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 االختالف بني العنف والالعنف

 قراءة اجتماعية معاصرة

 م.د. رغد جمال مناف  -أ.م.د. غادة عمي هادي 

 جامعة بغداد/ كمية تربية ابن رشد

  :ممخصال

لما كاف االنساف مف طبيعتو يحب التغيير ويعشؽ الحرية والعدؿ والمساواة ، فقد كانت مخيمتو ترنو 
إلى ىذه الصورة المشرقة مف الحياة الكريمة رغـ مفارقة الواقع المعاش ليا ، ومتى ما وجد االنساف االرادة 

واقعو السياسي واالجتماعي واالقتصادي الصمبة والعمؿ المنظـ واالدوات المناسبة فإنو  الياؿ جيدا في تغيير 
، وقديما كاف التفكير في القوة وكيفية تحصيميا بدافع  التغيير بالعنؼ غالبا عمى عقوؿ الناس, أف  العنؼ 
والعنؼ المضاد ينشآف في بيئة مف الوعي الزائؼ واإلدراؾ المشّوه، فال بد مف تصحيح ىذه البيئة، وتعديؿ 

، وما يتبادلو طرفا الصراع مف كيد واتيامات ، واننا حيف ننظر مف بعٍد الخطػاب السػياسي واإلعػال مي المتزـز
واحد إلى ظاىرة  تتحدث عف البعد السياسي ال ينتيي عند موضوع الحرية أو الشرعية بؿ يستوعب مجمؿ 

ت قضايا جوانب بناء المجتمع بوصفو مشروعًا متكاماًل،  وتظؿ التنمية السياسية والتوازف االجتماعي ذا
متشعبة األبعاد منيا ما ىي ذات صمة باالحتالؿ الخارجي ومنيا األزمات الداخمية مف غياب الحريات وانسداد 

 آفاؽ المشػػػػػػػػاركة السياسية وعدـ االعتراؼ المتبادؿ وتعطيؿ آلية الحوار وانعداـ تكافؤ الفرص.

لب مجتمعات العالـ اإلسالمي، ويكاد مما يبدو  إف العنؼ السياسي ىو جوىر األزمة الحاضرة في غا
أف يكوف قريف العمؿ السياسي في كثير مف الدوؿ اإلسالمية مع اختالؼ في التفاصيؿ ما بيف دولة وأخرى، 

 وال شؾ أننا بحاجة ماسة إلى دراسة ىذه المشكالت المعاصرة وفيـ أبعادىا جميعا.                                          
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Abstract 

When a person loves his nature and loves freedom, justice and equality, his 

imagination aspires to this bright image of a decent life despite the contradiction of 

the reality in it, and whenever a person finds solid will, organized work and 

appropriate tools, he is not an effort to change his political, social and economic 

reality, and in the past Thinking about force and how to obtain it out of change 

motivated by violence was often on people's minds, that violence and counter-

violence originate in an environment of false consciousness and distorted 

perception, this environment must be corrected, and the crisis in political and media 

discourse is modified, and what the two sides of the conflict exchange of 

affirmations and accusations, and that when we We look from one dimension to a 

phenomenon that talks about the political dimension that does not end with the 

issue of freedom or legitimacy, but rather absorbs all aspects of building society as 

an integrated project, and political development and social balance remai 

with cross-cutting issues, including those related to external occupation, 

including internal crises, from the absence of freedoms and blockages Prospects for 

political participation, lack of mutual recognition, disruption of the dialogue 

mechanism, and lack of equal opportunities. 

From what appears to be political violence is the essence of the present crisis 

in most societies of the Islamic world, and it is almost the consort of political action 

in many Islamic countries with a difference in the details from one country to 

another, there is no doubt that we urgently need to study these contemporary 

problems and understand their dimensions all of them. 
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 مفهوم العنف لغة: -أ
والجمػػػع عنػػػؼ ، والمفعػػػوؿ  عنيػػػؼ يعنػػػؼ ،عنػػػؼ ، يعنػػػؼ ،عنفػػػا ، عنافػػػة، يشػػػير إلػػػى  ىػػو      

   (ٔ)معنوؼ بو
: ورد مفيػـو العنػػؼ فػي المعجػـ العربػي  االساسػي بزنػو:  اسػػتعماؿ  مفهووم العنوف االوط  ا -ب

( وأنػػو  اسػػتخداـ الضػػغط أو ٜٜٛٔتعماال غيػػر مشػػروع أو غيػػر مطػػابؽ لمقػػانوف  العايػػد )سػػا القػػوة
انوف ىو عنؼ غير مشروع يوثر عمى ادارة النػاس القوة استخداما غير مشروع او غير مطابؽ لمق

فػػػي وأمػػػا  ، والدولػػػة  ىػػػي صػػػاحبة الحػػػؽ  فػػػي احتكػػػار القػػػوة لحفػػػظ االمػػػف وتطبيػػػؽ القػػػانوف سػػػمبا
« ألبيػػر كػػامو»ظػػاىرة العنػػؼ. فيػػذا لعنايػػة خاصػػة بالصػػراع نالحػػظ أف ىنػػاؾ  األعمػػاؿ األدبيػػة 

يستزصػؿ بػو الوجػود الػذي أتػى ليحميػو. يشخص حالة )المتمػرد( الػذي يحمػؿ سػيؼ الػذبح البتػار، 
ذالؿ «: كامو»يسزؿ  كيؼ استولت األفكار العدمية عمى قادة البشػر فنجحػوا فػي حصػد األرواح وا 

معنى الوجود البشري، وكيؼ تمكنوا مف قتؿ سبعيف مميػوف إنسػاف خػالؿ خمسػيف عامػًا فػي القػػرف 
البطػػؿ فػػي إحػػدى رواياتػػو وصػػفًا  عمػػى لسػػاف« أمػػيف معمػػوؼ»ونقػػرأ لمكاتػػب المبنػػاني  . العشريػػػف

أقسػػػػـ بػػػاج الػػػػذي جعمنػػػي أجػػػػوب الػػػػدنيا »لمظػػػاىر العنػػػػؼ فػػػي القػػػػرف السػػػادس عشػػػػر المػػػيالدي: 
الواسػػعة، اج الػػذي جعمنػػي أعػػيش عػػػػػػػػػػذاب القػػاىرة كمػػا عشػػت عػػذاب غرناطػػػػػػػة، أننػػي لػػـ أقػػػػػػػػػػارب 

لقتػؿ والتػدمير والتػدنيس أىػذه ىػي الحػرب فػي أيامنػا  إف قػػػػػػػػط ىػػػػػػػػذا القدر مف المتعة في الػذبح وا
أشجع الفرساف قد يقتمو مػف بعيػد نػافي فػي مزمػار بيػذه البنػادؽ المعينػة... إنيػا نيايػة الفروسػية... 

