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    مقدمة

ِّ التاريخ اإلنساني، فقد آن األوان
 حاضرة في كل 

ً
 باتساع ضروبه وأشكاله بداهة

ُ
، كما إذا كان العنف

ر باجتراح  يعتقد الالعنفيون،
ُّ
لالنتقال من وصفه وتحليل دالالته وأشكال اشتغاله ومعرفة أسبابه، إلى التفك

 مداخَل ومقارباٍت غير تقليدية ملواجهته.

 Nonviolenceتقدم فلسفة الالعنف "
ً
ة " واملقاومة الالعنفية نفسها على أنها أحُد أهمِّ املداخلِّ فاعلي 

محتم، في الطبيعة البشرية وعليها، لكن هناك مفكرين، يعتقدون أن في مواجهةِّ العنف الذي يبدو كأنه قضاء 

في هذه الطبيعة نفسها إمكانية أخرى غير العنف، فالبشر عندما يدركون ال إنسانية العنف وعبثيته 

تهم املغايرة  وق إلى الالعنف الذي يعتمل في نفوسهم، ويؤسس إلنساني  والمعقوليته، يمكن لهم اكتشاف الت 

ل بنيتها! ..واملرغوب
 
  .ة، ويشك

 التعصب مواجهة في الالعنفية املقاربة

 د. كريم أبو حالوة
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ة الالعنف هي التعبيُر األعمُق عن إنسانية اإلنسان،  د أن  فرضي 
 
 الالعنف على فلسفة تؤك

ُ
تتأسس ثقافة

 على مبدأ األخوة في اإلنسانية.
ً
 إلمكان اللقاء مع اإلنسان اآلخر، اعتمادا

ٌ
 وشرط

ِّ ال
ا العنصُر األهُم في ثقافة الالعنفِّ فهو فضح وتعرية شر  عنف، وتقويض شرعيته، وتفكيك صيغ أم 

ده، بصفته خاصية من خاصيات اإلنسان القوي، فإذا كان األحرار  التبرير واإليديولوجيات التي تشرعنه وتمج 

 يبتغون الحقيقة، فإن العبيد يعبدون القوة وما يحيل عليها كما وضح أرسطو.

ومن املهم هنا كسر الصمت وإضاءة 

 على مستوى السيكولوجيا 
ً
املسكوت عنه، خصوصا

الجمعية التي تترسخ فينا، من خالل التربية 

جيال التي ماتاال ترى في والخبرات املنقولة عبر األ 

 
ً
 ومشروعا

ً
 ضروريا

ً
 وتعليميا

ً
 تربويا

ً
  .العنف منهجا

، بقصد تنمية امللكات  ْفس، جهد طويل ومنهجي  وعقالني   الالعنف بذَل جهٍد على النَّ
ُ
لهذا تتطلب ثقافة

، سواًء في حياته الشخصية أو في عالقاته  النفسية والفكرية والروحية التي تتيح لإلنسان تبني موقف العنفي 

 إلى مستوى الحياة االجتماعية والسياسية.
ً
 مع اآلخرين، وصوال

  

 
ّ
د أن

ّ
 الالعنف على فلسفة تؤك

ُ
تتأسس ثقافة

ف هي التعبيُر األعمُق عن إنسانية فرضّية الالعن

 إلمكان اللقاء مع اإلنسان اآلخر، 
ٌ
اإلنسان، وشرط

 على مبدأ األخوة في اإلنسانيةاعتماد
ً
 ا
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 مفهوم الالعنف

ممارسة حضارية تفرض على الجهة التي تعتمدها في حل مشكالتها يعرف جين شارب الالعنف بأنه: 

والتنازل عن بعض الحقوق وصراعاتها مع اآلخرين انتهاج أساليب إنسانية سلمية، تعتمد على التهدئة واملهادنة 

عنف في سبيل التوصل إلى حل النزاعات التي تحقق طموحات ومصالح األطراف املتخاصمة، دون اللجوء إلى ال

 .1كخيار لحل املشكالت واألزمات

سلوك سياس ي ال يمكن فصله، عن القدرة الداخلية والروحية على وتعرفه املوسوعة السياسية بأنه: 

 .2املعرفة الصارمة والعميقة للنفس التحكم بالذات، وعن

شن الصراع الحاسم على الخصوم املعاندين من خالل التحكم املقصود اديمية التغيير بأنه: وتعرفه أك

 .3خدام أسلحة العنفية قوية التأثيرواملخطط في أدوات القوة السياسية لتحطيم إرادة الخصم باست

 لتالي:وتتضح من التعاريف السابقة عناصر الالعنف كا

 السلمية ونبذ العنف. .1

 العقالنية وضبط النفس. .2

 عنصر املبادرة. .3

، للوصول إلى تخطيط مدروس ومنظم، وعليه، ُيعر ف الالعنف بأنه  سلوك عقالني وتحرٌك واٍع جمعيٌّ

عن طريق اتباع أساليب غير عنفية لحل النزاعات، أو تحقيق األهداف وفرض الشروط على الخصم، ويتطلب 

 .فسقدرة على التحلي بالصبر واملثابرة وضبط النقوة روحية و 

  

                                                           
 .132، ص(1998، دار الثقافة :بيروت) ترجمة: د. أحمد العلمي، كفاح الالعنفجين شارب،  1
 .320، ص(1987 ،1ط ،العربية للدراسات والنشراملؤسسة )بيروت:  الجزء الرابع-املوسوعة السياسيةوهاب الكيالي، عبد ال 2
 .66، ص(2013، 3ط، الدار العربية للعلوم)بيروت:  حرب الالعنف: الخيار الثالث، وآخرون أحمد عبد الحكيم 3
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  الالعنف واملفاهيم األخرى 

الستيضاح مصطلح )الالعنف( ال بد من التعرف على مصطلح )العنف( الذي يقف معه على طرفي 

 للوسائل التقليدية في حل النزاعات أو املقاومة أو الرغبة في الثورة 
ً
نقيض، فأسلوب الالعنف أتى تجديدا

وإحداث التغيير، إذ اعتمدت تلك الوسائل على العنف واستخدام القوة لتحقيق األهداف املرجوة، فكان نبذ 

