبــة يف املشــهد الســيايس األمريكــي« :اعتــر جــون بــراون نفســه متســاو ًيا بشـ ٍ
ـل .وكان مــن املهــم
Margaret Washington, on
https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html
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جــدً ا بالنســبة إليــه أن يــارس املســاواة عــى املســتويات كلهــا ]....[ .لقــد أوضــح أنــه ال يــرى فر ًقــا ،ومل يوضــح
(((1
ذلــك بقولــه ،بــل أوضحــه مــن خــال أفعالــه».
اليــوم ،وحتــى بعــد زمـ ٍ
ـن طويـ ٍ
ـل مــن إلغــاء العبوديــةُ ،يعــدّ بــراون  Brownالشــخصية الفاصلــة يف الذاكــرة
ٍ
نحــو
اجلامعيــة األمريكيــة ،أولئــك البيــض الذيــن يدعمــون بــراون هــم األكثــر قيمــ ًة ،ومــن بينهــم ،عــى
ٍ
مفاجــئ ،هنــري ديفيــد ثــورو  Henry David Thoreauاملعــارض األكــر للعنــف :ضــد اإلقصــاء االعتيــادي
(((1
ٍ
ً
متعطشــا للدمــاء ،وأمحــق وجمنــون ،رســم ثــورو  Thoreauلوحـ ًة لرجــل منقطــع النظــر كان
لــراون بوصفــه
تبنّيــه للقضيــة ال مثيــل لــه؛ حتــى أنــه ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك ليش ـ ّبه إعــدام بــراون  Brownباملســيح (يقــول
إنــه ُيعــدّ بــراون مي ًتــا قبــل موتــه الفعــي) .يعــر ثــورو عــن غضبــه جتــاه العــرات ممــن أعربــوا عــن اســتيائهم
واحتقارهــم لـــ جــون بــراون :ال يمكــن ملثــل هــؤالء األشــخاص فهــم بــراون بســبب مواقفهــم املتحجــرة
ووجودهــم «امليــت»؛ إهنــم ح ًقــا ال يعيشــون ،القليــل مــن الرجــال فقــط قــد عاشــوا.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه املســاواة الناجتــة هــي يف الوقــت ذاتــه قيــود سياســة اليعاقبــة .تذكــروا الرؤيــة األساســية
الدقيقــة لــــ ماركــس  Marxحــول التقييــد «الربجــوازي» ملنطــق املســاواة :إن عــدم املســاواة الرأســالية
ـاكات غــر مبدئيـ ٍ
(«االســتغالل») ليســت «انتهـ ٍ
ـة ملبــدأ املســاواة» ،لكنهــا متأصلـ ٌة متا ًمــا يف منطــق املســاواة ،وهــي
نتيجـ ٌة متناقضـ ٌة إلدراكهــا املرتتــب عــى ذلــك .مــا يتبــادر إىل ذهننــا هنــا ال يقتــر فقــط عــى الفكــرة القديمــة
املضجــرة حــول الطريقــة التــي يفــرض فيهــا نظــام املقايضــة مســب ًقا وجــود أشــخاص متســاوين رســم ًيا/
قانون ًيــا يلتقــون ويتفاعلــون يف الســوق؛ إن اللحظــة احلاســمة يف نقــد ماركــس لالشــراكيني «الربجوازيــن» هــي
أن االســتغالل الرأســايل ال ينطــوي عــى أي نــو ٍع مــن املقايضــة «غــر املتكافئــة» بــن العامــل والرأســايل -فهــذه
املقايضــة متســاوي ٌة متا ًمــا و«عادلـ ٌة» ،مثاليـ ٌة (مــن حيــث املبــدأ) ،حيــث يتقــاىض العامــل أجـ ًـرا عــى كامــل قيمــة
الســلعة التــي يبيعهــا (قوتــه العاملــة) .بالطبــع ،يــدرك الثوريــون الربجوازيــون الراديكاليــون هــذا التقييــد.
ـارش ملزيـ ٍ
ـايب» مبـ ٍ
بيــد أن الطريقــة التــي حياولــون هبــا تعديلــه تكــون مــن خــال فـ ٍ
ـرض «إرهـ ٍ
ـد مــن املســاواة
الفعليــة (الرواتــب املتســاوية ،اخلدمــات الصحيــة املتســاوية ...إلــخ) والتــي ال يمكــن فرضهــا إال مــن خــال
أنــواع جديـ ٍ
ـدة مــن عــدم املســاواة الرســمية (أنــواع خمتلفــة مــن أســاليب التعامــل التمييزيــة ضــد األشــخاص
املحرومــن يف املجتمــع) .باختصـ ٍ
ـار ،إن بدهييــة «املســاواة» تعنــي إمــا ال يكفــي (وهــو يبقــى الشــكل املجــرد
لعــدم املســاواة الفعليــة) أو أكثــر مــن الــازم (فــرض املســاواة «اإلرهابيــة»)  -إهنــا فكــر ٌة شــكلي ٌة باملعنــى
ٍ
بدرجــة
ناجــم عــن أن صيغتهــا ليســت حمــدد ًة
الديالكتيكــي الصــارم ،أي أن تقييدهــا عــى وجــه التحديــد
ٌ
ـة ،ولكنهــا جمــرد وعـ ٍ
ـر حمايـ ٍ
كافيـ ٍ
ـاء كبـ ٍ
ـد لبعــض املضامــن التــي تتملــص مــن هــذا الشــكل.
املشــكلة هنــا ليســت اإلرهــاب يف حــد ذاتــه -تتطلــب مهمتنــا اليــوم عــى وجــه التحديــد ،إعــادة اخــراع
اإلرهــاب التحــرري -إنــا تكمــن املشــكلة يف مـ ٍ
ـكان آخــر :جيــب دائـ ًـا قــراءة «التطــرف» الســيايس املتســاوي أو
ـيايس :كمـ ٍ
ـزوح أيديولوجـ ٍ
«الراديكاليــة املفرطــة» كظاهــرة نـ ٍ
ـؤرش لنقيضــه ،للقيــود ،لرفــض «املــي حتــى
ـي سـ ٍ
النهايــة» بفاعليـ ٍ
ـة ،مــا الــذي كان يعنيــه جلــوء جاكوبــن إىل «اإلرهــاب» الراديــكايل إن مل يكــن نو ًعــا مــن الترصف
اهلســتريي الــذي يشــهد عــى عــدم قدرهتــم عــى اإلخــال بأساســيات النظــام االقتصــادي (امللكيــة اخلاصــة...
أيضــا
إلــخ)؟ وهــل ال ينطبــق األمــر نفســه حتــى عــى مــا يســمى «جتــاوزات» الصــواب الســيايس؟ أال خيفــون ً
إحجا ًمــا عــن تعطيــل األســباب الفعليــة (االقتصاديــة ومــا إىل ذلــك) للعنرصيــة والتمييــز عــى أســاس اجلنــس؟
Washington, on
https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html.
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ترجمــات
ربــا ،بالتــايل يكــون الوقــت قــد حــان لتقديــم إشــكالية االســتعارات القياســية ،التــي يتقاســمها عمل ًيــا مجيــع
يســاريي «مــا بعــد احلداثــة» ،والتــي بموجبهــا تنتــج «الشــمولية» السياســية بطريقـ ٍ
ـة مــا ،عــن هيمنــة اإلنتــاج
ّ
املــادي والتكنولوجيــا عــى التواصــل بــن الــذات و /أو املامرســات الرمزيــة ،كــا لــو أن أصــل اإلرهــاب
أيضــا إىل
الســيايس يكمــن يف حقيقــة أن «مبــدأ» العقــل الذرائعــي ،واالســتغالل التكنولوجــي للطبيعــة ،يمتــد ً
ـان جديـ ٍ
املجتمــع ،بحيــث يتــم التعامــل مــع النــاس عــى أهنــم مــواد خــام يــراد حتويلهــا إىل إنسـ ٍ
ـد .مــاذا لــو كان
ُ
ٍ
العكــس هــو الصحيــح؟ مــاذا لــو أشــار «اإلرهــاب» الســيايس بدقــة إىل أن جمــال اإلنتــاج (املــادي) حمــرو ٌم مــن
صحيحــا أن كل «اإلرهــاب» الســيايس ،مــن اليعاقبــة Jacobins
ـع للمنطــق الســيايس؟ أليــس
ً
اســتقالليته وخاضـ ٌ
إىل الثــورة الثقافيــة املاويــة ،يفــرض مســب ًقا االســتئثار باإلنتــاج املالئــم ،وحتويلــه إىل ســاحة املعركــة السياســية؟
وبعبـ ٍ
ـارة أخــرى ،مــا يرقــى إليــه فعل ًيــا ليــس أقــل مــن التخــي عــن نظــرة ماركــس  Marxالرئيســة إىل الــراع
الســيايس بوصفــه مشــهدً ا جيــب ،حتــى يتــم فــك شــفرته ،إحالتــه عــى جمــال االقتصــاد («إذا كان للامركســية أي
ـة حتليليـ ٍ
قيمـ ٍ
ـة للنظريــة السياســية ،فهــي مل تكــن يف اإلرصار عــى احتــواء مشــكلة احلريــة يف العالقــات االجتامعية
املعلنــة ضمنيــا عــى أهنــا «غــر سياسـ ٍ
ـية» -أي طبيعيــة -يف اخلطــاب الليــرايل») ((1(.بالنظــر إىل اجلذور الفلســفية
ً
لتقييــد اإلرهــاب القائــم عــى املســاواة هــذا ،فــإن مــن الســهل نســب ًيا تبـ ّـن أســباب اخلطــأ يف إرهــاب اليعاقبــة
بالنســبة إىل روســو  Rousseauالــذي كان مســتعدً ا ملتابعــة تناقــض اإلرادة العامليــة إىل أقــى حـ ٍ
ـد «سـ ٍ
ـتاليني»:

بــرف النظــر عــن هــذا العقــد البدائــي ،فــإن تصويــت األغلبيــة يرتبــط دائـ ًـا بالباقــي ،وهــذا ينجــم عــن
العقــد ذاتــه .لكــن يتبــادر إىل البــال سـ ٌ
را يف الوقــت ذاتــه،
ـؤال مفــاده كيــف يمكــن للرجــل أن يكــون حـ ًـرا وجمـ ً
عــى االنصيــاع لوصايــا ال ختصــه .كيــف يكــون اخلصــوم أحــرارا ،وخاضعــن لقوانــن مل يوافقــوا عليهــا يف آنٍ
ً
م ًعــا؟
أجيــب أنــه قــد ُطـ ِ
ـكل خاطـ ٍ
ـر َح الســؤال بشـ ٍ
ـئ .يوافــق املواطــن عــى مجيــع القوانــن ،بــا يف ذلــك تلــك التــي
أبرمــت عــى الرغــم مــن معارضتــه ،وحتــى تلــك التــي تعاقبــه عندمــا جيــرؤ عــى خــرق ٍ
أي منهــا .اإلرادة
الثابتــة جلميــع أعضــاء الدولــة هــي اإلرادة العامــة؛ وهــم مواطنــون وأحــرار بموجبهــا .عندمــا ُيقــرح قانـ ٌ
ـون
يف اجلمعيــة الشــعبية ،فــإن مــا ُيســأل عنــه النــاس ليــس بالضبــط مــا إذا كانــوا يوافقــون أو يرفضــون االقــراح،
ولكــن مــا إذا كان يتوافــق مــع اإلرادة العامــة ،التــي تعتــر إرادهتــم .وكل رجـ ٍ
ـل ،بإعطائــه صوتــه ،يبــدي رأيــه يف
ـم ،عندمــا يســود الــرأي املخالــف
هــذه النقطــة؛ ويتــم العثــور عــى اإلرادة العامــة عــر فــرز األصــوات .ومــن ثـ ّ
ـت خمط ًئــاّ ،
ـدت أنــه اإلرادة العامــة مل يكــن كذلــك .لــو انترص
وأن مــا اعتقـ ُ
لرأيــي ،فــإن هــذا ال يثبــت إال أننــي كنـ ُ
ـي أن أحقــق عكــس مــا كانــت عليــه إراديت؛ والتــي هــي يف هــذه احلالــة ،أنــه مل يكــن
رأيــي اخلــاص ،لتوجــب عـ َّ
ينبغــي يل أن أكــون حـ ًـرا( .العقــد االجتامعــي ،الكتــاب الثــاين ،الفصــل « ،2التصويــت»).
ـري واألدائــي :مــن خــال عــدم تفســر عمليــة التصويــت
اللقطــة «الشــمولية» هنــا هــي اخللــل بــن التقريـ ّ
ٍ
ـري ،كإجــراء للتعبــر عــن الــرأي (للتخمــن) بشــأن ماه ّيــة
ـع تقريـ ٌ
ـي للقــرار ،بــل ترشيـ ٌ
عــى أهنــا ترشيـ ٌ
ـع أدائـ ٌّ
ٍ
اإلرادة العامــة (التــي هــي بالنتيجــة تتجســد يف يشء كان موجــو ًدا قبــل التصويــت) ،إنــه يتجنــب املعضلــة
املتمثلــة بحقــوق أولئــك الذيــن يبقــون يف فئــة األقليــة (عليهــم االمتثــال لقــرار األغلبيــة ،ألهنــم يكتشــفون يف
نتيجــة التصويــت ،مــا تعنيــه اإلرادة العامــة ح ًقــا) .بعبـ ٍ
ـارة أخــرى ،أولئــك الذيــن ظلــوا مــع فئــة األقليــة ليســوا
Wendy Brown, States of Injury (Princeton: Princeton University Press 1995), p. 14.
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ـة :ال يعرفــون أهنــم جمــرد أقليـ ٍ
جمــرد أقليـ ٍ
ـة ،مــن خــال معرفــة نتيجــة التصويــت (الــذي يتعــارض مــع تصويتهم
الفــردي) ،مــا يعرفونــه ح ًقــا هــو أهنــم كانــوا خمطئــن بشــأن ماهيــة اإلرادة العامــة.

إن التــوازي بــن جوهــر اإلرادة العامــة واملفهــوم الدينــي عــن القــدر املحتــوم (القضــاء والقــدر) ال يمكــن
أيضــا يف قـ ٍ
ـرار يســبق العمليــة ،بحيــث ال تكــون
إال أن يلفــت النظــر :يف حالــة القــدر املحتــوم ،يتجســد القــدر ً
مصلحــة نشــاط األفــراد يف تشــكيل مصريهــم بشـ ٍ
ـكل أدائـ ٍ
ـي ،بــل يف اكتشــاف (أو ختمــن) مصــر املــرء املوجــود
ـرارا ،أي أن الطريقــة
مســب ًقا .مــا يتــم التعتيــم عليــه يف كلتــا احلالتــن هــو التغــر اجلــد ّيل لالحتــال ليصبــح اضطـ ً
التــي تنتــج منهــا العمليــة املحتملــة ،هــي ظهــور الــرورة :األشــياء ذات األثــر الرجعــي «ســتكون رضوريـ ًة».
هــذا االنعــكاس وصفــه جــان بيــر دوبــوي :Jean-Pierre Dupuy

أيضــا عــى أنــه حـ ٌ
ـادث
ـيدون احلــدث الكارثــي يف املســتقبل عــى أنــه املصــر ،ولكــن ً
مــن املؤكــد أنــه سـ َّ
رضوري يف املســتقبل [ ]...عــى ســبيل املثــال ،إذا وقــع
ـريض :كان مــن املمكــن ّأل يقــع ،حتــى لــو ســيبدو أنــه
ٌ
عـ ٌ
حـ ٌ
ـارز ،أو مصيب ـ ٌة ،كان مــن املمكــن أال حيــدث؛ ومــع ذلــك ،بقــدر عــدم حدوثــه ،فإنــه ليــس حتم ًيــا.
ـدث بـ ٌ
ٍ (((1
ٍ
ـم ،فــإن حتقيــق احلــدث -حقيقــة حدوثــه -هــو الــذي خيلــق رضورتــه بأثــر رجعــي.
ومــن ثـ ّ
يقــدم دوبــوي  Dupuyمثـ ً
ـال عــن االنتخابــات الرئاســية الفرنســية يف أيــار /مايــو 1995؛ يف مــا يــي توقعــات
ِ
كانــون الثــاين /ينايــر ملعهــد االقــراع الرئيــس« :إذا انتُخ َبــت اآلنســة بــاالدور  Balladurيف الثامــن من أيــار /مايو
املقبــل ،فيمكــن القــول إن االنتخابــات الرئاســية ُحســمت حتــى قبــل إجرائهــا» .إذا وقــع حـ ٌ
ـدث -مصادف ـ ًة-
فإنــه خيلــق السلســلة الســابقة التــي جتعلــه يبــدو حتم ًيــا :هــذا مــا ورد يف جدليــة هيغــل the Hegelian dialectics
ـائع حــول كيفيــة تعبــر الــرورة األساســية عــن نفســها ،يف
عــن االحتامليــة والــرورة ،وليــس مــا هــو شـ ٌ
ومــن خــال اللعــب العــريض للمظاهــر .األمــر نفســه ينطبــق عــى ثــورة ترشيــن األول /أكتوبــر (بمجــرد فــوز
رضورة تارخييـ ٍ
ٍ
البالشــفة وتوليهــم الســلطة ،ظهــر انتصارهــم كنتيجـ ٍ
ـة وتعبـ ٍ
ـة أعمــق) ،وحتــى فــوز بــوش
ـر عــن
 Bushالرئــايس األول املتنــازع عليــه بشـ ٍ
ـدة (بعــد األغلبيــة املتنــازع عليهــا يف فلوريــدا ،يبــدو بأثـ ٍ
ـر رجعـ ٍ
ـي أن
فــوزه كان تعبــرا عــن اجتـ ٍ
ـيايس أمريكـ ٍ
ـي أعمــق) .هبــذا املعنــى عــى الرغــم مــن أن القــدر حيــدد مصائرنــا،
ـاه سـ ٍ
ً
ً
أيضــا الطريقــة التــي ينبغــي
ـي
ـ
يعن
،
Dupuy
ـوي
ـ
دوب
ــ
ـ
ل
ـا
ـ
ق
وف
ـذا
ـ
وه
ـا.
ـ
مصرين
ـار
ـ
اختي
يف
ـرار
ـ
أح
ـك
إال أننــا مــع ذلـ
ً
لنــا أن نتعامــل هبــا مــع األزمــة البيئيــة :ليــس ختمــن احتــاالت الكارثــة «بشـ ٍ
ـكل واقعـ ٍ
ـي» ،ولكــن قبوهلــا عــى
ـر باملعنــى اهليغــي الدقيــق :يشــبه انتخــاب بــاالدور « ،Balladurإذا كانــت الكارثــة ســتحدث ،يمكــن
أهنــا مصـ ٌ
ـم ،فــإن املصــر والعمــل احلــر (ملنــع «إذا») يســران
القــول إن حدوثهــا قــد تقــرر حتــى قبــل حدوثهــا» .ومــن ثـ ّ
(((1
جن ًبــا إىل جنـ ٍ
ـب :احلريــة يف أقــى درجاهتــا هــي حريــة تغيــر املصــر .يعيدنــا هــذا إىل ســؤالنا الرئيــس :كيــف
ســتبدو سياســة اليعاقبــة التــي يمكــن أن تأخــذ يف احلســبان هــذا االرتفــاع العــريض ذا األثــر الرجعــي للعامليــة؟
Jean-Pierre Dupuy, Petite métaphysique des tsunami (Paris: Seuil 2005), p. 19.

ـب تما ًمــا عــن نظيــره الشــرقي ،التقمــص.
( ((1مــا ينبغــي للمــرء وضعــه فــي الحســبان هــو كيــف أن القــدر ،غريـ ٌ
مــا يشــترك فيــه كالهمــا هــو فكــرة أن حالتــي الحاليــة محــدد ٌة مســب ًقا .ومــع ذلــك ،فــي الحالــة األولــى،
ـم ،ال عالقــة لــه بــأي شـ ٍ
ـكل مــن
يكــون القــرار اإللهــي الغامــض والعــارض هــو الــذي يســبق وجــودي ومــن ثـ ّ
األشــكال بأفعالــي ،بينمــا فــي الحالــة الثانيــة :أفعالــي الخاصــة فــي حياتــي الســابقة ،هــي التــي تجعــل مأزقــي
ـي .مــا يضيــع فــي مفهــوم التقمــص هــو الفجــوة غيــر القابلــة لالختــزال بيــن الفضيلــة
الحالــي معتمــدً ا علـ ّ
والنعمــة ،بيــن شــخصيتي وقــدري ،أي المصادفــة المطلقــة والعوامــل الخارجيــة لمصيــري فــي مــا يتعلــق
بشــخصيتي.
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ترجمــات
كيــف يمكــن لنــا أن نعيــد اخــراع إرهــاب اليعاقبــة؟

(((1

يمكننــا أن نــرى اآلن ملــاذا يقودنــا شــعار الكان « Lacanال يوجــد يش ٌء آخــر كبــر» il n’y a pas de grand

 Autreإىل جوهــر اإلشــكالية األخالقيــة :مــا تســتبعده هــو حتديــدً ا «منظــور يــوم احلســاب» ،فكــرة أنــه يف مـ ٍ
ـكان
ـة افرتاضيـ ٍ
ـة مرجعيـ ٍ
مــا -وإن بــدا كنقطـ ٍ
ـة متا ًمــا ،حتــى لــو ســلمنا بأنــه ال يمكننــا شــغل مكانــه وإصــدار احلكــم
ٍ
إجــراءات ألفعالنــا وإعــان «صحــة معناهــا»،
معيــار يســمح لنــا باختــاذ
الفعــي -جيــب أن يكــون هنــاك
ٌ
ٍ
«وضعهــم األخالقــي احلقيقــي .حتــى مفهــوم جــاك دريــدا  Jacques Derridaعــن «التفكيكيــة كعدالــة» يبــدو
ـل طوبـ ٍ
أنــه يعتمــد عــى أمـ ٍ
ـاوي حيافــظ عــى شــبح «العدالــة املطلقــة» ،املؤجلــة إىل األبــد ،اآلتيــة دائـ ًـا ،ولكنهــا
مــع ذلــك هنــا كأفــق هنائــي ألعاملنــا .حــدّ د الكان  Lacanطريــق اخلــروج مــن هــذا املــأزق باإلشــارة إىل فلســفة
كانــط  Kantبوصفهــا الســابقة احلاســمة ألخالقيــات التحليــل النفــي .عــى هــذا النحــو ،فــإن األخــاق
ـات «إرهابيـ ٍ
الكانطيــة  Kantianتنطــوي فعليــا عــى إمكانـ ٍ
ـة» -وهــي ســم ٌة تشــر يف هــذا االجتــاه إىل أن أطروحــة
ً
ٍ
كانــط  Kantاملعروفــة بــأن العقــل فــار ٌغ مــن دون احلــدس ،بينــا احلــدس مــن دون ســبب أعمــى :ليســت مقولــة
نظــره الســيايس روبســبري التــي تفيــد بــأن الفضيلــة عاجــز ٌة مــن دون اإلرهــاب ،بينــا اإلرهــاب مــن دون
فضيلـ ٍ
ـة قاتـ ٌـل ،ويــرب بشـ ٍ
ـكل عشـ ٍ
ـوائي.

وف ًقــا للنقــد القيــايس ،فــإن تقييــد األخــاق الكونيــة الكانطيــة لـــ «احلتميــة القاطعــة» (اإللــزام غــر املــروط
ـي القانــون األخالقــي واجبــي ،إنــه خيــرين بــكل
للقيــام بواجبنــا) يكمــن يف عــدم حتديدهــا رســم ًيا :ال يمــي عـ ّ
ٍ
مفتوحــا للطوعيــة (اإلراديــة) اخلاويــة (كل مــا
ـم يــرك املجــال
ً
بســاطة أنــه ينبغــي يل إنجــاز واجبــي ،ومــن ثـ ّ
أقــرر أنــه واجبــي فهــو واجبــي) .ومــع ذلــك ،بعيــدً ا عــن كوهنــا تقييــدً ا ،فــإن هــذه امليــزة بالــذات تقودنــا إىل
ـي اتباعها
جوهــر االســتقاللية األخالقيــة الكانطيــة :ليــس مــن املمكــن اشــتقاق املعايــر امللموســة التــي جيــب عـ ّ
يف موقفــي اخلــاص ،مــن القانــون األخالقــي نفســه ،مــا يعنــي أن عــى الشــخص بحــد ذاتــه حتمــل مســؤولية
ترمجــة التعليــات املجــردة للقانــون األخالقــي إىل سلسـ ٍ
ـلة مــن االلتزامــات امللموســة .إن القبــول الكامــل هلــذه
ٍ
ـذر« :أعلــم أن هــذا جمهــدٌ ويمكــن أن يكــون
املفارقــة جيربنــا عــى رفــض أي إشــارة إىل الواجــب عــى أنــه عـ ٌ
مؤ ًملــا ،لكــن مــا الــذي يمكننــي فعلــه ،هــذا هــو واجبــي» ،غال ًبــا مــا تؤخــذ أخالقيــات كانــط  Kantللواجــب
غــر املــروط كتربيـ ٍ
ـر ملثــل هــذا املوقــف ،فــا عجــب أن أشــار أدولــف أخيــان  Adolf Eichmannإىل األخــاق
الكانطيــة عندمــا حــاول تربيــر دوره يف التخطيــط للمحرقــة وتنفيذهــا :لقــد كان يقــوم بواجبــه فقــط ويطيــع
أوامــر هتلــر .ومــع ذلــك ،فــإن اهلــدف مــن تأكيــد كانــط  Kantعــى اســتقاللية الشــخص واملســؤولية األخالقيــة
الكاملــة ،هــو منــع أي منـ ٍ
ـاورة مــن هــذا القبيــل إللقــاء اللــوم عــى بعــض أشــكال التغيــر اجلــذري.

