
  

  

 

 :جمزوءة السياسة

 :العنف :درسحماور 

  :أشكال العنف: احملور األول

  :العنف يف التاريخ: حملور الثاين

  :العنف واملشروعية: احملور الثالث

  :تقدمي

إن الرهان األساسي من املمارسة السياسية هو السعي إىل السلطة وإقامة دولة احلق والقانون من أجل تدبري عقالين ودميقراطي 

لشؤون اتمع على أساس نظام تعاقدي إرادي يتنازل فيه األفراد على ذاتيتهم وعن جزء من حريتهم الفردية والطبيعية من أجل التعايش 

مث ميتثلون بنوع من التلقائية والرضى لسلطة الدولة اليت هلا حق السيادة من حيث أا متثل اتمع جبميع شرائحه عرب يف أمن وأمان، ومن 

أساليب الدميقراطية واملؤسسات املنتخبة حبرية وشفافية، وعليه إذا كانت الدولة باملعىن احلديث للمفهوم تتمثل يف جمموع األجهزة 

، وبالتايل فهي ...تدبري الشأن العام للمجتمع يف جماالته املختلفة سواء منها السياسية واالقتصادية والثقافيةواملؤسسات اليت تسهر على 

  :مالكة السلطة، فإننا نتساءل

  على أي أساس تقوم الدولة؟ هل على العنف واالستبداد أم على احلق والعدالة؟ 

  املادية واملعنوية؟ هل هناك من مربر ومشروعية هلذا االستعمال؟ ملاذا تلجأ الدولة أحيانا إىل استعمال العنف بكل أشكاله 

  هل ممارسة العنف يقوي من سلطة الدولة أم يهدد وجودها واستمراريتها؟ 

 هل العنف مالزم وحمايث للسلطة أم أنه ظاهرة تارخيية متغرية ومتحولة؟ 

 :أشكال العنف: احملور األول

، يقصد Violenceيات ممارسته، نرى من الضروري أوال أن حند مفهوم العنف قبل احلديث عن أشكال العنف وأسبابه وآل

بالعنف عموما خاصية ظاهرة أو فعل عنيف، فنقول زلزال عنيف أو انفجار عنيف، ويف اال السياسي يقصد بالعنف االستعمال 

جسمي أو نفسي أو معنوي بفرد أو مجاعة بشرية، الالمشروع وغري العادل للقوة حسب معجم الالند، ومن مث فإن العنف هو إحلاق أذى 

اجلسدي، العنف النفسي، العنف املعنوي، كما تنوعت أدوات وتقنيات ممارسته  -العنف املادي : وبالتايل فإن العنف تعددت أشكاله، منها

الزالزل، الرباكني، (نف الطبيعة انتقلنا من ع مثومن  ،بدءا من الكالم إىل وسائل التعذيب احلديثة اليت أنتجتها احلضارة احلديثة

اإلنسان يف  Roger Dadounلذلك يعرف  ،إىل عنف اإلنسان إىل درجة أصبح العنف يشكل جوهر اإلنسان وماهيته...) الفيضانات

لقد عرف تاريخ البشرية أشكاال  ،الذي يتحدد بأنه مبين داخليا وعضويا بالعنف Homo violensبالكائن العنيف " العنف" كتابه

متعددة للعنف، حيث بدأ مبمارسة القوة العضلية إىل التفوق الرمزي والعقلي، وهذه السريورة تعكس مدى حمايثة العنف للبشر، وصعوبة 

أن القوة العضلية األكثر  Freudولذلك يرى فرويد  ،التخلص منه أو جتاوزه رغم التطور اهلائل الذي عرفه اإلنسان يف جماالت حياته

انت تقرر من ميلك األشياء وإرادة من تسود، إال أن يف اللحظة اليت أدخلت فيها األسلحة بدأ التفوق العقلي حيل حمل تفوقا هي اليت ك

  )....فرويد، أفكار ألزمنة احلرب واملوت( القوة العضلية الغامشة

ذلك، إن تطور البشرية صاحبه إن العنف إذن واقعة اجتماعية وتارخيية انتشرت يف اتمعات اإلنسانية الراهنة، بل أكثر من 

وباملقابل طورت  ،تطوير تقنيات ووسائل ممارسة العنف إىل درجة دفعت ببعض الفالسفة إىل القول إن احلرب أو العنف هو حمرك التاريخ

دين ذات الرتعة البشرية عرب تارخيها آليات ووسائل للحد من انتشار ظاهرة العنف، حيث لعبت الديانات والثقافات ومؤسسات اتمع امل

