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حماولة لفهم عنف اجلماعات
فاطمة بنت نا�صر

ويتفجر يوم ًيا كقنبلة موقوتة يف �شتى بقاع الأر�ض� ،أ�صبح مو�ضوعاً مثرياً للت�سا�ؤل والعجب على حد �سواء .فهذه
� ّإن العنف الذي ي�شهده العامل
ّ
الأخبار اليومية التي ال تخلو من الدماء �أ�صبحت م�شهدا معتاداً ،بل لو تخ ّيل كل منكم �أن ن�شرة الأخبار لهذا اليوم �ستكون خالية من العنف
وم�شاهد الدمار ،الرتاب من الأمر .والعنف كما نعلم ظاهرة قدمية بقدم الب�شرية نف�سها ،بل �إن �أول ق�ص�ص العنف التي عرفناها كانت قتل
ابن �آدم قابيل لأخيه هابيل� ،إال � ّأن ثورة االت�صاالت جعلت من العنف وجبة يومية مللناها لكرثة تكرارها .ومن عجائب هذا الزمان ،ات�ساع رقعة
العنف ومتددها ،لي�س التمدد اجلغرايف فح�سب ،و�إمنا متددها الأيديولوجي ،وا�ستقطابها لعدد كبري من النا�س .لي�صبح العنف اجلماعي ظاهرة
بد�أت تطغى �أخبارها على العنف الفردي ،و�أ�صبحت تفتك بعدد كبري من النا�س يومياً.
وما زلنا نت�ساءل :ما هي مكونات هذه
الوجبة العنيفة ،وما الذي دفع بالبع�ض
�أن يعدها يومياً دون كلل �أوتعب .فالبد
م���ن وج�����ود �أ����س���ب���اب ع��م��ي��ق��ة وحم���فّ���زات
كثرية جتذب النّا�س ملمار�سة العنف بهذا
ال�شكل الفج.
فمن �أين يبد�أ م�شوار فهم العنف؟
ي��ح��اول الأ���س��ت��اذ زك��ي امل��ي�لاد الإج��اب��ة
ع�ب�ر م��ق��ال��ت��ه (ك���ي���ف ي��ظ��ه��ر ال��ع��ن��ف يف
���س��ل��وك اجل��م��اع��ات) يف جم��ل��ة الت�سامح
فيبد�أ بو�صف طبيعة العنف ،فيقول � ّإن
ال��ع��ن��ف ظ��اه��رة ق��دمي��ة وم��رك��ب��ة وبالغة
التعقيد ،و� ّأن ن�ش�أته قدمية ومتجذرة،
وهو غري خمت�ص بزمان حمدد �أو ع�صر
معني ،وال يحتكره دي��ن �أو عقيدة دون
�أخ����رى ،فجميعها ع��ا���ص��رت �أو مار�ست
العنف ب�شكل �أو ب�آخر  .كما لي�س للعنف
هوية حم��ددة وثقافة خمت�صة ،فتتنوع
ب��ي��ئ��ات��ه ب�ين ال��ب��دوي��ة واحل�����ض��ري��ة وب�ين
الأقل متدناً �إىل �أكرثها رقياً وحت�ضراً.
�إذن �أين يكمن االختالف؟ يقول الكاتب
� ّإن التمايز يظهر يف امل�سوغات واملربرات
ويف ال�����ص��ور والأ����ش���ك���ال ال���ت���ي ي��ت��خ��ذه��ا
ال���ع���ن���ف .ويف ذل����ك ت��ب��اي��ن��ت ت��ف�����س�يرات
ال��ع��ل��وم االجتماعية والإن�����س��ان��ي��ة .فعلم
ال��ن��ف�����س  -ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال  -يف�سر
ال���ع���ن���ف ب���ن���ظ���رة م��ت��ف��ح�����ص��ة ل��ل��م�����ش��اع��ر
الفردية ،حيث يعزوه �إىل دوافع نف�سية:
مكت�سبة �أو غ��ري��زي��ة .وح��ي��ث � ّإن الب�شر
كلّهم لديهم دواف���ع غريزية مت�شابهة،
فما ال��ذي يدفع بع�ضهم �إىل ممار�سته
ب�شكل ممنهج دون غ�يره��م؟ وهنا ت�أتي
تف�سريات خمتلفة ،فعلم االجتماع يرى
� ّأن البيئة االج��ت��م��اع�� ّي��ة ت�سهم يف ن�ش�أة
العنف وه��ي كذلك �أول املت�ضررين به.