إن الشــعار املعيــاري للرصامــة األخالقيــة هــو« :ال عــذر لعــدم أداء املــرء واجبــه!» عــى الرغــم مــن أن حكمة
كانــط  Kantالشــهرية «( Du kannst ,denn du sollstيمكنــك ،ألنــه جيــب عليــك!») تبــدو أهنــا تقــدم نســخ ًة
جديــد ًة مــن هــذا الشــعار ،إال أهنــا تكملــه ضمن ًيــا بانعـ ٍ
ـكاس أكثــر غرابـ ًة« :ال عــذر يف أداء املــرء واجبــه!» جيــب
رفــض اإلشــارة إىل الواجــب كذريعـ ٍ
ـة للقيــام بواجبــي بوصفهــا نفا ًقــا .لنتذكــر املثــل الــذي يتحــدث عــن معلـ ٍم
ـديد ُيضــع تالميــذه للتأديــب والتعذيــب بــا رمحـ ٍ
ـادي شـ ٍ
سـ ٍ
ـة؛ عــذره الــذي يتــذرع بــه لنفســه (ولآلخريــن)
هــو« :أنــا نفــي أجــد صعوبـ ًة يف ممارســة مثــل هــذا الضغــط عــى األطفــال املســاكني ،ولكــن مــا الــذي يمكنني
Jacques Lacan, Seminar VII: The Ethics of Psychoanalysis (London: Routledge 1992).
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فعلــه ،إنــه واجبــي!» هــذا مــا حتظــره أخالقيــات التحليــل النفــي متا ًمــا :أنــا مسـ ٌ
ـؤول متا ًمــا ليــس فقــط عــن
أيضــا.
القيــام بواجبــي ،وإنــا عــن حتديــد واجبــي ً

عــى املنــوال نفســه ،يف كتاباتــه عــام  ،1917يدّ خــر لينــن  Leninغايــة هتكمــه الــاذع ألولئــك الذيــن
رئيســن:
ينخرطــون يف البحــث الالمتناهــي عــن نــو ٍع مــن «الضــان» للثــورة؛ يفــرض هــذا الضــان شــكلني َ
باكــرا؛ عــى املــرء أن ينتظــر
إمــا املفهــوم املجــرد للــرورة االجتامعيــة (ال ينبغــي للمــرء أن خياطــر بالثــورة
ً
«مدروســا» يف مــا يتعلــق بقوانــن التطــور التارخيــي« :مــن الســابق
اللحظــة املالئمــة ،عندمــا يكــون الوضــع
ً
ـم بعــد») أو الرشعيــة املعياريــة («الديمقراطيــة») («غالبيــة
ألوانــه قيــام الثــورة االشــراكية ،الطبقــة العاملــة مل تنـ ُ
ـرارا ،كــا لــو
ـرارا وتكـ ً
الشــعب ليســوا يف صفنــا ،لــذا لــن تكــون الثــورة ديمقراطيــة ح ًقــا») :كــا يقــول لينــن مـ ً
ٍ
أن التوكيــل الثــوري ،قبــل أن خياطــر باالســتيالء عــى ســلطة الدولــة ،جيــب أن حيصــل عــى إذن مــن إحــدى
صــور التغيــر اجلــذري (تنظيــم اسـ ٍ
ـتفتاء شـ ٍ
ـعبي للتأكــد مــن أن األغلبيــة تدعــم الثــورة) .بالنســبة إىل لينــن ،كــا
احلــال مــع الكان  ،Lacanيف الثــورة :ne s’autorise que d’elle-mêmeينبغــي للمــرء أن يأخــذ عــى عاتقــه العمــل
الثــوري الــذي ال يشــمل التغيــر اجلــذري ،اخلــوف مــن االســتيالء عــى الســلطة «قبــل األوان» ،والبحــث عــن
الضــان ،هــو اخلــوف مــن الوقــوع يف هاويــة العمــل.

إن مثــل هــذا املوقــف الراديــكايل فقــط هــو الــذي يســمح لنــا باالنفصــال عــن النمــط الســائد يف السياســة
اليــوم ،االحتــكارات احليويــة مــا بعــد السياســية ،وهــي سياســة اخلــوف ،املصاغــة كدفــا ٍع ضــد الظلــم أو
املضايقــة املحتملــة .هنــا يكمــن اخلــط احلقيقــي الفاصــل بــن السياســة التحرريــة الراديكاليــة وسياســة
ٍ
وجمموعــة مــن احلقائــق ،بــل
الوضــع الراهــن الســائدة :إنــه ليــس التبايــن بــن رؤيتــن إجيابيتــن خمتلفتــن،
هــو االختــاف بــن السياســة القائمــة عــى جمموعـ ٍ
ـة مــن احلقائــق العامليــة ،والسياســة التــي تتخــى عــن البعــد
التأســييس للسياســة ،ألهنــا تلجــأ إىل اخلــوف كمبدئهــا األمثــل للتعبئــة :اخلــوف مــن املهاجريــن ،واخلــوف مــن
اجلريمــة ،واخلــوف مــن االنحــراف اجلنــي الشــنيع ،واخلــوف مــن الدولــة التــي تفــرط يف اإلنفــاق (مــع فــرض
رضائــب باهظــة) ،واخلــوف مــن الكــوارث البيئيــة ،مثــل هــذه السياســة (الالحقــة) تعــادل دائـ ًـا حشــدً ا خمي ًفــا
مــن الرجــال اخلائفــن .هلــذا الســبب كان احلــدث الكبــر ،ليــس فقــط يف أوروبــا يف أوائــل عــام  ،2006أن
ـرا احلبــل الــري الــذي يربطهــم باألحزاب
السياســات املناهضــة للهجــرة «أصبحــت ســائدةً» :لقــد قطعــوا أخـ ً
اليمينيــة املتطرفــة .مــن فرنســا إىل أملانيــا ،ومــن النمســا إىل هولنــدا ،بالــروح اجلديــدة الفخــورة باهلويــة الثقافيــة
ـوف يتعــن عليهــم
والتارخييــة للفــرد ،جتــد األحــزاب الرئيســة اآلن أنــه مــن املقبــول التأكيــد أن املهاجريــن ضيـ ٌ
التكيــف مــع القيــم الثقافيــة التــي حتــدد املجتمــع املضيــف ،إهنــا «بلدنــا ،أحبهــا أو اتركهــا».

كيــف لنــا أن هنــرب مــن سياســة اخلــوف (الالحقــة) هــذه؟ اإلدارة السياســية احليويــة للحيــاة هــي املحتــوى
احلقيقــي للديمقراطيــة الليرباليــة العامليــة ،وهــذا يقــود إىل التوتــر بــن الشــكل الديمقراطــي واملحتــوى التنظيمي
اإلداري .أهيــا إ ًذا ســيكون عكــس السياســة احليويــة؟ مــاذا لــو جازفنــا بإنعــاش «دكتاتوريــة الربوليتاريــا»
القديمــة الطيبــة بوصفهــا الســبيل الوحيــد لكــر السياســة احليويــة؟ ال يمكــن إال أن يبــدو هــذا ســخي ًفا اليــوم،
ـة ،مــن دون مســاحة مشـ ٍ
ـاالت خمتلفـ ٍ
ال يمكــن إال أن يتّضــح أن هذيــن املصطلحــن غــر متوافقــن يف جمـ ٍ
ـركة:
حتليــل القــوة السياســية األخــر مقابــل األســاطري الشــيوعية القديمــة التــي فقــدت مصداقيتهــا ومــع ذلــك :هــذا
هــو اخليــار احلقيقــي الوحيــد اليــوم .ال يــزال مصطلــح «دكتاتوريــة الربوليتاريــا» يشــر إىل املشــكلة الرئيســة.
ـي :ملــاذا الدكتاتوريــة؟ ملــاذا ال تكــون ديمقراطيـ ًة حقيقيـ ًة أو جمــرد ســلطة الربوليتاريا؟
ينشــأ هنــا عتـ ٌ
ـاب منطقـ ٌ
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ترجمــات
«الدكتاتوريــة» ال تعنــي عكــس الديمقراطيــة ،بــل هــو أســلوب عمــل الديمقراطيــة األســاس ،منــذ البدايــة،
تضمنــت أطروحــة «دكتاتوريــة الربوليتاريــا» االفــراض املســبق بأهنــا عكــس شــكل (أشــكال) الدكتاتوريــة
األخــرى ،ألن جمــال ســلطة الدولــة بأكملــه هــو جمــال الدكتاتوريــة .عندمــا حــدد لينــن الديمقراطيــة الليرباليــة
ـرة بسـ ٍ
ـكل مــن أشــكال الدكتاتوريــة الربجوازيــة ،مل يــر ضمنًــا إىل فكـ ٍ
عــى أهنــا شـ ٌ
ـيطة حــول كيفيــة التالعــب
ٍ
ٍ
ٍ
بالديمقراطيــة ح ًقــا ،جمــرد فكــرة ،عــن كيفيــة وجــود زمــرة رسيــة يف الســلطة بالفعــل وحتكمهــا يف األشــياء،
ٍ
انتخابــات ديمقراطيــة ،ســوف يظهــرون وجههــم احلقيقــي ويتولــون
وإذا ُهــدِّ دت بفقــدان الســلطة يف
الســلطة املبــارشة .مــا قصــده هــو أن شــكل الدولــة الربجوازيــة الديمقراطيــة ،وســيادة ســلطتها يف افرتاضاهتــا
األيديولوجيــة السياســية املســبقة ،جيســد منط ًقــا «برجواز ًيــا».
أيضا
لذلــك ينبغــي للمــرء أن يســتخدم مصطلــح «دكتاتوريــة» باملعنــى الدقيــق الذي تكــون فيــه الديمقراطيــة ً
ـمي بحـ ٍ
ـكل مــن أشــكال الديكتاتوريــة ،أي كتحديـ ٍ
شـ ً
ـد رسـ ٍ
ـت .حيــب عــى املــرء أن يشــر إىل أن اســتجواب
الــذات مكـ ٌ
ـون للديمقراطيــة ،وأن الديمقراطيــة تســمح لنــا دائـ ًـا ،بــل وحتثنــا ،عــى التشــكيك بميزاهتــا اخلاصــة.
ٍ
ومــع ذلــك ،جيــب أن تتوقــف هــذه املرجعيــة الذاتيــة عنــد نقطــة مــا :حتــى أكثــر االنتخابــات «حريـ ًة» ال يمكنها
أن تشــكك يف اإلجــراءات القانونيــة التــي تضفــي الرشعيــة عليهــا وتنظمهــا ،وأجهــزة الدولــة التــي تضمــن
(بالقــوة ،إذا لــزم األمــر) العمليــة االنتخابيــة ...إلــخ .إن الدولــة يف جانبهــا املؤســي وجــو ٌد هائــل ال يمكــن
تفســره مــن حيــث متثيــل املصالــح ،والوهــم الديمقراطــي هــو أهنــا تســتطيع ذلــك .تصــور باديــو  Badiouهــذا
أيضــا أن يصيغهــا بمصطلحــات
ـاوز لتمثيــل الدولــة إزاء مــا تعــر عنــه؛ يمكــن للمــرء ً
التجــاوز عــى أنــه جتـ ٌ
ٍ
بنجامــن  :Benjaminيف حــن أنــه يمكــن أن تقــي الديمقراطيــة إىل حــد مــا عــى العنــف املنشــأ ،فــا يــزال
ٍ
ـتمرار عــى العنــف التأســييس.
يتعــن عليهــا االعتــاد باسـ
نقاشــا فلســفيا بــن فيلسـ ٍ
ـي ،وتفكيكـ ٍ
ـوف تأويـ ٍ
تذكــر درس «العامليــة امللموســة» اهليغليــة ،ختيــل ً
ـي ،وآخــر
ً
ـركة عامــةٍ
ـاحة مشـ ٍ
ـاطة مناصــب داخــل مسـ ٍ
ـا هــو أهنــم ال يشــغلون ببسـ ٍ
ـا أو آجـ ً
حتليــي .مــا اكتشــفوه عاجـ ً

تســمى «الفلســفة» :مــا يميزهــم هــو مفهــوم الفلســفة بحــد ذاهتــا ،أي أن الفيلســوف التحليــي يــدرك جمــال
ٍ
ٍ
بشــكل
خمتلــف عــن الفيلســوف الــذي ينتمــي إىل
الفلســفة العاملــي واالختالفــات اخلاصــة بــن املشــاركني
املذهــب التأويــي :االختــاف بينهــم هــو الفــوارق نفســها ،وهــو مــا جيعــل اختالفاهتــم احلقيقيــة يف النهــج
األول غــر مرئيـ ٍ
ـة ،ينهــار منطــق التصنيــف التدرجيــي «هــذا مــا نشــاركه ،وهنــا تبــدأ اختالفاتنــا» .بالنســبة إىل
ـرا إىل إدراك التفكــر اجلــاد،
الفيلســوف التحليــي املعــريف اليــوم ،مــع التحــول املعــريف ،وصلــت الفلســفة أخـ ً
تارك ـ ًة وراءهــا التخمينــات امليتافيزيقيــة .بالنســبة إىل الفيلســوف التأويــي ،فــإن الفلســفة التحليليــة هــي ،عــى
العكــس مــن ذلــك ،هنايــة الفلســفة ،اخلســارة النهائيــة للموقــف الفلســفي احلقيقــي ،حتــول الفلســفة إىل عل ـ ٍم
إجيـ ٍ
ـايب آخــر .لذلــك عندمــا يصطــدم املشــاركون يف النقــاش هبــذه الفجــوة األساســية التــي تفصــل بينهــم ،فــإن
ٍ
ٍ
حلظــة «الدكتاتوريــة» تســتوقفهم .وبطريقــة متامثلــة ،ينطبــق الــيء نفســه عــى الديمقراطيــة السياســية :يصبــح
واضحــا عندمــا يتحــول النضــال إىل رصا ٍع حــول ميــدان النضــال نفســه.
بعدهــا الدكتاتــوري
ً

ٍ
رصح
ـب مــن جوانــب الربوليتاريــا «غــر منســج ٍم» ،داخــل
مــاذا إ ًذا عــن الربوليتاريــا؟ بقــدر مــا يكــون جانـ ٌ
ـي ،فــإن العنــر الــذي لــن يكــون لــه مـ ٌ
اجتامعـ ٍ
ـكان حمــد ٌد بداخلــه ،عــى الرغــم مــن كونــه جــز ًءا رســم ًيا مــن
ٍ
هــذا الــرح ،هــو «اجلــزء مــن الجــزء» الــذي يرمــز للعامليــة ،إن «دكتاتوريــة الربوليتاريــا» تعنــي :التمكــن
ٍ
الجــزء» األســلوب .إهنــم يمثلــون املســاواة
املبــارش للعامليــة ،بحيــث يقــرر أولئــك الذيــن هــم «جــز ٌء مــن
ـكلية بحــت :فهــم يفتقــرون ،كجـ ٍ
ـباب شـ ٍ
العامليــة ألسـ ٍ
ـزء مــن الالجــزء ،إىل الســات اخلاصــة التــي مــن شــأهنا
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جعــل مكاهنــم رشع ًيــا داخــل اجلســم االجتامعــي ،فهــم ينتمــون إىل جمموعــة املجتمــع دون االنتــاء إىل ٍ
أي مــن
ـكل مبـ ٍ
ـي بشـ ٍ
ـارش .وهنــا يصــل منطــق متثيــل املصالــح
جمموعاتــه الفرعيــة؛ عــى هــذا النحــو ،فــإن انتامءهــم عاملـ ٌ
اخلاصــة املتعــددة ووســاطتها مــن خــال احللــول الوســط إىل حــده األقــى؛ تتعــارض كل دكتاتوريــة مــع منطق
ـئ:
التمثيــل هــذا (وهــذا هــو الســبب يف أن التعريــف املبســط للفاشــية عــى أهنــا دكتاتوريــة األصــول املاليــة خاطـ ٌ
لقــد كان ماركــس يعلــم بالفعــل أن نابليــون الثالــث  Napoleon IIIهــذا الفاشســتي األصــي ،خالــف منطــق
ـم ،ينبغــي للمــرء إيضــاح حقيقــة ّفزاعــة «ديكتاتوريــة الربوليتاريــا» :ألهنــا يف أبســط أشــكاهلا،
التمثيــل) .ومــن ثـ ّ
متثــل اللحظــة املضطربــة عندمــا يتــم تعطيــل شــبكة التمثيــات املعقــدة بســبب تدخــل العامليــة املبــارش يف املجــال
ـكل ملحـ ٍ
الســيايس .يف مــا يتعلــق بالثــورة الفرنســية ،وبشـ ٍ
ـوظ ،كان دانتــون وليــس روبســبري هــو الــذي قــدم
ـازا للتحــول التدرجيــي الضئيــل مــن «دكتاتوريــة الربوليتاريــا» إىل عنــف الدولــة ،أو ،وف ًقــا
الصيغــة األكثــر إجيـ ً
ملصطلحــات بنجامــن  ،Benjaminمــن العنــف اإلهلــي إىل العنــف األســطوري« :دعونــا نكــون مروعــن حتــى ال
يكــون النــاس مضطريــن إىل أن يكونــوا كذلــك» ((1(.بالنســبة إىل دانتــون ،كان إرهــاب الدولــة اليعاقبــي الثــوري
نو ًعــا مــن العمــل الوقائــي ،هدفــه احلقيقــي ليــس الثــأر مــن األعــداء ولكــن منــع العنــف «اإلهلــي» املبــارش مــن
جهــة «الالمترسولــن» ( sans-culottesحركــة الكادحــن الفقــراء التمرديــة يف الثــورة) ومــن النــاس أنفســهم.
بعبـ ٍ
ـارة أخــرى ،لنفعــل مــا يطلبــه النــاس حتــى ال يفعلــوا ذلــك بأنفســهم.
اســا هلــذا التدخــل :الديمقراطيــة .وهــذا يدفعنــا للتســاؤل عــن ماهيــة
نســتمد مــن اليونــان القديمــة
ً
ٍ
الديمقراطيــة يف أبســط حاالهتــا ،إهنــا ظاهــرة بزغــت أول مــرة يف اليونــان القديمــة عندمــا مل يطالــب أعضــاء
الديمــو (عامــة الشــعب) (أولئــك الذيــن ليــس لدهيــم مـ ٌ
ـكان حمــد ٌد يف الــرح االجتامعــي اهلرمــي) بــأن ُيســمع
صوهتــم فحســب ضــد مــن يتولــون الســلطة ،ومل حيتجــوا عــى الفســاد الــذي عانــوا منــه فحســب ،بــل أرادوا أن
يتــم االعــراف بأصواهتــم وإدراجهــا يف املجــال العــام ،عــى قــدم املســاواة مــع األوليغارشــية احلاكمــة (حكــم
ٌ
ثابــت
مــكان
األقليــة) واألرســتقراطية؛ واألكثــر مــن ذلــك ،فــإن املســتبعدين ،أولئــك الذيــن ليــس لدهيــم
ٌ
داخــل الــرح االجتامعــي ،قدمــوا أنفســهم عــى أهنــم جتســيدٌ للمجتمــع بــأرسه ،للعامليــة احلقيقيــة« :نحــن
النــاس عــى الرغــم مــن أننــا ُن َعــدّ «الــايشء» ،غــر املشــمولني يف النظــام .نحــن مجي ًعــا ضــد اآلخريــن الذيــن
يمثلــون مصاحلهــم املميــزة فقــط» .حيــدد الــراع الســيايس احلقيقــي ،التوتــر بــن اهليئــة االجتامعيــة املنظمــة
ـزء مكانــه ،و «اجلــزء مــن الجـ ٍ
حيــث لــدى كل جـ ٍ
ـزء» الــذي يقلــق هــذا النظــام عــى حســاب مبــدأ العامليــة
الفــارغ ،الــذي أطلــق إتيــان باليبــار  Etienne Balibarعليــه اســم « égalibertéاملســاواة» ،املســاواة املبدئيــة بــن
مجيــع النــاس كمخلوقــات ناطقــة ،وصـ ً
ـول إىل الـــ « ،liumangاألرشار» يف الصــن اليــوم ،أولئــك الذيــن ُه ِّجــروا
وتعويمهــم بحريـ ٍ
أيضــا إىل تســجيل هويتهــم الثقافية أو اجلنســية.
ـة ،ويفتقــرون إىل عملهــم ومنازهلــم ،ويفتقــرون ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دقيــق بداخلــه (أو مقاومــة املــكان التابــع
حمــدد بــكل
مــكان
جلــزء مــن املجتمــع مــن دون
هــذا التطابــق
املخصــص بداخلــه) مــع الــكل ،هــو إشــار ٌة أوليــ ٌة لعمليــة التســييس ،يمكــن متييزهــا يف مجيــع األحــداث
الديمقراطيــة العظيمــة مــن الثــورة الفرنســية (حيــث أعلنــت الســلطة الثالثــة  le troisième étatنفســها متطابقـ ًة
مــع األمــة عــى هــذا النحــو ،ضــد األرســتقراطية ورجــال الديــن) إىل هنايــة اشــراكية أوروبــا الرشقيــة (حيــث

( ((1وينطبــق الشــيء نفســه علــى ملحـ ٍ
ـد ماجـ ٍ
ـن راديكالـ ٍ
ـي مثــل ماركيــز دو ســاد  :Marquis de Sadeفقد خمــن قراء
أعمالــه األنقيــاء مثــل بييــر كلوسوفســكي  Pierre Klossowskiمنــذ زمـ ٍ
ـن طويـ ٍ
ـل أن اإلكــراه علــى االســتمتاع
الــذي يحــرك التحــرر الســادي يتضمــن إشــار ًة خفي ـ ًة إلــى إلـ ٍ
ـه خفـ ٍ
ـي ،إلــى مــا أســماه الكان « Lacanالكائــن
ـض يطلــب أن يتغــذى علــى معانــاة األبريــاء.
األســمى للشــر» ،إل ـ ٌه غامـ ٌ
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ترجمــات
أعلنــت «املنتديــات» املنشــقة نفســها ممثلــ ًة عــن املجتمــع بــأرسه ضــد حــزب  .)nomenklaturaهبــذا املعنــى
الدقيــق ،فــإن السياســة والديمقراطيــة مرتادفتــان :عــدم التســييس هــو اهلــدف األســاس للسياســات املعاديــة
للديمقراطيــة دائــا وبحكــم تعريفهــا ،أي املطالبــة بـــ «عــودة األمــور إىل طبيعتهــا» ،مــع متســك كل فـ ٍ
ـرد بعملــه
ً
اخلــاص .وهــذا يقودنــا إىل النتيجــة املتناقضــة احلتميــة« :دكتاتوريــة الربوليتاريــا» االســم اآلخــر لعنــف االنفجار
ـم ،فــإن «ديكتاتوريــة الربوليتاريــا» هــي املســتوى الصفــري الــذي يتــم عنــده
الديموقراطــي بحــد ذاتــه .ومــن ثـ ّ
تعليــق الفــرق بــن ســلطة الدولــة الرشعيــة وغــر الرشعيــة ،أي حيــث تكــون ســلطة الدولــة عــى هــذا النحــو
ٍ
ٍ
ـب
غــر رشعيــة .قــال ســانت جاســت  Saint-Justيف ترشيــن الثــاين /نوفمــر « :1792كل ملــك متمــر ٌد ومغتصـ ٌ
للســلطة» .هــذه العبــارة هــي الركــن األســاس يف السياســة التحرريــة :ال يوجــد ملـ ٌ
ـي» ليــس مغتص ًبــا
ـك «رشعـ ٌ
اغتصــاب للســلطة ،بنفــس املعنــى بالنســبة إىل بــرودون Proudhon
للســلطة ،ألن كونــك ملــكًا يف حــد ذاتــه
ٌ
الــذي اعتــر أن ا َمللكيــة بحــد ذاهتــا رسقـ ٌة .مــا لدينــا هنــا هــو «نفــي النفــي» اهليغــي ،االنتقــال مــن النفــي املبارش
ـب») إىل نفــي الــذات املتأصــل («امللــك احلقيقــي» هــو
البســيط («هــذا امللــك ليــس مل ـكًا رشع ًيــا ،إنــه مغتصـ ٌ
ـوي ،كونــه ملــك هــو اغتصــاب للســلطة) .هلــذا الســبب ،بالنســبة إىل روبســبري ،فــإن حماكمــة امللــك
تناقـ ٌ
ـض لغـ ٌ
ليســت حماكم ـ ًة عــى اإلطــاق:

ـى عليــه ،أنتم لســتم قضــاة ،لســتم كذلــك ،ال يمكنكم
ال توجــد حماكمـ ٌة تُعقــد هنــا ،لويــس  Louisليــس مدعـ ً
ٍ
ـم تعلنــه لصالــح الرجــل أو ضــده ،ولكــن
أن تكونــوا ســوى رجــال دولــة وممثلــن لألمــة .ليــس لديــك حكـ ٌ
ٍ
ٌ
عمــل مــن أعــال العنايــة الوطنيــة لتؤديــه ]...[ .كان لويــس
خــاص (إنقــاذ) عــام تنفــذه،
لديــك مقيــاس
ِ
ـع لويــس
ـو َي هبــذه الكلــات وحدهــاُ .خلـ َ
ملـكًا ،وتأسســت اجلمهوريــة :الســؤال الشــهري الــذي تفكــر فيــه ُسـ ِّ
عــن العــرش بســبب جرائمــه؛ نــدد لويــس بالشــعب الفرنــي بوصفــه متمــر ًدا؛ وملعاقبتــه طالــب باالســتعانة
برفاقــه الطغــاة؛ حتقــق النــر وقــرر الشــعب أنــه هــو املتمــرد :لذلــك ال يمكــن احلكــم عــى لويــس؛ إمــا أنــه
مـ ٌ
ـدان بالفعــل أو أن اجلمهوريــة مل تــرء ســاحته .إن اقــراح حماكمــة لويــس  ،Louisبــأي طريقــة أمكــن القيــام
هبــا ،كانــت يف منزلــة تراج ـ ٍع نحــو االســتبداد امللكــي والدســتوري؛ إهنــا فكــر ٌة مناهض ـ ٌة للثــورة ،ألهنــا تعنــي
وضــع الثــورة نفســها يف موضــع نــزاعٍ .يف الواقــع ،إذا كان ال يــزال مــن املمكــن حماكمــة لويــس ،فيمكــن تربئتــه؛
قــد يكــون بري ًئــا .مــاذا أقــول! يفــرض أن يكــون كذلــك حتــى تتــم حماكمتــه .لكــن إذا متــت تربئتــه ،وإذا كان
مــن املمكــن افــراض أنــه بــري ٌء ،مــاذا حيــدث للثــورة؟
يرتكــز هــذا االقــران الغريــب بــن الديمقراطيــة والدكتاتوريــة عــى التوتــر الــذي يتعلــق بفكــرة الديمقراطية
ذاهتــا .وهــو مــا أســمته شــانتال مــوف  Chantal Mouffeبـــ «املفارقــة الديمقراطيــة» التــي تقلــب بانتظــا ٍم تقري ًبــا
التناقــض األســاس للفاشــية الســلطوية :إذا كان رهــان الديمقراطيــة (املؤسســية) هــو دمــج النضــال املعــادي
نفســه يف املجــال املؤســي /التفاضــي ،وحتويلــه إىل تفاعـ ٍ
ـل منظ ـ ٍم ،فــإن الفاشــية متــي يف االجتــاه املعاكــس.
بينــا الفاشــية ،يف نمــط نشــاطها ،تقــود املنطــق املعــادي إىل أقــى حــدوده (نتحــدث عــن «الــراع حتــى
املــوت» بينهــا وبــن أعدائهــا ،واحلفــاظ دائــا عــى -إن مل يكــن حتقيــق -حـ ٍ
ـد أدنــى مــن التهديــد غــر املؤســي
ً
بالعنــف ،ناجـ ٍم عــن «ضغـ ٍ
ـط مبـ ٍ
ـارش مــن الشــعب» يتجــاوز القنــوات القانونيــة واملؤسســية املعقــدة) ،يفــرض
ـة منظمـ ٍ
ـة هرميـ ٍ
ـة اجتامعيـ ٍ
ـيايس لــه عــى وجــه التحديــد عكــس ذلــك ،أي هيئـ ٍ
كهـ ٍ
ـة جــدً ا (ال عجــب أن
ـدف سـ ٍ
ـكل جيـ ٍ
الفاشــية دائمــة االعتــاد عــى االســتعارات العضويــة -النقابيــة) .يمكــن تقديــم هــذا التناقــض بشـ ٍ
ـد
وف ًقــا لــروط التعــارض الــاكاين  Lacanianبــن «موضــوع النطــق» و«موضــوع (املحتــوى) املعلــن» :بينــا
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تعــرف الديمقراطيــة بالنضــال املعــادي كهـ ٍ
ـدف هلــا (يف الكانيــس  :Lacaneseحمتــواه كــا هــو معل ـ ٌن) تتســم
إجراءاهتــا بأهنــا منظم ـ ٌة منهجيــة؛ بينــا الفاشــية ،عــى العكــس مــن ذلــك ،حتــاول فــرض هــدف االنســجام
اهلرمــي مــن خــال وســائل العــداء اجلامــح.
ـة متجانسـ ٍ
بطريقـ ٍ
ـة ،يتجــى جتســيد هــذا التناقــض بغمــوض الطبقــة الوســطى (التناقــض الذي وصفــه ماركس

بالفعــل عــى لســان بــرودون  )Proudhonبشـ ٍ
ـكل أفضــل مــن خــال الطريقــة التــي يرتبــط هبــا بالسياســة :مــن
ناحيــة ،الطبقــة الوســطى ضــد التســييس ،يريــدون احلفــاظ عــى أســلوب حياهتــم ،وتركهــم للعمــل وعيــش
حياهتــم بســام فحســب (وهــذا هــو الســبب يف أهنــم يميلــون إىل دعــم االنقالبــات االســتبدادية التــي تعــد
بوضــع حـ ٍ
ـد للتعبئــة السياســية املجنونــة للمجتمــع ،بحيــث يمكــن للجميــع العــودة إىل أعامهلــم املالئمــة) .مــن
ناحيـ ٍ
ـة أخــرى ،إهنــم -حتــت ســتار الغالبيــة األخالقيــة الوطنيــة النشــطة -املحرضــون الرئيســون عــى التعبئــة
اجلامهرييــة الشــعبية (حتــت ســتار الشــعبوية اليمينيــة يقــال ،يف فرنســا احلاليــة ،إن القــوة الوحيــدة التــي تســبب
اإلزعــاج لــإدارة اإلنســانية التكنوقراطيــة مــا بعــد السياســية ،هــي جبهــة لوبــان  le Penالوطنيــة.

هنــاك جانبــان أساســيان للديمقراطيــة وال يمكــن اختزاهلــا :الفــرض العنيــف للمســاواة عــى أولئــك
ٍ
الجــزء» ،أولئــك الذيــن عــى الرغــم مــن أهنــم مدرجــون رســم ًيا يف
«الزائديــن عــن احلاجــة»« ،جــز ٌء مــن
ٍ
الــرح االجتامعــي ،إال أنــه ليــس لدهيــم مـ ٌ
ـكان حمــد ٌد بداخلــه؛ واإلجــراء الشــامل املنظــم (إىل حــد مــا) املتمثــل
يف اختيــار مــن ســيامرس الســلطة .كيــف ترتبــط هــذه األطــراف ببعضهــا البعــض؟ مــاذا لــو كانــت الديمقراطيــة
ـاع ضــد نفســها ،ضــد
باملعنــى الثــاين (اإلجــراء املنظــم لتســجيل «صــوت الشــعب») هــي يف هنايــة املطــاف دفـ ٌ
الديمقراطيــة بمعنــى التدخــل العنيــف ملنطــق املســاواة الــذي يزعــج األداء اهلرمــي للــرح االجتامعــي ،حماولــة
إعــادة تفعيــل هــذا الفائــض ،جلعلــه جــز ًءا مــن اإلدارة الطبيعيــة للــرح االجتامعــي؟
ـم ،فــإن املشــكلة هــي :كيفيــة تنظيــم /إضفــاء الطابــع املؤســي عــى الدافــع الديمقراطــي القائــم
ومــن ثـ ّ
عــى املســاواة العنيفــة جــدً ا ،وكيفيــة احليلولــة دون إغراقــه يف الديمقراطيــة باملعنــى الثــاين للمصطلــح (إجــرا ٌء
ـورة طوباويـ ٍ
منظــم)؟ إذا مل تكــن هنــاك طريق ـ ٌة للقيــام بذلــك ،فــإن الديمقراطيــة «األصيلــة» تظــل حلظــة فـ ٍ
ـة
ٌ
(((2
جيــب تطبيعهــا ،يف صبــاح اليــوم التــايل الــذي يــرب بــه املثــل.

هنائــي»
«حكــم ال
وهكــذا فــإن اقــراح أورويــل  Orwellأن «الديمقراطيــة هــي اإلرهــاب» هــو بالتــايل
ٌ
ٌ
للديمقراطيــة ،وهــو اهلويــة التأمليــة األعــى .يضيــع هــذا البعــد يف مفهــوم كلــود ليفــورت Claude Lefort
للديمقراطيــة عــى أهنــا تنطــوي عــى مـ ٍ
ـكان فــار ٍغ للســلطة ،والفجــوة التأسيســية بــن مــكان الســلطة والــوكالء
ٍ
املحتملــن الذيــن ،لفـ ٍ
ـدودة ،يمكــن أن يشــغلوا ذلــك املــكان .ومــن املفارقــات ،أن الفرضيــة األساســية
ـرة حمـ
ـي» يف الســلطة ،ولكــن بشـ ٍ
ـكل أكثــر
ـيايس لــه حـ ٌ
ـق «طبيعـ ٌ
للديمقراطيــة ليســت فقــط أنــه ال يوجــد عامـ ٌـل سـ ٌ
راديكاليــة ،أن «النــاس» أنفســهم ،املصــدر النهائــي للســلطة الســيادية يف الديمقراطيــة ،ال وجــود هلــم ككيــانٍ
جوهـ ٍ
ـلبي ،مفهــو ٌم
ـري .يف الطريقــة الكانطيــة  ،Kantianفــإن املفهــوم الديمقراطــي عــن «الشــعب» مفهــو ٌم سـ ٌ
ـيادة كاملــةٍ.
ـدد أن حيكــم بسـ ٍ
ـل حمـ ٍ
ٍ
ٍ
تنحــر مهمتــه بمجــرد تعيــن حــد معــن :فهــو حيظــر عــى أي عنـ ٍ
ـر فاعـ ٍ
(اللحظــة الوحيــدة التــي يكــون فيهــا «الشــعب ح ًيــا» هــي عنــد مشــاركتهم يف االنتخابــات الديمقراطيــة،
وهــي بالضبــط حلظــة تفــكك الــرح االجتامعــي بأكملــه يف االنتخابــات ،يتــم اختــزال «النــاس» يف جمموعـ ٍ
ـة
ٍ
ميكانيكيــة مــن األفــراد) االدعــاء أن النــاس موجــودون بالفعــل ،هــي البدهييــة األساســية لـــ «الشــمولية»،
Quoted in Simon Schama, Citizens (New York: Viking Penguin 1989), p. 706-707.
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ترجمــات
وخطــأ «الشــمولية» مماثـ ٌـل متا ًمــا إلســاءة اســتخدام كانــط («مغالطــة») للســبب الســيايس« :الشــعب موجــو ٌد»
ـيايس حمـ ٍ
ـكل مبـ ٍ
مــن خــال عنـ ٍ
ـدد ،يتــرف كــا لــو أنــه جيســد بشـ ٍ
ـر فاعـ ٍ
ـارش ( ال يعيــد فقــط تقديــم)
ـل سـ ٍ
الشــعب ،وإرادتــه احلقيقيــة (احلــزب الشــمويل وقائــده) ،أي بمصطلحــات النقــد التجــاوزي ،كتجسـ ٍ
ـيد ظاهـ ٍ
ـري
مبـ ٍ
ـح الرابــط الظاهــر بــن مفهــوم الديمقراطيــة هــذا ومفهــوم الكان
ـارش للشــعب النومينــي (امليتافيزيقــي)ُ .و ِّضـ َ
 Lacanعــن تناقــض «التغيــر اجلــذري» مــن جهــة جــاك آالن ميللــر  ،Jacques-Alain Millerمــن ضمــن آخريــن:
هــل «الديمقراطيــة» دالل ـ ٌة رئيس ـ ٌة؟ مــن دون أي شـ ٍ
ـك .إهنــا الداللــة الرئيســية التــي تقــول إنــه ال توجــد
دال رئيســا يمكــن أن يصمــد بمفــرده ،إن كل ٍ
دال رئيـ ٍ
دالل ـ ٌة رئيس ـ ٌة ،عــى األقــل ليســت ً
ـس جيــب أن يــدرج
ً
نفســه بحكمـ ٍ
ـة بــن اآلخريــن .الديمقراطيــة بالنســبة إىل الكان هــي  Sالــذات املتعاليــة مــن  Aالــذات املحظــورة،
ٍ (((2
التــي تقــول :أنــا الــدال عــى حقيقــة أن اآلخــر لديــه فجــوةٌ ،أو أنــه غــر موجــود.
ٍ
ٍ
رئيســة تشــهد عــى حقيقــة أنــه ال يوجــد ٌ
رئيــس ،وال آخــر مــن
دال
داللــة
بالطبــع ،يــدرك ميلــر أن كل
ٌ
ـص يف اآلخــر ،ومــا إىل ذلــك .حتــدث الفجــوة ذاهتــا بــن  S1و  S2بســبب هــذا النقــص
اآلخــر ،وأن هنــاك نقـ ٌ
(كــا احلــال مــع اهلل عنــد ســبينوزا  ،Spinozaالداللــة الرئيســة بالتعريــف ،متــأ الفــراغ يف سلســلة الــداالت
ـكل مبـ ٍ
«العاديــة») .الفــرق هــو أنــه ،مــع الديمقراطيــة ،يتــم إدراج هــذا النقــص بشـ ٍ
ـارش يف الــرح االجتامعــي،
ويتــم إضفــاء الطابــع املؤســي عليــه يف جمموعـ ٍ
ـة مــن اإلجــراءات والقوانــن .فــا عجــب أن يقتبــس ميللــر
 Millerبموافقــة مارســيل غوشــيه  Marcel Gauchetكيــف أن احلقيقــة يف الديمقراطيــة ال تقــدم ســوى نفســها «يف
ٍ
ـخرية كيــف قــدم ســتالني  Stalinومــاو  Maoاالدعــاء
االنقســام والتحلــل» (وال يســع املــرء إال أن يالحــظ بسـ
نفســه ،عــى الرغــم مــن حتـ ٍ
ـول «شــمو ٍيل» :يف السياســة ،ال تظهــر احلقيقــة إال مــن خــال انقســامات الــراع
الطبقــي القاســية).
مــن الســهل أن نالحــظ كيــف يمكــن جلانــب الديمقراطيــة «اإلرهــايب» مــن داخــل هــذا األفــق الكانطــي
للديمقراطيــة ،أن يفــرض املســاواة العنيفــة ألولئــك «الزائديــن عــن احلاجــة»« ،جــزء مــن الجـ ٍ
ـزء» ،وأن يظهــر
ٌ
ِ
ــس اخلــط الــذي يفصــل االنفجــار
فقــط عــى أنــه تشــوي ٌه «شــمو ٌيل» ،أي كيــف -ضمــن هــذا األفــقُ -طم َ
ـات رجعيـ ٍ
الديمقراطــي احلقيقــي لإلرهــاب الثــوري عــن نظــام احلــزب الواحــد «الشــمويل» (أو ،بمصطلحـ ٍ
ـة،
اخلــط الــذي يفصــل بــن «نظــام الرعــاع الغوغائــي» وقمعــه الوحــي للغوغــاء)( .يمكــن للمــرء ،بالطبــع ،أن
جيــادل يف أن «حكــم الغوغــاء» املبــارش غــر مسـ ٍ
ـارس
ـتقر بطبيعتــه وتتحــول بالــرورة إىل نقيضــه ،اســتبداد يـ َ
عــى األســلوب نفســه؛ ومــع ذلــك ،فــإن هــذا التحــول ال يغــر بــأي حـ ٍ
ـال مــن األحــوال حقيقــة أننــا ،عــى
ـول ،ومنعطــف حتـ ٍ
وجــه التحديــد ،نتعامــل مــع حتـ ٍ
ـول) تعامــل فوكــو  Foucaultمــع هــذا التحــول يف كتاباتــه

( ((2الفــخ الــذي ينبغــي لنــا تجنبــه هنــا هــو معارضــة هذيــن القطبيــن علــى أنهمــا «الجيــد» مقابــل «الســيئ» ،أي
رفــض اإلجــراء الديمقراطــي المؤسســاتي بوصفــه «تحجــر» للتجربــة الديمقراطيــة البدائيــة .مــا يهــم ح ًقــا
هــو الدرجــة التــي نجــح بهــا االنفجــار الديمقراطــي فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي وتطبيقــه علــى النظــام
االجتماعــي .ليــس فقــط االنفجــارات الديمقراطيــة هــي التــي يمكــن لمــن فــي الســلطة الوصــول إليهــا
بســهولة ،حيــث أن النــاس «فــي اليــوم التالــي» يســتيقظون فــي واقــع عالقــات القــوة الرزيــن الــذي أعيــد
تنشــيطه بدمــاء ديمقراطيــة جديــدة (وهــذا هــو الســبب فــي أن مــن هــم فــي الســلطة يحبــون «انفجــارات
اإلبــداع» مثــل انفجــار أيــار /مايــو )1968؛ فــي كثيــر مــن األحيــان ،اإلجــراء الديمقراطــي «المتحجــر» الــذي
تســتمر الغالبيــة فــي التمســك بــه كتمســكهم بـــ «رســالة الميــت» ،هــو الدفــاع الوحيــد المتبقــي ضــد انقضــاض
عواطــف الجماهيــر «الشــمولية».
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ـة معقـ ٍ
عــن الثــورة اإليرانيــة ،حيــث يعــارض الواقــع التارخيــي لعمليـ ٍ
ـدة مــن التحــوالت االجتامعيــة والثقافيــة
واالقتصاديــة والسياســية ،ومــا إىل ذلــك ،إىل حــدث الثــورة الســحري الــذي يعلــق بطريقـ ٍ
ـة أو بأخــرى بيــت
العنكبــوت للســببية التارخييــة .إنــه غــر قابــل لالختــزال بالنســبة إليهــا:

ـي عــى التفســر يف النهايــة .جيــب أن يكــون هنــاك اجتثـ ٌ
ـاث يعيــق جمريــات التاريــخ،
اإلنســان املتمــرد عـ ٌ
وسلســلة أســبابه الطويلــة التــي جتعــل اإلنســان يفضــل «ح ًقــا» خطــر املــوت عــى حقيقــة االضطــرار إىل
االنصيــاع(.((2
جيــب أن يكــون املــرء مــدركًا للداللــة الكانطيــة هلــذه االفرتاضــات :فالثــورة هــي فعــل حريـ ٍ
ـة يعلــق موق ًتــا

وشــائج الســببية التارخييــة ،أي يف الثــورة ،يتضــح البعــد النومينــي .املفارقــة ،بالطبــع ،هــي أن هــذا البعــد
ٍ
لظاهــرة مــا :ال يظهــر النومينــون فقــط ،فالنومينــال ،يف
النومنــايل يتطابــق مــع نقيضــه ،مــع الســطح النقــي
ظاهـ ٍ
ـل لالختــزال يف الشــبكة الســببية للواقــع الــذي و ّلــد هــذه الظاهــرة باختصـ ٍ
ـرة مــا ،غــر قابـ ٍ
ـار ،النومينــون
ظاهــر ٌة قائمـ ٌة .هنــاك ارتبـ ٌ
ـح بــن خاصيــة هــذه الظاهــرة غــر القابلــة لالختــزال ،وبــن مفهــوم دولــوز
ـاط واضـ ٌ
ـورا ســطح ًيا ال يمكــن اختزالــه يف أســبابه «املاديــة».
 Deleuzeللحــدث بوصفــه تدف ًقــا للصــرورة ،وبوصفــه ظهـ ً
كان رده عــى النقــاد املحافظــن الذيــن اســتنكروا نتائــج االضطــراب الثــوري الفعليــة البائســة وحتــى الراعبــةة،
أهنــم حمجوبــن عــن ُبعــد الصــرورة:
مــن املألــوف هــذه األيــام إدانــة أهــوال الثــورة .ال يشء جديــد ،تتخلــل الرومانســية اإلنكليزيــة تأمـ ٍ
ـات يف
ـد بعيـ ٍ
كرومويــل  Cromwellتشــبه إىل حـ ٍ
ـد تأمــات ســتالني احلاليــة .يقولــون إن نتيجــة الثــورات ســيئ ٌة .لكنهــم
ٍ
باســتمرار بــن شــيئني خمتلفــن ،الطريقــة التــي تتحــول هبــا الثــورات تارخي ًيــا ،وصــرورة الشــعب
خيلطــون
الثوريــة .هــذه تتعلــق بمجموعتــن خمتلفتــن مــن النــاس ،يكمــن أمــل النــاس الوحيــد يف الصــرورة الثوريــة:
الطريقــة الوحيــدة للتحــرر مــن خزهيــم أو االســتجابة ملــا ال يطــاق(.((2
ٍ
ٍ
بطريقة
يشري دولوز  Deleuzeهنا إىل االنفجارات الثورية
موازية متا ًما النفجارات فوكو :Foucault
مل تشــهد احلركــة اإليرانيــة «قانــون» الثــورات الــذي مــن شــأنه ،كــا يقــول البعــض ،أن جيعــل الطغيــان
رسا بالفعــل يعــاود الظهــور بموجــب محاســة اجلامهــر املتهــورة .إن مــا ش ـكّل اجلــزء األكثــر
الــذي يســكنها ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
داخليـ ًة واألكثــر كثافـ ًة مــن االنتفاضــة المســت ،بطريقــة غــر وســيطة ،رقعــة شـ ٍ
ـطرنج سياســية مكتظــة بالفعل،
لكــن هــذا االتصــال ليــس هوي ـ ًة .إن روحانيــة أولئــك الذيــن كانــوا يف طريقهــم إىل حتفهــم ال تتشــابه عــى
اإلطــاق مــع رجــال الديــن األصوليــن املتعطشــن للدمــاء .يريــد رجــال الديــن اإليرانيــن إضفــاء الرشعيــة
عــى نظامهــم مــن خــال مغــزى االنتفاضــة .ال خيتلــف األمــر يف حالــة تشــويه حقيقــة االنتفاضــة عــى أســاس
ـوف ممــا حــدث يف اخلريــف املــايض يف إيــران،
ـوف» ،خـ ٌ
وجــود حكومــة مــايل اليــوم .يف احلالتــن ،هنــاك «خـ ٌ
ـرة طويلـ ٍ
ـا لــه لفـ ٍ
وهــو يش ٌء مل يشــهد العــامل مثيـ ً
ـة(.((2
فوكــو هنــا عمل ًيــا هــو دولــوز :مــا هيمــه ليــس األحــداث اإليرانيــة عــى مســتوى الواقــع االجتامعــي الفعــي
Jacques-Alain Miller, Le Neveau de Lacan (Verdier 2003), p. 270.

)(22

Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution (Chicago: The University

)(23

of Chicago Press 2005), p. 263.
Gilles Deleuze, Negotiations (New York: Columbia University Press 1995), p. 171.
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ترجمــات
وتفاعالتــه الســببية ،ولكــن الســطح الشــبيه باحلــدث ،واالفرتاضيــة اخلالصــة لـــ «رشارة احليــاة» التــي تفــر
فقــط تفــرد احلــدث .مــا حــدث يف إيــران بــن فرتتــن مــن الواقــع االجتامعــي مل يكــن انفجــار الشــعب ككيـ ٍ
ـان
ـري لــه جمموعـ ٌة مــن اخلصائــص ،ولكــن كان التحــول إىل بـ ٍ
جوهـ ٍ
ـم ،فــإن املســألة ليســت يف حتــول
ـر .ومــن ثـ ّ
عالقــات القــوة والســيطرة بــن الفاعلــن االجتامعيــن السياســيني الفعليــن ،وإعــادة توزيــع الرقابــة االجتامعية،
ـال خمتلـ ٍ
ـت -هــذا املجــال بالــذات ،مــن ظهــور جمـ ٍ
ومــا إىل ذلــك ،بــل حقيقــة جتـ ٍ
ـف
ـاوز -أو باألحــرى إلغــا ٌء موقـ ٌ
ٍ
ـي خالـ ٍ
ـص يتــم فيــه طمــس مجيــع االختالفــات ،وجعلهــا غــر ذات
متا ًمــا مــن «اإلرادة اجلامعيــة» كحــدث حـ ٍ
صلـ ٍ
ـة .مثــل هــذا احلــدث ليــس جديــدً ا فقــط يف مــا يتعلــق بــا كان حيــدث مــن قبــل ،إنــه جديــدٌ «يف حــد ذاتــه»
ـم يبقــى جديــدً ا إىل األبــد.
ومــن ثـ ّ
عــى هــذه اخللفيــة يمكــن للمــرء أن يصوغ نقــدً ا جلامليــات السياســة عنــد جــاك رانســيري ،Jacques Rancière
لفكرتــه عــن البعــد اجلــايل للفعــل الســيايس الصحيــح :يعيــد االنفجــار الديمقراطــي وضــع نظــام «ضبــط»
ـف ،جلـ ٍ
ـزء خمتلـ ٍ
الفضــاء االجتامعــي اهلرمــي املعمــول بــه ،ويقــدم مشــهدً ا لنظــا ٍم خمتلـ ٍ
ـف مــن الفضــاء العــام(.((2
يف «جمتمــع مشــهد» اليــوم ،فقــدت إعــادة التشــكيل اجلــايل هــذه بعدهــا التخريبــي :يمكــن بسـ ٍ
ـهولة أن يتــم
ُ
االســتيالء عليهــا مــن خــال النظــام القائــم .املهــات احلقيقيــة ليســت االنفجــارات الديمقراطيــة اللحظيــة التي
تقــوض نظــام «تنظيــم املجتمــع» القائــم ،وإنــا البعــد الــذي حــدده باديــو  Badiouعــى أنــه ُبعــد «اإلخــاص»
للحــدث :كيفيــة ترمجــة /إدراج االنفجــار الديمقراطــي يف النظــام «الضبــط» اإلجيــايب ،كيــف نفــرض عــى
الواقــع االجتامعــي نظا ًمــا جديــدً ا دائـ ًـا .هــذا متا ًمــا هــو البعــد «اإلرهــايب» لــكل انفجـ ٍ
ـي حقيقـ ٍ
ـار ديمقراطـ ٍ
ـي:
ٍ
جديــد .وهــذا هــو الســبب يف أنــه بينــا حيــب اجلميــع التمــردات الديمقراطيــة،
الفــرض الصــارم لنظــا ٍم
وإنجــازات اإلرادة الشــعبية املذهلــة /االحتفاليــة ،ينشــأ القلــق عندمــا تريــد هــذه اإلرادة أن تســتمر ،إلضفــاء
الطابــع املؤســي عــى نفســها ،وكلــا كان التمــرد أكثــر «أصال ـ ًة» ،زاد «اإلرهــاب» يف هــذه املؤسســات .وعــى
هــذا املســتوى ينبغــي للمــرء أن يبحــث عــن اللحظــة احلاســمة للعمليــة الثوريــة :عــى ســبيل املثــال ،يف حالــة
ثــورة ترشيــن األول /أكتوبــر ،ال يتعلــق األمــر باالنفجــار الــذي حــدث بــن عامــي  1917و ،1918وال حتــى
باحلــرب األهليــة التــي تلــت ذلــك ،ولكــن بالتجــارب املكثفــة يف أوائــل عــام  ،1920واملحــاوالت (اليائســة،
ـوس جديـ ٍ
الســخيفة يف كثـ ٍ
ـر مــن األحيــان) البتــكار طقـ ٍ
ـدة للحيــاة اليوميــة :بــاذا نســتبدل إجــراءات زجيــات
ٍ
ـا أكثــر شــيو ًعا يف معمـ ٍ
وجنــازات مــا قبــل الثــورة؟ كيــف ننظــم تفاعـ ً
ـل مــا ،أو يف بنــاء سـ ٍ
ـكني؟ عــى هــذا
املســتوى ،عــى عكــس «اإلرهــاب املجــرد» للثــورة السياســية «الكــرى» ،يميــل املــرء إىل اســتدعاء «اإلرهــاب
امللمــوس» املتمثــل يف فــرض نظــا ٍم جديـ ٍ
ـد عــى احليــاة اليوميــة ،وفشــل اليعاقبــة ،وكل مــن الثــورة الســوفياتية
ٍ
ـاوالت يف هــذا االجتــاه .مل يكــن اليعاقبــة يف أفضــل
والصينيــة يف النهايــة ،وبالتأكيــد ليــس بســبب عــدم وجــود حمـ
حاالهتــم يف مرسحيــات اإلرهــاب ،ولكنهــم كانــوا كذلــك يف انفجــارات اخليــال الســيايس الطوباويــة إلعــادة
تنظيــم احليــاة اليوميــة :كل ٍ
يشء كان هنــاك ،اقـ ُ ِ
ـر َح يف مســار النشــاط املحمــوم الــذي تكثــف يف غضــون عامــن،
مــن التنظيــم الــذايت للنســاء إىل املســاكن اجلامعيــة التــي ســيتمكن فيهــا املســنون مــن قضــاء ســنواهتم األخــرة
ٍ
ـة( .فــاذا عــن حماولــة روبســبري الســخيفة إىل حـ ٍ
يف ســا ٍم وكرامـ ٍ
ـد مــا لفــرض ديـ ٍ
ـن مــد ٍ
يمجــد كائنًــا
ين جديــد ّ
(((2
أســمى؟ صــاغ روبســبري بحــد ذاتــه بإجيـ ٍ
ـتقراطي».
ـاز ،الســبب الرئيــس ملعارضتــه لإلحلــاد« :اإلحلــاد أرسـ
ٌ
Afary and Anderson, op.cit., p. 265.
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See Jacques Ranciére, The Politics Of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (London:
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ٍ
إحســاس باملهمــة
(كان اإلحلــاد بالنســبة إليــه أيديولوجيــة األرســتقراطيني املتهكمــن الذيــن فقــدوا كل
التارخييــة).