من هنا تأيت قيمة مواقف  ،اإلنسانية واألخالقية دور الكابح املعنوي واألخالقي للقضاء على العنف أو على األقل التقليل من انتشاره

الذي جعل مهمة الفيلسوف تكمن يف نبذ  Eric Wellالفالسفة من ظاهرة العنف، نذكر على السبيل املثال ال احلصر موقف اريك ويل 

 العنف 
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ش عنف والقضاء عليه أو على األقل احلد منه لنشعر اإلنسان بكرامته يف حياته اليومية، من أجل بناء جمتمع مدين يقوم على احلوار والتعايال

أم أن هذا  ،فهل وفقت الدولة احلديثة والنظام الدميقراطي يف تثبيت ثقافة احلوار والتسامح والقضاء على العنف ،بدل احلروب والعنف

  أكثر رسوخا وأعمق أثرا يف اتمعات الراهنة؟األخري 

  :العنف يف التاريخ: احملور الثاين

إذا كانت السلطة هي األداة الضرورية لتحقيق قيم إنسانية مثلى، سياسية كانت أم أخالقية مادامت هذه القيم مرتبطة ارتباطا 

وثيقا بطبيعة السلطة اليت يتعني عليها ترمجتها على أرض الواقع، فإن مقاربة مفهوم السلطة انطالقا من التاريخ البشري تصطدم بظاهرة 

مكونات السلطة وركائزها األساسية، وهو يف نفس اآلن يهدد وجودها واستمراريتها، وعليه فإن كل القيم األخالقية  العنف الذي يعد من

  .والسياسية تظل مرتبطة بشكل أو بآخر بظاهرة العنف

أفالطون، وال  مل حيضر مفهوم العنف يف الفلسفة اليونانية كإشكالية فلسفية متميزة وواضحة املعامل، حبيث ال نصادف يف حوارات

يف الكتب السياسية أو األخالقية ألرسطو قوال حول حقيقة العنف وماهيته، ومع ذلك فإن كتابات أفالطون وأرسطو تبقى يف عمقها 

مناهضة لكل شكل من أشكال العنف، حيث يعتربان أن السياسة احلقة هي اليت تتميز باملساواة واالنسجام الفردي واجلماعي وحتقق 

تضامن، وتغيب فيها كل مظاهر العنف والصراع الشيء الذي ال حيصل يف نظام الطاغية الذي يقوم على العنف والسيطرة، ألن الوحدة وال

  .ما يتوخاه الطاغي هو إخضاع الناس واستعبادهم بغية حتقيق مصاحل فردية وخاصة

إىل أن الغلبة والقهر من خاصيات املدينة الضالة ال " آراء أهل املدينة الفاضلة"نفس األمر جنده لدى الفارايب حيث يشري يف كتابه 

مدينة التغلب وهي اليت قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغريهم، املمتنعني أن يقهرهم غريهم، : "املدينة الفاضلة، إذ يقول يف هذا السياق

  ".ويكون كدهم اللذة اليت تناهلم من الغلبة فقط

قات االجتماعية والسيما يف املرحلة الطبيعية حيث خيضع فيها اإلنسان ألهوائه وغرائزه ميثل العنف إذن عنصرا أساسيا يف العال

لك هوبز ذوميارس العنف على أخيه اإلنسان من أجل البقاء واحلفاظ على الذات، واحلق ينال مبمارسة القوة والعنف، كما يذهب إىل 

لكن ماركس يرى أن العنف إفراز تارخيي نتج  ،"حرب الكل ضد الكل: "احيث يصف احلالة الطبيعية األوىل لإلنسان بأوصاف قامتة، منه

فإن العنف ال ميثل أحد املكونات الطبيعية للسلطة، بل هو ناتج عن الواقع  مثعن تعارض املصاحل ملا ظهرت امللكية الفردية، ومن 

 .مغايرة فإن الدولة والعنف قابالن للتغري واالختفاء يف ظروف تارخيية وعليه ،االجتماعي

خنلص إذن إىل أن العنف يف نظر ماركس ضرورة تارخيية، ولكن جيب القضاء على كل مظاهره بعد املرحلة االنتقالية املتمثلة يف 

أما ميشل فوكو فريى أن العنف متواجد يف عدة ، دكتاتورية الطبقة الربوليتاريا، ومن مث يتعني يئ وتنظيم الثورة وتأطري العنف اجلماهريي

فهناك عنف يف املعرفة واخلطاب، وعنف يف القوانني، : ويات وله مظاهر خمتلفة، وكثريا ما يرتبط بالسلطة وبالسياسة والظروف التارخييةمست

على أن العنف الذي حيمل داللة خاصة بالنسبة للمجتمع احلديث هو ذلك  ،...وعنف يف املؤسسات الطبية واملالجئ، وعنف يف السجون