 (ٕ).نياية الحروب المشرفة
 -أشكال العنف :

أ-العنف الرسمي : الموجو مف النظاـ إلى المواطنيف أو إلى الجماعات وعناصره ، وذلؾ 
 لضماف استمرار النظاـ وتقميص دور المعارضة. 
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ب-العنف الشعبي : ىو العنؼ الموجو مف الموطنيف أو فئات معينة إلى النظاـ أو بعض 
 رموزه.

ت-العنف الموجه من بعض عناالر النخبة ال اكمة الى بعض عناالرها االخرى ويدخل هذا 
 العنف في اطارات الالراعات داخل النخبة السياسية. 

العنف الموجه من بعض القوى أو الجماعات ضد جماعات أخرى داخل المجتمع  نتيجة -ث
ساندة أ د فض النزاع أو مأسباب اقتالادية أو سياسية أو دينية وقد يتدخل النظام ل

  (3).االطراف

يعػػػد مفيػػػـو الالعنػػػؼ مػػػف المفػػػاىيـ الحديثػػػة والتػػػي تعنػػػي اسػػػتخداـ الطػػػرؽ   مفهووووم ال عنوووف: -
تحقيػػؽ االىػػداؼ وانتػػزاع الحقػػوؽ  وكػػاف اوؿ مػػف اشػػار الػػى فكػػرة الالعنػػؼ  لمكاتػػب السػػممية فػػي 

. ، فػي (ٜٗٛٔاالمريكي  )ىنري دايفيد(  في مقالػو الشػيير ) العصػياف المػدني النشػور فػي سػنة 
ج. لػػورنس أصػػبح العنػػؼ موضػػة فػػي العمػػـ وفػػي السياسػػة. إنػػو »الفيمسػػوؼ األمريكػػي حػػيف اشػػار 

ؿ المختمفػػة، ويفسػػح المكػػاف لػػتراء المتناقضػػة. فمػػاذا تمثػػؿ ظػػاىرة العنػػؼ  يثيػػر العديػػد مػػف المسػػائ
ىػؿ تمثػؿ قػانوف الحيػاة أـ تمثػؿ انتيػاؾ ىػذا القػانوف  أىػي عػدوة اإلنسػاف والتقػدـ والنظػاـ، أـ ىػػي 
عمى العكس أساس ىذه األمػور ومصػدرىا  أىػي وسػيمة عقالنيػة لمعالقػات السياسػية أـ أداة إفنػاء 

العادات المكتسبة والثقافة أـ تقػررىا بعض الغرائز الطبيعػية والفطرية  ىػؿ يعػػد  ذاتي  أىي نتيجة
رادي يسػػتطيع فاعمػػو   العنػػؼ شػػكاًل مرضػػيًا أـ إراديػػًا لمسػػػموؾ البشػػري  أىػػو ارتكػػاس عػػػادي واع وا 
بػػؿ يجػػب  أف يحمػػؿ مسػػؤوليتو التامػػة والكاممػػة  ىػػؿ يسػػتطيع المجتمػػع أف يسػػتدرؾ ويزيػػؿ أسػػباب 

صادره مػف الممارسػة االجتماعيػة أـ أنيػا تتالشػى مػف تمقػاء نفسػيا وتزيػؿ نفسػيا بطريقػة العنؼ وم
وىػػػو ظػػػاىرة عالميػػػة ولػػػيس نمطػػػػًا ثقافيػػػًا خاصػػػًا  موجػػػود فػػػي كػػػؿ زمػػػاف ومكػػػاف  العنؼفػػػ طبيعيػػػة 

بمجتمػػع أو فئػػة مػػف البشػػر، وال نػػرى أف مجتمًعػػا يمكنػػو تحاشػػي العنػػؼ بالكامػػؿ ولكنػػو يستطيػػػػػػػػػػع 
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               (ٗ).اىرهـ  نوًعػػػا مػػا فػػػي أشػػػكالو ومظػػػالظػػػروؼ التػػػي تػػػػػػػػػػؤدي إليػػػو أو الحػػػد منػػو، أو الػػػتحك تفػػػادي
تغييػػػرات ضػػػرورية إف المجتمعػػات مثػػػؿ أي كػػائف حػػػي  تتعػػػرض لعمميػػات تفاعػػػؿ وتغييػػػر، فينػػاؾ 

وطبيعيػػػة لمحفػػػػػػػػػػػاظ عمػػػى االستػػػػػػػػػػػقرار االجتمػػػاعي، وىػػػي مػػػا تعػػػرؼ بالحركػػػات الدوريػػػة المرحميػػػة 
والتغييرات ذات الصمة بتمايز البنية االجتماعية وىناؾ التقمبػات الناجمػة عػف الحاجػة إلػى التػوازف 

أو غيػػر محػػدودة مثػػؿ التػػوترات االجتمػػاعي قػػد تكػػوف محػػدودة كاالحتجاجػػات السػػممية والتظػػاىرات 
وبنػػاء ة ، وال تختػػػػػػػػػػمؼ ىػػػػػػػػػػذه الصػػورة كثيػػرًا عمػػا يوجػػد فػػي الطبيعػػ،  والثػػورات االجتماعيػػة العنيفػػة

ؼ التػػي ػػػػػػوة وبػػيف حػػػػػػػػػػركات العنػػعميػػو ال بػػد مػػف التمييػػز بػػيف حػػػػػػػػػػركات سيػػػػػػػػػػاسية تسػػتند إلػػى القػػػػ
خػػػػػػػػػداميا دوف استخداـ لمقػػػػػػػػوة الماديػة أو التيػػػػػػػػػديد باستبوالعنؼ  ،مع وحيويتوتستنػزؼ طاقة المجت

رادة ، وعػػدـ مجػػرد عمػػؿ عػػاجز ىػػو  بخػػط سياسػػي ذي مصػػداقية،  أف يػػرتبط ذلػػؾ وجػػود مقػػدرة وا 
لمتصػػػرؼ وتوجيػػػو اإلمكانيػػػات المتاحػػػة فػػػي االتجػػػاه الصػػػحيح وعمػػػى ذلػػػؾ ففػػػرؽ مػػػا بػػػيف حركػػػات 

السياسي التي استكممت شروطيا ومقاصدىا وتعاممت مع الواقع تعاماًل راشدًا، وبػيف ردود التغيير 
 .الفعؿ اليوجاء

العنؼ السياسي يتغذى عمػى األوىػاـ بػالقوة والػوعي الزائػؼ وربمػا تيػور أصػحابو فػي نػزاع 
دمػػػوي لمجػػػرد ظنػػػوف تسػػػاورىـ بػػػزنيـ يحققػػػوف الرغبػػػة فػػػي الخػػػالص، فػػػال تمبػػػث أف تطػػػوييـ شػػػبكة 

ومػػا أكثػػر الثػػورات الدينيػػة .قػػدة مػػف ردود الفعػػؿ والمواقػػؼ المتالحقػػة فيسػػمموف أنفسػػيـ لمحػػوادثمع
التػػي لػػـ تعػػػػػػػػتػػػػػػػػػػصـ بالعصبػػػػػػػػيػػػػػػػػػػات القػػػػػػػػػػوية فػػي قتاليػػا لمحكومػػات الظالمػػة فزصػػابيا مػػا أصػػابيا، 