والنتيجــة القاســية التــي جيــب قبوهلــا هنــا هــي أن هــذا اإلفــراط يف ديمقراطيــة املســاواة عــى اإلجــراء
الديمقراطــي ال يمكــن إال أن «يضفــي الطابــع املؤســي» عــى نفســه حتــت ســتار نقيضــه ،كإرهـ ٍ
ـاب ديمقراطـ ٍ
ـي
ثـ ٍ
ـوري .إ ًذا ،مــر ًة أخــرى ،كيــف نعيــد اخــراع رعــب الوقــت احلــايل؟ يف كتابــه  Logiques des mondesمنطــق
العــوامل ،يــرح أالن باديــو( ((2الفكــرة األبديــة لسياســات العدالــة الثوريــة -مســتمدً ا العمــل مــن «املرشعــن»
ً
الصينيــن القدامــى ،ثــم مــن اليعاقبــة Jacobins
وصــول إىل لينــن ومــاو -أهنــا تتكــون مــن أربــع مراحــل:
الطوعيــة (االعتقــاد أن املــرء يســتطيع «حتريــك اجلبــال» ،ويتجاهــل القوانــن والعقبــات «املوضوعيــة»)،
اإلرهــاب (إراد ٌة قاســي ٌة لســحق عــدو الشــعب) وعدالــة املســاواة (فرضهــا الوحــي الفــوري ،مــع عــدم فهــم
ـرا وليــس آخـ ًـرا ،الثقة يف الشــعب.
«األحــوال املعقــدة» التــي ُيزعــم أهنــا جتربنــا عــى املــي قد ًمــا تدر ً
جيــا) وأخـ ً
يكفــي أن نتذكــر مثالــن هنــا ،روبســبري نفســه« ،حقيقتــه العظيمــة» («ســمة احلكومــة الشــعبية هــي أن تكــون
واثقـ ًة مــن النــاس ،وصارمـ ًة جتــاه نفســها») ،ونقــد مــاو ملشــكالت ســتالني االشــراكية االقتصاديــة يف االحتــاد
الســوفيايت  ،USSRحيــث يصــف وجهــة نظــر ســتالني أهنــا «خاطئـ ٌة متا ًمــا تقري ًبــا .واخلطــأ األســاس هــو عــدم
الثقــة بالفالحــن( .((2وهــل الطريقــة الوحيــدة املالئمــة ملواجهــة خطــر الكارثــة البيئيــة التــي تلــوح يف أفقنــا،
جيــا هــذه املراحــل األربــع؟ املطلــوب هــو:
ليســت بالضبــط مز ً
ٍ
مســاواة صارمــ ٌة (جيــب عــى مجيــع األشــخاص دفــع الثمــن نفســه يف حــاالت التنــازل النهائيــة،
• عدالــة
أي عــى املــرء أن يفــرض املعايــر العامليــة نفســها الســتهالك الفــرد مــن الطاقــة ،وانبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون ،ومــا إىل ذلــك؛ ال جيــب الســاح للــدول املتقدمــة بتســميم البيئــة باملعــدل احلــايل ،وإلقــاء اللــوم
عــى دول العــامل الثالــث الناميــة ،مــن الربازيــل إىل الصــن ،لتدمــر بيئتنــا املشــركة مــن خــال تنميتهــا
الرسيعــة)؛
• اإلرهــاب (العقــاب القــايس لــكل مــن ينتهــك تدابــر احلاميــة املفروضــة ،بــا يف ذلــك القيــود الصارمــة
املفروضــة عــى «احلريــات» الليرباليــة ،والرقابــة التكنولوجيــة عــى منتهكــي القانــون املحتملــن)؛
ـرارات مجاعيـ ٍ
ٍ
ـة واســعة النطــاق
• الطوعيــة (الطريقــة الوحيــدة ملواجهــة هتديــد الكارثــة البيئيــة ،مــن خــال قـ
ســتتعارض مــع املنطــق اجلوهــري «التلقائــي» للتطــور الرأســايل ،إهنــا ليســت مســألة مســاعدة النزعــة
التارخييــة أو رضورة إدراك ذاهتــا ،ولكــن مــن أجــل «إيقــاف قطــار التاريــخ» الــذي يســر نحــو حافــة كارثـ ٍ
ـة
عامليـ ٍ
ـة.

•
آخــرا ،كل هــذا باالقــران مــع الثقــة بالشــعب (الرهــان عــى أن الغالبيــة العظمــى مــن
وأخــرا وليــس
ً
ً
الشــعب يدعمــون هــذه اإلجــراءات الصارمــة ،و ُيعدّ وهنــا خاصـ ًة هبــم ،ومســتعدين للمشــاركة يف تطبيقهــا).
ال ينبغــي للمــرء أن خيــاف مــن التأكيــد -كمزيـ ٍ
ـج مــن الرعــب والثقــة بالشــعب -عــى إعــادة تنشــيط إحــدى
شــخصيات اإلرهــاب الثــوري املتكافــئ« ،ا ُملخــر» الــذي يب ّلــغ عــن اجلنــاة للســلطات( .ســاب ًقا ،يف قضيــة
فضيحــة إنــرون  ،Enronكانــت جملــة تايــم  Timeحمقـ ًة يف االحتفــال باملطلعــن الذيــن أبلغــوا الســلطات املالية
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ترجمــات
عــن معلومـ ٍ
ـات ،كأبطـ ٍ
ـال عامــن حقيقيــن)(.((2

ـرارا مجاع ًيــا
بالعــودة إىل أوائــل القــرن الســابع عــر ،بعــد إنشــاء نظــام شــوغون  ،shogunاختــذت اليابــان قـ ً
فريــدً ا لعــزل نفســها عــن الثقافــة األجنبيــة ومتابعــة مســارها اخلــاص حليـ ٍ
ٍ
ـاة حتتــوي عــى تكاثـ ٍ
ـر متــوازن ،مــع
الرتكيــز عــى الصقــل الثقــايف ،وجتنــب التوســع اجلامــح .هــل كانــت الفــرة التــي تلــت ذلــك واســتمرت حتــى
منتصــف القــرن التاســع عــر ،جمــرد حل ـ ٍم انعــزا ٍيل قــام العميــد البحــري بــري عــى متــن الســفينة احلربيــة
األمريكيــة بإيقــاظ اليابــان منــه بقسـ ٍ
ـوة؟ مــاذا لــو كان احللــم أنــه يمكننــا االســتمرار إىل أجـ ٍ
ـمى يف
ـل غــر مسـ ً
مذهبنــا التوســعي؟ مــاذا لــو احتجنــا مجي ًعــا إىل تكــرار القــرار اليابــاين ،مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف احلــال،
وقررنــا بشـ ٍ
ـكل مجاعـ ٍ
ـي التدخــل يف تنميتنــا الطبيعيــة الزائفــة ،لتغيــر اجتاههــا؟ تكمــن املأســاة يف أن فكــر ًة مثــل
هــذا القــرار اجلامعــي قــد فقــدت مصداقيتهــا اليــوم .ينبغــي لنــا أال ننســى تفــكك اشــراكية الدولــة قبــل عقديــن
مــن الزمــن ،ويف الوقــت نفســه تقري ًبــا ،تعرضــت أيديولوجيــا دولــة الرفاهيــة االجتامعيــة الديمقراطيــة الغربيــة
ـة حاسـ ٍ
أيضــا لرضبـ ٍ
ـمة ،كــا أهنــا توقفــت عــن العمــل كخيـ ٍ
ـال قـ ٍ
ـادر عــى إثــارة أتبــاع متحمســن مجاعيــن.
ً
ٌ
ٌ
الفكــرة القائلــة إن «زمــن دولــة الرفاهيــة قــد وىل ،هــي اليــوم حكم ـة مقبول ـة عمو ًمــا .مــا تشــرك فيــه هاتــان
األيديولوجيتــان املهزومتــان ،هــو الفكــرة املتمثلــة بــأن اإلنســانية كموضــو ٍع مجاعـ ٍ
ـي لدهيــا القــدرة عــى احلــد
بطريقـ ٍ
ـة مــا مــن التنميــة االجتامعيــة والتارخييــة غــر الشــخصية وجمهولــة اهلويــة ،لقيادهتــا إىل االجتــاه املرغــوب.
اليــوم ،يتــم رفــض مثــل هــذه الفكــرة برسعـ ٍ
ـة بوصفهــا «أيديولوجيــة» و /أو «شــمولية»ُ :ينظــر مــرة أخــرى
ـر جمهـ ٍ
إىل العمليــة االجتامعيــة عــى أهنــا خاضع ـ ٌة لســيطرة مصـ ٍ
ـول خــارج نطــاق الســيطرة االجتامعيــةُ .يقــدَ م
هنــوض الرأســالية العامليــة لنــا عــى أنــه مصــر حمتــوم ال يمكــن ألحـ ٍ
ـد أن يناضــل ضــده ،فإمــا أن يتكيــف املــرء
ٌ
ٌ
معــه ،أو خيــرج عــن مســار التاريــخ ،ويتــم ســحقه .الــيء الوحيــد الــذي يمكــن املــرء القيــام بــه هــو جعــل
ـة ذات وجـ ٍ
ـالية عامليـ ٍ
الرأســالية العامليــة إنســاني ًة قــدر اإلمــكان ،للنضــال مــن أجــل «رأسـ ٍ
ـه إنســا ٍ
ين» (يف النهايــة،
هــذا هــو الطريــق الثالــث- ،أو باألحــرى ،مــا كان عليــه .)-ســيتعني كــر حاجــز الصــوت هنــا ،وســيتعني
ـة كبـ ٍ
ـرارات مجاعيـ ٍ
ٍ
ـرة مــر ًة أخــرى .ربــا يكــون هــذا هــو اإلرث الرئيــس
املخاطــرة مــن أجــل املوافقــة عــى قـ
الــذي تركــه روبســبري ورفاقــه لنــا اليــوم.
ٍ
حلظــات مــن وفــاة روبســبري ،الحــظ الســ ّياف أن رأســه لــن يتناســب مــع املقصلــة مــع الضــادات
قبــل
ٍ
املســتعملة عــى جــروح فكــه ،لذلــك قــام بنزعهــا بوحشــية؛ مــن حنجــرة روبســبري املتمزقــة صــدرت رصخ ـ ٌة

خارقــ ٌة مروعــ ٌة ،تــم إيقافهــا فقــط عندمــا ســقط النصــل عــى رقبتــه .إن مكانــة هــذه الرصخــة األخــرة
أســطوري ٌة :فقــد أدت إىل ظهــور جمموعــة تفسـ ٍ
ـرات كاملــة ،معظمهــا عــى غــرار الــراخ الالإنســاين الراعــب
للــروح الطفيليــة الرشيــرة التــي تشــر إىل احتجاجهــا الواهــن عندمــا تفقــد حيازهتــا جلســمها البــري املضيــف؛
كــا لــو قــام روبســبري ،يف هــذه اللحظــة األخــرة ،بإضفــاء الطابــع اإلنســاين عــى نفســه ،نابـ ً
ـذا شــخصية الفضيلة
ـان خائـ ٍ
الثوريــة املجســدة ،وظهــر كإنسـ ٍ
ـف بائـ ٍ
ـس.
الصــورة الشــعبية لـــ روبســبري صــور ٌة مقتبسـ ٌة عــن الرجــل الفيــل :فبينــا كان لألخــر جســدٌ مشــو ٌه بشـ ٍ
ـكل
رهيـ ٍ
ـخصا لطي ًفــا ومهذ ًبــا ،خيفــي عزيمـ ًة قاســي ًة جليديـ ًة
روحــا لطيفـ ًة وذكيـ ًة ،كان روبســبري شـ ً
ـب إال أنــه خيفــي ً
( ((2تكمــن اللقطــة ،بالطبــع ،فــي غمــوض «النــاس» :هــل األشــخاص الموثــوق بهــم هــم األفــراد «التجريبيــون»
أم الشــعب ،الذيــن يمكــن نيابـ ًة عنهــم تحويــل اإلرهــاب نيابـ ًة عــن الشــعب ضــد أعــداء الشــعب إلــى إرهــاٍب
ضــد األفــراد أنفســهم؟ أال يوفــر التحــدي البيئــي فرص ـ ًة فريــد ًة إلعــادة اختــراع هــذه «الفكــرة األبديــة»؟
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أشــارت إليهــا عينــاه اخلــراوان .عــى هــذا النحــو ،خيــدم روبســبري متا ًمــا الليرباليــن املناهضــن لالســتبداد
ـرة سـ ٍ
ـامة رشيـ ٍ
ـاس بابتسـ ٍ
اليــوم ،والذيــن مل يعــودوا يف حاجـ ٍ
ـش قـ ٍ
ـة إىل تصويــره عــى أنــه وحـ ٌ
ـاخرة ،كــا كان احلال
مــع الرجعيــن يف القــرن التاســع عــر :اجلميــع مســتعدٌ لالعــراف بنزاهتــه األخالقيــة وتفانيــه الكامــل للقضيــة
ـرة ذاتيـ ٍ
ـوان آخــر لسـ ٍ
الثوريــة ،حيــث أن نقــاءه هــو املشــكلة وســبب كل املتاعــب ،كــا يشــر عنـ ٌ
ـة عــن روبســبري
للناقــدة والكاتبــة الربيطانيــة روث ســكور « Ruth Scurrالنقــاء القاتــل» ((3(.عناويــن بعــض مراجعــات الكتــاب
تــدل عــى« :اإلرهــاب يرتــدي معط ًفــا أخــر بحر ًيــا»« ،اإلرهــايب الصالــح»« ،جــاد الفضيلــة الشــيطاين»،
ٍ
ٌ
ســمكة» (يف صحيفــة
جمنــون مثــل
ويتفــوق عليهــم مجي ًعــا غراهــام روب « Graham Robbالبحــر األخــر،
الديــي تلغــراف 6 ،أيــار /مايــو  .)2006وحتــى ال تفــوت هــذه املســألة أحــدً ا ،ترســم أنطونيــا فريــزر Antonia
وخملصــا ،ولكــن «إراقــة الدمــاء
«درســا خمي ًفــا لنــا اليــوم» :كان روبســبري شــخص ًيا صاد ًقــا
 Fraserيف مراجعتهــا،
ً
ً
ٍ
بســبب هــذا الرجــل الصــادق» حتذرنــا بالتأكيــد مــن أن اإليــان باســتقامتك مــع اســتبعاد كل يشء آخــر ،يمكــن
أن يكــون خطـ ًـرا بقــدر دوافــع الطاغيــة املتعمــدة األكثــر تشــاؤ ًما» ((3(.كــم نحــن ســعداء!( ،((3نحــن الذيــن
نعيــش يف ظــل املتالعبــن بسـ ٍ
ـخرية بالــرأي العــام ،وليــس يف ظــل األصوليــن املســلمني املخلصــن املســتعدين
لالنخــراط الكامــل يف مشــاريعهم ،مــا أفضــل دليـ ٍ
ـل عــى البــؤس األخالقــي والســيايس لعرصنــا الــذي يتمثــل
دافــع التعبئــة النهائــي لــه يف ســوء الظــن يف الفضيلــة! أال جيــب أن نؤكــد عــى اإليــان البســيط بفكــرة احلريــة
واضحــا لـ
األبديــة التــي تســتمر خــال كل اهلزائــم ،ضــد هــذه الواقعيــة االنتهازيــة ،والتــي مــن دوهنــا ،كــا كان
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ـر عنــه بشـ ٍ
ـكل مؤثــر يف
روبســبري ،فــإن الثــورة «جمــرد جريمــة صاخبــة تدمــر جريمـ ًة أخــرى» ،اإليــان الــذي ُعـ ِّ َ
خطــاب  Robespierreاألخــر ،يف الثامــن مــن الشــهر احلــادي عــر مــن التقويــم اجلمهــوري  ،1994يف اليــوم
الســابق العتقالــه وإعدامــه:
ولكــن هنــاك ،ويمكننــي أن أؤكــد لكــم ،أرواح طاهــرة وتشــعر؛ اإليــان موجــو ٌد ،تلــك العاطفــة الرقيقــة،
املتعجرفــة والتــي ال تُقــاوم ،عــذاب ورسور القلــوب الســمحة؛ ذلــك الرعــب العميــق مــن االســتبداد ،تلــك
احلميــة الرحيمــة باملضطهديــن ،ذلــك احلــب املقــدس للوطــن ،ذلــك احلــب األكثــر رفعـ ًة وقدســي ًة لإلنســانية،
ـة صاخبـ ٍ
والــذي مــن دونــه تصبــح الثــورة العظيمــة جمــرد جريمـ ٍ
ـة تدمــر جريمـ ًة أخــرى؛ اإليــان موجــو ٌد ح ًقــا،
ذلــك الطمــوح املعطــاء لتأســيس أول مجهوريـ ٍ
ـة يف العــامل ،هنــا عــى األرض.

( ((3ومــع ذلــك ،فــإن اإلغــراء للتجنــب غيــر المشــروط هنــا ،هــو إدراك الكــوارث البيئيــة نفســها كنــوع مــن
«العنــف اإللهــي» للطبيعــة ،عدالــة /انتقــام الطبيعــة .مثــل هــذا االســتنتاج كان يمكــن أن يكــون اإلســقاط
الظالمــي غيــر المقبــول للمعنــى فــي الطبيعــة.
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كاتبــة ســورية ،تخرجــت فــي كليــة اإلعــام بدمشــق عــام  ،2010مهتمــة بقضايــا الحريــات
والديمقراطيــة.

هيــدف الكتــاب إىل معرفــة أســباب العنــف الســيايس ،يف مســتوياته الفرديــة واملجتمعيــة والدوليــة مجيعهــا،
ويف املســتويات املاديــة واأليديولوجيــة والســيكولوجية .يقســم الكتــاب إىل ثالثــة فصــول .يف الفصــل األول
يتنــاول الكاتــب العوامــل املاديــة التــي حتــض عــى العنــف الســيايس ،ويــرى أن عوامــل الــراع املؤديــة إىل
العنــف تقســم إىل قســمني ،وأن الرصاعــات ،حتــى تنشــب ،جيــب أن حتــوي هذيــن القســمني م ًعــا:
 -1عوامــل أساســية كامنــة :وهــي عوامــل طويلــة األَ َجــل ،ختلــق الــروط العامــة للعنــف الســيايس ،مثــل
اجلغرافيــا والتاريــخ واألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة.
-2

ـور مــن صنــع البــر داخــل الدولــة ،مثــل نوعيــة اخلدمــات العامــة ،أو
األســباب املبــارشة :وهــي أمـ ٌ
ٍ
ٍ
شــدة القمــع الــذي متارســه الدولــة ،أو تغيــر رسي ـ ٍع ومفاجــئ يف احلكــم أو تدخـ ٍ
ـل خارجـ ٍ
ـي ...إلــخ.
وهــذه مــن شــأهنا إثــارة وحشــية اإلجــراءات التــي تتخذهــا احلكومــة.
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ـاع طويـ ٌـل يف تفســر موضــوع الــراع،
كــا يســتعرض الكاتــب يف هــذا الفصــل أهــم املــدارس التــي هلــا بـ ٌ
ـات تشــرك يف االعتــاد عــى عـ ٍ
ـدد مــن الفرضيــات ،أمههــا :أن اجلهــات
مثــل املدرســة الواقعيــة ،وهــي نظريـ ٌ
ٍ
الفاعلــة الرئيســة يف العــامل هــي الــدول ذات الســيادة التــي تعمــل بعقالنيــة مــن أجــل األمــن والقــوة والثــروة ،يف
ـورة آليـ ٍ
نظــا ٍم دو ٍيل تســوده الفــوىض .والفــوىض ال تقــود إىل احلــرب بصـ ٍ
ـة ،ولكنهــا ختلــق بيئـ ًة تســاعد يف ذلــك.
ومتيــل الواقعيــة إىل التشــكيك والنظــرة املتشــائمة ،يف مــا يتعلــق باخلطــط اهلادفــة إىل إنشــاء نظــا ٍم دو ٍيل سـ ٍ
ـلمي
واملحافظــة عليــه .يف هــذه احلــال ،فــإن مــا حيــدد النتائــج الدوليــة يف األزمــات والنزاعــات ،بــا يف ذلــك احلــرب
والســلم ،هــو توزيــع القــوة يف النظــام الــدويل.
وحــول األســباب املاديــة يــورد الكاتــب :ينظــر الرباغامتيــون إىل الــراع ومــا ينتــج منــه مــن عنـ ٍ
ـف بوصفــه

رصا ًعــا عقالن ًيــا ماد ًيــا ،فاملحافظــة عــى البقــاء إىل جانــب احلصــول عــى أعــى املنافــع ،هــي األهــداف احلقيقيــة
للــراع ،بينــا املحافظــة عــى بقــاء الدولــة وقوهتــا يف املســتوى الــدويل ،وف ًقــا للواقعيــن ،واملحافظــة عــى البقــاء
يف الســلطة يف املســتوى الداخــي ،إضافـ ًة إىل املــوارد االقتصاديــة واجليوسياســية واجليوســراتيجية ،تعــد عوامــل
رئيســة يف الــراع ،ومــا ينتــج مــن ذلــك مــن عنـ ٍ
ـف ســيايس.

ـرا اســراتيج ًيا يف احلــرب ( )....وهنــاك أدلـ ٌة
ويف مــا يتعلــق بالعامــل االقتصــادي ،يقــول الكاتــب :يعــد عنـ ً
مــن تاريــخ أمــركا ،تظهــر مــن خالهلــا جدليــة العالقــة بــن السياســة واالقتصــاد ،كاحلــرب عــى العــراق.
يشــر الكاتــب إىل أن هنــاك عــدة دراســات نظريــة وجتريبيــة أكــدت وجــود رابـ ٍ
ـط بــن الفقــر والــراع؛ حيث

بعضــا ،ليكــون هلــا أثــر
ـن هــذه الدراســات أن الفقــر وعــدم املســاواة ونــدرة املــوارد تتضافــر مــع بعضهــا ً
تُبـ ِّ ُ
مزلــزل لالســتقرار الســيايس .ويــورد الكاتــب أمثلـ ًة عــن دور العالقــة بــن العامــل االقتصــادي والديموغــرايف
ـة ،والعنــف الســيايس مــن جهـ ٍ
مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى .كــا أن للسياســات االقتصاديــة للحكومــة دور يف الــراع
الداخــي.

