
 1

  العنــــف�وحــــــركــــــة�الـتـغييـــــــر

 

إن�التســاؤل�الــذي�يســتد)ي�'ثــارة�هــو�مــدى�فاعليــة�العنــف�ونجاحــه��ــي�إحــداث�التغي
ــ	�الجــذري�

هــذا�Cمــر�هــو�الــذي�يطــرح�. الشــامل�الــذي�يعقبــه�اســتقرار�وهــدوء�سيا6ــ�45واجتمــا)ي�واقتصــادي

روق�بـــ
ن�الحركـــات�الثوريـــة�والحركـــات�إن�أهـــم�الفـــ(التمـــايز�بـــ
ن�حركGـــ�4العنـــف�و'صـــEح�حيـــث�

إن�'صــEح�والتطــور�يــأتي�بالوســائل�الســلمية�أمــا�الثــورة�: 'صــEحية��ــي�وســيلة�التغي
ــ	�تتمثــل��ــي

فإa`ـــــا�تـــــتم�عـــــادة�باســـــتخدام�العنـــــف�الشـــــع[4،�و�ـــــي�ســـــرعة�التغي
ـــــ	�حـــــ
ن�يـــــتم�بـــــبطء��ـــــي�حركـــــات�

 .)1()'صEح�بينما�يتّم��ي�حاdت�الثورة�بسرعة�فجائية

إن�دراســـة�مـــنهج�العنـــف�وتتّبـــع�دddتـــه�اللغويـــة�والعرفيـــة�والعقليـــة�واستقصـــاء�آثـــاره�السياســـية�

العينـات�والنتـائج�الGـ�4قـد�ترشـدنا�إsـى��وqجتماعية�والثقافية�والتاريخية�يمكن�أن�يعطينا�بعض

	
  .معرفة�تأث
	�العنف��ي�حركة�التغي

ـة�الرفــق�بــه�وهــو�ضـّد�الرفــق،�وهــو�عنيــف�«: يقـول�صــاحب�لســان�العـرب
ّ
ــرق�بــا}مر�وقل

ُ
العنــف�الخ

��ي�أمره،�و�ـي�الحـديث�أن�هللا�يعطـي�ع~ـى�الرفـق�مـا��dيعطـي�ع~ـى�العنـف،�وكـل�
ً
إذا�لم�يكن�رفيقا

ــرق�بالضــممــا��ــي�الرفــق�مــن�
ُ

الجهــل�والحمــق،�والعنيــف�: الخ
ــ	�ففــي�العنــف�مــن�الشــّر�مثلــه،�والخ

  .»الذي��dيحسن�الركوب�وليس�له�رفق�بركوب�الخيل

ــرق�شــؤم«): ص(وقــد�قــال�رســول�هللا�
ُ

،�وقــال�أم
ــ	�ا�ــؤمن
ن�لولــده�الحســ
ن�)2(» الرفــق�ُيْمــن�والخ

  .)3(» يا�ب��4رأس�العلم�الرفق�وآفته�الخرق «): عل�`ما�السEم(

 فع�لنشوء�العنفالدوا

إّن�معرفــة�أســباب�العنــف�والــدوافع�الGــ�4تحــّرك�الفــرد�أو�الجماعــة�dســتخدامه�يمكــن�أن�ترفــدنا�

 .با�ؤشرات�الEزمة�لفهم�مدى�قدرة�أسلوب�العنف��ي�إيجاد�التغي
	�الفعال

تختلف�الدوافع�نحـو�العنـف�حيـث�يعـزو�علمـاء�الـنفس�وجـود�العنـف�إsـى�مجموعـة�مـن�Cسـباب�

رة��ـــــي�'نســـــان�حيـــــث�أن�م�`ــــا�أن�ال
ّ

القــــوة�عامـــــل�طبي�ـــــي�مـــــرتبط�(عنـــــف�طبيعـــــة�عدوانيـــــة�متجــــذ

�كـــائن��ـــي�بمع�ــــ��أن�تأكيـــد�الحيـــاة��ــــي�الح
ـــ��الطبي�ـــي��dيمكــــن�أن� �بكــــّلِ
ً
�جوهريـــا

ً
�وجوديـــا

ً
ارتباطـــا

يحصــــل�بــــدون�القــــّوة�وظــــاهرة�تأكيــــد�الحيــــاة�هــــذه�نجــــدها��ــــي�مختلــــف�أشــــكال�التنــــازع�وqنتقــــاء�

�. )4(البيولــــوجي
ن
ً
مــــا

ّ
ولكــــن�'نســــان�كــــائٌن�عاقــــٌل�مختــــار�يختلــــف�عــــن�بــــا�ي�الكائنــــات�بكونــــه�متحك

ئـرة�الطبيعــة�إsــى�أن�يكــبح�جمـاح�العنــف�وذلـك�بإخراجــه�مــن�دا(بغرائـزه�لــذلك�اسـتطاع�'نســان�

دائــرة�العقــل�فلــو�بقــي�'نســان��ــي�دائــرة�الطبيعــة��dيــرى�ســوى�حقيقتــه�ا�طلقــة�الGــ�4ترســمها�لــه�

�والحيــاة�qجتماعيــة��dتطــاق،�
ً
�مســتمّرا

ً
مصــالحه�الفرديــة�وقّوتــه�وحاجاتــه�}صــبحت�حياتــه�عنفــا

بــــذلك�مبــــدأ��غ
ــــ	�أن�العقــــل�البشــــري�يــــدخل�عنصــــر�الحــــوار��ــــي�عEقــــة�الفــــرد�مــــع�¥خــــرين�فينشــــأ

ا�فاوضــــة�والعقــــد�qجتمــــا)ي�ومجموعـــــة�القواعــــد�والــــنظم�وا�ؤسســــات�الGـــــ�4مــــن�شــــأa`ا�تنظـــــيم�

�يª	اجــــع�حيالــــه�العنــــف�الطبي�ــــي�إsــــى�حــــّده�Cدنــــى
ً
فــــالعنف�يمثــــل�. )5(الحيـــاة�qجتماعيــــة�تنظيمــــا
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اســتثناًء��ــي�حيــاة�'نســان�الكــائن�qجتمــا)ي�عنــدما��dتســتجيب�ا�ؤسســة�qجتماعيــة��صــالحه�

�مشــــروعة�لنفســــه،�يقــــول�ايريــــك�فــــروم
ً
إن�العنــــف�والتــــدم
	�يمــــثEن�النــــاتج�«: الGــــ�4يراهــــا�حقوقــــا

الصــــــدمة�الناتجــــــة�عــــــن�خــــــذdن�¥مــــــال�التلقــــــائي�والحتمــــــ�4للشــــــعور�با®حبــــــاط�الــــــذي�ينشــــــأ�عــــــن�

عـــــات�لســـــبٍب�أو�آخـــــر
ّ
��ـــــي�نشـــــوء�العنـــــف�عنـــــد�علمـــــاء�. )6(»والتطل

ً
�رئيســـــيا

ً
و'حبـــــاط�يشـــــكل�ســـــببا

حباط�حالة�مؤ�ة�ت�³ع�الذات�إsى�أبعادها�وإsـى�الخـEص�مـن�الضـغط�الـذي�' (النفس�باعتبار�أن�

�الســلوك�الــدفا)ي�للــذات��ــي�ســع�`ا�وراء�الخــEص�مــن�ضــغط�
ً
يــنجم�ع�`ــا�ويكــون�العــدوان�أحيانــا

�مـــــن�اليـــــأس�القاتـــــل�الـــــذي�يســـــتوsي�ع~ـــــى�'نســـــان�فتســـــلبه�قـــــدرة�. )7()'حبـــــاط
ٌ
و'حبـــــاط�حالـــــة

التفك
	�ا�نطقي�السـليم�وتدفعـه�إsـى�اتخـاذ�مواقـف�غ
ـ	�طبيعيـة��dيمكـن�الـتكّهن�بنتائجهـا�لـذلك�

ر�Cجـواء�ال
ّ
�من�وجود�استقرار�نفµـ�45يـوف

ً
�نابعا

ً
�عقEنيا

ً
طبيعيـة�ا�ناسـبة،��dيشكل�العنف�سلوكا

فــــالعنف�ســــلوك�غريــــزي�هدفــــه�تفريــــغ�الطاقــــة�العدوانيــــة�الكامنــــة�داخــــل�'نســــان�وان�'حبــــاط�

  .)8()سبب�العدوان�وكلما�زاد�'حباط�زادت�حّدة�العدوان

ـــتEل�النظــام�السيا6ــ�45الــذي�يــنظم�العEقــات�السياســية� ـــعنف�ينشــأ�مــن�اخــــ ويــرى�الــبعض�أن�الــ

�العEقــــــة�بــــــ
ن�الحــــــاكم�
ً
وqجتماعيــــــة�وqقتصــــــادية�بــــــ
ن�مختلــــــف�قطاعــــــات�ا�جتمــــــع�وخصوصــــــا

sـى�العنـف�فعندما�تختـّل�التوازنـات�الGـ�4تحـافظ�ع~ـى�اسـتمرارية�النظـام�يلجـأ�الـبعض�إ. وا�حكوم

ويمكـن�تلخـيص�هـذا�Cمـر�. للحفاظ�ع~ـى�مصـالحه�أو�اسـتعادة�حقوقـه�الGـ�4يراهـا�قـد�سـلبت�منـه

افتقــــاد�أجـــــواء�الحريــــة�والقــــدرة�ع~ـــــى�التعب
ــــ	�والحركـــــة،�وســــيطرة�qســـــتبداد�: بعبــــارة�وج
ــــ�ة�و½ـــــي

غيــــــاب�القنــــــوات�(والشـــــمولية،�وتمركــــــز�القــــــّوة�وقمــــــع�التعــــــّدد�الفكــــــري�أو�السيا6ــــــ45،�ولهــــــذا�فــــــإن�

لوسيطة�أو�عدم�فاعلي¾`ا�الGـ�4تقـوم�بتوصـيل�ا�طالـب�وتنظـيم�العEقـات�بـ
ن�الحـاكم�وا�حكـوم�ا

وعــدم�اعªــ	اف�Cنظمــة�الحاكمــة�بمبــدأ�ا�عارضــة�السياســية�وتعقــب�العناصــر�والقــوى�ا�عارضــة�

بكــــل�Cســــاليب�دفعــــت�بعــــض�القــــوى�qجتماعيــــة�والسياســــية�إsــــى�qنخــــراط��ــــي�أعمــــال�العنــــف،�

  .)9()جد�قنوات�للتعب
	�الشر)ي�ينفتح�الباب�أمام�العنففعندما��dتو 

�لقيمهـــا�وحرياÁ`ـــا�وحقوقهـــا�ا�شـــروعة��dيســـعها�إ(ففـــي�
ً
�dأن�عـــالم��dتجـــد�فيـــه�الجماعـــات�مكانـــا

�أخ
ـ	� تجد��ي�قضي¾`ا�الحقيقة�ا�طلقة�و�dتعود�تـؤمن�إÂ�d`ـا�فتنقـاد�إsـى�اسـتعمال�'رهـاب�كحـّلٍ

  .)10()تلوح�فيه�بوارق�Cمل

لقدرة�ع~ى�التعب
ـ	�السـلم�4الحـر�يجـر�الجماعـات�وCفـراد�إsـى�الوقـوع��ـي�حلقـة�متسلسـلة�فغياب�ا

ويحـاول�الـبعض�أن�يرمـي�. من�أعمال�العنف�قد��dتنت�4Äبسهولة�وتزيـد�مـن�الوضـع�القـائم�سـوءً 

معظــــم�اللــــوم��ــــي�نشــــوء�العنــــف�إsــــى�Cنظمــــة�السياســــية�ا�ســــتبدة�الGــــ�4تمــــارس�الحكــــم�بــــالعنف�

�لشراســـــته�وتـــــأث
	ه�الواضـــــح�والعميـــــق�يشـــــكل�(،�ذلـــــك�أن�والقمـــــع�و'رهـــــاب
ً
إرهـــــاب�الدولـــــة�نظـــــرا

الســـبب�الرئيµـــ�45لنشـــوء�العنـــف�عنـــد�Cفـــراد�وبالتـــاsي�لنشـــوء�إرهـــاب�الضـــعفاء،�إذ�طا�ـــا�هنـــاك�

حكومات�قادرة�ع~ى�التفّرغ��مارسة�'رهاب�فإن�'رهاب�ا�ضـاد�يبقـى�الـّرد�الوحيـد�وا�مكـن�مـن�

  .)11()قبل�ضحاياها



 3

ولكـن�رّد�الضـعفاء�هـو��ــي�الغالـب�رّد�فعـل�غ
ــ	�مـدروس�منبثـق�مـن�حالــة�اليـأس�والشـعور�بــالعجز�

اجــه�تلــك�Cنظمــة�الشــمولية،�والحــال�وافتقــاد�القــدرة�ع~ــى�ممارســة�أي�تكتيــك�آخــر�يمكــن�أن�يو 

النظــــــام�(أن�العنــــــف�غ
ــــــ	�قــــــادر�ع~ــــــى�شــــــّل�تلــــــك�¥لــــــة�القمعيــــــة�إن�لــــــم�يــــــزد��ــــــي�ضــــــراوÁ`ا،�ففــــــي�

�عــن�النمــو�والتــأث
	�الفّعــال�وبــذلك�بمقــدار�مــا�تســتطيع�
ً
التوتاليتــاري�يبــدو�إرهــاب�الضــعفاء�عــاجزا

  .)12()قوى�القمع�أن�تق�45Êع~ى�كّل�مقاومة�أو�معارضة

�ع~ـــى�إحصـــاء�الـــدdئل�الGـــ�4تشـــ
	�إsـــى�أســـباب�نشـــوء�العنـــف�حيـــث�
ً
�قياســـيا

ً
ويضـــع�الـــبعض�مؤشـــرا

�لوجود�مؤسسـات�سياسـية�ينخفض��ي�النظم�الديمقراطية�نظر (ترتفع��ي�النظم�qستبدادية�و
ً
ا

  .)13()وسيطة�تنظم�العEقة�ب
ن�الحاكم�وا�حكوم�وتضبط�الصراع�qجتما)ي

طــّرف�و'يمــان�ا�طلــق�بمــا�يحملــه�مــن�معتقــدات�والســبب�¥خــر�الــذي�يــدعو�نحــو�العنــف�هــو�الت

اتجـــاه�عق~ـــي�يجعـــل�الفـــرد�يـــؤمن�بـــأّن�أفكـــاره�واعتقاداتـــه�½ـــي�(والتعّصـــب�Cعمـــ��لهـــا،�فـــالتطّرف�

. )14()الصـــحيحة�ومـــن�ثـــم�يتشـــّدد��ـــي�الحكـــم�ع~ـــى�¥خـــرين�إمـــا�بإتباعهـــا�أو�الحكـــم�عل�`ـــا�بـــالكفر

ومشـــــكلة�التطـــــّرف��dتقـــــف�إsـــــى�هـــــذا�الحـــــد�بـــــل�تتصـــــاعد�إsـــــى�مســـــتوى�اســـــتخدام�العنـــــف�®جبـــــار�

التطـــّرف��ـــي�رأي�يلحقـــه�تعصـــب�لهـــذا�الـــرأي�وعنـــدها�(¥خـــرين�ع~ـــى�الخضـــوع�ا�طلـــق�لـــذلك�فـــإن�

�ما�يستخدم�العنف�كوسيلة�لتحقيق�أهدافهيتحّول�التطرف�والتعص
ً
  .)15()ب�إsى�سلوك�غالبا

بنيــة�ع~ــى�التفك
ــ	�وعنــدما�يصــبح�التطــّرف�الثقافــة�الغالبــة��ــي�ا�جتمــع�وتفتقــد�حالــة�الوســطية�ا�

ا�وضـــو)ي�وqعتـــدال�النفµـــ�45والعقEنـــي�يصـــبح�ا�جتمـــع�ع~ـــى�حافـــة�الســـقوط��ـــي�هاويـــة�العنـــف�

و'رهــاب،�ومــا�أكÌــ	�ا�جتمعـــات�الGــ�4انخرطــت��ـــي�أعمــال�عنــف�داميــة�ومـــدمرة�جــّرت�إsــى�حـــروب�

�للتطــــّرف�الفكــــري�والحزبــــي�والطــــائفي�والقــــومي
ً
ســــ�ى�إsــــى�فــــالتطّرف�ي. أهليــــة�وربمــــا�عا�يــــة�نتيجــــة

إلغــاء�¥خــرين�ومركزيــة�qتجــاه�الواحــد�والحــزب�الواحــد�وســيطرته�ا�طلقــة،�وهــذا�مــا�يث
ــ	�ويجــر�

qتجـاه�نحـو�ا�ركزيـة�قـد�يزيـد�مـن�حـّدة�الصـراعات�بـ
ن�الجماعـات�(إsى�ا�واجهة�با�ثل�حيـث�أن�

�للصراع
ً
  .)16()ا�ختلفة�إذ�تصبح�السلطة�محورا

والتنــاقض�ا�لمــوس�الـــذي�نشــهده��ــي�ظـــاهرة�التطــّرف�هــو�ذلـــك�التحــّول�ا�ضــاد�الـــذي�يطــرأ�ع~ـــى�

أقÎــ���5الفـرد�ا�تطــّرف�ففــي�يـوم�كــان�ينتمــ�4إsــى�أقÎـ��5اليســار�وإذا�بــه�يتغّ
ــ	�بسـرعة�فجائيــة�نحــو 

اليم
ن�ونفس�هذا�التغ
	�ا�فاÑئ�هو�نوع�من�التحّول�العنيف�الذي�يصاحب�الشـخص�ا�تطـّرف�

  .كسلوك�متماثل�يمكن�أن�يتحقق��ي�مصاديق�متنوعة

ــف�
ّ
ومــن�الناحيــة�qجتماعيــة�فــإن�التغي
ــ	ات�الجذريــة�الGــ�4تجتــاح�ا�جتمعــات�بســرعة�كب
ــ	ة�تخل

�تتم
ً
�عميقـا

ً
�ثقافيــا

ً
فـا

ّ
ثـل��ــي�عـدم�اسـتيعاب�التغ
ــ	ات�ا�تEحقـة�والتـأقلم�معهــا،�وراءهـا�فجـوة�وتخل

و�dشـــــّك�فـــــإّن�عـــــدم�اســـــتطاعة�ا�جتمعـــــات�البشـــــرية�إدراك�التحـــــّوdت�وqنســـــحاق�تحـــــت�وطـــــأة�

  .ا�تجّددات�تدفع�نحو�العنف�كمؤشر�ع~ى�رفض�الواقع�الجديد

لهـا�آرنولـد�تـوين[�4
ّ
إsـى�انعـدام�(ترجـع�ومن�هنا�فإن�ظاهرة�العنـف��ـي�ا�جتمعـات�الحديثـة�كمـا�يحل

�ذا�طبيعـة��dشخصـية�
ً
�اجتماعيـا

ً
الذاتية�وانسـحاق�الفـرد��ـي�آليـة�الحيـاة�ا�يكانيكيـة�وأن�تنظيمـا
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لذلك�تكÌ	�الحركـات�الراديكاليـة�ذات�الطـابع�العنيـف��ـي�. )17()يناقض�جوهر�الطبيعة�'نسانية

  .ا�جتمعات�ال�4Gلم�تستوعب�التغي
	ات�الحضارية�الكب
	ة�ال�4Gتواجهها

ويمكـــن�أن�نســـتخلص�مـــن�مجموعـــة�هـــذه�الـــدوافع�نحـــو�العنـــف�نتيجـــة�أساســـية�و½ـــي�أن�العنـــف�

والجماعـــة�ف�`ـــا�مواجهـــة�Cمـــر��حالـــة�اســـتثنائية�تنشـــأ�مـــن�ظـــروف�غ
ـــ	�طبيعيـــة��dيســـتطيع�الفـــرد

�أو�العجــــــز�أو�اليــــــأس�أو�
ً
با}ســــــلوب�Cفضــــــل�إمــــــا�بســــــبب�qنفجــــــار�ع~ــــــى�القمــــــع�الســــــلطوي�أحيانــــــا

  .'حباط�أو�عدم�القدرة�ع~ى�استيعاب�التغ
	ات�والتكيف�معها��ي�أحاي
ن�أخرى 

 مشروعية�العنف

و�شـــــرعية�اســـــتخدام�إن�أهـــــم�'شـــــكاليات�الGـــــ�4تـــــرد�ع~ـــــى�أســـــلوب�العنـــــف��ـــــي�عمليـــــة�التغي
ـــــ	�هـــــ

ك��ـــي�اســـتخدام�العنـــف�واعتÔـــ	ه�غ
ـــ	�قـــانوني،�فـــالعنف�عنـــده�هـــو�
ّ

العنـــف،�إذ�أن�هنـــاك�مـــن�شـــك

qســــــتعمال�غ
ــــــ	�القــــــانوني�لوســــــائل�القســــــر�ا�ــــــادي�والبــــــدني�ابتغــــــاء�تحقيــــــق�غايــــــة�شخصــــــية�أو�(

�)18()جماعيــــة
ً
qســــتخدام�غ
ــــ	�ا�شــــروع�للقــــوى�ا�اّديــــة�بأســــاليب�متعــــددة�®لحــــاق�(،�وهــــو�أيضــــا

ل��ـــي�حريـــات�
ّ

Cذى�بـــاÕخرين�و'ضـــرار�با�متلكـــات�وتتضـــّمن�معـــاني�qغتصـــاب�والعقـــاب�والتـــدخ

 .)19()¥خرين

ويفهــــم�مــــن�هــــذا�الكــــEم�هــــو�شــــرعية�العنــــف�عنــــدما�تســــتخدمه�الســــلطة�وعــــدم�شــــرعيته�عنــــدما�

و�dشــّك�فــإن�التمي
ــ��بــ
ن�عنــف�الســلطة�وعنــف�الجانــب�¥خــر�ينطــوي�ع~ــى�. تســتخدمه�ا�عارضــة

واضــــحة�فــــالعنف�هــــو�واحــــد�ســــواء�كــــان�يرتكــــز�ع~ــــى�مÔــــ	رات�قانونيــــة�فرضــــ¾`ا�الســــلطة�مغالطــــة�

'رهــــاب�أصــــبح�وســـــيلة�(الحاكمــــة�بــــالقوة،�أو�يرتكــــز�ع~ــــى�مÔــــ	رات�عقائديــــة�أو�آيديولوجيــــة،�}ن�

�
ً
�أخEقيـــا

ً
م�وا�وّجـــه�ضـــّد�العـــدو�CيـــديولوÑي�باعتبـــاره�مجرمـــا

َّ
مرتبطـــة�بـــالعنف�CيـــديولوÑي�ا�ـــنظ

�وأيــ
ً
�وتاريخيـا

ً
،�وبالتـاsي�فلــيس�هنـاك�مجــال�dعتبــار�نـوع
ن�مــن�'رهـاب�متمــايزين�جوهريــا

ً
ديولوجيا

ي�الســـــلطة�والثـــــاني�بعـــــده،�إنـــــه��ـــــي�كلتـــــا�الحـــــالت
ن�إرهـــــاب�واحـــــد�مهمـــــا�اختلفـــــت�
ّ
sواحـــــد�قبـــــل�تـــــو

  .)C()20ساليب�وCجهزة�ال�4Gتنفذه

ومهمـــا�حـــاول�دعـــاة�العنـــف�أن�يضـــفوا�ع~ـــى�حـــرك¾`م�الشـــرعية�والقانونيـــة�يبقـــى�أســـلوب�العنـــف�

،�ذلـــك�أن�
ً
�وفطريــا

ً
�وأخEقيـــا

ً
��dيســـتند�ع~ــى�أســس�مقبولـــة�مــن�كـــل�الجهــات�شــرعيا

ً
Eعمــ�

ً
جوهريــا

ن�أي�أنـه��dيقيـد�بقواعـد�ثابتـة�متفـق�(
ّ
'رهاب�يستمّد�قوته�ويكتسب�فعاليته�من�كونـه�غ
ـ	�مقـ³

معªــ	ف�Â`ــا�ومــن�هنــا�فانــه�مخيــف�ومرعــب،�إن�القواعــد�والقــوان
ن�الGــ�4يتقّيــد�Â`ــا�'رهــاب�عل�`ــا�و 

  .)21()½ي�كل�ما�يخدم�القضية�ال�4Gيناضل�من�أجلها

اســتناد�الـــبعض��ــي�اســـتخدام�العنــف�بمواجهـــة�عنــف�Cقويـــاء��dيمكــن�أن�يضـــفي�الشـــرعية�إن�

�وبـــذلك�يفقـــد�كـــّل�تÔ	يراتـــه�
ً
ع~ـــى�أســـلوب�العنـــف�}ن�العنـــف�ا�ضـــاد�قـــد�يكـــون�أقـــوى�وأكÌـــ	�دمـــارا

  .الدعائية�ال�4Gيعتمد�عل�`ا

هــو�'شــكال��وع~ـى�صــعيد�مصــادر�الشــرع�'ســEمي�فــإّن�ا�ــنهج�الك~ــي�الــذي�تصــوغه�هــذه�ا�صــادر 

ففـــي�القـــرآن�الكـــريم�هنـــاك�الكث
ـــ	�مـــن�¥يـــات�القرآنيـــة�الGـــ�4تثبـــت�. �ـــي�عمليـــة�اســـتخدام�العنـــف
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وإذا�خـــــاطØ`م�الجـــــاهلون�قـــــالوا�.. وعبـــــاد�الـــــرحمن: ( أرجحيـــــة�الســـــEم�والســـــلم�وتـــــرك�العنـــــف�مثـــــل

ه�وsــي�ادفـع�بــال�4G½ــي�أحســن�فـإذا�الــذي�بينــك�وبينـه�عــداوة�كأنــ) ( 72-63: ســورة�الفرقــان) (سـEما

يــــا�أÚ`ــــا�الــــذين�آمنــــوا�ادخلــــوا��ــــي�الســــلم�كافــــة�و�dتتبعــــوا�خطــــوات�) ( 34:ســــورة�فصــــلت) (حمــــيم

ــل�ع~ــى�) ( 208: ســورة�البقــرة) (الشــيطان�إنــه�لكــم�عــدو�مبــ
ن
ّ
وإْن�جنحــوا�للســلم�فــاجنح�لهــا�وتوك

�غليظ�القلـب�dن) ( 61: سورة�Cنفال) (هللا
ً
فضـوا�مـن�فبما�رحمة�من�ِهللا�ِلْنَت�لهم�ولو�كنت�فظا

�عــ�`م�واســتغفر�لهــم
ُ

ســورة�) (وإن�تعفــوا�أقــرب�للتقــوى ) ( 159: ســورة�آل�عمــران) (حولــك�فــاعف

'سـEم�يـدعو�(،�با®ضافة�إsى�كث
	�من�¥يات�ال�4Gوردت��ي�هـذا�البـاب،�لـذلك�فـان�)237: البقرة

انوي�إsــى�الســـEم�ويعتÔـــ	�الســـلم�هــو�Cصـــل؛�والحـــرب�½ـــي�qضــطرار،�وإن�الجهـــاد�والحـــرب�حكـــٌم�ثـــ

  .)22()اضطراري�وإن�السلم�هو�الحكم�Cّوsي

وقــد�حـــاول�الـــبعض�qســـتدdل�بآيـــات�مـــن�القــرآن�الكـــريم�®ثبـــات�شـــرعية�العنـــف�كآيـــات�الجهـــاد�

تــال�ورّد�العــدوان،�والحــال�إن�الجهــاد��ــي�ســبيل�هللا��dيع�ــ�4العنــف�با®ضــافة�إsــى�أن�تطبيــق�والق

حكــــــم�الجهــــــاد�والقتــــــال��ــــــي�ســــــبيل�هللا�يخضــــــع�إsــــــى�شــــــروط�وقيــــــود�كث
ــــــ	ة�ذكرÁ`ــــــا�أبــــــواب�الفقــــــه�

فـــــان�اع�ªلــــوكم�والقـــــوا�إلــــيكم�الســـــلم�فمــــا�جعـــــل�هللا�لكــــم�علـــــ�`م�( أولهــــا�اتبـــــاع�الســــلم�. ا�وّســــعة

Eمـــن�آيـــات�القتـــال�وردت��ـــي�مـــوارد�خاصـــة��ـــي�حـــروب�الرســـول�) 90: رة�النســـاءســـو ) (ســـبي�	ـــ
وكث

ُ◌ِذَن�للـــذين�يقـــاتلون�بـــأa`م�ظلمـــوا�وأن�( مـــع�ا�شـــرك
ن�بعـــد�أن�أِذَن�هللا�تعـــاsى�لـــه�بالقتـــال�) ص(
ُ
أ

لــذلك��dيمكــن�Cخــذ�Â`ــا�كــدليل�ع~ــى�جــواز�العنــف�) 38: ســورة�Cنبيــاء) (هللا�ع~ــى�نصــرهم�لقــدير

وع~ــى�فــرض�التســليم�. ا�ــوارد�الGــ�4يــتم�ف�`ــا�التعــّرض�لــدماء�النــاس�وأمــوالهم�وأعراضــهم}a`ــا�مــن�

بـــدdل¾`ا�فـــان�'شـــكال�يبقـــى��ـــي�كـــون�هـــذا�ا�صـــداق�هـــو�مـــن�ا�صـــاديق�الGـــ�4ينطبـــق�عليـــه�مفهـــوم�

�
ً
¥ية�القرآنية�كما�ذكر�التاريخ�ذلك��ي�قضـية�الخـوارج�الـذين�رفعـوا�شـعار��dحكـم�إ�à�dتمّسـكا

ـــل�إsـــى�مضـــامي�`ا�وأعماقهـــا�لـــذلك�نـــرى�أن�بظـــواه
ُّ
'ســـEم�يجعـــل�(ر�بعـــض�¥يـــات�مـــن�دون�التوغ

�أخــــرى،�وإنمــــا�
ً
�والــــدفا)ي�أحيانــــا

ً
�مــــع�أنــــه�أوجــــب�الجهــــاد�qبتــــدائي�أحيانــــا

ً
�وشــــروطا

ً
للحــــرب�قيــــودا

جعـــل�هـــذه�الشـــروط�والقيـــود�الكث
ـــ	ة�حGـــ���dتكـــون�الحـــرب�إ�dبقـــدر�الضـــرورة�الشـــديدة،�ثـــم�إذا�

  .)23()ب�يعفو�'سEم�ويغفر�ويطلق�سراح�ا�جرم
ن�مهما�وجد�إsى�ذلك�سبيEان¾`ت�الحر 

 Cــــــ�4تتعـــــــرض�ف�`ــــــا�Gة�ال	ـــــــ
نفـــــــس�وCمـــــــوال�أضــــــف�إsـــــــى�ذلــــــك�أن�العنـــــــف�يعــــــد�مـــــــن�Cمــــــور�الخط

وCعـــراض�لخطـــر�qن¾`ـــاك�وqســـتباحة،�ففـــي�¥يـــة�القرآنيـــة�الGـــ�4½ـــي��ـــي�مقـــام�تشـــريع�القصـــاص�

فمــن�اعتـدى�علــيكم�فاعتــدوا�عليـه�بمثــل�مــا�اعتــدى�: ( والـرد�با�ثــل�أمــر�تعـاsى�بــالتقوى�وqحتيــاط

ســــتعمال�العنــــف�أمــــر�}ّن�ا) 194: ســــورة�البقــــرة) (علــــيكم�واتقــــوا�هللا�واعلمــــوا�أن�هللا�مــــع�ا�تقــــ
ن

خط
ـــــ	�حGـــــ���ـــــي�ا�ـــــوارد�الGـــــ�4يمتلـــــك�ف�`ـــــا�الفـــــرد�حـــــق�رّد�العنـــــف�إذ�أنـــــه�قـــــد�يـــــؤدي�إsـــــى�الطغيـــــان�

�بغ
ـــ	�نفـــس�أو�فســـاد��ـــي�Cرض�: ( والتجــاوز�الـــذي��dيمكـــن�لجمـــه،�وقـــد�قـــال�تعـــاsى
ً
َمـــْن�قتـــل�نفســـا

 
ً
  ).32: سورة�ا�ائدة) (فكأنما�قتل�الناس�جميعا

 أصالة�الEعنف
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الســلم�هــو�Cصــل�الــذي�يجــب�أن�ُيعمــل�بــه�والعنــف�هــو�اســتثناء�يحتــاج�فعلــه�إsــى�إن�الEعنــف�و 

�ـي�ذاÁ`ـا�قبيحـة��ـا�ف�`ـا�مـن�قتـل�النفـوس�(إقامة�الـدليل،�ومـن�هنـا�فقـد�ذّم�'سـEم�الحـرب�}a`ـا�

�لــذلك
ً
تــب�علــيكم�القتــال�وهــو�كــره�لكــم�وعµــ��5: ( والتخريــب�والتــدم
	�وقــد�قــال�ســبحانه�مؤيــدا

ُ
ك

 
ً
�وهـو�شـّر�لكـم�وهللا�يعلـم�وأنـتم��dتعلمـون��أن�تكرهوا�شيئا

ً
) وهو�خ
	�لكم�وع��5µأن�تحبوا�شـيئا

��ـــا�قـــال�ســـبحانه�
ً
فـــالحرب�). كـــره�لكـــم(،�فـــإن�الظـــاهر�مـــن�هـــذه�¥يـــة�أن�القتـــال�لـــو�كـــان�طبيعيـــا

 
ً
�طبيعيــا

ً
ولــذا�نجــد�. ظـاهرة�اجتماعيــة�تمل�`ــا�الغرائــز�الفاسـدة��ــي�العديــد�مــن�Cحيــان�وليسـت�أمــرا

�عــن�الــنفس�وكــان�) ص( رســول�هللا
ً
�d) ص(لــم�يقــدم�ع~ــى�حــرب�واحــدة�وإنمــا�كــان�يحــارب�دفاعــا

�بعــد�فقــدان�الخيــارات�الGــ�4كانــت�عبــارة�عــن�Cمــور�التاليــة
ّ
dإ�

ً
: يلåــئ�إsــى�الحــرب�الدفاعيــة�أيضــا

.. 'ســـــــEم�فــــــإذا�أســـــــلم�الطـــــــرف�حقــــــن�مالـــــــه�ودمـــــــه.. العهـــــــد�أو�معاهـــــــدة�عــــــدم�qعتـــــــداء.. الحيــــــاد

 .)24()الجزية

½ي�أفضل�مبـ
ن�لدdلـة�¥يـات�القرآنيـة،�فقـد�كانـت�حركـة�الرسـول�Cعظـم�) ص(وس
	ة�الرسول�

عـــن�قاتــل�عمـــه�) ص(ا�رســول�هللا�التغي
	يــة�مبنيـــة�ع~ــى�أســـاس�الســلم�والEعنـــف،�فقــد�عفـــ) ص(

وح�45æوعفا�عن�قادة�ا�شرك
ن��ي�فتح�مكة�با®ضافة�إsى�كث
	�من�ا�واقف�العظيمة�الGـ�4عÔّـ	ت�

يقــول�الـدكتور�محمــد�حميــد�هللا�. عـن�ا�كنــون�السـامي�والســلم�4الـذي�يحملــه��ـي�رســالته�الكونيـة

يون�ميـل�مربـع�ممـا�يعـادل�كـل�مع�أنه�استوsى�ع~ى�أكÌ	�من�مل) ص(إن�محمد�«): محمد(�ي�كتابه�

أوروبـــا�باســــتثناء�روســــيا�ومــــع�أنــــه�كــــان�يســــكن�هــــذه�ا�نطقــــة�مEيــــ
ن�مــــن�البشــــر�لــــم�ُيقتــــل��ــــي�كــــّل�

،�ويضــيف
ً
��ــي�: حروبـه�مـن�ا�ســلم
ن�إ�dمائـة�وخمســون�مسـلما

ً
�واحـدا

ً
Eإن�هـذا�العــدد�يعـادل�قتــي

 
ً
  .)25(»كل�شهر�تقريبا

وأقوالــــه�الشــــريفة�يمكــــن�أن�ترفــــدنا�بــــالكث
	�مــــن�الــــرؤى�الGــــ�4توّضــــح�لنــــا�) ص(إن�ســــ
	ة�الرســــول�

ومـن�«: �ـي�حـديث�ا�نـا½ي�قـال) ص(الطريق��ي�مسألة�شرعية�العنف�وعدم�شرعيته،�فعن�الن[ـ�4

�حGـ��يـدخل�جهـنم�إ�dلطم�خّد�
ً
dامرئ�مسلم�أو�وجهه�بـّدد�هللا�عظامـه�يـوم�القيامـة�وُحشـر�مغلـو

وإيـــــاك�والتســـــّرع�إsـــــى�«: عهـــــد�إليـــــهقـــــال�فيمـــــا�) ص(أن�رســـــول�هللا�) ع(وعـــــن�ع~ـــــي�. )26(»أن�يتـــــوب

هـا�فإنـه�لـيس�أعظـم�مـن�ذلـك�تبعـة
ّ
 ) ص(،�وقـال�»سفك�الدماء�لغ
	�حل

ً
�مـن�«: أيضـا

ً
Eَمـْن�قتـل�رجـ

 
ً
و�ـي�حـديث�قـال�ع~ـي�. »أهل�الذّمة�حّرم�هللا�عليه�الجنة�ال�4Gتوجـد�ريحهـا�مسـ
	ة�اث�ـ�4عشـر�عامـا

ؤوكم�فــإنكم�بحمــد�هللا�ع~ــى�حّجــة��dتقــاتلوهم�حGــ��يبــد«: لعســكره�قبــل�لقــاء�العــدو�بصــف
ن) ع(

  .)27(»وترككم�إياهم�ح��Gيبدؤوكم�حجة�أخرى�لكم�عل�`م

الرفق�لم�يوضع�ع~ـى�éـ45ء�إ�dزانـه�و��dإّن «: �ي�مدح�السلم�والرفق�وذّم�العنف) ص(ومن�أقواله�

.. إن�هللا�ليـبغض�ا�ـؤمن�الضـعيف�الـذي��dرفـق�لـه.. الرفق�رأس�الحكمة.. ُنزع�من�45éء�إ�dشانه

: يــــا�ع~ــــي�صــــفات�ا�ــــؤمن«): ص(،�ويقــــول�)28(»إن�الســــEم�اســــم�مــــن�أســــماء�هللا�فافشــــوه�بيــــنكم

 
ً
،�أذلهـــم�نفســـا

ً
�حلمـــه،�جميـــل�ا�نازعـــة،�أوســـع�النـــاس�صـــدرا

ً
وأصـــلد�.. �dيـــؤذي�مـــن�يؤذيـــه.. عظيمـــا

�ع~ـــى�مـــن�أســـاء�عليـــه.. مـــن�الصـــلد
ً
�إذا�جهـــل�عليـــه�صـــبورا

ً
… لـــّ
ن�الجانـــب�طويـــل�الصـــمت،�حليمـــا
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�ذا�ق
ً
�رفيقا

ً
يعطـف�ع~ـى�.. لسـانه��dيغـرق��ـي�بغضـه.. إذا�قدر�عفا.. وة��ي�ل
ن�وعزمه��ي�يق
نحليما

  .)29(»..أخيه�بزلته

رأس�الجهـل�الخـرق،�لـيكن�شـيمتك�«: عنـف�وذم�العنـف�ي�مـدح�الE ) ع(ومن�أقوال�أم
	�ا�ؤمن
ن�

نفسـه�أصــلب�.. الرفـق�فمـن�كÌـ	�خرقـه�قـّل�عقلــه،�يـا�هّمـام�ا�ـؤمن�هـو�ســهل�الخليقـة�لـّ
ن�العريكـة

  .)30(»..وصول��ي�غ
	�عنف.. �dجشع�و�dهلع�و�dعنف�و�dصلف.. من�الصلد

ويقول�ا�رجع�الـدي��4'مـام�الشـ
	ازي��ـي�كEمـه�ا�فّصـل�حـول�السـEم��ـي�'سـEم�وم�`ـاج�الحركـة�

�و�ــي�كــل�موقــع�«: 'سـEمية��ــي�عمليــة�التغي
ــ	
ً
Eوفعــ�

ً
dم�قــوEالواجــب�أن�يكــون�شــعار�الحركــة�الســ

  .)31(»سومع�كل�النا

 العنف�يضّر�باdسª	اتيجية

وتÔــ	ز�هنـــا�إشـــكالية�أخـــرى�حـــول�العنـــف�وهـــو�الجماعـــة�الGـــ�4تّتخـــذ�مـــن�العنـــف�وســـيلة��ـــي�عمليـــة�

ل�
ّ
�من�طبقات�ا�جتمع،�وبما�أن�العنف�قد�يـؤدي�إsـى�التغي
	��dتمث

ً
إ�dمجموعة�أفرادها�أو�قسما

دمــار�ا�متلكــات�وقتــل�Cنفــس�إضــافة�إsــى�العنــف�ا�ضــاد�الــذي�يمكــن�أن�تــرّد�بــه�الســلطات�ع~ــى�

ك�بشـــرعية�العنـــف�وبالتـــاsي�
ّ

عنـــف�الجماعـــات،�فـــان�'ضـــرار�بطبقـــات�وفئـــات�مـــن�Cمـــة�قـــد�يشـــك

خدمه،�فالجماعة�ال�4GتعتÔ	�نفسها�ضـم
	�Cمـة�وممثلـة�الشـعب�تفقـد�شرعية�الجماعة�ال�4Gتست

�dيحــــّل�دم�امــــرئ�و�dمالــــه�إ�d«): ص(شــــرعي¾`ا�عنــــدما�تضــــّر�بمصــــالحه�وحقوقـــــه،�فعــــن�الرســــول�

�لهـــا��ـــي�)32(»بطيبـــة�نفســـه
ً
�مشـــروعا

ً
،�وع~ـــى�فـــرض�أن�الجماعـــة�تســـتخدم�العنـــف�باعتبـــاره�حقـــا

الـــدفاع�عـــن�مصـــالحها�فـــإن�العنـــف�قـــد�يحّقـــق�لهـــا�مصـــالحها�ع~ـــى�Cمـــد�القصـــ
	�ولكنـــه�قـــد�يضـــر�

�ع~ــــى�ا�ــــدى�البعيــــد،�و�ــــي�هــــذا�الّصــــدد�يقــــول�'مــــام�
ً
�كب
ــــ	ا

ً
بمصــــالحها�ومصــــالح�¥خــــرين�إضــــرارا

�dيجـــوز�التعّســـف��ـــي�اســـتعمال�الحـــق�إذا�كـــان�التعّســـف�يصـــل�إsـــى�الضـــرر�الكث
ـــ	��ـــي�«: لشــ
	ازي ا

	
 .)33(»حق�نفسه�ومطلق�الضرر��ي�حق�الغ

ك��ـــي�أخEقيــة�هـــذا�Cســلوب�خاصـــة�وقــد�حـــاول�ا
ّ

لــبعض�أن�يشـــكك��ــي�آليـــة�العنــف�عنـــدما�شــك

�إنســانية�
ً
Eقيـة�ومــثEــا�مبــادئ�أخ`Áيـة�تحمــل��ـي�طيا	
وأن�بعـض�دعــاة�العنـف�يحملــون�رســالة�تغي

ترفـع�لــواء�الخ
ــ	�وCخــEق،�وهــذا�هــو�الــذي�جعــل�الــبعض�يعتقــد�بوجــود�تنــاقض�واضــح�بــ
ن�آليــة�

ـــــي�مصــــداقي¾`ا�العنــــف�وأهــــداف�الجماعــــات�الGــــ ك�فــ
ّ

�4تعمــــل�Â`ــــذه�¥ليــــة�وتــــدعو�لهــــا،�ممــــا�يشــــك

  .وبـــالتاsي��ي�شرعـــية�هذه�¥لية

فالجماعـــة�أو�الحركـــة�الGـــÁ�4`ـــدف�التغي
ـــ	�تفقـــد�شـــرعي¾`ا�عنـــدما�تســـتخدم�نفـــس�Cســـلوب�الـــذي�

�Eــي�أن�التÔ	يـر�Cخ(تسـتخدمه�السـلطة��ـي�طغياa`ــا�مهمـا�كـان�التÔ	يــر�Cخ�Eـي�الـذي�تدعيــه،�ذلـك�

�يع�ـــ�4أن�نجعـــل�مـــن�
ً
�شـــرعيا

ً
Eنبـــي�	ـــ
لëرهـــاب�باdســـتناد�إsـــى�الغايـــة�أو�الهـــدف�مهمـــا�كـــان�هـــذا�Cخ

�للتغي
ـــــ	ات�الaE`ائيـــــة�
ً
�Õيديولوجيـــــة�معينـــــة،�أي�عـــــذرا

ً
dق�مجـــــرد�مجاملـــــة�ل�³اعاتنـــــا�أو�قبـــــوEخـــــC

  .)34()وا�تناقضة��ي�نشاط�مجموعة�بشرية�أو�طبقة�أو�حزب�أو�دولة
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�dــى�محـور�أسا6ــ�45وهــو�أن�العنــف�sيرجــع�إ�
ً
�وأخEقيــا

ً
�وعرفيـا

ً
إن�التشـكيك�بشــرعية�العنــف�دينيــا

الحمـــــراء�الشـــــرعية��يتحـــــّدد�بحـــــدود�و�dيقـــــف�إsـــــى�مســـــتوى�معـــــ
ن�بـــــل�قـــــد�يتجـــــاوز�كـــــل�الخطـــــوط

�إذا�بـــدأ�التصـــعيد�ا�تفّجـــر�مـــع�ســـلطات�
ً
وCخEقيـــة�والقانونيـــة�الGـــ�4رســـمها�القـــائمون�بـــه�خاصـــة

وعنــــدما�يتجــــاوز�العنــــف�تلــــك�الحــــدود�ويقــــع��ــــي�دّوامــــات�مــــن�الــــدم�ا�تبـــــادل�. قائمــــة�ع~ــــى�القمــــع

  .اجلها�وا�تصاعد�تفقد�الجماعة�مÔ	راÁ`ا�الشرعية�وCخEقية�والشعبية�ال�4Gيناضل�من

ومــن�كــّل�هــذا�نســتنتج�الحقيقــة�Cساســية�الGــ�4أفرزهــا�تــاريخ�العنــف�و½ــي�أن�العنــف��ــي�جــوهره�

�
ً
متصــــاعد�بقــــّوة�وســــرعة�ودمويــــة�بحيــــث�يتجــــاوز�Cعــــراف�الدينيــــة�والقانونيــــة�وCخEقيــــة�أحيانــــا

  .ويصعب�السيطرة�عليه�مما�يبطل�هدفية�العمل�ومشروعّية�الحركة
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