ف  راسخػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػوية ال يزحػػػػػػػػػزحيا وال ابػف خمػدو  المورخ  وذلؾ ألف أحواؿ المموؾ والدوؿ كما يقوؿ
ومػػف ىػػذا البػػاب »ييػػػػػػػػػػدـ بناءىػػا إال المطالبػػة القويػػة التػػي مػػف ورائيػػا عصػػبية القبائػػؿ والعشػػائر: 

دة أحػػػػػػػػػػواؿ الثػػوار القػػػػػػػػػػائميف بتغييػػر المنكػػر مػػف العامػػة والفقيػػاء فػػإف كثيػػرًا مػػف المنتحػػػػػػػػػػميف لمعػػػبا
وسػػػػػػػػموؾ طرؽ الػػػػػػػػديف يذىػبوف إلى القياـ عمى أىؿ الجػور مػف األمػراء داعػػيف إلػى تغييػر المنكػر 
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والنيي عنو واألمر بالمعروؼ رجاء في الثواب عميػو مػف اج، فيكثػر أتبػاعيـ والمتمثػػمثوف بيػـ مػف 
أكثػػرىـ ييػػػػػػػػػػػمكوف فػػي ىػػػػػػػػػػذا السػػبيؿ  الغوغػػاء والػػدىماء ويعرضػػوف أنفسػػػػػػػػػػيـ فػػي ذلػػؾ لمميػػػػػػػػػػالؾ،

ىػػػػػػػػػػذا، ومػػف المشػػػػػػػػػػيور فػػي التفػػػػػػػػػػكير اإلسػػػػػػػػػػالمي أف إزالػػة المنكػػر باليػػد  مػػززوريف غيػػر مػػزجوريف
 تشػػػػػػػػرع لمػف يمػػػػػػػػػمؾ القػدرة عمػى التغييػر، وبشػرط أف ال يترتػب عمػى إزالػة المنكػر منكػر أكبػر منػو

كػػػػوف مسػػػػيطرًا إف التيػػػػور إلػػػػى العنػػػػؼ مظيػػػػر ضػػػػعؼ ال مظيػػػػر قػػػػوة، ذلػػػػؾ أف القػػػػوي ىػػػػو مػػػػف ي
مع التزاـ بقواعد الحرب وأحكاـ القانوف، وليست غايػة الحػرب المنظمػة سػحؽ  ومتحكًما في قدراتو

بادتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػؿ إرباكػػػػػػػػػو وتشػػػػػػػػػتيت قػػػػػػػػػواه إلػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػة تمنعػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف القتػػػػػػػػػاؿ بكفػػػػػػػػػاءة  (٘).العػػػػػػػػػدو وا 
إف ظاىرة العنؼ ليا أبعاد مختمفة، كما أسمفنا؛ بعػد ،  التنمية السياسيةالعنؼ في ضوء مشكالت 

ويسػػتدعي  وبعػػد اجتمػػاعي وبعػػد سياسػػي الػػي وىػػي أبعػػاد مرتبطػػة ومتحػػدة  اقتصػػادي وبعػػد ثقػػافي
تػػالؼ ،  المػػنيا السػػميـ تناوليػػا منفصػػمة لحػػاؽ األذى باألبريػػاء وا  انفجػػار العنػػؼ فػػي مجتمػػع مػػا وا 

يعنػػػي وجػػػػػػػػػود حػػػػػػػالة مػػػف االخػػػتالؿ والتنػػػاقض الكػػػامف وىػػػو مؤشػػػر أف ىػػػػػػػػػذا البشػػػر والممتػػػػػمكات 
المجتمع أخفػػػؽ في أدائػػػػػو عمى وجػػػػو مف الوجػػػػػػوه، اقتصػادًيا أو سيػػػػػػاسًيا، ولعػػػػؿ البػعػػػػػػد السياسػي 

 .مف أىـ أسباب العنؼ إف لـ يكف أىميا عمى اإلطالؽ

ًا كبيػػػرًا مػػػف نشػػػػاطو نحػػػو إشػػػػباع حاجاتػػػو الماديػػػة، لكنػػػو ال يكتفػػػي إف اإلنسػػػػاف يوجػػػو قسػػػم
ويعتقػد كػػؿ  ،  بػؿ ىنػاؾ حاجتػو إلػى االعتػراؼ واالحتػراـ أيضػاً  بمتطمبػات الرفاىيػة الماديػة وحػدىا

وكممػا ارتفػع مسػػتوى اإلنسػاف فػي  ، إنساف أنو مستحؽ ليذا االحتراـ ألنو يممؾ كرامة وقيمػة ذاتيػة
ي الحقوؽ تييزت متطمبػات أكثػر لالعػػتراؼ. لقػد ربػط القػرآف الكػريـ بػيف تكػريـ معيشتو ومساواتو ف

اإلنسػػػػاف ورزقػػػػو مػػػػف الطيبػػػػات، قػػػػاؿ تعالػػػػػى: ولقػػػػد كرمنػػػػا بنػػػػي ءادـ وحممنػػػػاىـ فػػػػي البػػػػر والبحػػػػر 
 .ٚٓاإلسراء: )(ٙ)".ورزقناىـ مف الطيبات وفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال
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عػػػالقػػػػػػة السبػػػػػػب والنتيػػػجػػػػػة، عػػػالقػػػػػػػة العػػمػػػػػة و  والعنػػؼ  بػػيف عػػػػػالقة  ممػػا يمحػػظ أف ىنػػاؾ 
والمجتػػػػػػمع اؿ ، ػػػػػة، والعنػػؼ ىػػو المقابػػؿ لالقتنػػفػػاإلكراه يبػػدأ عنػػػػػػدما تفشػػػػػػؿ السػػػػيػػػػاسػػػػػ ، والمعمػػوؿ

ؿ الحػػوار الطبيػػػػػػػػػػعي الموجػػود فػػي الشػػارع وفػػي كػػؿ السػػػػيػػػػػػاسي الراشػػػػػػد يػػػػػػكوف قػػػػػػادًرا عػػػػػػػػػػمى تحػػػػػػوي
مػػػػػػػكاف إلػػػى حػػػػػػػوار مؤسسػػػي رسػػػمي يعبػػػر عػػػف نفسػػػػػػػو فػػػي شػػػػػػػكؿ منظمػػػػػػػات سيػػػػػػػاسية )أحػػػزاب، 

 (.جمعيات، برلماف، مؤتمرات

وال سػيما  وتوصؼ المجتمعات بالتحضر عنػدما تكػوف قػادرة عمػى الحػد مػف أسػباب العنػؼ
 كالعنؼ ضد المرأة  العنؼ الجسدي

شػػيد العػػالـ تحػػوالت ميمػػة بيػػذا الصػػدد عنػػدما أصػػبح المركػػز  وفػػي االونػػو االخيػػرة  لقػػد  ،
السياسػػػي فػػػي الدولػػػة الحديثػػػة قػػػادرًا عمػػػى اسػػػتدامة االحتكػػػار الكامػػػؿ لوظػػػائؼ العنػػػؼ، فيمػػػا كػػػاف 