 عن القدرة على تحقيق املكاسب واألهداف، دون الحاجة إلى استخدام عناصر 
ً
العنف لدى الالعنفيين تعبيرا

اصة، ويذهب ضحيتها أبرياء عن طريق القوة من سالح يتسبب في القتل أو في تدمير املمتلكات العامة أو الخ

 من مبدأ أنَّ 
ً
 أيضا

ً
الخطأ ممن ليس لهم أدنى عالقة بالسلطات التي تتم مقاومتها أو التمرد عليها، وانطالقا

، ما يؤدي للدخول في دوامة من العنف ال تنتهي إال بفناء الطرفين املتصارعين.
ً
ُد عنفا ِّ

 
 يول

َ
 العنف

ُل بعُضها إضافة إلى ذلك، فإن مصطلح ال ِّ
 
ك

َ
العنف يرتبط بالعديد من املبادئ األخرى للتعبير عنه، وُيش

 إحدى وسائله، ونذكر منها:

قوة الحقيقة: تعني قوة الروح وقوة املحبة، وهي تستبعد استخدام العنف كون اإلنسان غير قادر  -

 .4على معرفة الحقيقة املطلقة، وبالتالي فهو ال يستحق العقوبة

ليس النضال الالعنفي »الذي قال:  املفهوم في حين عارضه املفكر الفرنس ي جان مولر وتبنى غاندي هذا 

 .5«برهان محبة، وإنما برهان قوة

املقاومة السلبية السلمية: تعني حماية الحقوق، من خالل إظهار املعاناة الشخصية، أي تحمل األلم  -

 في إيقاظ ضمير 
ً
وصنوف العذاب أمال

 الخصم.

لكن، هذا املصطلح ذو داللة سلبية تنطوي 

على رد العدوان والدفاع عن النفس، بينما يعبر 

الالعنف عن املبادرة اإليجابية لتغيير الواقع، كما 

يوحي تعبير )السلمية( باتباع األساليب الدستورية 

، بينما يقوم الالعنف بشن 6والنضال الدستوري

حرب على الطغاة واملحتلين، ويناضل ضد قوانين 

َعدُّ ظاملة.
ُ
  الدول التي ت

ر عن التمرد على تطبيق القانون غير العادل والالأخالقي.العص -  يان املدني: يعب 

                                                           
 .53، مرجع سابق، صحرب الالعنف: الخيار الثالث، وآخرون أحمد عبد الحكيم 4
 .20، ص(1995، 1ط، )بيروت: حركة حقوق الناس ترجمة: أنطوان الخوري طوق  معنى الالعنف،جان ماري مولر،  5
 .59، مرجع سابق، صوآخرون أحمد عبد الحكيم 6

 عن القدرة 
ً
كان نبذ العنف لدى الالعنفيين تعبيرا

على تحقيق املكاسب واألهداف، دون الحاجة إلى 

 من مبدأ استخدام عناصر القوة، 
ً
 أيضا

ً
وانطالقا

 
 

، ما يؤدي للدخول في دوامة  أنَّ العنف
ً
ُد عنفا ِّ

ّ
يول

 من العنف ال تنتهي إال بفناء الطرفين املتصارعين
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لكن، يستثني هذا املصطلح عناصر الجيش والقوات املسلحة من املشاركة في العصيان، رغم أنهم قد 

 .7يعلنون العصيان أو تبديد السالح الذي يستخدم ضد املدنيين

ث إلى إتباع قابيل لسلوك عنفي عند قتله ألخيه هابيل الذي تشير املعتقدات في الديانات السماوية الثال 

ئِّنقال له: )
َ
يَّ  َبَسطَت  ل

َ
ل ي َيَدَك  إِّ نِّ

َ
َتْقُتل ا َما لِّ

َ
ن
َ
ٍط  أ َباسِّ َي  بِّ ْيَك  َيدِّ

َ
ل ك إِّ

َ
ُتل

ْ
ق
َ
كما ورد في النص –، وفي ذلك 8(ألِّ

 بقتله.داللة على اتباع هابيل للسلوك الالعنفي تجاه أخيه الذي كان يهم  –القرآني

ضيكم، باركوا العنيكم،  كما ورد في موعظة الجبل للسيد املسيح )أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى ُمْبغِّ

)
ً
اْعرِّْض له اآلخر أيضا

َ
 .9وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم، من ضربك على خدك ف

  ورد في النص القرآنيو 
ً
ْع ) أيضا

َ
ي اْدف تِّ

َّ
ال يَ  بِّ ْحَسُن  هِّ

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
ي ف ذِّ

َّ
  َوَبْيَنهُ  َبْيَنَك  ال

ٌ
هُ  َعَداَوة نَّ

َ
أ
َ
يٌّ  ك يٌم  َولِّ  .10(َحمِّ

 وهذا دليل على دعوة الديانتين املسيحية واإلسالمية إلى ثقافة الالعنف.

وقبل ذلك ظهر الفالسفة الرواقيون الذين دعوا إلى الحكمة واألخالق ونبذ العنف، كاينون وماركوس 

 .11أوريليوس

إال أن السلوك الالعنفي تجلى في العديد من األحداث الضاربة في عمق التاريخ، ففي عهد الدولة 

الرومانية القديمة في القرن الرابع قبل امليالد قادت الجماهير حركة احتجاجية واعتصمت في إحدى تالل 

 املشاركةاملدينة، 
ً
اء اإلصالحات على طريقة حكم في الحياة املدنية، إلى أن تمت تلبية مطالبها بإجر  رافضة

 .12القناصلة لها

ولكن أولى الكتابات املتعلقة بهذا التيار ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر امليالدي، وتجلت في 

، وذلك بعيد امتناعه عن 1849مقال للفيلسوف األمريكي هنري ثوارو بعنوان )العصيان املدني( املنشور عام 

 ضد املكسيك دفع الضرائب لحكومة الواليات
ً
 .13املتحدة األمريكية التي كانت تخوض حربا

كما ظهرت كتابات األديب والفيلسوف الروس ي ليو تولستوي الدينية التي تأثرت بموعظة الجبل للسيد 