عــن العامــل اجلغــرايف يــورد الكاتــب :تعــد الســيطرة عــى األرايض واألقاليــم مــن أكثــر العنــارص أمهي ـ ًة يف
ـات ماديـ ٍ
ـباب أو سـ ٍ
إشــعال احلــروب يف القرنــن أو القــرون الثالثــة املاضيــة .ويعــود ذلــك إىل أسـ ٍ
ـة حتوهيــا ،مثــل
ٍ
أراض توفــر الوصــول إىل البحــر ،وقــد تعــود أمهيــة األقاليــم
املعــادن والنفــط وامليــاه واألرايض اخلصبــة ،أو
ٍ
ـة أو دينيـ ٍ
ـة عرقيـ ٍ
بســبب احتوائهــا عــى جمموعـ ٍ
ـة حتــت ســيادة دولــة أخــرى جمــاورة ،أو إســهامها يف تعزيــز األمــن
والدفــاع ،مثــل مرتفعــات اجلــوالن.

يف الفصــل الثــاين مــن الكتــاب ،يتنــاول الكاتــب األســباب األيديولوجيــة املو ّلــدة للعنــف الســيايس ،وكيــف
تســتغل النخــب السياســية ا ُمل ُثــل اإلنســانية ،مثــل األديــان وحقــوق اإلنســان والقوميــة ،هبــدف زج املجتمــع أو
الدولــة برمتهــا يف العنــف الســيايس.

عــن العوامــل األيديولوجيــة ،يقــول الكاتــب :عمو ًمــا ،يبــدو أن الســيايس يف الغالــب ال يلتــزم أي مبــادئ
أو فكــر ،وهــؤالء الذيــن يصنفــون بوصفهــم أيديولوجيــن ويرافقــون عــاد ًة بدايــة الثــورات ،وعندمــا يتولــون
زمــام األمــور يبــدؤون بالرتاجــع ،هــم أو خلفاؤهــم عــن مبادئهــم ملصلحــة العمــل الرباغــايت ،فــا يمكــن
قيــاس تع ّلــق صحابــة الرســول حممــد (ص) بمبــادئ اإلســام بمــن جــاؤوا بعدهــم ،ولقــد جــاء اإلســام
ـورة اجتامعيـ ٍ
بثـ ٍ
ـة حارهبــا ســادة العــرب ودافــع عنهــا املســلمون دفا ًعــا مســتميتًا ،غــر أن الذيــن جــاؤوا بعدهــم،
اشــتغلوا بالعمــل الســيايس عــى أســس حددهتــا املصلحــة عــى حســاب الديــن ،كــا أن تع ّلــق لينــن بمبــادئ
املاركســية كان أكــر ممــن جــاؤوا بعــده مــن القــادة املاركســيني؛ فكلــا ابتعدنــا عــن الثــورة زمن ًيــا ،اجتــه العمــل
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مراجعات وعروض كتب
ٍ
بصــورة أكــر ،إال أن اللجــوء إىل األيديولوجيــا عــاد ًة مــا يرتفــع ســقفه وقــت احلاجــة إىل
نحــو الرباغامتيــة
ٍ
اســتعامل العنــف ،فاإلقــدام عــى عمـ ٍ
ـي أو أخالقـ ٍ
ـو ٍغ دينـ ٍ
ـي يضفــي عليــه الرشعية.
ـل عنيــف حيتــاج غال ًبــا إىل مسـ ّ
ويستشــهد الكاتــب بعبـ ٍ
ـارة للمفكــر عبــد اهلل العــروي :القوميــة والديانــة أقــوى وأشــد وأكثــر أنــواع الولــع
الســيايس بقــا ًء واحتـ ً
ـال.
ـض عــى العنــف
يتنــاول الكاتــب يف الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب ،األســباب الســيكولوجية التــي حتـ ّ
الســيايس ،حيــث يتنــاول الكاتــب ويســتعرض أهــم املــدارس التــي تناولــت هــذا املوضــوع؛ كالغريــزة ونظريات
التعلــم والنظريــة اإلنســانية وتأثــر النواحــي الســيكولوجية يف العقالنيــة .كــا يتنــاول الكاتــب يف هــذا الفصــل،
تفســر احلــروب األهليــة ذات البعــد املعــريف ،وظاهــرة اإلرهــاب ،مــن خــال البعــد الســيكولوجي.

املفــرة للعنــف الســيايس التــي يســتعرضها الكاتــب :النظريــة الغريزيــة
مــن النظريــات الســيكولوجية
ّ
والنظريــة البدائيــة ،ونظريــة التحليــل النفــي .عــن النظريــة الغريزيــة يقــول الكاتــب :تفــرض أن العنــف
غريــزي لــدى اإلنســان ،وهنــاك عــدة اجتاهـ ٍ
ـات تدعــم هــذه النظريــة ،ولعــل أمههــا علــم ســلوك احليــوان/
ٌ
اإليثولوجيــا الــذي عممــه دارســوه عــى الســلوك البــري .اإليثولوجيــا هــي علــم الســلوك احليــواين الــذي
أيضــا روح الشــعب ومزاجــه وتشــكيالته ،ورائــد
يــدرس ســلوك احليوانــات يف بيئتهــا الطبيعيــة ،وتــدرس ً
هــذا النهــج هــو كونــراد لورنتــس الــذي قــدم الفكــرة القائلــة إن العــدوان يظهــر يف الوجــود بفعــل احلاجــات
البيولوجيــة الرئيســة لإلنســان ،وإن الغريــزة القتاليــة تتطــور وتتكيــف مــع تطــور اإلنســان .ويتشــكل التعبــر
عــن هــذا العــدوان ويتطــور مــن خــال التعــرض للبيئــة التــي يعيــش فيهــا والتفاعــل معهــا.
النظريــة البدائيــة :تدعــي أن تراكــم الكراهيــة بــن األمــم يعــود إىل أصـ ٍ
ـل بدائـ ٍ
ـي ،وأن رفــض اآلخــر يعــود إىل
عزلــة اإلنســان البدائــي وأســافه مــن احليوانــات .وبحســب هــذه النظريــة ،عندمــا يتــم ختفيــف قبضــة الســيطرة
املركزيــة يلجــأ الفــرد إىل هويتــه اإلثنيــة أو القوميــة أو إىل أي عـ ٍ
ـرق ينتمــي إليــه ،بوصــف ذلــك ردة فعــل طبيعيــة
أيضــا أن النــاس بطبيعتهــم يلجــؤون إىل عــدم التســامح وكراهيــة األجانب،
أو غريزيــة ،وتفــرض هــذه النظريــة ً
أي إىل السياســة غــر الليرباليــة.

نظريــة التحليــل النفــي :ورائدهــا ســيغموند فرويــد الــذي ينطلــق مــن فكــرة أن العــدوان لــدى البــر
فطــري ،وهــو ينمــو يف أثنــاء التطــور الطبيعــي لإلنســان.
ٌ
ـج عــن التفاعــل بــن الفــرد
نظريــات التعلــم االجتامعــي :وتفــر الســلوك العــدواين العنيــف عــى أنــه ناتـ ٌ
ٍ
واملحيــط الــذي يعيــش فيــه ،وأن ســلوك العنــف يــأيت مــن خــال التعلــم بصـ ٍ
ـورة عامــة .ويتبــع هلــذه النظريــة:
الســلوكية ،التعلــم االجتامعــي ،التعلــم االجتامعــي املعــريف.

ـدرا قو ًيــا لتفســر الســلوك اإلنســاين ،فلــدى
النظريــة اإلنســانية :تعــد هــذه النظريــة احلاجــات البرشيــة مصـ ً
ٍ
ٍ
األفــراد حاجــات يســعون إىل تلبيتهــا ،إمــا عــن طريــق النظــام أو بطرائــق إصالحيــة أو ثوريــة ،لذلــك جيــب أن
تســتجيب النظــم االجتامعيــة هلــا أو ســتكون عرضـ ًة لعــدم االســتقرار والتغــر القــري .ويــرى ماســلو ،رائــد
ـح بسلسـ ٍ
هــذه النظريــة ،أن اإلنســان يتأثــر عــى نحـ ٍ
ـو واضـ ٍ
ـلة مــن الدوافــع التــي تتجــاوز احلاجــات الغريزيــة
والســلوك املكتســب والتعلــم بالنمــوذج ،ولذلــك فــإن الــراع -بــا فيــه العنيــف -ينتــج عندمــا يفتقــد
اإلنســان احلاجــات الرئيســة ،أو عندمــا حيتــاج إىل تفهمهــا واحرتامهــا .وهــذا احلاجــات الرئيســة عنــد ماســلو
هــي :احلاجــات الفســيولوجية كاألكل والــرب والنــوم والســكن واجلنــس .األمــن النفــي والبــدين والصحــي
وأمــن املمتلــكات .احلاجــات االجتامعيــة كالعالقــات العاطفيــة واألرسيــة والصداقــة واالنتــاء إىل مجاعــات.
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ـرا ،احلاجــة إىل حتقيــق الــذات.
احلاجــة إىل التقديــر وكســب احــرام اآلخريــن .وأخـ ً
ٍ
بجملة من االستنتاجات ،نذكر منها:
وخيتم الكاتب كتابه هذا

•
•

•

•
•

•

•
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الديــن بحــد ذاتــه ال يو ّلــد العنــف ،بــل إن األوضــاع املاديــة هــي التــي ترشعــن ذلــك .فهنــاك أديــان جتيــز
رشوط حمـ ٍ
ٍ
رفضــا تا ًمــا.
العنــف ضمــن
ـددة ،وهنــاك أديــان ترفــض العنــف ً
ٍ
مــع مــرور الوقــت تتحــول األيديولوجيــا إىل حالـ ٍ
ـيكولوجية مــن الصعــب االنفــكاك عنهــا ،ومــع
ـة سـ
ٍ
رصاصــة تصبــح احلــرب كأهنــا احليــاة الطبيعيــة للفــرد املقاتــل .وكلــا كانــت أكثــر دمويــ ًة ازداد
أول
ٍ
ٍ
فعــل لــه ردة فعــل ،والعنــف يولــد العنــف.
اإلرصار عــى االنتقــام ،ولــو بعــد حــن ،فــكل
يعــود العنــف الســيايس بمعظمــه ،يف املســتويات الفرديــة واجلمعيــة والدوليــة مجيعهــا ،إىل عوامــل ماديـ ٍ
ـة
غاليــا مــا تكــون غــر معلنـ ٍ
ـة .وال بــد للطــرف الــذي يبــادر إىل العنــف أن يســتند إىل أيديولوجيــا ذات قيـ ٍم
ً
عليــا ،مســتمدَّ ة مــن الديــن أو القوميــة أو األخــاق أو الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

ال بــد أن يســتند العنــف الســيايس إىل ســيكولوجية تدفــع باجتــاه العنــف ،وهــذه الســيكولوجية تتشــكل
اســتنا ًدا إىل األيديولوجيــا التــي يؤمــن هبــا الفــرد واملجتمــع.
ـرا
يمكــن لأليديولوجيــا ،بحــد ذاهتــا ،أن تكــون ســب ًبا للعنــف الســيايس .فتكــون يف هــذه احلالــة عنـ ً
مسـ ً
ـتقل ،وهنــا جيــب التفريــق بــن األيديولوجيــا بوصفهــا أدا ًة بيــد السياســيني ،ووقــع األيديولوجيــا
ٍ
عــى املحكومــن .وأن معظــم القيــادات تلجــأ إىل األيديولوجيــا كأداة لتحقيــق أهــداف ماديــة براغامتيــة.
ٍ
قــادة خيوضــون غــار العنــف ألســباب أيديولوجيــة ،بعيــدً ا كل
غــر أن ذلــك ال يمنــع مــن وجــود
البعــد عــن الرباغامتيــة ،وهــذه األيديولوجيــا مــن وجــه نظــر معتنقيهــا أفــكار ســامية .أمــا املحكومــون
الذيــن يتلقــون األوامــر وأغلــب األفــكار مــن النخبــة احلاكمــة ،فــإن عنفهــم يســتند بالدرجــة األوىل
إىل األيديولوجيــا ،فاجلنــدي األمريكــي الــذي قاتــل يف فيتنــام أو العــراق ،فعــل ذلــك مــن أجــل دحــر
الشــيوعية امللحــدة الشــمولية يف حــال فيتنــام ،ومــن أجــل نــر الديمقراطيــة والعدالــة يف حــال العــراق،
ترشهبــا بــدل التعبئــة العســكرية .هــذه
ويف احلالتــن ظــن اجلنــدي أنــه يناضــل مــن أجــل أهــداف نبيلــة ّ
التعبئــة تشــكل ســيكولوجي ًة مندفع ـ ًة باجتــاه العنــف .وهــذا النــوع الــذي يكــون أساســه أيديولوج ًيــا ال
يــدور يف الفــراغ ،بــل تصبــح أرايض اخلصــم وثرواتــه هد ًفــا مــن أهــداف العنــف .وإذا طــال الــراع
ٍ
ٍ
واضحــة .فيتحــول املتغــر
بصــورة
فمــن املحتمــل أن يتحــول إىل رصا ٍع جيوســيايس وجيوســراتيجي
ـح ،وبذلــك تبقــى العالقــة جدلي ـ ًة بــن أســباب العنــف.
املســتقل إىل تاب ـ ٍع والعكــس صحيـ ٌ
مــن املمكــن أن تكــون العوامــل الســيكولوجية ســب ًبا يف انــدالع العنــف الســيايس ،لقــد م ّثلــت حــروب
األرس احلاكمــة يف العصــور الوســطى هــذا النــوع مــن احلــروب ،ومثيالهتــا كثــرة يف العــر احلديــث.
ومــن الســهل حتويــل هــذه الســيكولوجيا إىل أيديولوجيــا يؤمــن هبــا الشــعب .كصيحــة هتلــر «أملانيــا
ٍ
واحــد،
فــوق اجلميــع» و«تفــوق الشــعب اآلري» اجلامعــة بــن األيديولوجيــا والســيكولوجيا يف آن
ٍ
ٍ
مدمــرة أكلــت األخــر واليابــس.
حــرب
ليندفــع الشــعب األملــاين إىل
ال توجــد دالــة قــادرة عــى اجلمــع بــن العوامــل املاديــة واأليديولوجيــة والســيكولوجية ،بحيــث تفــر
العنــف الســيايس بأطيافــه وأشــكاله مجيعهــا.

مراجعات وعروض كتب
•

ـة معينـ ٍ
يمكــن العنــف الســيايس أن ينفجــر بــإرادة فئـ ٍ
ـة ،كــا هــو احلــال يف احلــروب أو العمليــات اإلرهابية
أو عمليــات االغتيــال املعتمــدة عــى التخطيــط .ويمكــن أن ينفجــر بســبب عوامــل هيكليــة ليــس ألحــد
القــدرة عــى التحكــم فيهــا ،كــا هــو احلــال يف كثـ ٍ
ـر مــن الثــروات بفعــل العوامــل االقتصاديــة والتعليــم.
ويمكــن أن ينفجــر بفعــل عمليــات التصعيــد غــر املقصــودة .غــر أن العنــف مــا يلبــث أن يشــتعل،
حتــى جتــد مــن يديــرون دفتــه أو يزيــدون ســعريه ،فالنخــب السياســية يف احلكــم أو املعارضــة ،بفعــل
املنافســة عــى الســلطة واملغانــم االقتصاديــة ،قــد يصبــون الزيــت عــى النــار ،ويف ظــل غيــاب حكــم
القانــون تدخــل العصابــات اإلجراميــة يف جتــارة الســلع املهربــة واملتاجــرة بالبــر ،كــا قــد تدخــل ٌ
دول
ـابات ،أو دعــم فئـ ٍ
خارجي ـ ٌة يف العنــف لتصفيــة حسـ ٍ
ـة مــن دون أخــرى ،األمــر الــذي يشــعب الــراع.
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كاتــب وباحــث ســوري مقيــم فــي النرويــج ،بكالوريــوس فــي الهندســة المدنية-جامعــة
حلــب  ،1986لــه ســتة كتــب مطبوعــة( :موضوعــات ســجالية ..أفــكار حــول المشــهد الثقافــي
الراهــن ،دار الينابيــع ،دمشــق ( ،2002التكنولوجيــا والعولمــة الثقافيــة ،دار الحكمــة ،دمشــق
 ،)2003المائــدة األدبيــة ،مطبعــة اليازجــي ،دمشــق ( ،)2005المشــهد الثقافــي الكــردي
والســبيل لبنــاء فكــر قومــي كــردي معاصــر ،جامعــة دهــوك – مركــز الدراســات الكرديــة وحفظ
الوثائــق ( ،)2010العالــم العربــي ..قضايــا معاصــرة  -دار الزمــان ( ،)2020مائــة كتــاب فــي كتــاب،
دار أوراق للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة  .)2021نشــر مقــاالت ودراســات فــي العديــد مــن الصحــف
والمجــات والمواقــع اإللكترونيــة العربيــة والمحليــة.

حواس محمود

ماذا يستفيد العرب من تجارب اآلخرين؟
يشــير كتــاب «االنتقــال إلــى الديمقراطيــة» للمفكــر المصــري د .علــي الديــن هــال إلــى أن قــوة النظــام
الديمقراطــي تنبــع مــن تشــييده بنــا ًء مؤسســ ًيا ومجموعــ ًة مــن القواعــد والمعاييــر المســتندة إلــى إرادة
المجتمــع ،ومجموعــ ًة مــن «القيــود» و«التوازنــات» بيــن المؤسســات والفاعليــن السياســيين إلــى ٍ
حــد ال
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يســمح ٍ
ســلطة مرهونــ ًة بالتشــاور،
تحكميــة ،إذ تجعــل ممارســة أي
مطلقــة أو
بســلطة
ألي منهــم التمتــع
ٍ
ٍ
ـادرا علــى تصحيــح نفســه وتعديــل
والحصــول علــى موافقــة ســلطة أو ســلطات أخــرى غيرهــا ،فتنتــج نظا ًمــا قـ ً
مســاره إذا انحــرف عــن الطريــق الصحيــح.
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مراجعات وعروض كتب
يــرى المؤلــف أن النظــام الديمقراطــي يعــد شــأنًا حدي ًثــا ،وهــو ظاهــر ٌة تاريخيــ ٌة تطــورت مــع نشــأة
الرأســمالية وتبلــور الطبقــة البرجوازيــة والمــدن ،حتــى اتخــذ شــكله المعــروف حال ًيــا مــع نهايــة القــرن
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ،ويمكــن التمييــز فــي هــذا الشــأن بيــن ثــاث مــدارس أو اتجاهـ ٍ
ـات
ٍ
رئيســة ســعت إلــى تفســير بــروز النظــام الديمقراطــي ومؤسســاته.

ً
أول :اتجاه التنمية /التحديث (توافر الشروط المسبقة)

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واقتصاديــة يجــب
اجتماعيــة
وبيئــة
مســبقة
شــروط وعوامــل
ينطلــق أنصــار هــذا االتجــاه مــن وجــود
توافرهــا قبــل نشــأة النظــام الديمقراطــي ،مــن أبرزهــا :التنميــة االقتصاديــة ،والتعليــم ،والتحضــر.

ويلخــص المؤلــف أهــم العناصــر التــي يطرحهــا أنصــار مدرســة التحديــث بوصفهــا الشــروط أو المتطلبات
االقتصاديــة واالجتماعيــة للديمقراطيــة ،كمــا يلي:
 .1بلوغ المجتمع درج ًة ملموس ًة من النمو االقتصادي.
ٍ
 .2وجود ٍ
طبقي ٍ
ٍ
مرن.
واسعة ونظا ٍم
طبقة وسطى

 .3ارتفاع نسبة التعليم.
ٍ
ٍ
داعمة لمؤسسات النظام الديمقراطي وترتيباته.
ثقافة
 .4وجود

ً
ثانيا :اتجاه الفاعلين السياسيين (اختيارات النخب وتفضيالتهم)
ينطلــق هــذا االتجــاه مــن مركزيــة دور الفاعليــن واالختيــارات أو التفضيــات التــي يعتمدونهــا فــي مراحــل
االنتقــال إلــى الديمقراطيــة ،ويركــز أنصــاره علــى دور النخــب ،ألهميــة اختياراتهــم فــي فتــرات الســيولة
السياســية واالضطــراب االجتماعــي.

ً
ثالثا :اتجاه التحليل البنائي (نمط توزيع القوة االقتصادية واالجتماعية)

يقــوم هــذا االتجــاه علــى مــا ســبق ذكــره بشــأن اختيــارات النخــب السياســية وتفضيالتهــا ،إذ ال تُحــدّ د هــذه
التفضيــات عب ًثــا ،إنمــا فــي سـ ٍ
ـياق اجتماعـ ٍ
ـي يفــرض مجموع ـ ًة مــن القيــود والفــرص التــي يفرضهــا بنــاء
القــوة وتوزيــع المــوارد ونظــام القيــم والمعاييــر فــي المجتمــع.

ويتنــاول المؤلــف كيفيــة انهيــار النظــم الســلطوية ،فيعــرض ً
أول ســماتها وانتقالهــا مــن مرحلــة الســلطوية
النقيــة إلــى مرحلــة الســلطوية الهجينــة ،ثــم يعــرض ثان ًيــا آليــات انهيــار هــذه النظــم ،والتفاعــات المرتبطــة
بهــا ،والفاعليــن الرئيســين فــي هــذه العمليــة.
 .1من السلطوية النقية إلى السلطوية الهجينة

يقــول المؤلــف :إذا كانــت الديمقراطيــة تقــوم علــى أســس الحديــة والتنافســية والشــفافية والمحاســبة
وحكــم القانــون ،فــإن النظــم غيــر الديمقراطيــة تنهــض علــى أســس اإلكــراه والهرميــة والمركزيــة والتحكميــة
ـميات عديـ ٍ
والســلطة المطلقــة ،وقــد وصــف الباحثــون هــذه النظــم بمسـ ٍ
ـدة مثــل األوتوقراطيــة واألوليغارشــية
والدكتاتوريــة واالســتبدادية والشــمولية ونظــم الحكــم المطلــق.
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إضافـ ًة إلــى ذلــك يشــير المؤلــف إلــى ســمات الســلطوية النقيــة ،ويجدهــا متمثلـ ًة بمــا يلــي :ســلط ٌة هرميـ ٌة،
ومطلقـ ٌة ،وتحكميـ ٌة ،وبــا محاسـ ٍ
ـبة ،وســلط ٌة تمــارس اإلقصــاء السياســي واالجتماعــي ،وســلط ٌة احتكاري ٌة.
 .2السلطوية الهجينة وأزماتها

يــرى المؤلــف أن ظهــور هــذا المفهــوم يعــود إلــى حقبــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي ،للداللــة علــى
ٍ
ـإرادة ذاتيـ ٍ
ـرات سياســي ًة علــى بعــض جوانبهــا –بـ ٍ
بعــض النظــم الســلطوية التــي أدخلــت تغيـ ٍ
ضغوط
ـة أو تحــت
ـة– األمــر الــذي أكســبها سـ ٍ
ـعبية ودوليـ ٍ
شـ ٍ
ـمات جديــد ًة تختلــف عــن ســمات النظــم الســلطوية النقيــة ،فجمعت
بيــن بعــض ســمات النظــم الســلطوية وبعــض ســمات النظــم الديمقراطيــة ،مــا جعلهــا هجينــ ًة ،Hybrid
توجــد فــي هــذه النظــم بعــض مظاهــر النظــام الديمقراطــي ،مثــل تعــدد األحــزاب وإجــراء االنتخابــات
ـة ملموسـ ٍ
البرلمانيــة والرئاســية دوريــا ،والحريــة النســبية ألدوات اإلعــام ،والنظــام القضائــي المتمتــع بدرجـ ٍ
ـة
ً
ـس ذي ســلطاتٍ
ـزب مسـ ٍ
ـارس فــي ظــل هيمنــة حـ ٍ
ـيطر ،ورئيـ ٍ
مــن االســتقالل ،إال أن هــذه المظاهــر كلهــا تمـ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واســعة يســتخدم األغلبيــة البرلمانيــة بطريقــة تعســفية لتمريــر القوانيــن مــن دون إتاحــة
واقعيــة
دســتورية
الفرصــة الكافيــة لمناقشــتها؛ ويضــرب المؤلــف أمثل ـ ًة علــى هــذا النــوع مــن الســلطة ،فيذكــر :كرواتيــا فــي
عهــد فرانجــو تودجمــان ،وصربيــا فــي عهــد ســلوبودان ميلوســيفيتش ،وأوكرانيــا فــي عهــد ليونيــد كرافتشــوك
وليونيــد كوتشــما ،وبيــرو فــي عهــد البرتــو فوجيمــوري ،وتونــس ومصــر واليمــن قبــل انــدالع االنتفاضــات
الشــعبية فيهــا.