يؽ والعداوات الدمويػة، ولػـ يكػف المركػز الشائع في الدولة ما قبؿ الحديثة، المصوصية وقطع الطر 
يمتمؾ دائمًا وسيػػػػمة لفرض الطاعة عمى رعاياه في القطاعات النائية مف األطػراؼ إال عػف طريػؽ 
استعراض القوة وعمى الرغـ مف أف الكثيػر مػف نظػـ الحكػـ السياسػية قبػؿ الحديثػة اعتػادت إظيػار 

انيا الموضػػوعي فػػي العالقػػات االجتماعيػػة طابعيػػا االسػػتبدادي المػػتعطش لمػػدـ، فػػإف مسػػتوى سػػمط
ومػع ذلػؾ فإنػو يجػب اإلقػرار بػزف التقػدـ فػي آليػات السػيطرة والضػبط ، اليومية كاف منخفضًا نسػبًيا

وكمػػػا يقػػػوؿ أحػػػد المػػػراقبيف: فػػػإف القػػػرف  (ٚ)يقابمػػػو اليػػػـو تقػػػدـ مماثػػػؿ فػػػي آليػػػات العنػػػؼ والتػػػدمير، 
والفوضػػى، فقػػد أصبػػػػػػح التقػػػػػػدـ التقنػػي يتػػيح لحفنػػة الحػػادي والعشػػريف معػػرض ألف تسػػحقو التقنيػػة 

ثمػػة ظػػروؼ مختمفػػة و  مػػف )اإلرىػػابييف( أف يفعمػػوا مػػا كػػاف يحتػػاج فػػي السػػابؽ إلػػى جيػػوش جػػرارة
ومػف ثػـ ظيػور العديػد مػف  فرضت العنؼ بشػكؿ الفػت فػي المرحمػة التػي أعقبػت زواؿ االسػتعمار

كمػا ، لسمفي وتنظيـ القاعدة كنتيجة لظيور العنؼ الحركات االرىابية  كاخواف المسمميف والتيار ا
المسػتقمة واجيػت أزمػات التنميػة السياسػية دفعػة واحػدة ومنػذ أف آلػت مقاليػد األمػور إلػى  أف الدوؿ
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الحكومػػات الوطنيػػة اسػػتعرت أزمػػة الشػػرعية بخػػروج بعػػض الجماعػػات واألفػػراد عػػف القػػانوف وعػػدـ 
وقد تكوف بعض الػنظـ حققػت مشػروعية بإقامػة  ،  اإلذعاف لمنظاـ السياسي والخضوع لو طواعية

الدسػتور والقػوانيف، ولكنيػا بقيػت ناقصػة الشػرعية لعػػدـ خضػوع الكافػة لسػمطانيا. كمػا بػرزت أزمػػة 
التكامػؿ القػومي )الوحػدة الوطنيػة(، وتجػذرت ىػػذه األزمػة بسػبب ضعػػػػػؼ الػػػوالء العػػػػاـ لمنػػظػػػػػػاـ أو 

قسػػػػػػػػامات عميقػػػػػة عرقيػػػػػػة أو أو دينيػػة، وربمػػا صػػار والء األفػػراد لقبػػائميـ أو الػػػدولػػػػػػػػة، ولحػػػػػػدوث ان
ذا مػا تعارضػت مصػمحة شخصيػػػػػة أو مصػمحة حزبيػة  أحزابيـ السياسية أقوى مػف والئيػـ لمدولػة وا 

 .(ٛ)مػػػػػػػػػػػػػع المصػػػػػػػػػػػػػالح العميػػػػػػػػػػػػػا الوطنيػػػػػػػػػػػػػة، آثػػػػػػػػػػػػػروا والءىػػػػػػػػػػػػػـ القبمػػػػػػػػػػػػػي أو الفئػػػػػػػػػػػػػوي أو الحزبػػػػػػػػػػػػػي
ريػػػة وأزمػػػة المشػػػاركة السياسػػػية وأزمػػػة االتصػػػاؿ والتغمغػػػؿ، وبتفػػػػػػاقـ ىػػػػػػذه وبػػػرزت أيًضػػػا أزمػػػة الح

وقػد رأينػا  .األزمات جميعًا انفتحػت السػاحة السياسػية عمػى دورات ال حػد ليػا مػف العنػؼ السياسػي
في الصراع بيف الفكرة العممانية والفكرة اإلسػالمية إذ لػـ يكػف التعػايش  ألزمة الشرعية تمثالتأف ا

عممػاني وآخػر إسػالمي عمػى أسػاس أف وصػوؿ أحػدىما إلػى النفػوذ  احػدىما ممكنػًا بيف مشػروعيف
قػػدـ اإلسػػػالميوف مشػػػػػػػروعيـ عػػػػػػمى أنػػػو المشػػػػػػػروع الحضػػػػػػاري األصػػػػيػػػػػػػؿ فػػػي ف،  ىػػو نفػػػي لتخػػػر

غتػػػراب واالسػػػتقالؿ فػػػي مواجيػػػة الييمنػػػة األجنبيػػػة والشػػػورى وحكػػػـ األمػػػة فػػػي مواجيػػػة مواجيػػػة اال
االسػػتبداد. وقػػد ُوصػػـ أصػػحاب ىػػذا المشػػروع بػػزنيـ أعػػداء الديمقراطيػػة والحريػػة وأنيػػـ ال يحممػػوف 

وعمػػدت بعػػض الػػدوؿ إلػػى محاصػػرة التيػػار الػػديني وقمعػػو  ،ثقافػػة سػػالـ بػػؿ ىػػـ دعػػاة عنػػؼ وفتنػػة
ولعػػؿ تحمػػياًل أكثػػر دقػػة يظيػػر فػػي الحقيقػػة أف االنقسػػامات ،  سياسػػي القػػانونيومنعػػو مػػف العمػػؿ ال

الحػادة عمػػى أسػػاس دينػي أو عرقػػي أو جيػػوي ىػي أعػػراض ألمػػراض فػي صػػميـ الػػنظـ السياسػػية، 
ومػػػف الطبيعػػػي أف ال يتحقػػػؽ االسػػػتقرار المنشػػػود بمحػػػض السػػػيطرة اإلداريػػػة واألمنيػػػة بػػػؿ يتطمػػػب 

بإتاحػػة الحريػػات وتثبيػػت الشػػرعية والمشػػاركة السياسػػية واالتصػػاؿ  األمػػر تحقيػػؽ التنميػػة السياسػػية
وتحػػػتاج الػػبالد إلػػى أسػػس لمتنظػػيـ حػػذرًا مػػف  تػػوالشػػامؿ بصػػوف حقػػوؽ اإلنسػػاف وكرامواالعتػػراؼ 