ِّ بالعنف
ر 

َّ
 .14املسيح، وَعدَّ أنَّ الدين املسيحي الحق يدعو إلى عدم مقاومة الش

                                                           
 .57، صاملرجع السابق 7
 .28سورة املائدة، اآلية  8
 .29-27 :6إنجيل لوقا،  9

 .34سورة فصلت، اآلية  10
11
قبل امليالد(، واستمرت هذه الدعوة الرواقية إلى ما بعد ميالد املسيح، مع  262 مات – بل امليالدق 334زينون الرواقي )ولد  

 بعد امليالد(. 180مات-بعد امليالد 121اإلمبراطور الروماني والفيلسوف ماركوس أوريليوس )ولد 
 .37وآخرون، مرجع سابق، صأحمد عبد الحكيم  12
 36املرجع السابق، ص 13
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ما غاندي الذي قاد حركة تحرر الهند، من سلطة التاج البريطاني، وقد تأثر به أبرز دعاة الالعنف املهات

 1947باستخدام أسلوب الالعنف، ما أدى لحصول الهند على استقاللها عام 
ً
ظر إلى غاندي بصفته ملهما

ُ
، ون

َفُه قاد املناضل األفريقي مارتن لوثر كينغ حركة التمرد الال 
َ
 بمن َسل

ً
عنفية لتيار الالعنف حول العالم، ومتأثرا

 ضد سياسات التمييز العنصري لألفارقة األمريكيين.

 عن مشكلة أو أزمة أو صراع، فعلينا 
ً
 وفي الوقت نفسه تعبيرا

ً
 أو تحديا

ً
فإذا كان كلُّ عنٍف تهديدا

التقاط الفرص املصاحبة لتلك التهديدات والعمل على تحويلها إلى مواقف وسلوك وفاعلية قابلة للحياة. األمر 

 
 
 الذي يتطل

ً
 روحيا

ً
ب لضمان التأثير الحقيقي لالعنف في مجرى األحداث، توفير وسط وبيئة إنسانية تخلق جوا

ى اآلخر لالعنف.  لتعايا تبادل الالعنف، ونشر ثقافة السالم وهي املسم 
ً
 مالئما

ً
 وفكريا

 التي ستواجهنا في هذا الطرح باعتراضِّ أو محاججة البعض من 
ُ
ة  األساسي 

ُ
ُل املشكلة

 
أن الوقت تتمث

 يضرُب بكل  وحشية وكذلك 
ُ

 لطرح كهذا، إذ ما يااُل العنف
ً
الحالي الذي يمر به البلد واملنطقة، ليس مناسبا

، إال أن أعيننا يجب أن ترى كامل اللوحة، أي سبل تجاوز األزمة من 
ً
اإلرهاب والتعصب، وهذا صحيح طبعا

ب علينا فعله بعد ذلك من طرف آخر.  طرف وما يتوج 

ة الغاشمة أو مع توض  وهو أن الالعنف ليس دعوة للضعف أو االستسالم أمام القو 
ً
يح يبدو ضروريا

الظلم، بل هو رفض للظلم أو العنف أو االعتداء ومقاومته، لكن بطرق وأدوات ووسائل مختلفة عن وسائل 

إلى كيفية جديدة  الظالم واملستعمر العنيفة، ذلك بهدف قطع سلسلة الفعل وردة الفعل العنيفين، واالنتقال

في مواجهة وحل الخالفات واملشكالت، تجعل الطرفين املتخاصمين في مواجهة املشكلة ال في مواجهة بعضهما 

 البعض.

  

                                                                                                                                                                          
، 1طمعابر للنشر والتوزيع، )دمشق: ، ترجمة: هفال يوسف مختارات من كتاباته الفكرية والفلسفية ،ليف تولستوي  14

 76، ص(2009
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 مبادئ الالعنف

 
ً
 للحياة ومنهاجا

ً
ة مجموعة من املبادئ املتكاملة التي تنظم النشاط الالعنفي، وتجعل منه رؤية ثم 

 للعمل واملمارسة منها: 

 ظلٌّ أو غياٌب مبدأ  -
َ

 واقٌع إيجابيٌّ والعنف
َ

ك بالحقيقة: "الساتيا غراها" يرى غاندي أنَّ الالعنف التمس 

ه يعتقد أن "سات" تعني املوجود، و"ا
 
ساتيا" تدل على الباطل أو العدم، وإن كان للهذا الواقع، أي أن

، فإن انتصاره غير وارد، بينما الحقيقة تدلل على املوجود،
ً
وهي لذلك ال يمكن أن تنهام،  الباطل عدما

ِّ عمل ينتج عن قوة الحب أو الروح، وعندما يستيقظ 
ِّ إعاقٍة ألي 

والتاريخ كما نعرفه سجل لكل 

الوعي، سينعكس بشكل تلقائي على املشاعر األولى )الكراهية، الحقد، القبح( أي أن التسمك 

 للتحرر. أما مصدر قوتنا و 
ً
تمكننا في الساتيا غراها فيتثمل في بالحقيقة ال يستبعد، بل يمنح سببا

علينا أن »امتالكنا لنوايا سليمة، واستخدامنا للوسائل املناسبة، وهذه صيغة أخرى ملا قاله غاندي: 

ر عن نفسها  كيف تعب 
ً
 .«نختار الوسائل املناسبة، فالغايات تعرف جيدا

ة - ر، ووسيلة لالستنهاض الحياتي،  الالعنف أداة قو  وفي املقام األول يعني الفعل استراتيجية للتحر 

 الذي يدفع الناس في طلبهم للعمل األخالقي العادل إلى املبادرة والفعل دون اللجوء إلى اإلكراه املادي.