أنماط االنتقال إلى الديمقراطية

ٍ
أنماط لالنتقال إلى الديمقراطية:
يحدِّ د المؤلف خمسة

 .1نمــط االنتقــال مــن أعلــى ،دور النخبــة الحاكمــة :يقصــد بهــذا النمــط حــدوث عمليــة االنتقــال
ٍ
ٍ
ٍ
تدرجيــة مــن داخلــه.
إصالحيــة
سياســات
الديمقراطــي مــن خــال سياســات النظــام الســلطوي ،واتبــاع

 .2نمــط التفــاوض بيــن نخــب الحكــم والمعارضــة م ًعــا :ويقصــد بهــذا النمــط التقــاء اإلرادة المشــتركة
ٍ
لــدى نخـ ٍ
ـادرات ومشــاريع
ـب مــن الســلطة والمعارضــة م ًعــا علــى عمليــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة عبــر مبـ
مشـ ٍ
ـتركة ،وهــذا يحصــل فــي أحــوال وأجــواء التــوازن بيــن القــوى االجتماعيــة والسياســية المؤيــدة للنظــام
القائــم ،وتلــك المعارضــة لــه.
 .3نمــط االنتقــال مــن أســفل (دور التعبئــة الجماعيــة والفعــل المباشــر) :ويشــير هــذا النمــط إلــى عمليــة
ٍ
ٍ
أزمــة
انتقــال أداتهــا الرئيســة هــي الضغــوط الشــعبية والتحــركات الجماهيريــة التــي تترتــب علــى وجــود
ـة جماعيـ ٍ
ـية تــؤدي إلــى تعبئـ ٍ
سياسـ ٍ
ـة ضــد النظــام القائــم ،ال تســيطر عليهــا نخــب المعارضــة الحزبيــة التقليدية.
مــن مظاهــر هــذه األزمــة التدهــور الســريع لصــورة النظــام بســبب عــدم الوفــاء بالوعــود ،وتــأكّل دور
الدولــة لمصلحــة الســوق ومجموعــات رجــال األعمــال المســتفيدين ،وتراجــع مصداقيــة الخطــاب الرســمي
للنخبــة الحاكمــة وتــردي األداء السياســي واالقتصــادي.

 .4نمــط االنتقــال عــن طريــق االحتجاجــات الشــعبية والثــورات االنتخابيــة :يشــير هــذا النمــط إلــى الــدول
ـات ديمقراطيـ ٍ
ـورات وانتفاضـ ٍ
ٍ
ـة لــم تكتمــل ،وشــهدت عــودة مالمــح النظــام الســلطوي ،وفــي
التــي شــهدت ثـ
ـركات نقابيـ ٌة وشــعبي ٌة لمواجهــة «الســلطوية الجديــدة» التــي
ـركات اجتماعيـ ٌة وتحـ
مواجهــة ذلــك نشــطت حـ
ٌ
ٌ
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ـات نزيهـ ٍ
فرضــت نو ًعــا مــن نظــم «الســلطوية التنافســية» ودعــت إلــى احتــرام الدســتور ،وإجــراء انتخابـ ٍ
ـة تع ّبــر
الملونــة فــي
نتائجهــا عــن إرادة الشــعب ،ومــن أهــم األمثلــة علــى هــذا النمــط مــا ُيعــرف باســم الثــورات
ّ
ســلوفاكيا  ،1998وكرواتيــا وصربيــا عــام  ،2000وجورجيــا  ،2003وأوكرانيــا .2004
 .5نمــط الفــرض بالقــوة مــن الخــارج :جوهــر هــذا النمــط أن يقــام النظــام الديمقراطــي فــي أعقــاب غـ ٍ
ـزو
ـة عسـ ٍ
أو هزيمـ ٍ
ـكرية ،وتعمــد الــدول المنتصــرة إلــى فــرض هــذا النظــام علــى الدولــة أو الــدول المهزومــة،
وتتــراوح الحــاالت التــي تنــدرج تحــت هــذا النمــط كإقامــة النظــام الديمقراطــي فــي ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان
بعــد هزيمتهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ،والحملــة العســكرية علــى أفغانســتان عــام  ،2001والحــرب
األميركيــة علــى العــراق عــام  2003إلســقاط النظــام فــي البلديــن وإقامــة نظــا ٍم بديـ ٍ
ـل.
ويشــير المؤلــف إلــى أن النظــم التــي تمــر بمرحلــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة تواجــه تحديـ ٍ
ـات عــدة تتعلــق
بالنظــام الجديــد ،وأهــم مــا فــي هــذه الحــال ترتيــب األولويــات والقضايــا ،ويتضمــن التصميــم المؤسســي
ٍ
مجموعــة مــن التشــريعات
عــد ًدا مــن الموضوعــات فــي مقدمهــا وضــع الدســتور ،ويلــي ذلــك إصــدار
المنظمــة للحيــاة السياســية.

مالحظة نقدية ختامية
واضحــا وجل ًيــا لبعــده عــن الواقــع العربــي،
نقصــا
ً
علــى الرغــم مــن أهميــة الكتــاب النظريــة ،إال إنــه يعانــي ً
وخصوصــا أنــه صــدر بعــد الزلــزال العربــي الكبيــر الــذي ســمي بـــ “الربيــع العربــي” ،وبغــض النظــر عــن
ً
مــدى صحــة التســمية مــن عدمهــا فــإن كتــاب د .علــي الديــن هــال لــم يســقط المفاهيــم النظريــة المتضمنــة
فــي الكتــاب علــى الواقــع العربــي ،وبهــذا بقيــت أفــكار الكتــاب نظري ـ ًة بحــت ،إذ لــم يحدد–مــع األســف–
رؤيتــه للثــورات العربيــة وأســباب انتكاســتها ،والتدخــات الخارجيــة واالنقالبــات والثــورات المضــادة لهــا،
وكيــف أن االســتبداد العربــي الــذي تم ّلكــه الرعــب تواطــأ وتضامــن عبــر دولــه لــوأد الحــراك الــذي قــام فــي
أكثــر مــن دولـ ٍ
ـة ،فبرأيــي كان عليــه أن يتحــدث -علــى األقــل -عــن أســباب انتكاســة الحــراك الديمقراطــي
فــي ســورية ومصــر واليمــن وليبيــا) كل هــذا وغيــره كان مــن المفتــرض أن يتناولــه د .هــال فــي كتابــه ،مــا
كان ســيرفع مــن مســتوى كتابــه ليكــون مثــار اهتمــام وعنايــة المتابعيــن والقــراء والناشــطين السياســيين مــن
المحيــط إلــى الخليــج.
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يبحــث الكتــاب يف مســألة العنــف الســيايس ،بوصفــه ظاهــرة قديمــة قــدم اإلنســان ،وقــد تطــور مفهــوم
توجــه إمــا مــن النظــام الســيايس القائــم ضــد شــعبه ،أو مــن
العنــف الســيايس حتــى شــمل صــور العنــف التــي َّ
ـراد ومجاعـ ٍ
أفـ ٍ
ـات 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 ،مشـ ً
ـتمل عــى
صــور احلــرب األربــع املعروفــة :احلــرب الشــاملة ،احلــرب العامــة أو العامليــة ،احلــرب املحــدودة ،واالقتتــال
األقــل حــد ًة كاالنقــاب واالضطــراب العــام والثــورة واحلــرب األهليــة.
تقــدّ م الكاتبــة كتاهبــا بقــول :أصبــح العنــف الســيايس جــز ًءا مــن احليــاة اليوميــة يف عاملنــا املعــارص ،فــا يــكاد
يمــر يــوم مــن دون أن تقــع عمليـ ٌة مــن عمليــات العنــف الســيايس يف مـ ٍ
ـكان مــا مــن العــامل .وبحســب الكاتبــة،
ٌ
يتصــدر العنــف الســيايس قائمــة العنــف يف القــرن احلــادي والعرشيــن .إذ مل تعــد مشــكلة العنــف الســيايس
ـة معينـ ٍ
مقتــر ًة عــى منطقـ ٍ
ـة مــن العــامل ،وإنــا هــي مشــكل ٌة دولي ـ ٌة ،وال تكمــن خطــورة العنــف الســيايس يف
الدمــاء التــي ُتــراق بســببه فحســب ،بــل يف نوعيــة الضحايــا التــي يكــون املدنيــون األبريــاء يف مقدمهــم.
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في الجذور التاريخية للعنف السياسي
تقــول الكاتبــة :عــرف اإلنســان العديــد مــن أنــواع وصــور العنــف الســيايس ،فقــد كان الــراع يف أثينــا
القديمــة يتجــاوز حــدود املحــاورات إىل العنــف واملواجهــة يف أحيــان كثــرة .وتتحــدث الربديــات املرصيــة عــن
العديــد مــن حــاالت الــراع الدمــوي بــن أحــزاب الكهنــة وأنصــار األفــكار املختلفــة؛ وكذلــك يف اليونــان
القديمــة حيــث تشــر اآلثــار القديمــة إىل جرائــم تعــود إىل  410ق .م والتــي حتــاول قلــب نظــام احلكــم ومــن
ـم احلكــم باإلعــدام عــى القائمــن بتلــك املحــاوالت الفاشــلة ومصــادرة أمواهلــم .ويف عــر الرومــان كانــت
ثـ ّ
اجلرائــم السياســية واإلرهــاب ،تعــدّ صف ـ ًة واحــد ًة ملرتكبــي تلــك األعــال بوصفهــم أعــداء األمــة.

وتضيــف الكاتبــة :حــدث يف التاريــخ اإلســامي العديــد مــن أوجــه الــراع والعنــف السياس ـ َيني ،ابتــدا ًء
ـرورا بالرصاعــات بــن األمويــن والعباســيني .ومــن أبــرز صــور العنف الســيايس
مــن مقتــل عثــان بــن عفــان مـ ً
ـات تنســب نفســها إىل اإلســام،
ـات وتنظيـ ٌ
يف عاملنــا العــريب املعــارص ،هــو العنــف الدينــي الــذي تقــوده مجاعـ ٌ
شــعارا ومرشو ًعــا ألجندهتــا وأهدافهــا .وال ينبغــي علينــا فهــم أن العنــف جيــد جــذوره يف العقيــدة
وترفعــه
ً
ٍ
ٍ
اإلســامية ،بــل يعنــي أن نســق القيــم املتشــبع بالديــن ،جيــد نفســه أحيا ًنــا يف رصا ٍع مــع منظومــات جديــدة مــن
ـرا يف التكيــف معهــا ،مــا يضطــره إىل الذهــاب إىل «اجلهــاد» ضــد الدولــة وضــد املجتمــع.
القيــم ،وجيــد عـ ً

تعريف العنف السياسي ،والفرق بينه وبين المفاهيم األخرى المشابهة

تقــدم الباحثــة هنــا عــدة تعريفـ ٍ
ـات ملفهــوم العنــف الســيايس ،ولعــل التعريــف األوضــح لــه مــا أوردتــه عــى
لســان هارولــد نيــرج :أفعــال التدمــر والتخريــب وإحلــاق الــرر واخلســائر التــي توجــه ضــد أهـ ٍ
ـداف ،أو
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ـارة ،أو حــاالت بيئيـ ٍ
ضحايــا خمتـ ٍ
أدوات والتــي تكــون آثارهــا ذات صفــة سياســية مــن شــأهنا
ـة ،أو وســائل أو
تعديــل أو تقييــد أو حتريــر ســلوك اآلخريــن يف موقــف املســاومة والتــي هلــا نتائــج عــى النظــام االجتامعــي .كــا
تــورد الباحثــة تعاريــف لـ ٍ
ـكل مــن املصطلحــات التاليــة :احلــرب ،االضطرابــات العامــة ،االنقــاب ،الثــورة،
احلــرب األهليــة ،اإلرهــاب.
وحــول العنــف الســيايس داخــل الدولــة الواحــدة ،تقــول :يمكــن متييــز نمطــن مــن العنــف الســيايس ،األول
ٍ
فئــات يف
خاصــة ،والثــاين هــو العنــف املضــاد الــذي متارســه
هــو العنــف الــذي متارســه الدولــة يف أحــوال
ٌ
ـات تنــادي بمطالــب خاصــةٍ.
املجتمــع تتمــرد عــى نظــام الدولــة ،أو فئـ ٌ

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
خيــول مــن
املجتمــع وبــن أداء املواطنــن واجباهتــم ورعايــة حقوقهــم .وهــو إذ حيقــق هــذه الوظائــف فإنــه َّ
املجتمــع الســتخدام القــوة عــى النحــو الــذي تنظمــه رشائــع املجتمــع وقوانينــه ،وإذا مــا اســتطاع النظــام
الســيايس أن حيقــق هــذه الوظائــف يف ضــوء منظومـ ٍ
ـة مــن االتفــاق العــام والتعاقــد االجتامعــي ،فإنــه يقــرب
هبــذا مــن الصــورة املثــى مــن النظــام الســيايس .ولكــن قــد حيــدث أن تنحــرف النظــم السياســية عــن أداء
خصوصــا يف النظــم
وظائفهــا ،وتتجــه نحــو الســيطرة واســتخدام أســاليب القمــع والكبــح .ويظهــر ذلــك
ً
ـيايس واحــدٌ أو فــر ٌد واحــدٌ ،
الدكتاتوريــة التــي حتتكــر القــو َة فيهــا نخب ـ ٌة سياســي ٌة صغــرة العــدد ،أو حـ ٌ
ـزب سـ ٌ
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 اعتبـ ٍ
ـار .وقــد ظهــر
يف اخلطــاب الســيايس املعــارص مفهــو ٌم يشــر إىل هــذه الظاهــرة ،وهــو مفهــوم عنــف الدولــة أو إرهــاب الدولــة.

وعــن العنــف املضــاد تقــول الباحثــة :يظهــر هــذا العنــف لالعــراض عــى قــرارات الدولــة وأجهزهتــا
ـات معينـ ٌة مــن الســكان أهنــا حمرومـ ٌة منهــا ،أو بمحاولــة
التنفيذيــة ،أو للمطالبــة ببعــض احلقــوق التــي تــرى فئـ ٌ
نــزع الرشعيــة مــن النظــام الســيايس.

صور العنف السياسي
تســتفرد الكاتبــة هنــا بــرح مفهــوم اإلرهــاب ألمهيتــه الكبــرة يف الســاحة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
ـداف سياسـ ٍ
ـرة عــى األنظمــة واملجتمعــات .يمتــاز اإلرهــاب بســعيه لتحقيــق أهـ ٍ
ـات خطـ ٍ
وملــا لــه مــن تداعيـ ٍ
ـية
ـة سياسـ ٍ
ـة أو مجاعـ ٍ
مــن وراء عملياتــه .فهــدف العمليــات اإلرهابيــة هــو القــرار الســيايس؛ أي إرغــام دولـ ٍ
ـية عــى
ـرار معــن ،أو االمتنــاع عــن اختــاذ قـ ٍ
اختــاذ قـ ٍ
ـرار تــراه يف مصلحتهــا ،ومــا كانــت لتتخــذه أو متتنــع عــن اختــاذه
ـاب دو ٌيل.
ـي وإرهـ ٌ
لــوال اإلرهــاب .وينقســم اإلرهــاب ،بحســب الباحثــة ،إىل قســمني :إرهـ ٌ
ـاب حمـ ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خارجي.
ارتباط
حمدودة داخل الدولة ،ليس له أي
أهداف
اإلرهاب املحيل :ذو

اإلرهــاب الــدويل :يف حــال كان أحــد أطــراف الواقعــة دول ًيــا ،فالعمليــة اإلرهابيــة التــي تقــع داخــل الدولــة
ـية أو سياسـ ٍ
ـة أو دبلوماسـ ٍ
ـخصية أجنبيـ ٍ
ٍ
ـية حتمــل طابــع الدوليــة ،مثــل العمليــات التــي تقــوم هبــا املنظامت
عــى شـ
اليســارية يف أمــركا الالتينيــة.

أسباب ودوافع العنف السياسي

عالقــة م ّط ٍ
ٍ
ــردة بــن عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل والقهــر االجتامعــي،
دراســات عــدّ ة وجــود
تــرى
ٌ
وبــن العنــف الســيايس ،وتُرجــع بعــض الدراســات أســباب العنــف الســيايس إىل انحــراف ســلوك السياســيني
ورغبتهــم يف الوصــول ،أو احلفــاظ عــى الســلطة .فالعنــف الســيايس يف حقيقته ليــس عن ًفــا اجتامع ًيــا أو اقتصاد ًيا،
بــل هــو سـ ٌ
ـف يــدور حــول الســلطة ويتميــز بالرمزيــة واجلامعيــة واإليثاريــة واإلعالنيــة،
ـرف وعنـ ٌ
ـلوك منحـ ٌ
ولكنــه يأخــذ طاب ًعــا ظاهر ًيــا يتســر بــه ،كأن يكــون العنــف الســيايس قوم ًيــا ،أو اقتصاد ًيــا ،أو اجتامع ًيــا ،أو
ٍ
ٍ
اقتصاديــة أو
اجتامعيــة أو
دراســات تــرى أن العنــف الســيايس ســواء أكان ألســباب
دين ًيــا أو مذهب ًيــا .وثمــة
ٌ
ـي ورغبـ ٍ
لسـ ٍ
ـة يف الســيطرة والتحكــم ،فإنــه ظاهــر ٌة تــكاد تكــون طبيعي ـ ًة يف ســلم الــراع مــن أجــل
ـبب نفـ ٍ
ٍ
إرادات تريــد أن
الديمقراطيــة؛ عــى ســبيل املثــال :العنــف الســيايس يف العــراق ،والــذي يمثــل الــراع بــن
ٍ
إرادات تريــد أن حتافــظ عــى ســطوهتا ونفوذهــا ،ألن
ـرا يف أســاليب إدارة احلكــم يف العــراق ،وبــن
حتــدث تغيـ ً
الديمقراطيــة والســلم األهــي ال يمكــن أن يقومــا بوجــود هاتــن اإلرادتــن املتناقضتــن ،لــذا جيــب أن تُلغــى
إحدامهــا وتظــل األخــرى ،فــإن أذعنــت إرادة التغيــر إلرادة الســطوة اختفــت الديمقراطيــة واحلكــم الصالــح،
ـان وحريـ ٍ
وإن تغلبــت إرادة التغيــر عــى إرادة الســطوة ،عــاش النــاس يف أمـ ٍ
ـة واسـ ٍ
ـتقرار.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عديــدةُ ،أ ِ
اجتاهــات:
ــع العنــف الســيايس إىل عــدة عوامــل ُحــدِّ َدت يف أربعــة
أكاديميــة
دراســات
ويف
رج َ
عوامــل ســيكولوجية– عوامــل سوســيولوجية– عوامــل الــراع الســيايس– عوامــل الــراع الطبقــي.
عرب ًيا؛ ترى الباحثة عدة قواسم مشرتكة ألسباب العنف السيايس يف املجتمعات العربية:
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مراجعات وعروض كتب
 .1بســبب املشــكالت البنيويــة واهليكليــة التــي يعيشــها العــامل العــريب ،تلجــأ الكثــر مــن األنظمــة إىل
ـول واقعيـ ٍ
ـدل مــن البحــث عــن حلـ ٍ
ممارســة العنــف لتجاوزهــا ،بـ ً
ـة هلــا ،فيفاقــم هــذا العنــف املط ّبــق املشــكلة،
لتنتهــي إجــراءات تلــك األنظمــة عنــد إغــاق جمــال العمــل الســيايس وإعــال القمــع وتقييــد احلريــات ،مــا
ٍ
ـلوكيات أخــرى للتعبــر عــن مصاحلــه وحقوقــه ،وإىل ممارســة االحتجــاج عــى تســلط
يدفــع املجتمــع إىل سـ
ـف مضــادٍ.
الدولــة ،أي الــرد عــى العنــف بعنـ ٍ
 .2انعــدام املشــاركة السياســية ،وخاصـ ًة بالنســبة إىل الشـ ّبان مــن خمتلــف الطبقــات ،مــا ينتــج بيئـ ًة مناســب ًة
للعنــف واإلرهــاب.
 .3الفقر وفقدان العدالة االجتامعية ،وانتشار البطالة.
 .4الكبت الذي يؤدي إىل العنف.

تداعيات العنف السياسي
يف حــاالت املشــكالت البنيويــة واهليكليــة ،ويف ظــل انعــدام املشــاركة السياســية مــع انتشــار الفقــر والبطالــة
وفقــدان العدالــة االجتامعيــة ،إضاف ـ ًة إىل شــيوع الكبــت املو ّلــد للعنــف ،تصبــح ثقافــة العنــف الســيايس أكثــر
شــيو ًعا ،فهــي ال تنشــأ مــن فــراغٍ .كــا ينــرف مفهــوم العنــف الســيايس إىل توظيــف آليــة العنــف بشـ ٍ
ـكل
ـداف سياسـ ٍ
منظـ ٍم لتحقيــق أهـ ٍ
ـية ،قــد تتمثــل يف الوصــول إىل الســلطة السياســية ،أو التأثــر فيهــا ،وهنــا نكــون
إزاء عنـ ٍ
ـف منظـ ٍم مــن جانــب املعارضــة .كــا قــد تكــون تلــك األهــداف ضــان الســيطرة عىل الســلطة السياســية
والتشــبث هبــا ،وهنــا نتحــدث عــن عنـ ٍ
ـف مــن جانــب النظــام نفســه.

 .1تداعيات العنف السياسي من الناحية السياسية
أ .هــدم جســور الثقــة بــن القــوى السياســية ،وإلغــاء فــرص االلتقــاء بــن القــوى املتصارعــة ،مــا يوفــر
روافــد جديــد ًة للــراع والعنــف الســيايس.

ب .إمــكان اســتقواء بعــض التيــارات السياســية بقــوى خارجيــة ملســاندهتا ،كــا فعلــت بعــض فصائــل
مهــد الطريــق أمــام الواليــات املتحــدة الحتاللــه بحجــج واهيــة.
املعارضــة العراقيــة قبــل غــزو العــراق ،مــا ّ
ت .انعــدام ثقــة الشــعب بالنظــام احلاكــم لعــدم قدرتــه عــى احلفــاظ عــى وحــدة متاســك املجتمــع ،مــا
يضعــف الــوالء للوطــن حلســاب الــوالء لــأرسة أو القبيلــة ،وخلــق منــاخٍ يتســم باالحتقــان بــن قــوى املجتمع
كلهــا.
تداعيــات العنــف الســيايس مــن الناحيــة االقتصاديــة :عــدم االســتقرار الســيايس كفيـ ٌـل بعــدم االســتقرار
االقتصــادي ،وتضعــف قــدرة الدولــة عــى التنميــة ،كــا يــؤدي العنــف الســيايس إىل هــروب رؤوس األمــوال
وضعــف حركــة االســتثامرات.

 .2تداعيات العنف السياسي من الناحية االجتماعية
أ.

زعزعــة األمــن والنظــام العــام ،نتيجــة مــا يرتكــه العنــف مــن حــاالت الفــوىض والتفــكك يف املجتمــع
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«كــا حــدث يف لبنــان خــال احلــرب األهليــة».

ب .التباطؤ يف إنجاز األعامل وزيادة معدالت البطالة وتعطل املصانع.
ٍ
ٍ
ت .إمكان خلق ٍ
عرقية.
طائفية أو
فتن

ٍ
ٍ
أهلية.
حروب
ث .انقسام حلمة املجتمع نتيجة الفوىض والفتن التي قد تتحول إىل

ج .نمــو ثقافــة التدمــر والعنــف عنــد بعــض الفئــات يف املجتمــع ،وال ســيام تلــك التــي ال جتــد ســوى
ٍ
العنــف
كطريقــة للتغــر ،وذلــك عــى حســاب احلــوار الســلمي.

ح .متــرس ثقافــة املونولــوج ،فالفــرد العنيــف ال يعــرف ســوى الســلوك الفــردي اململــوء بال ُعقد والشــعور
بالنقــص ،واإلحســاس بالكــره جتــاه املجتمــع ،إذ ال يــرى فيــه ســوى الظلــم والقهــر ،وكلهــا تشــكل دوافــع
للعنــف والعنــف املضــاد ،ويــأيت العنــف الســيايس يف مقدمتهــا.
خامتة

ٍ
ٍ
عامــل
بمتغــر أو
إن ظاهــرة العنــف الســيايس ظاهــر ٌة مركبــ ٌة ومتعــددة التغيــرات ،وال يمكــن تفســرها
واحـ ٍ
ـد فقــط ،فاملؤكــد أن هنــاك جمموعـ ٌة مــن العوامــل تتفاعــل ،بــل تتداخــل وترتابــط وتؤثــر بعضهــا يف بعــض
ســل ًبا أو إجيا ًبــا لتفجــر أعــال العنــف الســيايس .وتشــدِّ د الباحثــة عــى وجــوب التمييــز بــن األســباب املبــارشة
التــي تفجــر أعــال العنــف ،وتلــك العوامــل غــر املبــارشة أو الكامنــة التــي تقــف خلفهــا ،فتعــد األوىل بمنزلــة
املناســبات والــرارات ،ولكنهــا ليســت األســباب والعوامــل البنائيــة الكامنــة التــي تولــد الظاهرة ،وعــى الرغم
مــن تعــدد وتداخــل العوامــل التــي تــؤدي إىل حــدوث ظاهــرة العنــف ،إال أن التأثــر النســبي هلــذه العوامــل
ـة إىل دولـ ٍ
ليــس واحــدً ا ،بــل خيتلــف مــن دولـ ٍ
ـة أخــرى ،بحســب االختالفــات والتاميــزات املرتبطــة بالرتكيــب
االجتامعــي والثقــايف والبنــاء الســيايس والظــروف االقتصاديــة ،ويف بعــض احلــاالت يمكــن القــول بوجــود
ـة تــؤدي إىل أعــال العنــف ،بينــا يــأيت تأثــر العوامــل األخــرى يف مرتبـ ٍ
ـة أو مركزيـ ٍ
ـل أو عوامــل جوهريـ ٍ
عامـ ٍ
ـة
تاليـ ٍ
ـة .وتضيــف الباحثــة :وإن كان جيــب أال يوجــد العنــف الســيايس أصـ ً
ـا ،ألن العنــف الســيايس ســواء أكان
ـانية أو طبيعيـ ٍ
ـة ،نفسـ ٍ
ـة أو اجتامعيـ ٍ
ـة اقتصاديـ ٍ
بخلفيـ ٍ
ـة يف ســلم الــراع بــن اخلــر والــر ،فهــو يناقــض العمــل
ـات وثيقـ ًة ،ولقـ ٍ
ـات دبلوماســي ًة وعالقـ ٍ
الســيايس ،ألن العمــل الســيايس بطبعــه يتطلــب ممارسـ ٍ
ـاءات وديـ ًة دائم ًة،
واحــرام وجهــات النظــر ،والتفــاوض والقبــول باحلــد األدنــى مــن املطالــب السياســية ،والرضــا بالتوافقــات،
ٍ
ـازالت للصالــح العــام ،بينــا العنــف الســيايس سـ ٌ
ـلوك
واإليــان بالرشاكــة االجتامعيــة والسياســية ،وربــا تنـ
ٍ
ٍ
منحــرف يريــد أن يؤثــر يف نتائــج العمليــة السياســية ،عــن طريــق اســتخدام أدوات ضغــط إكراهيــة جتعــل
ٌ
ـي للقــوة أو هتديــدٌ باســتخدامها ،إلحلــاق األذى
الطــرف اآلخــر يذعــن إىل مطالــب فرقائــه ،فهــو اســتخدا ٌم فعـ ٌ
ـية مبــارشة أو أهــداف اقتصاديــةٍ
والــرر باألشــخاص واإلتــاف باملمتلــكات ،وذلــك لتحقيــق أهــداف سياسـ ٍ
ـة أو ثقافيـ ٍ
أو اجتامعيـ ٍ
دالالت وأبعــا ٌد سياســي ٌة.
ـة هلــا
ٌ

مراجعة نقدية للكتاب
ركــزت الباحثــة عــى بعــض العوامــل املاديــة للعنــف الســيايس ،كالعامــل االقتصــادي واالجتامعــي ،لكنهــا مل
تتنــاول العوامــل املاديــة األخــرى املو ّلــدة للعنــف الســيايس كاجلغرافيــا والتاريــخ ،رغــم شــيوع هــذه العوامــل
تارخي ًيــا ،إذ تعــد الســيطرة عــى األرايض واألقاليــم مــن أكثــر العنــارص أمهيـ ًة يف إشــعال احلــروب ،ويعــود ذلــك

276

مراجعات وعروض كتب
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أراض توفــر
ماديــة متتــاز هبــا ،مثــل الثــروات الباطنيــة وامليــاه واألرايض اخلصبــة ،أو
ســات
أســباب أو
إىل
ٍ
ٍ
ٍ
الوصــول إىل البحــر ،وقــد تعــود أمهيــة األقاليــم بســبب احتوائهــا عــى جمموعــة عرقيــة أو دينيــة حتــت ســيادة
ـة أخــرى جمـ ٍ
دولـ ٍ
ـاورة ،أو إســهامها يف تعزيــز األمــن والدفــاع.