، فمػػف حػػؽ الدولػػػة أف تمػػػػػػارس القػػوة إلبطػػاؿ العنػػؼ المضػػاد وأف تبسػػط ىيبتيػػا ومػػع  (ٜ) الفوضػػى



الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
 
 

 
94 

ذلػؾ أف العنػؼ   فإنػو إذا وقػػػػػع نػزاع، فػػػػػال ينبغػػػػػي المبػػػػػادرة إلػى االستػػػػخػػػػػداـ الفػػػػػارط لمقػػػػػػػػػوة  ذلؾ
حػػػػػػيف يقػػع تكػػوف مسػػػػػػؤوليتو مشػػػػتػػػػػػركة، إذ يعنػػي أف الطػػرفيف أخفقػػا فػػي خمػػؽ التفػػاىـ والتعػػاطؼ 

ف التفػػػػػػػػػػػاىـ الصحيػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػع )ا خػػػر( مػػػف المتبػػػادؿ وفيػػػـ وجيػػػة النظػػػر األخػػػرى. ومػػػف المؤكػػػد أ
وقػػد يقػػاؿ: إنػػو ميمػػا أعطيػػت مػػف فػػرص لممشػػاركة ، شػػػػػػػػػػػػػػزنو أف يييػػػػػػػػػػر قػػدرة أكبػػر لفيػػـ )الػػذات(

السياسية وفرص الحوار، تظؿ ىنالؾ فئة مف الناس في كؿ مجتمع لدييـ قابمية لمعنؼ واالنػدماج 
مػػف تعصػػب يعمػػييـ عػػف التفكيػػر السػػميـ. العنػػؼ قبػػؿ أف يتجسػػد فػػي عمػػؿ  فيػػو بمػػا ينطػػووف عميػػو

مادي تدميري أو تفجيري ىو فكػرة فػي عقػؿ إنسػاف. والتعامػؿ المناسػب ىػو مواجيػة الفكػرة بػالفكرة 
إف مف يفكر باالستػػئصاؿ والقمػػع ال يكػوف مختمفػًا عػف دعػاة ، ال استئصاؿ األجساد بدافع االنتقاـ

الدولػػػة مػػف واجػػػػبيا أف تمػػارس القػػػوة المنظمػػة بالقػػػانوف، الموجيػػة بزىػػػداؼ العنػػؼ والتطػػرؼ، ألف 
وال شػػؾ أف مواجيػػة العنػػؼ بػػالعنؼ تزيػػد االسػػتقطاب وردود الفعػػؿ المتواليػػة وتيػػدد بنتػػائا  وغايػػات

الصػػراع بػػيف القضػػية ونقيضػػيا يػػؤدي إلػػى إزالػػة القضػػية ونشػػوء قضػػايا أكبػػر  ،  ال تحمػػد عواقبيػػا
اع بػػػالعنؼ، توجػػػد صػػػعوبة كبيػػػرة فػػػي االنتقػػػاؿ مػػػف مرحمػػػة االقتتػػػاؿ إلػػػى وفػػػي حػػػاالت الصػػػر  منيػػػا

ويػرى  ، بؿ إف إقناع األطراؼ لمجموس إلى طاولػة المفاوضػات تعػد مػف أصػعب المراحػؿ  الحوار
،   بعضػيـ أف مواجيػة الخصػـ فػي الحػػوار والتفػاوض أشػد صػعوبة مػػف مواجيتػو فػي ميػداف القتػػاؿ

ذا كػػػاف األمػػػر كػػػذلؾ فػػػي الحػػػروب شػػػبو النظاميػػػة فػػػإف )حػػػروب( اإلرىػػػاب أصػػػعب بكثيػػػر ألنػػػؾ أ
تحػػػارب أشػػػباحًا، وال يعػػػرؼ عمػػػى وجػػػو الدقػػػة قيػػػادات سياسيػػػػػػػة أو ميدانيػػػػػػػة تستػػػػطيػػػػػػػع أف تتحػػػاور 

جمػوس معيـ وتكوف األولوية عندئذ دفع الصػػػػائؿ وحماية المجتمع حتػى إذا جنحػوا لمسػمـ وأمكػف ال
                               ( ٓٔ).معيػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػوار مباشػػػػػػػػػػػػػػر أو غيػػػػػػػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػبيؿ األوفػػػػػػػػػػػػػػؽ لمحػػػػػػػػػػػػػػؿ

النمػػػوذج  اوليمػػػا نمػػوذجيف لمتعامػػػؿ مػػػع العنػػؼ« نعػػػـو تشومسػػػكي»عػػػرض المفكػػػر األمريكػػي لقػػد 
ىػػاب البريطػػػاني فػػي التعامػػؿ مػػع الجػػيش الجميػػػوري األيرلنػػدي، ونمػػوذج أمريكػػا مػػع مػػا يسػػمى اإلر 

الدولي في كال النموذجيف استخداـ كثيؼ لوسائؿ اإلعالـ مع تبايف واضح في األسػػػػػموب. وىنػاؾ 
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بعػػػض الػػػػدروس والقواعػػػػد المستخمصػػػػة مػػػػف النمػػػوذجيف مػػػػف أىمػػػػػيا أف يكػػػػوف التنػػػػاوؿ اإلعالمػػػػي 
ػؿ الحػػػػػػػػػدث لمحدث اإلرىابي مساويػًا لحجـ الجريمة دونما زيادة أو نقصاف. واليػػػػػػػػدؼ مف ذلؾ نقػػػػ

فػػػي حجمػػػو الطبيعػػػي، كػػػي ال يحػػػدث أثػػػر غيػػػر مطمػػػوب فػػػي الجميػػػور، ذلػػػؾ أف إدراكيػػػـ الػػػواقعي 
 بالحدث ىو الذي يدفعيـ إلى اتخاذ الموقؼ المناسب.

ولكػػػف التعمػػػيـ بوجػػػود ثقافػػػة  قػػػد تورطػػػت فػػػي العنػػػؼطائفػػػة مػػػف المسػػػمميف ونحػػػف نعمػػػـ أف 
والصػػحيح أف المسػػمميف وجػػدوا أنفسػػيـ موضػػوًعا  ى المسػػػمميف ىػػو مجػػرد اختػػزاؿ مضػػمؿعنفيػػة لػػد

ومف نافمة القػوؿ: إف  .لمعنؼ في ظؿ نظـ لـ يشاركوا في صنعيا بعد جالء االستعمار مف دوليـ
غيػرىـ. وقػد حصػؿ قطػع لمطريػؽ أمػاميـ العنؼ الذي وقع عمى المسػمميف أضػعاؼ مػا وقػع عمػى 

بوسػػائؿ عنيفػػة، حتػػى بعػػد أف تحققػػت ليػػـ الشػػرعية عػػف طريػػؽ الديمقراطيػػة أو الكفػػاح السياسػػي، 
ولمػػف يريػػد أف ينظػػر نظػػرة منصفػػػة فػػي الخبػػرة السياسػػػية ل سػػػالمييف،  .والشػػواىد عمػػى ذلػػؾ ماثمػػة