وسيلة من وسائل العمل السياس ي واالجتماعي، تستبعد القوة في الوصول إلى أهدافها،  الالعنف -

ي على حقوق اآلخرين، وتقوم على أس عد   اس االعتراف باآلخر.وترفض الت 

 مبدأ وحدة الوسيلة والغاية وتجانسهما. -

 ماايا الالعنف:  -

 تحكيم العقل في القضايا التي يواجهها. -1

 يختصر الخسائر البشرية واملادية التي يسببها العنف. -2

 ال يؤذي املناضلون الالعنفيون غيرهم عندما يرتكبون أخطاء. -3

  15يهدف إلى الوصول إلى أفضل النتائج. -4

 إلى "غياب لكل      
ً
يشير الالعنف عند "غاندي" بدءا

" ٍ
ٍة الحقٍة يتطور 16سوء نية حيال كل حي 

َ
ْقل

ُ
، ثم وفي ن

"، أي أن  ليشمل ٍ
ِّ حي 

"إرادة ُحْسنِّ النية حيال كل 

العبور من سوء النية إلى حسن النية، سيصبح 

 لحياتنا بأسرها، ويعادل بهذا املعنى االنتقال 
ً
برنامجا

له.   من العداوة إلى الحفاوة التي هي ترحيب باآلخر املختلف وتقب 

                                                           
  .2016شباط/فبراير  17، صحيفة الصباح، "مفهوم الالعنف في املجتمعات" ،زينب ليث 15

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=110636  
 .8(، ص2007،للنشر والتوزيع معابر )دمشق:  يرنيوسفيأديمتري  :، ترجمة1 الالعنف املبادئ الفلسفيةجان ماري مولر،  16

الالعنف وسيلة من وسائل العمل السياس ي 

واالجتماعي، تستبعد القوة في الوصول إلى 

عّدي على حقوق اآلخرين، 
ّ
أهدافها، وترفض الت

 وتقوم على أساس االعتراف باآلخر

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=110636


   

التعصب مواجهة في الالعنفية املقاربة  8 

 

  الالعنف استراتيجية عملية

األسس الفلسفية الستراتيجية الالعنف، إلى التفتيش عن فاعليتها باالنتقال من املبادئ الفكرية و 

العملية وقابليتها للتطبيق، تكمن عبقرية "غاندي" ومن استلهموا تجربته، في القدرة على التوفيق بين 

 االقتضاء الروحي والعمل السياس ي.

ُس حياتي، لكنني لم أطرحه على الهند، وال »
 
ف

 
الالعنف هو عقيدتي، ن

  على أي
ً
اللهم إال في أحاديث شخصية، طرحته على "املؤتمر" -أحد، عقيدة

 يمكن له أن يغير، أن يعّدل ويطوع، بل حتى أن 
ً
 سياسيا

ً
بوصفه منهجا

يتخلى عنه لصالح منهج آخر. إذا قلت لكم: إنه ال ينبغي لنا أن نتخلى عن 

نهج سياستنا اليوم فأنا أكلمكم بلغة الحنكة السياسية، لقد خدمنا هذا امل

 عديدة باتجاه االستقالل، وأقول 
ً
في السابق، وأجاز لنا أن نقطع أشواطا

لكم، كرجل سياسة: إنه من الغلط أن ننظر في التخلي عنه اليوم، ولئن 

جذبت ورائي "املؤتمر" طوال هذه السنين فقد فعلت بوصفي رجل سياسة، 

 أن يوصف منهجي بأنه "ديني" ملجرد أنه جديد
ً
 .17«وال يجوز أبدا

 يتضح من النص السابق أن الالعنف هو السياسة األكثر فاعلية، وإن كان ذلك على املدى الطويل.

ل على   أساليب عمل رجال الدين الكاثوليكي، أن عو 
ً
سبق للمفكر اإليطالي "أنطونيو غرامش ي" مستلهما

 العضويَّ وعلى فاعليته، كفرد أو كحاب، في نشر ثقافة املنتجين
َ

 على مفهوم ما يسميه املثقف
ً
، ذلك اعتمادا

 من اإلكراه والقوة التي تستخدمها آليات "السيطرة". في إشارة إلى أهمية 
ً
"الهيمنة" التي تتوسل اإلقناع بدال

ر لها جوزيف ناي 
 
األدوات الثقافية في الوصول إلى أهداف سياسية. ثم جاءت فكرة القوة الناعمة، كما نظ

وأدواتها من طاقة، يفض ي حسن استخدامها للوصول إلى أهداف تعجا  التي تعتمد على ما تختزنه الثقافة

 على آليات تحقيق املصالح 
ً
القوة الخشنة عن بلوغها، وذلك عبر الجاذبية واإلقناع وتقديم النموذج، واعتمادا

التي  املشتركة، وتقاسم املنافع من خالل التفاوض والدبلوماسية، وبناء التحالفات وشبكات املصالح املتبادلة

يمكن أن تشمل قوى وجماعات ووحدات سياسية متنافسة أو متباينة، سواء على مستوى العالقات الدولية، 

 أو على صعيد العالقة بين مكونات املجتمع الواحد.

فهل يمكن االستفادة من هذا التوجه في تعايا بناء ثقافة السلم األهلي، وفي عمليات الصفح والتسامح 

 في والعفو، وسياسات ال
ً
ذاكرة التي تهدف إلى الوصول إلى االتفاق على قواعد للمصالحة الوطنية، خصوصا

 وأزمات هددت مكونات وجودها وماقت نسيجها االجتماعي ومكونات 
ً
البلدان التي واجهت صراعات وحروبا

 هويتها؟؟

                                                           
 .5املرجع السابق، ص 17
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 وصراعات وضربها اإلرهاب والعنف، التأثيرات ال
ً
عميقة تبين تجارب البلدان التي شهدت حروبا

والجراحات الدامية التي تواجهها بعد انتهاء الصراع، وتوضح حاجتها امللحة للتعافي وتوطيد أسس االستقرار 

 السياس ي واملجتمعي.