إن الغاية املتوخاة من ممارسة  ،ؤسسات السجون، فيتعرض اإلنسان يف السجن ألفظع أشكال التعذيب اجلسدي والنفسيالذي يتجلى يف م

العنف تتمثل يف تطويع األجساد وتذويب العقول وغرس الرعب يف النفوس، قصد إقبار كل نزوع إىل العصيان والتمرد والقضاء بصفة 

  .اإلنسان يكون فاقدا لذاته ولوعيه االجتماعي ويف اغتراب تام وملا يفرج عن ،ائية على كل روح نقدية

 :العنف واملشروعية: احملور الثالث

إن السلطة السياسية مبعناها احلديث ال تقوم على السيطرة والغلبة والعنف كما يذهب إىل ذلك كثري من املفكرين الذين يعتقدون 

أن من أهم القواعد السياسية اليت جيب أن يتمسك ا الفاعل السياسي، وهي ضرورة اللجوء إىل العنف الذي يعد من املكونات األساسية 

خى النجاعة والفاعلية، ما دامت السياسة جمال للصراع الدائم واملستمر حول القيادة والزعامة، فالعنف إذن هو لكل عمل سياسي يتو

الشرط األساسي الكفيل بتحقيق التوازن االجتماعي، حيث حيافظ على كيان اتمع، بل ينقذه يف احلاالت املتأزمة، ميكن احلديث عن 

السلطة السياسية اليوم أصبحت تتأسس على التجاور والتواصل والتداول، ومن هنا فإن العنف تداخل عضوي بني العنف والسياسة لكن 

يتعارض جوهريا مع املمارسة السياسية، بل يقصيها ويغيبها مادام يرتبط بأفعال غري سياسية يف عمقها، مثل التحايل، الضبط أو التطويع 
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 Qu’est ce que laيف كتاا  Hannad Arendtاندت االجتماعي والتحذير االديولوجي، ولذلك، تقول حنا أر

politique" :فحني حيكم أحدمها حكما مطلقا يكون اآلخر غائبا، ويظهر العنف ملا تكون السلطة : إن السلطة والعنف يتعارضان

ا إىل التفكري والتأمل يف القيم ، ومن مث ميكن القول إن الفلسفة السياسية مبفهومها احلديث تنبذ كل أشكال العنف ألا دف أساس"مهددة

اللغة، الدين، (ثقافية  - اإلنسانية يف بعدها السياسي واألخالقي استنادا إىل احلوار واالعتراف بالغري مهما كانت خصوصيته السوسيو

املشروع، أي ، فالفلسفة وجدت من أجل مواجهة وحماربة العنف، ولذلك تواجه العنف غري املشروع بالعنف ...)العادات والتقاليد

باخلطاب املعقول واملتماسك، أو كما يسميه إريل فايل بالالعنف الذي هو نقطة البداية واهلدف املنشود لكل ممارسة فلسفية، لكن السؤال 

  هل جنحت الفلسفة يف هذه املهمة، أي القضاء على العنف؟ أو على األقل احلد من انتشاره؟: الذي يفرض نفسه يف هذا السياق مفاده

 الواقع إنه إذا مت االتفاق أن هناك تقهقرا أو تراجعا للعنف السياسي واالقتصادي، فإن هناك أشكال أخرى من العنف بدأت يف

، لذلك ...تتقوى ويتسع جماهلا يف احلياة اإلنسانية، مثل عنف املالعب الرياضية، واملدارس، وعنف اجلماعات املتطرفة، وعنف األسرة إخل 

ية للفلسفة ورهاا األساسي هو احتواء كل مظاهر العنف وحماربتها بوصفها ديدا للعقل، وضد اخلطاب املتماسك فإن املهمة األساس

والنقدي، ومن مث ضد الترابط االجتماعي وقيم احلداثة، ألن مثل هذه املمارسات اليت تتأسس على العنف هي ديد لإلنسان، ومع ذلك 

الدفاع عن النفس، مقاومة االضطهاد وحماربة : واعتباره ممارسة عقالنية ومنطقية يف بعض احلاالت، مثلفإن اللجوء إىل العنف ميكن تربيره 

  ".حنا أراندت"العنصرية، كما تذهب إىل ذلك 

، فهو دائما موجه لالستعمال، ويعمل "أداتية"ومهما يكن من أمر فإن العنف ال ميكن أن يكون مربرا ومشروعا، ألنه ذو طبيعة 

  .حتطيم كل سلطة متوافق عليها، وبالتايل فهو حيطم شروط إمكان قيام مجاعةعلى 
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