الشػػرعية وىػػي جعػػػؿ النػػاس أقػػرب  فػػإف عميػػو أف يفػػرؽ بػػيف صػػػورتيف فػػي السياسػػػة؛ ىنػػاؾ السياسػػة
إلػػى الصػػالح وأبعػػد عػػف الفسػػاد، إنيػػا سياسػػة الحيػػاة التػػي تبنػػي العالقػػات اإليجابيػػة وتؤلػػؼ بػػيف 
 المختمفػػيف، وتحػػرؾ النػػاس نحػػو مصػػالحيـ وتنػػاقش األمػػور فييػػا عمػػى أسػػاس الحػػوار الموضػػوعي

مػػع مشػػكمة خالفيػػة وموضػػوعًا وىنػػػػػػػػاؾ أيضػػًا سياسػػة التنػػازع والمنػػاورات تجعػػؿ كػػؿ أمػػر فػػي المجت
لمصػػراع حتػػى الػػديف نفسػػو الػػذي أنزلػػو اج تعػػالى حػػػػػػػػكمًا بػػيف المختػػػػػػػػمفيف يتخػػػػػػػػذ فػػي ىػػػػػػػػذه الحالػػة 

ىناؾ بطبيعة الحاؿ مسمموف يمارسػوف السياسػة بػالمنيا األوؿ وآخػروف يتخػذوف  ،  مادة لمخالؼ
ف كانوا مجبػػػػػػوليف عمػى ذلػؾ فمػف الممكػف إصػالحيـسبيػػػػػػؿ العنؼ والصػػػػػػداـ وىػػػػػػؤ  بعػض ،  الء وا 

اإلسالمييف فكروا بمنيا خاطر عندما اعتقدوا أف العنؼ ىػو الطريػؽ الوحيػد لمتغييػر، ووقػػعوا فػي 
لقػػد أضػػحى العنػػؼ عقيػػدة مطمقػػة لمفوضػػوييف فػػي  ، ( ٔٔ) الخطػػز الػػذي وقعػػت فيػػو طوائػػؼ أخػػرى

ثورات القرف الثامف عشر في أوروبا، ونظر الشيوعيوف والفاشيوف إلى أف العنؼ وحده ىو وسػيمة 



الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا  
 
 
 

 
96 

 ،  الثورة )العنؼ الثػوري( وأنػو ىػو القػوة المبدعػة فػي التػاريي وعمػى ذلػؾ انبنػى فكػر اليسػار الجديػد
ت عمػػى أسػػاس العنػػؼ وحػػده تحممػػت وانيػػارت بمنطػػؽ ومػػف مفارقػػات القػػدر أف األنظمػػػة التػػي قامػػ

فئػػات ترفػػع رايػػة »عمينػػا أف نعتبػػر بمصػػػػػػػػير الشيػػػػػػػػوعية والنازيػػة، عنػػدما تظيػػر فينػػا ، العنػػؼ وحػػده
الديف الحنيػؼ، وشػعارات تطبيػؽ الشػريعة السػمحة، لكػف ىػذه الفئػات ال تحػتكـ فػي مشػكالتيا إلػى 

ف إراقػػة الػػدماء المعصػػومة، وانتيػػاؾ الحرمػػات بػػزعـ إنكػػار شػػرع اج القػػويـ، فمػػيس أىػػوف عنػػدىا مػػ
 (ٕٔ). المنكر

ثمة أجياؿ مف الشباب نشزت في جماعات قميمة العمـ والفيـ الشرعي، ولػـ تكػف لػدييـ مػف 
خبرات الحياة سوى اسػتخداـ السػػػػػػػالح، وكمما قابمتيـ مشػػػػػػػكمة فزعػوا إلػى سػالحيـ يمتمسػػوف الحػؿ 

يـ. إنػػػػػػيـ كثيرو الشبػػػػػػو بالخوارج الػذيف لػػػػػػػـ يعػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػيـ كػذلؾ سػػبؽ فػي العمػـ في أشفار بنادق
وىنػػاؾ فػػي بعػػض ىػػذه  أو الفقػػو، بػػؿ كػػانوا يسػػخروف ممػػف يضػػيع الوقػػت فػػي الخطػػب والجػػػػػػػػداؿ،

وتوجيػػػو مثاليػػػاتيـ   الجماعػػػات مػػػف عمػػػؿ عمػػػى تحويػػػؿ فػػػائض الطاقػػػة لػػػدى الشػػػباب إلػػػى عنػػػؼ
وىناؾ لألسؼ قادة سياسػيوف عمػدوا إلػى اسػتثمار طاقػة الشػباب لتحقيػؽ  ،  ألخالقية إلى تطرؼا

مف الممػػػػػػػػكف أف يكوف في كؿ مجتمػع دواع لثػورة الشػباب، ولكػف الشػباب ال يصػؿ  مزرب سياسي
   إلى حد العنػػػػػػؼ إال إذا أثػػػػػػاره متحمسػػػػػػوف لمتغيير بالعنؼ

اختالؼ بيف مسمميف انتيجوا العنؼ وىؤالء ىـ القمة، وبيف  اف ىناؾ  إذف مما يستنتا 
التيار العاـ لممسمميف الذي التـز طريؽ السالـ، بما فيو حركات التغيير اإلسالمي التي امتمكت 
مصيرىا وتوسمت إلى أىدافيا بالخطة المرسومة والخػػػػػػطى المحسػػػػػػوبة، فحقػػػػػػقت أىدافيا، أو 

ف كاف بعضيا قد قطع أماميا الطريؽ فُزركست في دوراتكادت أف   تصؿ إلى أىدافيا، وا 
عندما ندعو إلى موقؼ جماعي مف ظاىرة العنؼ في العالـ اإلسالمي، متجددة مف دورات العنف

نريد التزاًما ينسؽ سموؾ األفراد والجماعات  حسب مخطط ما  يجعؿ العنؼ شيًئا منبوذًا. 
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اد وموقؼ مشترؾ، وىو حالة ذىنية متشابية لدى العدد األغمب مف والموقؼ الجماعي استعد
،  غير عارض والموقؼ الجماعي ليس بالضرورة حالة عامة، ولكنو شيء ثابت ومطرد .الناس

ولنضرب مثااًل عمى ذلؾ النفور ممف يقارب اليـو عمميات خطؼ الطائرات واالغتياؿ السياسي، 
ذا ما نظرنا إلى الخمؼفيي أعماؿ إرىابية مستيجنة، وكذلؾ أ  عماؿ التفجيرات وقتؿ المدنييف. وا 

إلى الستينيات والسبعينيات مف القرف العشػػػريف، وجػػدنا الموقػػػػؼ العاـ مػػػف تمؾ األعمػػػاؿ مػػػػوقفًا 
خػػػػػػراف ىنػػػػػػاؾ مثػػػػػػاالف آ، مختػػػػمًفا، إذ كاف الكثير مف الناس يرونيا أعمااًل بطولية ال غبار عمييا