يوجد شبه إجماع بين الباحثين، على أن املصالحة الوطنية عملية طويلة األمد، تقوم على محورين 

السابقين من جهة، ثم من جهة أخرى إقامة نوع جديد من العالقة أساسيين هما: تغيير العالقة بين الخصوم 

بين املواطنين والحكومة تقوم على مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، ذلك بهدف التوصل إلى 

 .18قدر من التعايش املشترك القابل للبقاء

  

                                                           
مجلة عادل ماجد، "قواعد املصالحة الوطنية في املراحل االنتقالية: تطبيق على الوضع في مصر" في "الصفح واملصافحة"،  18

 .27، ص2013، العدد الثاني، يتفكرون

12/54a299f72bc5b642475901.pdf-4http://www.mominoun.com/pdf1/201  

http://www.mominoun.com/pdf1/2014-12/54a299f72bc5b642475901.pdf
http://www.mominoun.com/pdf1/2014-12/54a299f72bc5b642475901.pdf
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  أهم تجارب الالعنف حول العالم

ومارتن لوثر كينغ في الواليات املتحدة األمريكية من أهم تطبيقات  إن تجربتي املهاتما غاندي في الهند

نظرية الالعنف وأساليبها املتعددة حول العالم، إضافة لتجربة نيلسون مانديال في جنوب أفريقيا، ذلك ملا 

 حققته من نتائج هامة على صعيد تحقيق أهدافها ومطالبها.

 
ً
 ديةالتجربة الهن -أوال

ف لدى معتقدات املهاتما غاندي، في مرحلة حياته التي قضاها في جنوب أفريقيا تبلورت فلسفة الالعن

ه نضاله ضد قانون التمييز بين البيض والسود األفريقيين، وبين البيض 1914حتى  1893من عام  ، حيث وج 

 .19والوافدين من الدول األخرى 

، يتضمن املطالب 
ً
السياسية، باإلضافة إلى خطة واضحة وعند عودته إلى الهند أعد غاندي برنامجا

للتمرد الالعنيف عن طريق العصيان املدني، كما تضمن رجاًء إلى الحكومة الهندية بعدم التنازل عن حقوق 

 البالد لسلطات االحتالل.

قاد غاندي مسيرة امللح إلى ساحل البحر بهدف استخراج امللح، وكسر قانون احتكار امللح املفروض على 

قبل السلطات البريطانية الذي يفرض عليهم ضرائب باهظة، فكانت هذه املسيرة الشرارة التي أدت الهنود من 

إلى انطالق الثورة العارمة الالعنفية في شتى أنحاء شبه القارة الهندية، حيث بدأت التجمعات الجماهيرية 

ر الطالب املدارس واالستعراضات الضخمة والخطابات والبيانات الجماهيرية شديدة اللهجة، كما هج

الحكومية وتم رفع األعالم الوطنية، باإلضافة إلى املقاطعة االجتماعية ملوظفي الحكومة، وشركات التأمين 

األجنبية والخدمات البريدية والتلغرافية، وعاف الكثير من الهنود عن دفع الضرائب املستحقة عليهم، وقاموا 

 ومصادرة امللح الذي كان بحوزتهابالهجوم على مصانع ومراكا إنتاج امللح واحت
ً
 .20اللها سلميا

كما قام غاندي بالدفاع عن الصناعات املحلية في مواجهة الصناعات األجنبية، فحرص على ارتداء 

 إلى 
ً
ياملالبس القطنية الهندية لبقية حياته، ما دفع الهنود أيضا ِّ

س  
َ
أ  به ومقاطعة املالبس األجنبية. التَّ

 عن 
ً
حقوق املنبوذين وهم أعضاء الطوائف الدنيا في الهند، وعَد التمييز ضدهم ال ودافع غاندي أيضا

، فاستطاع غاندي عن طريق الصيام 21يليق بأمة تسعى لتحقيق الحرية واالستقالل والخالص من الظلم

 تحصيل الحقوق االنتخابية للمنبوذين.

                                                           
 .36، ص(1992، 2طدار الحسام للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت:  أشهر القادة السياسيينتركي ضاهر،  19
 .201، مرجع سابق، صوآخرون الحكيمأحمد عبد  20
 "ياسين محمد حمد،  21

ً
 .87، العدد األربعون، صدوليةمجلة دراسات ، "دور الالعنف في حركة التحرر الوطني: الهند نموذجا
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، حيث فتحت النار على 
ً
عدة  املتجمهرينجموع الهنود ولكن رد فعل السلطات البريطانية كان عنيفا

مائة ألف  نحو مرات، ما أدى ملقتل العديد منهم، كما قامت السلطات بشن حملة اعتقاالت واسعة طالت 

 ، وصادرت املمتلكات، ومنعت االجتماعات، وهاجمت مقار املنظمات.نفسهاملهاتما غاندي  بما فيهمهندي 

قاومة الالعنفية، تمَّ االتفاق على عقد هدنة للبدء في ونتيجة للتأثير الكبير الذي ولدته حركة امل هذا،

مفاوضات مباشرة بين نائب امللكة وغاندي، ونتيجة لتلك املفاوضات حصلت الهند على استقاللها عن التاج 

؛ لكن خابت آمال غاندي في إقناع الاعيم الباكستاني محمد علي جناح بالعدول عن 1947البريطاني عام 

باكستان عن الهند، وهذا ما أدى إلى اندالع أعمال االقتتال الطائفي بين الهندوس  رغبته في استقالل

في السالم والتآخي ونبذ  حلمهواملسلمين، فقام غاندي بايارة عدة أماكن لوقف االقتتال فيها بعد أن شعر أن 

جهض، وفي مدينة كلكتا قام غاندي باإلضراب عن الطعام ولم ينهه حتى نال و 
ُ
 من زعماء العنف قد أ

ً
عدا

 .22الهندوس واملسلمين بأال تتكرر أعمال العنف

رغم جهود غاندي ومكانته في قلوب الهنود وما حققته حركته من مكاسب، إال أن املتعصبين من 

يقف ضد الحق  واعتقد املسلمون أنهقدم تنازالت للمسلمين،  فاعتقَد الهندوس أنهالطرفين انقلبوا ضده، 

تَل غاندي برصاص أحد املتعصبين الهندوس،  1948كانون الثاني 30االستقالل، وفي املشروع لباكستان في 
ُ
ق

 وبذلك راح أكبر دعاة الالعنف ضحية العنف.