� ّأما العلوم ال�سيا�سية فرتبطه بال�سلطة
وترى �أنّها حمفز لن�شوئهّ � .أم��ا القانون
فال يبحث عن الأ�سباب ،و�إنمّ��ا يخت�صر

الأم�����ر يف ك����ون ال��ع��ن��ف ���س��ل��وك��ا ي��ت��ج��اوز
فيه ال��ق��ان��ون وي��ع��ت��دى م��ن خ�لال��ه على
النظام العام .وال يختلف علماء الأخالق
وال�ت�رب���وي���ون يف ت��و���ص��ي��ف ال��ع��ن��ف على
�أ ّن���ه ظ��اه��رة تت�سبب يف �إي���ذاء الآخ��ري��ن.
ويجمعون على تعقيد العنف و�صعوبة
تف�سريه بعلم واخت�صا�ص واحد.
ي���ف���ك���ك ال����ك����ات����ب ال����ع����ن����ف امل���رت���ب���ط
باجلماعات �إىل ثالثة عنا�صر:
�أوال :الأف���ك���ار وه���ي ع��ن�����ص��ر م��ت��واري
ولكنه املحفز الأول ،وهو العن�صر الذي
يخلق املربرات والأ�سباب ملمار�سة العنف.
ثانيا :البيئة االجتماعية وهي امل�سرح
احل�������س���ي ،ال�����ذي ف��ي��ه ت��ت��ف��اع��ل الأف���ك���ار
اخلفية م��ع ال��واق��ع ،فتتحول �إىل فعل
�سلوكي يكت�سب �صبغة م��ن امل�شروعية
ب�سبب التقائه بعنا�صر ت�شاركه امليول يف
البيئة االجتماعية ،فتخرج الفكرة من
حيزها الداخلي �إىل الواقع.
ث��ال��ث��ا :ال��ن�����ش��اط ال�����س��ل��وك��ي ف��ي��ت��ح��دد
ب��ت��ف��اع��ل ال��ع��ن�����ص��ري��ن ال�����س��اب��ق ذك��ره��م��ا،
فتت�شكل �أمناط خمتلفة للعنف باختالف
البيئات االجتماع ّية والأفكار الباعثة له.
ويح�صر الكاتب هذه العنا�صر بعالقتها
بالعنف اجلماعي دون العنف ال��ف��ردي،
وال يذكر �أي مربر لعدم �إمكان ّية تطبيق
هذه العنا�صر عليه.
بعد ه��ذه امل��ق��دم��ة النظرية الطويلة
ن�سبياً ح��ول العنف و�أ���ص��ول��ه ودواف��ع��ه،
وال��ت��ي �أخ���ذت ثالثة �أرب���اع امل��ق��ال ،يقول
ال��ك��ات��ب �إن����ه ب�����ص��دد ال��ت�����ص��دي لتحليل
ع��ن��ف اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
حت��دي��داً .وي��ب��د�أ بعر�ض ث�لاث��ة عنا�صر
تت�ضمن نظريات متعددة يف ك��ل منها.
�أوال :العن�صر االجتماعي واالقت�صادي،
وال��ع��ن�����ص��ر ال���دي���ن���ي والإي����دي����ول����وج����ي،
و�أخ�يرا العن�صر ال�سيا�سي والع�سكري.
وق��ب��ل �أن ن�����س��ت��ع��ر���ض ال��ن��ظ��ري��ات وج��ب

التنويه �أن الكاتب مل يذكر م�صادر هذه
النظريات ،كما �أن��ه مل ي�شر �إن ك��ان هو
�صاحب هذه النظريات ومبتدعها.
ل�����ن�����ب�����د�أ ب����ال����ع����ن���������ص����ر االج����ت����م����اع����ي
واالقت�صادي:
ي��ت��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب �إىل ث�لاث��ة عنا�صر
وه���ي :ال�����س��ن ،ال��ب��ي��ئ��ة /امل���ن���اخ ،وال��ن��ظ��ام
ال��ط��ب��ق��ي االج���ت���م���اع���ي .ح��ي��ث ي���ق���ول يف
ال��ن��ظ��ري��ة الأوىل �إن ���س��ن ال�����ش��ب��اب هو
ال�����س��ن الأك��ث�ر ا���س��ت��ق��ط��اب��ا وم��ي��وال نحو
ال��ع��ن��ف ،وي�ستدل ب����أن بع�ض اجلماعات
يف ال��ع��امل العربي تخلت ع��ن العنف ما
�إن جت���اوزت مرحلة التكوين ال�شبابي،
ن�ضجا م��ت��ج��اوز ًة مرحلة
لت�صبح �أك�ث�ر
ً
ال��ت��ه�� ّور واحل��م��ا���س .يف العن�صر ال��ث��اين
ي��ق��ول � ّإن ه��ن��اك ب��ي��ئ��ات �أك�ث�ر م��ي�لا �إىل
العنف بطبيعتها ،كاملناطق ال�صحراوية
ال��ق��ب��ل��ي��ة الأق�������ل مت�����دن�����اً ،ح���ي���ث ت��ل��ع��ب