لػػػػػػدولتػػػػػػيف إحػػػػػػداىما في وسػػػػػػط إفريقيا واألخرى مف الػػػػػػدوؿ العربية، شيدتا حروًبا أىمية فترة 
طويمة مف الزمف، وتزسس فييما بسبب الفظائع واألىواؿ مػػػػػػوقؼ جمػػػػػػاعي معػػػػػػارض لمحػػػػػػرب، 

لقد ، بؿ  جديد، وتعززت أسبابػػػػػػيا، لـ تقع الحربفعندما تكررت وضعية الحرب األىمية مف 
توصمت ىاتاف الدولتاف إلى موقؼ جماعي ضد العنؼ بعد أف قدمتا تضحيات كبيرة في األنفس 
والثمرات، وأنفقتا سنوات طويمة مف الفوضى والعذاب والموت والمسغبة، ومف المؤسؼ أف 

   (ٖٔ).نطاؽ العالـ اإلسالميجبيات العنؼ المفتوحة ا ف جميا أو كميا داخؿ 

إف السػػػػػػػػػالـ االجتمػاعي ال يقتػػػػػػػػصر عمى وجػػػػػػػود الفػػػػػػػكرة فحسب، بؿ يتعػػػػػػػدى إلى 
والمجتمػعي، يقوؿ اج تعالى: يا أييا الذيف  تحػػػػػػػويؿ الفػػػػػػػكرة إلى إيمػػػػػػػاف يوجػػػػػػػو السموؾ الفردي

ذا سمعوا المغو أعرضوا عنو وقالوا لن (ٗٔ)ءامنوا ادخموا في السمـ كافة ا أعمالنا ويقوؿ تعالى: وا 
      ( ٘ٔ).ولكـ أعمالكـ

إف البحث في ظاىرة العنؼ يقتضي البحث عف جذورىا ومعرفة المسار الذي يبدو 
قطعتو بتعرؼ مواطف الخمؿ التي أفضت عمى فشو ىذه الظاىرة واستفحاليا ولعؿ مف الصواب 

مع   القوؿ: إف ظػػػػػػػاىرة التػػػػػػػطرؼ تتعمؽ أساسًا بخمؿ في فيـ الديف ومقاصده وبتصور الناس لو
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إف ىذه الظاىرة  وبجممػػػػػػػة واحػػػػػػػدة: ف لمعامؿ السياسي مف تزثير واضح فيوعدـ إغفاؿ ما كا
 ي.ظير مف مظاىر أزمة العقؿ اإلسالمتشكؿ أكبر م

ف االنحراؼ عف الفيـ السميـ ل سالـ و  انحرؼ بالناس عف فيـ مقاصده وروحو، ا 
فزصبحت الشريعة مجرد رسـو والعبادة رياضة وحركات، كما أصبػػػػػػػح اإليمػػػػػػػاف والتقػػػػػػػوى مجرد 

وىكذا غابت الرحمة عف معامالت المسمميف ، .أفػػػػػػػكار بعيدة عف السموؾ ال ينتا عنيا عمؿ
ىـ، مناقضيف ما دعا إليو ديننا يضاؼ إلى ىذا قمة فيما بينيـ، ناىيؾ عف معامالتيـ مع غير 

 ( ٙٔ).فيـ لمواقع الذي يعيشو المسمموف وما أوصميـ إليو

نما ىو  ظاىرة العنؼ ليست وليدة في أف   يبدو ، وا  المجتمعات اإلسالمية ليس وليد اليـو
ذو جذور ضاربة في القدـ، حيث ظيرت بوادره األولى في مجتمع النبوة. كما في الحديث، الذي 

، َقاَؿ: َسِمْعُت أَ َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َأ»يرويو  َعِميُّ ْبُف َأِبي االماـ  َبَعَث  َبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َيُقوؿِبي ُنْعـٍ
ـْ  ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو صمى اج عميو وسمـ ِمَف اْلَيَمِف ِبُذَىْيَبةٍ  )عميو السالـ( َطاِلٍب،  ِفي َأِديـٍ َمْقُروٍظ َل

ْؿ ِمْف ُتَراِبَيا، َقاَؿ: َفَقَسَمَيا َبْيَف َأْرَبَعِة َنَفٍر: َبْيَف ُعَيْيَنَة ْبِف َبْدٍر، َوَأْقَرَع ْبِف حػػػػػ ػاِبٍس، َوَزْيِد ُتَحصَّ
ا َعػاِمُر ْبُف الطَُّفيْ  مَّ ِؿ.. َفَقاَؿ َرُجٌؿ ِمْف َأْصَحاِبِو: ُكنَّا َنْحُف َأَحؽَّ ِبَيَذا اْلَخْيِؿ، َوالرَّابِػػػػػػػػػػػػُع ِإمَّا َعْمَقَمُة َواِ 

ِمْف َىؤالِء.. َقاَؿ: َفَبَمَغ َذِلَؾ النَِّبيَّ صمى اج عميو وسممَفَقاَؿ: َأال َتْزَمُنوِني َوَأَنا َأِميُف َمْف ِفي 
ـَ َرُجٌؿ َغاِئُر اْلَعْيَنْيِف، ُمْشِرُؼ اْلَوْجَنَتْيِف،  السََّماِء، َيْزِتيِني َخَبُر السََّماِء َصَباًحا َوَمَساًء ! َقاَؿ: َفَقا

.. َقاَؿ: َناِشُز اْلَجْبَيِة، َكثُّ المِّْحَيِة، َمْحُموُؽ الرَّْأِس، ُمَشمَُّر اإِلَزاِر، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، اتَِّؽ المَّوَ 
َـّ َولَّى الرَُّجػُؿ.. َقػػػاَؿ َخاِلُد ْبُف اْلَوِليِد: َيا َوْيَمَؾ، َأَوَلْسػُت َأَحؽَّ َأْىِؿ اأَلْرِض َأْف َيتَّ  ِقَي المََّو  َقاَؿ: ُث

ـْ ِمْف ُمَصؿٍّ يَ  ُقوُؿ َرُسوَؿ المَِّو، َأال َأْضِرُب ُعُنَقُو  َقاَؿ: ال، َلَعمَُّو َأْف َيُكوَف ُيَصمِّي.. َفَقاَؿ َخاِلٌد: َوَك
 ِبِمَساِنِو َما َلْيَس ِفي َقْمِبوِ 
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ـْ ُأوَمْر َأْف َأْنقُػػَب َعػػػْف قُػػُموِب النَّاِس َوال قَ  ػػػػػػػاَؿ َرُسػػػػػػػوُؿ المَِّو صمى اج عميو وسمـ: ِإنِّي َل
، َفَقاَؿ: ِإنَُّو َيْخُرُج ِمْف ِضْئِضِر َىَذا َقْوـٌ َيْتمُ  َـّ َنَظَر ِإَلْيِو َوُىَو ُمَقؼٍّ .. َقاَؿ: ُث ـْ اَب وَف ِكتَ َأُشؽَّ ُبُطوَنُي