  

                                                           
 .79، ص(2001، 1ط، منشورات الامان)اململكة املتحدة:  رجال قرن مض ىعبد القادر البريفكاتي،  22
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ً
 لتجربة اإلفريقية في جنوب أمريكاا -ثانيا

عانى الانوج السود في أمريكا من ممارسات االضطهاد والتمييز العنصري  وظروف الجوع والفقر 

ة روزا باركس ) 1955واملرض، وفي عام  ( إجابة طلب 2005-1913رفضت إحدى السيدات الانجيات املدعو 

هاسائق الحافلة التي 
ُّ
  تقل

َّ
رطة الذين ألقوا بإخالء مقعدها لرجل أبيض، ما دعا السائق إلى استدعاء الش

 بتهمة مخالفة القوانين. عليهاالقبض 

ة في املدة الواقعة بين عامي   شعبي 
ً
ه كرد فعل على هذه الحادثة، قاد مارتن لوثر كينغ حملة

 
ذلك، إلى أن

 من الكنيسة املعمدانية في مدينة مونتغمري  1955-1956
ً
 منها  Montgomeryمنطلقا

ً
في جنوب أمريكا، هادفا

 من مارتن لوثر كينغ عر اب  إلى تشجيع
ً
الانوج على مقاطعة حافالت النقل في هذه املدينة نفسها؛ لكن انتقاما

  30 بسرعة سيارته قيادةهذه الحملة لفقت له السلطات األمريكية تهمة أنه قام ب
ً
 منطقة في الساعة في ميال

  25 فيها سرعة أقص ى
ً
فرج عنه بضماٍن ميال

ُ
ودع السجن، إلى أن أ

ُ
.، فأ ٍ

 شخص ي 

وبعيد أيام من اإلفراج عنه ألقيت قنبلة على منزله فيما كان يخطب في أنصاره، فتجمع عدد من 

دعوا الذعر »اطب كينغ الجموع الغاضبة بقوله: األفارقة املسلمين عند منزله متأهبين لالنتقام، عندها خ

 يميله عليكم شعو 
ً
 وال تفعلوا شيئا

ً
، وبعد أيام تم اعتقاله مرة بتهمة «لعنفر الذعر، إننا ال ندعو إلى اجانبا

 إلى حملة املقاطعة، فقامت أربع سيدات أفريقيات 
ً
االشتراك في مؤامرة إلعاقة العمل دون سبب قانوني إشارة

 مونتغمري بتقديم طلب إلى املحكمة االتحادية إللغاء التفرقة في الحافالت في 
ً
، وعليه أصدرت املحكة حكما

 ينص على عدم 
ً
% 90قانونية هذه التفرقة العنصرية، ذلك بعد إدراك البيض لخسارة شركة النقل تاريخيا

من إيراداتها، بسبب املقاطعة كونها كانت تعتمد على الركاب السود. ونتيجة لذلك طلب كينغ من أتباعه إنهاء 

 املقاطعة والعودة الستخدام الحافالت.

، 1957لقيادة املسيحية الجنوبية في عام وبعد هذا النجاح نظم الانوج أنفسهم وأسسوا مؤتمر ا

 له، فعمل كينغ عن طريق املؤتمر على تنظيم االعتصامات واملظاهرات 
ً
وانتخب مارتن لوثر كينغ رئيسا

 .23الجماعية وبرامج مكافحة الفقر ونشر فكره في النضال الالعنيف

، ما أدى إلى اعتقال 1962في العام  Birminghamبرمنغهام كما تم تنظيم مسيرات لالحتجاج بمدينة 

 إلى أنصاره، أصبح فيما بعد من املراجع املهمة لحركة 
ً
كينغ للمرة الثانية، وفي سجنه االنفرادي حرر خطابا

 الحقوق املدنية.

النصب التذكاري كينغ عشرات اآلالف من الجماهير الانجية املحتشدة أمام  خاطب 1963عام وفي 

لدي حلم »باسم )لدي حلم(، حيث قال فيها:  ام لنكولن محرر العبيد، واشتهرت خطبتهبراهللرئيس األمريكي إ

 من األيام أطفالي األربعة سيعيشون في شعب ال يكون فيه الحكم على الناس بألوان جلودهم، لكن 
ً
بأن يوما

                                                           
 .247، مرجع سابق، صوآخرون أحمد عبد الحكيم 23
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قوق ، كما طالب كينغ بحق االنتخاب للانوج، فصدر نتيجة لذلك قانون ح«تنطوي عليه أخالقهمبما 

 خمسة ماليين زنجي في سجالت الناخبين في جنوب أمريكا. نحو التصويت االنتخابي الفيدرالي، وتم تسجيل 

وبعد عدة أيام وفي إحدى املمارسات العنيفة ضد السود، تم إلقاء قنبلة على الكنيسة املعمدانية التي 

، وكان له الفضل في تفادي برمنغهاملى كانت تعج بالانوج في صالة يوم األحد، فقام كينغ بالتوجه مرة أخرى إ

 من قبل السود. أزمةتفجر 

لجنة للتفاوض مع زعماء  1964ومع استمرار النضال السلمي واالحتجاجات كلف البيض في عام 

الانوج، كان من نتيجتها أن وافق الكونغرس على سن قانون الحقوق املدنية الذي نص على إلغاء التفرقة 

ُمنح  وفي العام نفسهقائم على أساس الجنس واللون والدين في جميع املؤسسات العامة، العنصرية والتمييز ال

 كينغ جائاة نوبل للسالم لدعوته الالعنفية.

 ثم توجه تحرك كينغ إلى النضال ضد الفقر والبطالة لدى السود وسوء توزيع الدخول عليهم.