ـرا عــن تنــاول العامــل األيديولوجــي ودوره يف العنــف الســيايس ،رغــم إمــكان
وقــد ابتعــدت الباحثــة كثـ ً
عــده -عــر العصــور وحتــى إىل عرصنــا هــذا -عامـ ً
ـا مركز ًيــا 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 عنـ ٍ
ـيايس .كــا مل تركــز الدراســة
ـف سـ ٍ
ـض عــى العنــف الســيايس وتؤججــه ،حيــث مل تتنــاول الباحثــة أهــم
عــى األســباب الســيكولوجية التــي حتـ ّ
املــدارس التــي تناولــت هــذا املوضــوع؛ كالغريــزة ونظريــات التعلــم والنظريــة اإلنســانية وتأثــر النواحــي
الســيكولوجية يف العقالنيــة.

تطرقــت الباحثــة إىل العنــف يف العــامل العــريب ،ومل ُتــر إىل أن أغلــب األنظمــة السياســية فيهــا قائم ـ ٌة نتيجــة
ٍ
ســيايس ،فقــد اســتولت عــى الســلطة بالعنــف ،ال عــن طريــق صناديــق االقــراع ،ومارســت هــذه
ٍ
عنــف
ـتئثارا بالســلطة ،فــا
األنظمــة طــوال عقــود اســتيالئها عــى احلكــم مجيــع صــور العنــف وأكثرهــا بشــاع ًة اسـ ً
ويتحمــل مســؤولية هــدر دمــاء كثرييــن مــن أبنــاء شــعبه ،فالعنف
يــكاد يوجــد نظــا ٌم مــن بــن هــذه األنظمــة إال ّ
املتمثــل بكــم األفــواه واالعتقــاالت السياســية ،وبتحريــم العمــل الســيايس ،واملامرســات اإلرهابيــة اليوميــة
ٍ
ٍ
ٍ
وغيــاب للعــدل ،هــو مــا أنتجتــه تلــك
مســاواة
حقــد وعــدم
بحــق أبنــاء جمتمعاهتــا ومــا ولــده ذلــك مــن
األنظمــة العنيفــة بطبيعتهــا .وكيــف دأبــت عــى تنميــة التيــارات اإلســاموية العنفيــة ،الســتخدامها كفزاعــة
ـة ثابتـ ٍ
أمــام جمتمعاهتــا وأمــام الغــرب ،لرتســيخ قناعـ ٍ
ـة لدهيــا؛ إمــا االســتبداد أو الفــوىض التــي ســتنتج منهــا
ســيطرة اإلســامويني العنف ِّيــن.
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وثائق
المراجعة الدورية الشاملة للملف
السوري لحقوق اإلنسان أمام األمم
المتحدة
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

مائي ( 30/21سم) واحدة من ثنائية

أغسطس  -منذر بدر حلوم

وثائق :المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق اإلنسان
أمام األمم المتحدة

المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق
اإلنسان أمام األمم المتحدة
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

على الدول األعضاء الدفع بمطلب إطالق سراح المعتقلين والكشف عن
مصير المفقودين
قــدم مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا،
ورابطــة عائــات قيصــر ،وتحالــف أســر األشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة اإلســامية  -داعــش،
وعائــات مــن أجــل الحريــة ،ومبــادرة تعافــي؛ تقريـ ًـرا حقوق ًيــا مشــتركًا إلــى األمــم المتحــدة حــول حالــة
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا ،وذلــك فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملــف الحقوقــي للجمهوريــة
العربيــة الســورية أمــام األمــم المتحــدة .ونشــر مركــز القاهــرة التقريــر فــي  12شــباط /فبرايــر .2021

اســتعرض التقريــر أبــرز االنتهــاكات المتواصلــة بحــق المحتجزيــن ،علــى مــدار  10ســنوات من النــزاع ،من
جانــب كافــة األطــراف ،وفــي مقدمتهــم الحكومــة الســورية ،مؤكــدً ا علــى أن تأميــن اإلفــراج عــن المعتقليــن،
أمــرا أساســ ًيا لمعالجــة أحــد األســباب
وضمــان الوصــول للحقيقــة والعدالــة للضحايــا وعائالتهــم ،يعــد ً
الرئيســية النتفاضــة  ،2011فضـ ً
ـا عــن تمهيــده الطريــق لتحقــق تســوية سياســية وســام دائــم فــي ســوريا.

كمــا شــدّ د التقريــر علــى ضــرورة االهتمــام بقضيــة الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن والمختفيــن .إذ
أوضحــت المنظمــات أنــه منــذ المراجعــة الدوريــة األخيــرة للملــف الحقوقــي الســوري فــي  ،2016لــم يتــم
طــرح خطــة عمــل بشــأن الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن والمعتقليــن.

وفــي ختــام التقريــر ،قدمــت المنظمــات عــدد مــن التوصيــات ،مطالبـ ًة الــدول األعضــاء بتبنيهــا وطرحهــا
خــال عمليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة ،ومــن بينهــا دعــوة ســوريا لتقديــم الســجالت التــي تضــم أســماء
ومواقــع كافــة المحتجزيــن فــي مراكــز االحتجــاز الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية ،وإعــادة رفــات
األفــراد المتوفيــن رهــن االحتجــاز لعائالتهــم لدفنهــم بكرامــة ،واتخــاذ خطــوات عاجلــة لحمايــة المقابــر
الجماعيــة مــن قبــل ذوي الخبــرة فــي الطــب الشــرعي ،والحفــاظ علــى األدلــة ،والســماح بالتعــرف علــى
الجثــث وتســلميها لألهالــي.
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تقرير مشترك مقدم للدورة الثالثة من االستعراض الدولي الشامل
للجمهورية العربية السورية
مقدمة
.1

هــذا التقريــر مقــدّ م مــن مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان ،ورابطــة معتقلــي ومفقــودي
ســجن صيدنايــا ،ورابطــة عائــات قيصــر ،وتحالــف أســر األشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة
اإلســامية  -داعــش (مســار) ،وعائــات مــن أجــل الحريــة ،ومبــادرة تعافــي ،ويســتهدف معالجــة
المخــاوف الناشــئة عــن سياســات وممارســات الحكومــة الســورية المتعلقــة بالمحتجزيــن والمفقوديــن
منــذ المراجعــة الدوريــة األخيــرة لســوريا فــي  .2016كمــا يســ ّلط الضــوء علــى كيفيــة تأثيــر هــذه
السياســات والممارســات فــي اإلنــكار المســتمر لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للســوريين.

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري
.2

.3

.4
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علــى مــدار العقــد الماضــي ،أخفقــت جميــع األطــراف المتحاربــة فــي ســوريا فــي احتــرام حقــوق
األشــخاص المحتجزيــن بمــا يتماشــى مــع االلتزامــات القانونيــة الدوليــة ،وارتكبــت أثنــاء االحتجــاز
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ]1[.وال تــزال ممارســات االعتقــال التعســفي واالختفــاء
إلحاحــا لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا؛ إذ ال يــزال
القســري المســتمرة مــن بيــن التحديــات األكثــر
ً
عشــرات اآلالف محتجزيــن بشــكل تعســفي أو مختفيــن قســر ًيا ،علــى يــد الحكومــة الســورية فــي
ً
فضــا عــن الجهــات الفاعلــة األخــرى داخــل ســوريا.
المقــام األول

أكثــر مــن  94%مــن حــاالت االختفــاء القســري تمــت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة
الســورية ،وتتــوزع النســبة المتبقيــة علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا األطــراف المتحاربــة األخــرى،
بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة غيــر الحكومية ]2[.ويعتبــر اإلفــراج عــن المعتقليــن والكشــف عــن
مصيــر ومــكان المختفيــن قســر ًيا مــن األولويــات الملحــة للشــعب الســوري والمجتمــع المدنــي
الســوري ،وال غنــى عنهمــا لتحقيــق العدالــة والمحاســبة وجبــر الضحايــا وعائالتهــم.

قبــل  ،2011كان االختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي ركيــزة أساســية لحمــات الحكومــة
الســورية الهادفــة إلســكات المعارضيــن السياســيين ،وترهيــب العائــات واألصدقــاء ،وردع
المعارضــة السياســية واالحتجاجــات .وعلــى مــدار فتــرة حكــم الرئيــس الســابق حافــظ األســد ،كان
االختفــاء القســري ُيســتخدم بشــكل شــائع لتخويــف المجتمــع الســوري والســيطرة عليــه؛ وتقــدر
أعــداد األشــخاص المختفيــن قســر ًيا بـــ 17.000شــخص منــذ الثمانينيات ]3[.وفــي أعقــاب انــدالع
االحتجاجــات الواســعة فــي  2011والحــرب الالحقــة ،اتســع اســتخدام الحكومــة لهــذه الجريمــة
ضــد اإلنســانية بشــكل كبيــر؛ وتشــير تقديــرات إلــى أن مــا ال يقــل عــن  150.000شــخص[ ]4ال
يزالــون قيــد االختفــاء القســري أو االعتقــال التعســفي ،غالبيتهــم علــى يــد الحكومــة الســورية فــي عهــد

وثائق :المراجعة الدورية الشاملة للملف السوري لحقوق اإلنسان
أمام األمم المتحدة

الرئيــس بشــار األســد ،وكــذا األطــراف المتحاربــة األخــرى داخــل ســوريا .واسـتُهدف العديــد منهــم
لمشــاركتهم فــي احتجاجــات ســلمية أو التعبيــر عــن آراء سياســية معارضــة.

.5

وحســبما وثقــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية ،ترتكــب
أطــراف النــزاع األخــرى «ممارســات مماثلــة متصلــة باالحتجــاز» مــن بينهــا «االختفــاء القســري،
واالحتجــاز مــع المنــع مــن االتصــال ،والتعذيــب ،والمعاملــة الالإنســانية أو المهينــة ،والعنــف
الجنســي ،والوفــاة أثنــاء االحتجــاز فــي مرافــق االحتجــاز التــي تديرهــا كافــة األطــراف فــي جميــع
أنحــاء البــاد»]5[.

.7

معرضون
ونظـ ًـرا للظــروف المزريــة فــي مرافــق االحتجــاز فــي جميــع أنحــاء ســوريا ،فــإن المحتجزيــن ّ
لتفشــي جائحــة كوفيــد .-19وفــي بدايــة تفشــي الجائحــة ،دعــا مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،واإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة الحكومــات لإلفــراج عــن الســجناء السياســيين
والمعتقليــن تعســف ًيا ،وكذلــك الفئــات الضعيفــة بمــا فــي ذلــك األطفــال وكبــار الســن وذوي الحــاالت
الطبية ]7[.وطــوال جائحــة كوفيــد ،-19لــم تفــرج الحكومــة الســورية ســوى عــن  60محتجـ ًـزا فقــط
مــن مراكــز االحتجــاز فــي جنــوب ســوريا ودمشــق]8[.

.6

وباإلضافــة إلــى القتــل خــارج نطــاق القضــاء واإلعــدام بإجــراءات موجــزةُ ،حــرم العديــد مــن
المحتجزيــن فــي ســوريا مــن الحــق فــي الصحــة ،األمــر الــذي أدى لوفاتهــم أثنــاء االحتجــاز فــي
مروعــة وأماكــن مكتظــة وغيــر صحيــة ،وتفتقــر للتهويــة المناســبة ،فضـ ً
ـا عــن الطعــام الكافــي
ظــروف ّ
أو الراحــة ،وهــي بيئــة مالئمــة النتقــال العــدوى والمــرض .وتضمنــت أســباب الوفــاة التهــاب المعــدة
واألمعــاء ،واألمــراض الجلديــة ،والكــرب النفســي الــذي يتســ ّبب فــي رفــض المحتجزيــن تنــاول
الطعــام والشــراب ،واألمــراض المزمنــة]6[.

.8

باعتبارهــا أســبا ًبا جذريــة النتفاضــة  ،2011يعــد اإلفــراج عــن المعتقليــن ،والكشــف عــن مصيــر
أمــرا أساســ ًيا ألي تســوية سياســية،
المختفيــن ،وضمــان الحقيقــة والعدالــة للضحايــا وعائالتهــم ً
وإمكانيــة تحقيــق ســام دائــم فــي ســوريا.

تأثير االحتجاز على الناجين واألسر
.9

منــذ آخــر اســتعراض لهــا فــي  ،2016لــم يتم إحــراز أي تقــدّ م يذكــر فــي ملــف المعتقليــن والمختفين.
وأهملــت الحكومــة الســورية توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ،وواصلــت بـ ً
ـدل مــن ذلــك
ممارســتها المنهجيــة والواســعة النطــاق المتمثلــة فــي االحتجــاز التعســفي أو اإلخفــاء القســري ألي
فــرد ُينظــر إليــه باعتبــاره مخالــف لحكمهــا االســتبدادي ،متســببة فــي ضــرر ال يمكــن احتوائــه للضحايا
وعائالتهــم والمجتمــع الســوري ككل؛ إذ يعانــي المعتقلــون الســابقون مــن ضغــوط نفســية شــديدة
وطويلــة األمــد ،فضـ ً
ـا عــن اإلصابــات واأللــم الجســدي الناتــج عــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة الســيئة والقســوة]9[.

 .10عــاو ًة علــى ذلــك ،واجــه العديــد مــن الناجيــن المقيميــن فــي ســوريا ،بعــد اإلفــراج عليهــم ،صعوبات
فــي تأميــن الســكن والعمــل ،وكذلــك فــي الحصــول علــى التعليــم ألطفالهم ]10[.ويعيشــون فــي
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التعــرض لالعتقــال مــرة أخــرى ،وغال ًبــا مــا يلتزمــون بالمكــوث فــي منازلهــم.
خــوف دائــم مــن
ّ
تصريحــا مــن األجهــزة األمنيــة]11[.
ويتطلــب ممارســتهم األنشــطة المدنيــة والسياســية
ً
ً
مجهــول ،وتســتمر عائالتهــم فــي البحــث عــن إجابــات،
 .11ال يــزال مــكان ومصيــر آالف الســوريين
فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه مــن الخســائر النفســية والعاطفيــة للغيــاب التعســفي ألحبائهــم ،فض ـ ً
ا
عــن الفــراغ القانونــي الناجــم عــن عــدم وجــود شــهادة وفــاة ،ممــا يعـ ّـرض حقــوق أفــراد األســرة فــي
الســكن واألرض والملكيــة للخطــر .كمــا تتعـ ّـرض األســر المعيشــية التــي ترأســها نســاء للخطر بشــكل
خــاص؛ إذ غال ًبــا مــا يتــم اســتبعاد أســماء النســاء مــن الوثائــق المتعلقــة بالســكن واألرض والممتلكات،
األمــر الــذي يتســبب فــي مواجهتهــن «تحديــات إضافيــة لتأميــن أو إثبــات حقــوق الميــراث أو الوضــع
العائلــي»]12[.

زودت الحكومــة الســورية مكاتــب الســجل المدنــي ببالغــات تتعلــق بــآالف األفــراد
 .12فــي مايــو ّ ،2018
المتوفيــن ،وتــم بعــد ذلــك تســجيلها واســتخدامها لتحديــث الســجالت العائليــة .ووف ًقــا لتقريــر
صــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــةُ ،يعتقــد أن هــذه البالغــات تكشــف وفيــات األفــراد المحتجزيــن
مــن جانــب ســلطات الدولــة بيــن عامــي 2011و ،2014والتــي حدثــت فــي مرافــق االحتجــاز التــي
تديرهــا المخابــرات أو األجهــزة العســكرية الســورية ]13[.وعند فحــص هــذه البالغــات ،وجــدت
لجنــة التحقيــق أنــه «فــي كل حالــة تقري ًبــا ،أشــارت الســجالت إلــى «النوبــة القلبيــة» أو «الســكتة
الدماغيــة» كأســباب للوفــاة ،وأن «أفــرا ًدا مــن المنطقــة الجغرافيــة نفســها يتشــاركون تواريــخ الوفــاة،
وهــو مــا يشــير ر ّبمــا إلــى عمليــات اإلعــدام الجماعيــة»]14[.

 .13وطب ًقــا للجنــة التحقيــق الدوليــة ،يتضــح أن الدولــة الســورية ،تقــر مــن خــال إصــدار بالغــات الوفــاة
هــذه ،بحيازتهــا «معلومــات عــن مصائــر ،بمــا فــي ذلــك التواريــخ المزعومــة لوفــاة أولئــك المتوفيــن»
و«معرفــة أماكــن تواجدهــم وقــت الوفــاة ،فضـ ً
ـا عــن مســئوليتها عــن الوفــاة فــي حــاالت اإلعــدام
بأمــر مــن المحكمــة ،أو عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القضاء» ]15[.ولــم تنشــر الحكومــة الســورية
أي معلومــات عــن مواقــع رفــات هــؤالء القتلــى ،كمــا لــم تقــم بإعــادة أي متعلقــات شــخصية إلــى
عائالتهــم]16[.

 .14لجنــة التحقيــق الدوليــة أشــارت لـ«احتفــاظ القــوات الحكوميــة بدقــة بســجالت المعتقليــن ،كمــا
تنــص المعاييــر الدوليــة ،لكنهــا لــم تقــم بإبــاغ األســر بمصيــر المحتجزيــن ،كمــا يقتضــي القانــون
أيضــا .وتنتظــر عشــرات اآلالف مــن العائــات األخبــار بفــارغ الصبــر لمــا يقــرب مــن عقــد
الدولــي ً
مــن الزمان» ]17[.و ُيظهــر توفــر الســجالت قــدرة الحكومــة الســورية علــى تقديــم معلومــات حــول
مصيــر المحتجزيــن والمختفيــن لعائالتهــم .إن حجــب المعلومــات عــن مصيــر المختفيــن قسـ ًـرا ،مــن
وأيضــا األطــراف األخــرى ،هــو فــي الواقــع «يطيــل أمــد معانــاة مئــات اآلالف مــن
جانــب الحكومــة ً
عائــات المختفيــن قسـ ًـرا» ،األمــر الــذي كان لــه تأثيــرات مد ّمــرة علــى العائــات]18[.
 .15وفــي بعــض مناطــق ســوريا التــي كانــت تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،ال
يــزال مصيــر آالف األفــراد الذيــن تــم اختطافهــم أو اعتقالهــم مجهـ ً
ـول ،رغــم فقــدان تنظيــم الدولــة
اإلســامية ســيطرته علــى مناطــق فــي شــمال ســوريا فــي  .2019ولــم تتم ّكــن العائــات مــن تحديــد
أماكــن ذويهــا؛ نتيجــة لغيــاب أي ســلطة مركزيــة أو شــخص يمكنهــم االتصــال بــه بشــأن األشــخاص
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المفقوديــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية أو اإلدارة الذاتيــة التــي يمثلهــا األكــراد
فــي الشــمال وشــرق ســوريا]19[.

أيضــا فــي المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة داعــش ،تــم العثــور علــى عــدد مــن المقابــر الجماعيــة،
.16
ً
وتقــدر الســلطات المحليــة أنهــا تحتــوي علــى آالف الجثــث لضحايــا داعــش وكذلــك مقاتلــي داعــش
والمدنييــن الذيــن قتلــوا فــي الغــارات الجوية ]20[.وفــي أحيــان عديــدة ،تتعــرض األدلــة الحاســمة
نظــرا الفتقــار الســلطات والمنظمــات المحليــة للتدريــب والخبــرة المناســبة فــي
لخطــر الضيــاع؛
ً
مجــال الطــب الشــرعي والجنائــي ،وهــو األمــر الضــروري الســتعادة الجثــث واألدلــة بشــكل صحيــح
مــن مواقــع المقابــر الجماعيــة ،األمــر الــذي يهــدد حقــوق العائــات فــي معرفــة الحقيقــة وتحقيــق
العدالــة للمفقوديــن]21[.

دعم متزايد لآللية الدولية للمحتجزين والمختفين
 .17علــى الصعيــد الوطنــي ،ال توجــد قنــوات قابلــة للتطبيــق تمكــن الســوريين مــن اإلبــاغ عــن
المفقوديــن أو الحصــول علــى معلومــات عــن المفقوديــن والمختفيــن؛ ألن أي محاولــة للحصــول
علــى المعلومــات تعــرض أفــراد األســرة لخطــر االحتجــاز أو غيــره مــن االنتهــاكات .عــاو ًة علــى
ذلــك ،تتعــرض العائــات الســاعية للحصــول علــى معلومــات حــول أحبائهــا المحتجزيــن والمختفيــن
لالســتغالل واالبتــزاز المالــي مــن جانــب المســئولين أو «الوســطاء» أو السماســرة الذيــن يتقاضــون
رســو ًما باهظــة مقابــل المعلومــات أو للمســاعدة فــي تأميــن الزيــارات أو إطــاق ســراح األفــراد ،وفــي
كثيــر مــن الحــاالت ،ال يتــم تقديــم المعلومــات أو المســاعدات الموعــودة]22[.
 .18وفــي تقريرهــا الصــادر فــي مــارس  ،2021طالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن
الجمهوريــة العربيــة الســورية الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بــــ «تســهيل تشــكيل آليــة دوليــة
مســتقلة لتنســيق وتجميــع المطالبــات المتعلقــة باألشــخاص المفقوديــن ،ومــن بينهــم األشــخاص
تعرضــوا لالختفــاء القســري ،وتكليــف اآلليــة بتحديــد العناصــر المطلوبــة لتعقــب المفقوديــن
الذيــن ّ
والمختفيــن وتحديــد هويتهــم بكفــاءة وفعاليــة ،والمســاعدة علــى تجميــع المطالبــات المقدمــة إلــى
مجموعــة واســعة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة و المنظمــات اإلنســانية ،وتنســيق اتصــاالت بأطــراف
النــزاع لتحديــد مواقــع المفقوديــن أو رفاتهــم ،ومــن بينهــم الموجوديــن فــي المقابــر الجماعيــة ،وهــي
مواقــع يجــب حمايتها» ]23[.والح ًقــا ،أيــدت المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان ]24[،والممثل
الســامي لالتحــاد األوروبــي للشــئون الخارجيــة والسياســة األمنيــة هــذه المطالب ]25[،كمــا تبناهــا
البرلمــان األوروبــي]26[.

 .19فــي فبرايــر  ،2021أعلنــت رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا ،ورابطــة عائــات قيصــر،
وتحالــف أســر األشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة اإلســامية  -داعــش (مســار) ،وعائــات
مــن أجــل الحريــة ،ومبــادرة تعافــي ،عــن إصدارهــا ميثــاق الحقيقــة والعدالــة لتقديــم رؤيتهــم الشــاملة
ومطالبهــم فيمــا يتعلــق باالحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيب ]27[.ودعــا الميثــاق
لتشــكيل آليــة دوليــة مســتقلة لتقصــي الحقائــق لكشــف الظــروف والحقائــق المحيطــة باالنتهــاكات.