الطبيعة القا�سية دوراً يف ت�شكيل ميول
�أف���راده���اّ � .أم���ا العن�صر ال��ث��ال��ث فيطرح
نظرية �أثر النظام االجتماعي الطبقي،
ح��ي��ث ي��ف�تر���ض �أن���ه كلما زادت ال��ف��وارق
الطبقية واالج��ت��م��اع��ي��ة زاد ال��ع��ن��ف� .إال
�أ ّن�����ه ول�ل�أ���س��ف ال ي���ح���اول م��ق��ارب��ة ه��ذه
النظريات م��ع واق��ع العنف الإ���س�لام��ي،
ال����ذي ي��ح��اول حت��ل��ي��ل��ه .ي��ت��ط�� ّرق بعدها
ال���ك���ات���ب �إىل ا����س���ت���ع���را����ض ال���ن���ظ���ري���ات
الدينية والأيديولوجية ،حيث يخلط يف
�أوىل نظرياته بني جانب التنمية وتعرث
م�شاريعها وبني �سلوك الدول يف تهمي�ش
ال���دي���ن وا���س��ت��ب��ع��اده ع���ن ح���ي���اه ال��ن��ا���س،
الأمر الذي ي�ساهم يف ن�شوء عنف م�ضاد
�إىل ك��ل م��ا ه��و ح��داث��ي ،كتعر�ض بع�ض
املثقفني ال��ن��اق��دي��ن للفكر ال��دي��ن��ي �إىل
االغ��ت��ي��ال ك�سروي يف �إي���ران وف��رج ف��ودة
يف م�صر .وبقراءتي لهذه النقطة �شعرت
وك������� ّأن ال���دول���ة ه���ي امل�ل�ام���ة ع���ن ن�����ش��وء
العنف ،فالكاتب قام بنقد �سلوك الدولة

ب�شكل عام ثم قام بتخ�صي�ص ردة الفعل،
وك����أنّ���ه ب���رره���ا م�����ض��م��ون��اً .ول���ك���ان �أك�ث�ر
�أن�صافاً لو �أنه ذكر �أمثلة على �سلوكيات
الدول يف تهمي�ش الدين ،واالبتعاد عن
ذكر اجلمل التعميمية .يتطرق الكاتب
بعدها �إىل طبيعة التكوين الديني ،حيث
� ّإن من��ط التعليم املنغلق واملنكفي على
نف�سه ،قد ي�ساهم يف عدم قابليه الأفراد
على التعاي�ش مع املختلف وتقبل املغاير،
وهذا بر�أيي له دور مهم يف ت�شكيل فكر
اجلماعات التي تتبنى العنف .كما يذكر
ال��ك��ات��ب �أث���ر الأف���ك���ار ال��دي��ن��ي��ة وع��ب��ارات
امل�������وروث ال���دي���ن���ي :ك�����دار احل�����رب ودار
ال�سالم ،واجلاهلية واحلاكمية ،ونزعتها
�إىل ال�صدام �أكرث من التعاي�شّ � .أما عن
اجل��ان��ب ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ع�����س��ك��ري فيقول
الكاتب � ّإن املجتمعات اال�ستبدادية لي�ست
ك��امل��ج��ت��م��ع��ات ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،فالعنف
فيها ب�إمكانه التجذر ب�سبب عدم �سيادة
ال���ق���ان���ون وت�������أزم الأو�����ض����اع ال��داخ��ل��ي��ة.
بالإ�ضافة �إىل � ّأن بع�ض اجلماعات ت�ؤمن
بالعنف كحل �أخري يف حالة ت�أزم الأو�ضاع
ال�سيا�سية .و�أخ�يرا يطرح الكاتب فكرة
ن�����ش��وء ال��ع��ن��ف نتيجة ا���ش��ت��ع��ال ال��ث��ورات
واحلروب ،فالثورة الإيرانية على �سبيل
امل���ث���ال ح��ر���ض��ت اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة
على العنف ،وال��ث��ورة الرو�سية حر�ضت
اجلماعات الي�سار ّية عليه .وهذا الطرح
غ���ري���ب ح���ي���ث � ّإن ال�����ث�����ورات واحل������روب
حت����وي درج�����ات وج���رع���ات خم��ت��ل��ف��ة من
العنف ،فهل ثمة ثورة بال عنف �أو حرب
م�ساملة؟!
ويف اخل��ت��ام ،الب��د م��ن تقدير جمهود
الكاتب يف عر�ضه لعدة نظريات ملهمة
وم��ه��م��ة� ،إال � ّأن ه��ذا احل�����ش��و للنظريات
دون م���ق���ارب���ت���ه م����ع ع���ن���ف اجل���م���اع���ات
الإ���س�لام��ي��ة ،بخ�س مو�ضوعه الأ�سا�سي
حقه من النقا�ش.
f_wahaibi@hotmail.com