 برصاص أحد  1968وكسلفه غاندي وفي العام 
ً
 املتعصبين واملدعو )جيمس أرال راي(!وقع كينغ صريعا

فوز الرئيس السابق باراك أوباما باالنتخابات الرئاسية ووصوله إلى البيت األبيض  ُعدَّ  2009وفي عام 

 النتصار رسالة كينغ في القضاء على التفرقة العنصرية، وتحقيق املساواة بين السود والبيض.
ً
 حقيقيا

ً
 تجسيدا

 
ً
 اتجربة جنوب إفريقي -ثالثا

فريقيا طوال خمسينيات القرن العشرين في مواجهة أسوأ عت تجارب الكفاح الوطني في جنوب أتنو 

  29 نحونماذج التمييز العنصري إلى جانب إسرائيل. إذ حكم أربعة ماليين من البيض 
ً
من األفارقة،  مليونا

ل 
 
 لألغلبية. إذ سلكت األقلية البيضا ذلكوشك

ً
 لألقلية الحاكمة وجحيما

ً
ة ء سياسات عال األغلبية غير جن 

ر فيها األفارقة لخدمة البيض في إمعان لسياسة التفرقة 
 
البيضاء في مناطق تتسم بالفقر والجدب، ويسخ

العنصرية لدرجة جلبت عليها سخط العالم واستنكاره. فكان أن أصدرت األمم املتحدة عدة قرارات ملقاطعة 

 م دول العالم.، وقاطعتها معظ1962اتحاد جنوب إفريقيا سنة 

فريقيا، فقد انقسموا حسب نظام التفريق بة اإلثنية املتنوعة لسكان جنوب أوبالنظر إلى التركي

 24امللونين، ويتألفون من قبائل البانتو ويشكلون أكثر من ى مجموعتين: البيض وغير البيض/العنصري إل

 
ً
فريقية من مجموعات عديدة منها: ية األ ماليين. تتكون األغلب 4 إلى نحو، وعدد من اآلسيويين يصل مليونا

نجوني وتسونجا. تضم املجموعة األولى السوازي وشعب الاولو، وتتألف املجموعة الثانية من قبائل  مجموعتا

 تسونجا ورنجا وتسوا، وإلى جانبهم توجد جماعات فندا والسوتو.

األوائل،  واألوروبيينأما العناصر امللونة فقد تشكلت من خليٍط، نتج من تااوج بين الهونتنوت األفارقة 

وخليط آخر نتج عن تااوج بين اآلسيويين واألوروبيين. وتتكون العناصر اآلسيوية من املهاجرين إلى جنوب 
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أنَّ اتحاد شعوب جنوب إفريقيا خليط إفريقيا تحت سخرة العمل من املاليزيين والهنود والباكستانيين، أي 

 واسع من األعراق واللغات واألديان والثقافات.

ِّ باستراتيجية متعددة 
أمام هذا الكم الكبير من التحديات والتعقيدات، أخذ حاُب املؤتمرِّ اإلفريقي 

 من أس
ً
َم خاللها عددا

َّ
، نظ ٍ

اليب املقاومة األبعاد ملواجهة التمييز العنصري، فقد أعلن عن شن حملة تحد 

طوال حقبة الخمسينيات، منها: حملة ضد سياسة التمييز العنصري في مجال التعليم، وحملة مقاطعة 

 وشجعت املواطنين على االستمرار في االحتجاجات 
ً
 كبيرا

ً
 على انخفاض األجور القت نجاحا

ً
الحافالت احتجاجا

قيادة املؤتمر الوطني، وتمكنوا من إجبار حكومة  الوطنية السلمية وغير العنفية. وبرز قادة أكفاء أسهموا في

وبغض النظر عن لونه أو –األقلية على االعتراف بالحقوق الدستورية لكل املواطنين، فأصبح لكل مواطن 

 " صوت لكل شخص.one vote one manحق التصويت واملشاركة في االنتخابات على أساس " –عرقه أو دينه

،  تميزت تجربة جنوب إفريقيا في
ً
 وأخالقيا

ً
مواجهة سياسات الفصل العنصري وهايمته سياسيا

باالعتماد على استراتيجية فعالة في إدارة التنوع وتحويل التنوع من عنصر ثقافي وصراعي إلى عنصر توحيدي 

 .24واشتمالي

تفاوت إضافة إلى تكتيكات التالحم بين السود والبيض التي اعتمدت على املساواة في التوظيف، بسبب ال    

 العليا منها، بدأت الحكومة الديمقراطية املنتخبة بتطبيق سلسلة من 
ً
والظلم في توزيع الوظائف، تحديدا

الذي يلام أصحاب العمل،  1998البرامج املصممة لتخفيض هذه الفوارق، ومنها: قانون املساواة في التوظيف 

 أساس العنصر والجنس. بتقديم معلومات عن املنافع والتعويضات في كل فئة مهنية، على

ل محاوالت جادة للمجتمع الجنوب 
 
ما سبق، شك

إفريقي، لتجاوز متاعب املاض ي وصعوباته 

 لالتجاه نحو املستقبل، مع ثروة من 
ً
ورصيدا

الخبرات والتجارب مفيدة للشعوب واألمم التي 

  تحاول بسط العدالة واالنتصار للحياة.

  

                                                           
 .2013الثاني/نوفمبر تشرين  5، نون بوستياسر الغرباوي، "تجربة جمهورية جنوب إفريقيا في العدالة االنتقالية"،  24

http://www.noonpost.org/content/870  

تميزت تجربة جنوب إفريقيا في مواجهة سياسات 

 ،
ً
 وأخالقيا

ً
الفصل العنصري وهزيمته سياسيا

باالعتماد على استراتيجية فعالة في إدارة التنوع 

وتحويل التنوع من عنصر ثقافي وصراعي إلى عنصر 

 توحيدي واشتمالي

http://www.noonpost.org/content/870
http://www.noonpost.org/content/870
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 الالعنف قوة لكنها ناعمة

ل منذ القدم، مثل: بوذا وماني وبعض  تعود فكرة الالعنف إلى حكماء وفالسفة مارسوه كخيار مفض 

الرواقيين واملسيح، إلى أن قام غاندي بتوظيفه بشكل ممنهج لتحقيق غايات سياسية واجتماعية واملساهمة 

" املتجذر في املجتمع الهندي Castesاإلنكليزية، وإلغاء نظام املراتب االجتماعية " في تحرير الهند من السيطرة

ومن ثم استخدمه في املصالحة بين الهندوس واملسلمين، مثلما استلهمه مارتن لوثر كينغ لتحرير السود في 

ه إلى قوة هائلة للحصول على ال
 
حقوق املدنية واملساواة الواليات املتحدة األمريكية من الظلم والعبودية، وحول

الة في جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري وسواها من التجارب.   إلى االستثمار به كقوة فع 
ً
العرقية، وصوال

 فهل هناك ارتباط بين الالعنف والقوة الناعمة، وما أوجه الشبه واالختالف بين الرؤيتين؟؟.