ِميَّةِ  ـُ ِمَف الرَّ ، َيْمُرُقوَف ِمَف الدِّيِف َكَما َيْمُرُؽ السَّْي ـْ   «المَِّو َرْطًبا ال ُيَجاِوُز َحَناِجَرُى
فانظر ىنا إلى ذلؾ الرجؿ الذي جاء يغمظ القوؿ لرسوؿ اج صمى اج عميو وسمـ، ثائرًا عمى 

                                                                                               .(ٚٔ)القسمة التي قسميا رسوؿ اج

ويرى البعض أف الػػػعنؼ ينشز مف اخػػػػػتالؿ النظاـ السياسي الذي ينظـ العالقات السياسية       
واالجتماعية واالقتصادية بيف مختمؼ قطاعات المجتمع وخصوصًا العالقة بيف الحاكـ 

لمحكوـ. فعندما تختّؿ التوازنات التي تحافظ عمى استمرارية النظاـ يمجز البعض إلى العنؼ وا
لمحفاظ عمى مصالحو أو استعادة حقوقو التي يراىا قد سمبت منو ويمكف تمخيص ىذا األمر 
بعبارة وجيزة وىي: افتقاد أجواء الحرية والقدرة عمى التعبير والحركة، وسيطرة االستبداد 

ة، وتمركز القّوة وقمع التعّدد الفكري أو السياسي، وليذا فإف )غياب القنوات الوسيطة أو والشمولي
عدـ فاعميتيا التي تقوـ بتوصيؿ المطالب وتنظيـ العالقات بيف الحاكـ والمحكـو وعدـ اعتراؼ 
األنظمة الحاكمة بمبدأ المعارضة السياسية وتعقب العناصر والقوى المعارضة بكؿ األساليب 

ت بعض القوى االجتماعية والسياسية إلى االنخراط في أعماؿ العنؼ، فعندما ال توجد قنوات دفع
ففي عالـ ال تجد فيو الجماعات مكانًا لقيميا وحرياتيا   لمتعبير الشرعي ينفتح الباب أماـ العنؼ(

بيا وحقوقيا المشروعة ال يسعيا إال أف تجد في قضيتيا الحقيقة المطمقة وال تعود تؤمف إال 
فغياب القدرة عمى التعبير ، كحؿٍّ أخير تموح فيو بوارؽ األمؿفتنقاد إلى استعماؿ اإلرىاب 

السممي الحر يجر الجماعات واألفراد إلى الوقوع في حمقة متسمسمة مف أعماؿ العنؼ قد ال 
تنتيي بسيولة وتزيد مف الوضع القائـ سوًء. ويحاوؿ البعض أف يرمي معظـ المـو في نشوء 

ؼ إلى األنظمة السياسية المستبدة التي تمارس الحكـ بالعنؼ والقمع واإلرىاب، ذلؾ أف العن
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)إرىاب الدولة نظرًا لشراستو وتزثيره الواضح والعميؽ يشكؿ السبب الرئيسي لنشوء العنؼ عند 
األفراد وبالتالي لنشوء إرىاب الضعفاء، إذ طالما ىناؾ حكومات قادرة عمى التفّرغ لممارسة 

                                                                                          ( ٛٔ) .د الوحيد والممكف مف قبؿ ضحاياىااب فإف اإلرىاب المضاد يبقى الرّ اإلرى

ولكف رّد الضعفاء ىو في الغالب رّد فعؿ غير مدروس منبثؽ مف حالة اليزس والشعور 
بالعجز وافتقاد القدرة عمى ممارسة أي تكتيؾ آخر يمكف أف يواجو تمؾ األنظمة الشمولية، 
والحاؿ أف العنؼ غير قادر عمى شّؿ تمؾ ا لة القمعية إف لـ يزد في ضراوتيا، ففي )النظاـ 

يبدو إرىاب الضعفاء عاجزًا عف النمو والتزثير الفّعاؿ وبذلؾ بمقدار ما تستطيع قوى التوتاليتاري 
ويضع البعض مؤشرًا قياسيًا عمى إحصاء  القمع أف تقضي عمى كّؿ مقاومة أو معارضة(

الدالئؿ التي تشير إلى أسباب نشوء العنؼ حيث ترتفع في النظـ االستبدادية و)ينخفض في 
والمحكوـ رًا لوجود مؤسسات سياسية وسيطة تنظـ العالقة بيف الحاكـ النظـ الديمقراطية نظ

والسبب ا خر الذي يدعو نحو العنؼ ىو التطّرؼ واإليماف  ،  وتضبط الصراع االجتماعي
المطمؽ بما يحممو مف معتقدات والتعّصب األعمى ليا، فالتطّرؼ )اتجاه عقمي يجعؿ الفرد يؤمف 

بإتباعيا أو  صحيحة ومف ثـ يتشّدد في الحكـ عمى ا خريف إمابزّف أفكاره واعتقاداتو ىي ال
ومشكمة التطّرؼ ال تقؼ إلى ىذا الحد بؿ تتصاعد إلى مستوى استخداـ ،  .الحكـ عمييا بالكفر

العنؼ إلجبار ا خريف عمى الخضوع المطمؽ لذلؾ فإف )التطّرؼ في رأي يمحقو تعصب ليذا 
تخدـ العنؼ كوسيمة لتحقيؽ إلى سموؾ غالبًا ما يس الرأي وعندىا يتحّوؿ التطرؼ والتعصب

 (ٜٔ).أىدافو
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وعندما يصبح التطّرؼ الثقافة الغالبة في المجتمع وتفتقد حالة الوسطية المبنية عمى 
ىاوية  التفكير الموضوعي واالعتداؿ النفسي والعقالني يصبح المجتمع عمى حافة السقوط في

مجتمعات التي انخرطت في أعماؿ عنؼ دامية ومدمرة جّرت إلى ال العنؼ واإلرىاب، وما أكثر
حروب أىمية وربما عالمية نتيجًة لمتطّرؼ الفكري والحزبي والطائفي والقومي. فالتطّرؼ يسعى 
إلى إلغاء ا خريف ومركزية االتجاه الواحد والحزب الواحد وسيطرتو المطمقة، وىذا ما يثير ويجر 

ف )االتجاه نحو المركزية قد يزيد مف حّدة الصراعات بيف الجماعات إلى المواجية بالمثؿ حيث أ
والتناقض الممموس الذي نشيده في ظاىرة التطّرؼ    المختمفة إذ تصبح السمطة محورًا لمصراع(

ىو ذلؾ التحّوؿ المضاد الذي يطرأ عمى الفرد المتطّرؼ ففي يـو كاف ينتمي إلى أقصى اليسار 
ذا بو يتغّير بسرعة فج ائية نحو أقصى اليميف ونفس ىذا التغير المفاجر ىو نوع مف التحّوؿ وا 

العنيؼ الذي يصاحب الشخص المتطّرؼ كسموؾ متماثؿ يمكف أف يتحقؽ في مصاديؽ 
 (ٕٓ).متنوعة
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