 .20وفــي تقريرهــا «بشــر ال أرقــام :قضيــة تشــكيل آليــة دوليــة لمعالجــة أزمــة المعتقليــن والمختفيــن فــي
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ســوريا» ]28[،أكدت المنظمــات أن «المســاءلة يجــب أن تأخــذ مجراهــا فــي نهايــة المطــاف ،لكــن
نهجــا
األولويــة العاجلــة للضحايــا هــي معرفــة مصيــر أحبائهــم» مشــيرين ألن «اآلليــة يجــب أن تتبنــى ً
يركــز علــى الضحيــة لضمــان تعــاون قــوي مــع جمعيــات الضحايــا الســوريين والمجتمــع المدنــي
األوســع» ]29[.وفي بيــان مشــترك لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي جلســته الـــ ،46طالبــت منظماتنــا
الــدول األعضــاء باألمــم المتحــدة بـ«النظــر فــي تشــكيل آليــة دوليــة مســتقلة للتحقيــق فــي المعلومــات
المتعلقــة بالمعتقليــن والمختفيــن؛ بهــدف الكشــف عــن مصيــر وأماكــن وجــود أولئــك الذيــن اختفــوا
قسـ ًـرا أو المحتجزيــن تعســف ًيا ،وضمــان المســاءلة والجبــر للضحايــا وعائالتهــم فــي الحــاالت التــي
ارتكبــت فيهــا انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي»]30[.

 .21الح ًقــا ،تــم تبنّــي هــذه الدعــوة مــن جانــب المفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان،
واألميــن العــام لألمــم المتحــدة ،والممثــل الســامي لالتحــاد األوروبــي للشــئون الخارجيــة والسياســة
األمنيــة ،وكذلــك الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة .وتــم اعتمــاد قــرار يركــز علــى قضيــة
المفقوديــن والمختفيــن قســر ًيا فــي ســوريا فــي  13يوليــو 2021خــال الجلســة الـــ  47لمجلــس
حقــوق اإلنســان .ويؤكــد القــرار علــى «الــدور الحيــوي للمنظمــات الســورية للضحايــا والناجيــن
واألســر العاملــة فــي قضيــة األشــخاص المفقوديــن» ،ويدعــو «الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم
المتحــدة ذات الصلــة والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي لتنســيق الجهــود وتركيــز االهتمــام
بشــكل اســتباقي علــى قضيــة المفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن
ـرارا يحــث
تعرضــوا لالختفــاء القســري [ .»]...وفــي  11مــارس  ،2021أصــدر البرلمــان األوروبــي قـ ً
االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه علــى تســهيل تشــكيل آليــة دوليــة مســتقلة بقيــادة الضحايــا
ويقــر مشــروع القــرار بشــأن ســوريا بأهميــة إدراج وجهــات
لتحديــد مــكان المفقوديــن أو رفاتهــم.
ّ
نظــر الضحايــا ومطالبهــم بالحقيقــة والعدالــة فــي جهــود المجتمــع الدولــي بشــأن الجمهوريــة العربيــة
الســورية.

التحليل القانوني
 .22طــوال فتــرة النــزاع فــي ســوريا ،اســتهانت كافــة األطــراف المتحاربــة بحقــوق األشــخاص المحتجزين،
بمــا يتماشــى مــع القانــون الدولــي ،بمــا فــي ذلــك الحكومــة الســورية وأطــراف النــزاع األخــرى ،ومــن
بينهــا تركيا[ ]31وحلفاؤهــا فــي المناطــق المحتلــة شــمال ســوريا وكذلــك الجهــات الفاعلــة غيــر
الحكوميــة مثــل داعــش ،وهيئــة تحريــر الشــام ،والجيــش الســوري الحــر ،والجيــش الوطنــي الســوري،
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ فجميعهــم اعتقلــوا األشــخاص تعســف ًيا ،وارتكبــوا جرائــم حــرب
وجرائــم ضــد اإلنســانية فــي هــذا الســياق.

 .23وينتهــك اســتخدام الحكومــة الســورية لالعتقــال واإلخفــاء القســري العديــد مــن األحــكام المنصــوص
عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة
(المــادة  ،)6والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب ،والحــق فــي المعاملــة اإلنســانية واالحتــرام
(المادتــان  7و ،)10والحــق فــي الحريــة واألمــن (المــادة  ،)9والحــق فــي االعتــراف بشــخصية
الفــرد القانونيــة (المــادة  )16باإلضافــة إلــى الحــق فــي الحيــاة األســرية (المــادة  .)17كمــا تنتهــك
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تصرفــات الحكومــة الســورية اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وإعــان األمــم المتحــدة بشــأن حمايــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القســري فــي مجملهــا ،باإلضافــة إلــى أحــكام محــددة تمــس حقــوق أفــراد
عائــات األفــراد المحتجزيــن تعســف ًيا والمختفيــن قسـ ًـرا فــي إطــار اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء ]32[.وكما بينــت لجنــة التحقيــق ،فــإن اســتخدام
الحكومــة الســورية لالحتجــاز واإلخفــاء القســري والممارســات المتصلــة علــى نطــاق واســع ومنهجي
بحــق الســكان المدنييــن تصــل مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية ،بمــا فــي ذلــك :القتــل ،واإلبــادة،
والســجن ،والعنــف الجنســي ،والتعذيــب ،وغيرهــا مــن األعمــال غيــر اإلنســانية ،فضـ ً
ـا عــن جرائــم
الحــرب المتمثلــة فــي القتــل ،والتعذيــب ،وســوء المعاملــة ،واالغتصــاب والعنــف الجنســي ،واالعتداء
علــى الكرامــة الشــخصية ،وإصــدار أحــكام وتنفيــذ إعدامــات بإجــراءات موجــزة]33[.

التوصيات
ُ .24يب ّيــن التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر فشــل ســوريا ،منــذ االســتعراض الــدوري الشــامل فــي ،2016
ً
فضــا عــن مواصلتهــا
فــي تنفيــذ أي مــن التوصيــات المتعلقــة بمســألة المحتجزيــن والمختفيــن،
االمتثــال اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي .كمــا
تقاعســت ســوريا عــن وضــع حــد لممارســتها لالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري ،واســتخدامها
للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة ،وكذلــك العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي.
 .25خــال االســتعراض الــدوري الشــامل الســابق فــي  ،2016تــم تقديــم  20توصيــة إلــى ســوريا مــن
جانــب الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بشــأن قضيــة االختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي.
قبلــت ســوريا  9توصيــات بشــأن هــذه القضيــة ،ولكنهــا لــم تنفــذ أي منهــا حتــى اآلن.

التوصيات التي تم قبولها في  2016لكن لم يتم تنفيذها
 .26فبينمــا أيــدت ســوريا توصيــة أوروغــواي بـ«المصادقــة علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القســري»؛ إال أنهــا لــم تصــادق حتــى اآلن علــى االتفاقيــة.
 .27وبينمــا قبلــت ســوريا توصيــة البرازيــل بـ«الســماح بزيــارة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني إلــى جميــع
أماكــن االحتجــاز»؛ إال أنهــا تواصــل عرقلــة وصــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إلــى مرافــق
االحتجــاز.

 .28وفــي حيــن قبلت ســوريا توصيــة إســبانيا بـ«وقــف االحتجــاز التعســفي واإلفراج عــن جميــع الموقوفين
ظلمــا أو عشــوائ ًيا» ،والتوصيــة التــي قدمتهــا لوكســمبورغ بـ«وضــع حــد لالختفــاء القســري فــي جميــع
ً
أماكــن الحرمــان مــن الحريــة ،فضـ ً
ـا عــن عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء» ،إال أنهــا تواصــل
احتجــاز وإخفــاء أكثــر مــن  150.000ســوري ،تأكــد وفــاة  ]34[ 11.000منهــم مــن خــال الصــور
المهربــة المعروفــة باســم «صــور قيصــر».
ّ
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التوصيات التي ّ
تحث منظماتنا الدول على رفعها
•

تقديــم الســجالت التــي تحتــوي علــى أســماء ومواقــع جميــع المحتجزيــن فــي مرافــق االحتجــاز
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية لــوكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة المتخصصــة،
مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

•

إتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب األحمر لجميع مرافق االحتجاز.

•

التعــاون مــع المجتمــع الدولــي لتشــكيل آليــة إنســانية دوليــة مســتقلة لتحديــد أماكــن األشــخاص
المختفيــن
قســرا والمحتجزيــن مــن جانــب كافــة أطــراف النــزاع.
ً
اإلفراج الفوري عن جميع األفراد المحتجزين تعسف ًيا.

•

وضــع حــد لممارســة محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية ،وإلغــاء جميــع المحاكــم الميدانيــة
واالســتثنائية.

•

إدمــاج أحــكام قانونيــة محــدّ دة فــي التشــريعات المحليــة الســورية تحــدد إجــرا ًء للحصــول علــى
إعــان الغيــاب بســبب االختفــاء القســري ،مــن أجــل معالجــة الوضــع القانونــي لألشــخاص المختفين
والوضــع القانونــي لألقــارب فــي المجــاالت المتعلقــة بالمســائل الماليــة وقانــون األســرة وحقــوق
الملكيــة ،والرعايــة االجتماعيــة.

•

الكشــف عــن جميــع الســجون والمعتقــات ،العامــة منهــا والســرية ،وإنهــاء اســتخدام المعتقــات
الســرية بشــكل كامــل.

•

إعــادة رفــات األشــخاص المتوفيــن خــال احتجازهــم؛ لتمكيــن أهاليهــم مــن التعبيــر عــن االحتــرام
لهــم وتقديــم مراســم دفــن كريمــة بمــا يتماشــى مــع تقاليدهــم.

•
•

وقــف الممارســة المنهجيــة لالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري واســتخدام التعذيــب والمعاملــة
الالإنســانية والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

•

تجريــم اســتخدام التعذيــب وجميــع أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة أو الالإنســانية،
فــي القانــون والممارســة.

•

اتخــاذ خطــوات عاجلــة لحمايــة المقابــر الجماعيــة بخبــرات الطــب الشــرعي؛ مــن أجــل الحفــاظ على
األدلــة ،والســماح بتحديــد هويــة الجثــث ،ومحاكمــة جميــع المشــتبه بهــم بمــا يتماشــى مــع المعاييــر
الدوليــة للمحاكمــة العادلــة.
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مقاالت رأي
«العنف الموازي» ّ
ضد االحتجاجات الشعبية والثورات

سياسة ومعايير النشر
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
ٍ
دراسات وبحو ًثا وكت ًبا متنوعة وفق معايير محدّ دة ،بعد إخضاعها للتقويم العلمي
تنشر مؤسسة ميسلون
األكاديمي.

ً
أول :سياسة ومعايير النشر
.1

		

البحوث والدراسات

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر ،ومجلة «رواق ميسلون» ،في اختيار الدراسات
والبحوث القابلة للنشر ،على المعايير الدولية العامة المعتمدةً ،
شكل ومضمونًا ،وف ًقا لآلتي:
أصيلّ ،
ً
أي وسيلة نشر إلكترونية أو
أن يكون البحث
.1
وأل يكون قد نُشر جزئ ًيا أو كل ًيا في ّ
ورقية.
أن يشتمل البحث على العناصر اآلتية:
.2
أ .عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
ب .ملخص باللغة العربية ( 300 - 250كلمة) ،يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق
توصل إليها البحث .والكلمات المفتاح ّية (Key
المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ
 )Wordsبعد الملخص.
المفاهيمي
التصور
ج .تحديد مشكلة البحث ،وأهدافه ،وأهميته ،وفرضية البحث ،ووضع
ّ
ّ
وتحديد ّ
مؤشراته الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات.
د .ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّ دة.
ه .ينبغي أن يكون البحث ً
مذيَّل بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة
إلى المراجع األساسية التي استفاد منها ولم ُيشر إليها في الهوامش ،وأن يتقيد البحث
بمواصفات التوثيق وف ًقا لنظام اإلحاالت المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون.
و .تُترجم جميع عناوين المراجع األجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية ،مع كتابة
عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة األصلية.
ز .ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع
تحديد مصادرها.
ح .إضافة روابط المصادر الموجودة على اإلنترنت في المراجع ،مع إضافة تاريخ آخر
مرة تم الولوج إليها .وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد ،يتم تقصيره عن طريق
 Google URL Shortenerأو أي أداة شبيهة ،ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.
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.3

.4

.2

.5

ط .تجنب الكاتب اإلشارة إلى كتاباته السابقة قدر اإلمكان ،واإلشارة إليها فقط في حال
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.
أن يكون البحث بين  10000 - 6000كلمة ،بما في ذلك المراجع في اإلحاالت المرجعية
والهوامش اإليضاحية ،وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال
وجودهما ،ولمؤسسة ميسلون /أو المجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية،
أيضا المقاالت التي ال يزيد
بعض البحوث والدراسات التي ال تتوافق وهذا العدد ،وتنشر ً
حجمها على  3000كلمة ،وتط ّبق عليها المعايير سابقة الذكر.
على الكاتب مراجعة مادته لغو ًيا قبل إرسالها؛ فالبحوث والدراسات التي تكثر فيها
األخطاء اللغوية ،سواء أكانت إمالئية أو نحوية ،ستُرفض مباشرةً ،ولن تدخل في مرحلة
التقييم األولي.
أن ُيرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.

مراجعات الكتب

تخضع مراجعات الكتب لقواعد التقويم ذاتها التي تخضع لها البحوث والدراسات ،وتتضمن
مراجعة الكتاب العناصر األساسية اآلتية:
أ .أن يث ِّبت كاتب المراجعة في أعلى مراجعته المعلومات اآلتية :اسم الكتاب (وإذا
ِ
المراجع عنوان الكتاب كما هو في
صادرا بلغة غير العربية يكتب
المراجع
كان الكتاب
َ
ً
اللغة األصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية) ،اسم مؤلف الكتاب (وإذا كان الكتاب
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة األخرى إلى جانب االسم بالعربية) ،اسم
دار النشر ،تاريخ النشر ،عدد الصفحات.
ب .التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهم ّيته.
ج .التعريف بمؤ ّلف الكتاب وسيرته العلم ّية (بحسب الحاجة).
د .الوقوف عند مقدّ مات الكتاب ،وأهدافه ،ومشروعه ،ومراجعه ،ومصادره ،وخ ّطته،
ومحتوياته.
ً
تحليل واف ًيا ،وإبراز أفكاره ومحاوره األساس ّية ،مع استخدام
ه .تحليل مضامين الكتاب
األدوات النقد ّية والمنهج المقارن بينه وبين المراجع التي تناولت الحقل أو الموضوع
سطحي ون ْقل ما ذكره المؤ ّلف في مقدّ مته.
نفسه ،وعدم االكتفاء بعرض
ّ
وتراعى في اختيار الكتب الشروط اآلتية:
ٍ
ألسس موضوع ّية ،انطال ًقا من أهم ّيته ،وأصالته ومدى إغنائه لحقل
أ .اختيار الكتاب وف ًقا
المعرفة الذي ينتمي إليه.
مر على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.
بّ .أل يكون قد ّ
عدد كلمات المراجعة ما بين  1500و 4000كلمة.

ً
ً
 .3الكتب؛ تأليفا أو ترجمة

تنشر مؤسسة ميسلون كت ًبا مؤ ّلفة أو مترجمة ،في مجاالت متنوعة من المعرفة ،و ُيشترط في الكتب
المؤلفة االستناد إلى ٍ
البحثي العلمي ،بما في ذلك
بحثي أصيل ورصين ،متوافق مع أصول العمل
جهد
ّ
ّ
استخدام منهجيات البحث العلمي وأساليبه الكمية والنوعية ،والحرص على التوثيق العلمي األصيل،
المعرفي الذي ُيبحث فيهّ ،
وأل تكون قد نُشرت -من
ويشترط أن تشكّل إسها ًما جديدً ا وفريدً ا في المجال
ّ
قبل -جزئ ًيا أو ك ّل ًيا.

يجب أن ُيرفق الكتاب المرسل بملخص تنفيذي ،في نحو  1500كلمة ،يتضمن العناصر اآلتية:
أهميتها ،فرض ّية الدراسة،
الكلمات المفتاح ّية ،تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب ،أهداف الدّ راسةّ ،
التصور المفهوماتي ،وصف منهج ّية البحث ،والتّحليل ،والنّتائج.
وضع
ّ

يجب أن يكون الكتاب ً
مذيَّل بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب .ويجب -من
حيث الشكل -أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّ دة ،ويجب ّأل ّ
يقل عدد كلمات
الكتاب عن  20ألف كلمة.
بالنسبة إلى الكتب المترجمةُ ،يشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة
األصلية ،وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار ،و ُينظم ذلك
ثم تخضع الترجمة للتدقيق بعد االنتهاء منها.
ك ّله في عقد ترجمة واضح ،ومن ّ

أيضا كت ًبا في مجال اإلبداع الثقافي والفني واألدبي ،مثل الرواية والقصة
وتنشر مؤسسة ميسلون ً
والمسرح والشعر ،بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة ،ولهم دورهم المشهود في
أيضا -كت ًبا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة ً

ً
ثانيا :إجراءات النشر
.1

.2
.3

تتس ّلم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد اإللكتروني  ،research@maysaloon.frبالنسبة
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة ،أو عبر البريد  ،rowaq@maysaloon.frبالنسبة إلى
المواد الخاصة بالنشر في مجلة «رواق ميسلون» ،و ُيع َلم الكاتب باالستالم في غضون أسبوع
كحد أقصى.
تنظر وحدة البحوث /أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة ،و ُيرسل المنسجم منها مع
معايير النشر إلى المحكِّمين العلميين.
تنظر وحدة البحوث /أو هيئة التحرير في نتائج التقويم ،ثم يجري إعالم الباحثين بنتائج التقويم
خالل مدة ال تزيد على شهرين من تاريخ استالم البحث ،سواء بقبول المادة للنشر ،أو قبولها
المشروط بضرورة إدخال تعديالت ،أو رفض الورقة واالعتذار عن عدم نشرها .وفي حال
ٍ
يتم إعالم الباحث بها إلجراء التعديل
اشتراط إجراء تعديالت على ّ
أي ما ّدة أو ورقة لقبول نشرهاّ ،
المالئم.

.4

بعد إجراء الكاتب للتّعديالت ،ت ُب ّت وحدة البحوث /أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة ،و ُيرسل
تدرجه
النص إلى وحدة التحرير والتدقيق ال ّلغوي،
َ
ّ
ليجري تحريره وتدقيقه بحسب جدولة ّ
الزمني ،ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون /هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
ّ
ال يعاد البحث إلى صاحبه سواء ُقبل للنشر أم لم يقبل.
ُيعدّ إرسال الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون /المجلة ً
قبول منه لشروط المؤسسة /المجلة،
ً
وتنازل عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

.1

تلتزم مؤسسة ميسلون /مجلة «رواق ميسلون» ميثا ًقا أخالق ًيا يشتمل على احترام الخصوصية
ٍ
معلومات بخصوص
أي
والسرية وعدم إفصاح
المحررين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
ّ
ٍ
أي شخص آخر غير المؤ ّلف والمحكّمين وفريق التحرير.
البحث المحال إليهم إلى ّ
تلتزم ميسلون ومجلتها إعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت
معينة ً ،بناء على ما يرد في تقارير التقويم ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكترونية التي تقدمها
للبحث.
المحررين المواد غير
أي من أعضاء هيئتها أو
تلتزم ميسلون ومجلتها بعدم جواز استخدام ٍّ
ِّ
المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة /المجلة في بحوثهم الخاصة.
المحررة شبه النهائية من
النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض ميسلون ومجلتها النسخة
ّ
البحث بصيغة PDFعلى الباحث قبل النشر .وفي هذه المرحلة ال تقبل أي تعديالت مهمة أو
إضافات على البحث ،إال ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن
أمد زمني وجيز جدً ا تحدِّ ده رسالة المجلة إلى الباحث.
حقوق الملكية الفكرية :تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها ،وال يجوز إعادة نشرها جزئ ًيا أو كل ًيا ،في أي
وسيلة من وسائل النشر ،سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون ٍ
إذن خطي
صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة.
تتقيد ميسلون ومجلتها في نشرها للبحوث المترجمة تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية
األجنبية الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
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ً
ثالثا :أخالقيات النشر
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.3
.4
.5

.6
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ً
رابعا :طريقة توثيق الهوامش والمراجع
.1

		

الكتب

المحرر ،ال ّطبعة( ،مكان النّشر ،الناشر ،تاريخ
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ

.2

		
		

.3

		

.4

		

.5

		

النشر) ،رقم الصفحة .و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق ،غير الذي يليه مباشرةً ،بذكر
ثم رقم الصفحة ،ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحال
اسم المؤلفّ ،
مختصرا بعد اسم المؤلف .أ ّما في قائمة المراجع ،فترد معلومات الكتاب ورو ًدا
ُيستخدَ م العنوان
ً
مفص ًل.
ّ

الدوريات

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما ،يكون التوثيق كما يلي :اسم المؤ ّلف« ،عنوان الدراسة
أو المقالة» ،اسم المجلة ،المجلد و/أو رقم العدد (سنة النّشر) ،رقم الصفحة.
ّ
بالخط العريض.
في الهوامش وقائمة المراجع العربية ،يجب أن يكون عنوان الكتاب ،أو المجلة،
بخط ٍ
أما إن كان بلغة أجنبية ،فيجب أن ُيكتب ّ
مائل.

مقاالت الجرائد

ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر).

المنشورات اإللكترونية

ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر).

المقابالت الشخصية

الشخص ،نوع المقابلة (شخص ّية ً
اسم ّ
مثل) ،اسم من أجرى المقابلة ،طريقة إجراء المقابلة (عبر
الهاتف /من خالل البريد اإللكتروني ... /إلخ ،).المكان ،والتاريخ.

ً
خامسا :معايير تقويم بحث علمي أو كتاب
ُيراعى اآلتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب:
 .1أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنا ًدا إلى اهتمامات مؤسسة
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ميسلون.
وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له ،وهل كان الكاتب
ملتز ًما هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟
التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.
جمال الصوغ واألسلوب وسالمة اللغة العربية؛ جودة اللغة وقدرة الكاتب على التعبير عن
أفكاره ،ومدى نجاح الكاتب في عرض األفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علم ًيا.
االنسجام الداخلي بين األفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.
المنهج المتماسك؛ منطقية عرض األفكار والقدرة على اإلقناع ودعم وجهة النظر الشخصية
الجهد التوثيقي ودقة البيانات؛ المصادر والمراجع وأصالتها ،مدى صحة وجدية االقتباسات
والتحويالت ،وطريقة ضبطها في الهوامش أو في نهاية البحث أو الكتاب وف ًقا لشروط النشر
المعتمدة في مؤسسة ميسلون.

.8
.9
.10

األصالة (غير مترجمة أو منقولة)؛ مدى التجاء الباحث إلى أسلوب القص والنسخ إن وجد،
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر ،باستعمال محركات البحث على اإلنترنت.
التجديد واالبتكار؛ مستوى حضور الجانب اإلبداعي في البحث أو الكتاب ،ودرجة حضور
األفكار الجديدة مقارنة بكتب أخرى تتناول الموضوع ذاته؛ أي هل يشكل البحث أو الكتاب
إضافة إلى المكتبة العربية أم ال؟
اإلحاطة؛ عمق المعرفة أو األفكار المطروحة في البحث أو الكتاب ،واإللمام بجوانب الموضوع
المطروح.

دعوة إلى الكتابة
تدعــو دوريــة «رواق ميســلون» األكاديميــن والباحثــن وســائر الكتــاب املهتمــن بالشــؤون
الثقافيــة والسياســية واألدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاهتــا .تقبــل الدوريــة األبحــاث النظريــة
والتطبيقيــة املكتوبــة باللغــة العربيــة ،كــا تفتــح صفحاهتــا أيضــا ملراجعــات الكتــب ،وللحــوار
اجلــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات .ختضــع كل املــواد التــي تصــل إىل «رواق ميســلون»
للتقويــم مــن جانــب خمتصــن مــن األكاديميــن .ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا
االلتــزام بمعايريهــا ،وبــا يبديــه املحكمــون مــن مالحظــات.

اللوحات في هذا العدد للدكتور والفنان التشكيلي

منذ بدر حلوم
كاتــب وروائــي ومترجــم وفنــان تشــكيلي ،أســتاذ جامعــي (دكتــوراه فــي
العلــوم البيولوجيــة) فــي كليــة الزراعــة بجامعــة تشرين-الالذقية/ســورية .قبــل
 .2011كتــب عـ ً
ـددا مــن الروايــات ،منهــا( :ســقط األزرق مــن الســماء)( ،ال تقتــل
ً
ً
ريتــا) ،كأن شــيئا لــم يحــدث) ،و(أوالد ســكينة) .لــه أيضــا عــدة كتــب مترجمــة
عــن الروســية( :يــوم واحــد مــن حيــاة إيفــان دينيســوفيتش) و(دار ماتريونــا)
و(حادثــة فــي محطــة كاتشــيتوفكا) أللكســندر سولجينيتســن ،صــدرت فــي
ّ
مجلــد واحــد ،عــن دار المــدى عــام  ،١٩٩٩و(قصــص مــن المعتقــات) لفــارالم
شــاالموف ،نشــرت تحــت عنــوان (القــادم مــن الجحيــم) ،عــن دار الحصــاد،
 ،١٩٩٨و(فلســفة األســطورة) ألليكســي لوســيف ،صــدرت عــن دار الحــوار فــي
طبعتيــن ٢٠٠٥ ،و .٢٠٠٨يكتــب فــي الصحافــة العربيــة فــي الثقافــة والسياســة
وعلــم االجتمــاع.

منذر بدر حلوم

من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

المشاركون
في هذا
العدد
1.الزهراء سهيل الطشم
2.إلياس البراج
3.آالء المحمد
4.آندي فليمستروم
5.بشرى البشوات
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عتال
7.حواس محمود
8.خولة سعيد
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