ر لها "جو Soft powerتنطوي القوة الناعمة "
 
زيف ناي" في إطار انتقاده للتحليل الضيق الذي " كما نظ

قدمته املدرسة الواقعية الذي بقي يركا على القوة العسكرية، إذ أشار ناي في كتابه "ملامون بالقيادة" إلى 

فها بأنها "قدرة الدولة على   عن القوتين االقتصادية والعسكرية لقوة ناعمة عر 
ً
امتالك الواليات املتحدة فضال

 من اإلكراه، فكلما كانت سياسات الدولة مشروعة الحصول عل
ً
ى ما تريد عن طريق الجاذبية واالستمالة بدال

 .25ازدادت جاذبيتها"

ز ناي بين  ٍة الحقة الستخدامات املفهوم، باالرتكاز على فكرة االعتماد املتبادل والتأثير، مي 
َ
ْقل

ُ
ثم وفي ن

، بين طرفين غير ثالثة أنماط للقوة الناعمة: يعتمد النمط األول عل
ً
 أو إيجابا

ً
ى الجاذبية ولفت االنتباه، سلبا

متماثلين بالقوة، وفي هذا النمط تتشابه القوة الناعمة مع مبدأ الالعنف الذي يركا على الطاقة الهائلة التي 

 ينطوي عليها الكفاح الالعنفي، وعلى قدرته على اجتذاب أنصار ومؤيدين من ثقافات وأصول مختلفة؛ 

" ويستخدم للتأثير في Persuasionيتمثل النمط الثاني من أنماط القوة الناعمة في اإلقناع "بينما 

، وفي هذه 26معتقدات اآلخرين وفهمهم، وبالتالي ردود أفعالهم، دون التهديد باللجوء إلى استخدام القوة

للتأثير في الخصم  املسألة يتشارك الالعنف مع القوة الناعمة بوصفه قوة الطرف األضعف ومالذه األخير 

ره. لهذا ال يصح استخدام الالعنف إال في القضايا العادلة. وفي هذا تمييز بين العنصر  وفضح ظلمه وتجب 

 من جهة، والعنصر النفعي ذي االستخدام السياس ي 
ً
الروحي الهادف إلى هداية الخصم واالرتقاء به أخالقيا

 لحل النزاعات من جهة أخرى.  وبما 
ً
أن قوة اإلقناع تتزايد لدى األفراد والدول، والقضايا كلما بوصفه أسلوبا

 واضحة، كما وبمقدار امتالكها لقيادات تمتلك خصائص الشخصية 
ً
حازت على الشرعية وامتلكت أهدافا

 أكبر  ةالكاريامي
ً
وجاذبيتها كما هي الحال مع غاندي في الهند ومانديال في جنوب إفريقيا، كلما القت نجاحا

                                                           
25 Pinar Bilgin and Berivan Elis, “Hard power, soft power, toward a more Realistic power Analysis”, insight Turkey, 

vol.01.2.2008. p1. http://pbilgin.bilkent.edu.tr/Bilgin-Elis-IT-2008.pdf  
 محمد البجيرمي :، ترجمةالقوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدوليةملايد من التوسع: راجع كتاب جوزيف ناي،  26

 .(2007مكتبة العبيكان،)الرياض: 

http://pbilgin.bilkent.edu.tr/Bilgin-Elis-IT-2008.pdf
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 له في قضايا أخرى ال تقل عدالة وتمكنت من ا
ً
النتصار للقضايا التي تدافع عنها. األمر الذي ال نجد معادال

 ؛27ومشروعية مثل القضية الفلسطينية في مواجهة االحتالل الصهيوني لفلسطين

أما النمط الثالث للقوة الناعمة فهو الذي يعتمد على وضع جداول أعمال أو استراتيجية تتضمن 

األولويات والقواسم املشتركة مع اآلخرين، والتركيز على التفاوض للوصول إلى حلول بعيدة عن صيغة تحديد 

. واملشكلة التي تواجه تطبيق القوة الناعمة 
ً
الغالب واملغلوب، بل هي أقرب إلى نماذج يكون فيها الجميُع رابحا

 للحصول على فوائدها مثلها هنا، هي صعوبة الوصول إلى نتائج مباشرة بوقت قصير، فهي تتطلب وق
ً
 طويال

ً
تا

 مثل الالعنف.

إال أن الفوارق بين الالعنف والقوة الناعمة ما تاال واضحة، سواء على مستوى املنطلقات واألهداف، 

 أو على مستوى املمارسة والتطبيق.

والهند ... فريقيا في أكثر من مكان )أمريكا وجنوب أ فبينما أحرزت الحركات الالعنفية نجاحات ملحوظة

عدة في مواجهة الظلم أو االحتالل أو التمييز، أخذت القوة الناعمة بعناصرها إلخ( وكانت ملهمة لشعوب 

املختلفة وصلتها ببقية أنواع القوة بالفاعلية والظهور على مستوى العالقات الدولية، أي أنه تم توظيفها إلى 

كالت من خالل استخدام األبعاد جانب الدبلوماسية ومعها في التوصل إلى تسويات وحلول لقضايا ومش

 من التنافس والصراع.
ً
 الثقافية وجاذبية األفكار ونماذج العيش وتقاسم املصالح، بدال

، تتطلب تضافر 
ٌ
 شاملة

ٌ
ة وإذا كان من الصحيح القول: إنَّ هايمة العنف واإلرهاب والتطرف عملي 

 أن الجانب الفكري يكتسب أهمية الجهود العسكرية واألمنية واالقتصادية والسياسية، فمن الصحيح 
ً
أيضا

 طويَل األمد يستهدف األذهان والنفوس. فبناء ثقافة السالم واالستقرار والتعايش كان 
ً
حاسمة بوصفه سعيا

 الحركات 
ً
وما ياال يتعارض مع ثقافة الكراهية والتعصب والنزوع العدواني املتطرف التي تغذي ُمجتمعة

 اإلرهابية على اختالف تسمياتها.

التعصب هو اعتقاد باطل للمرء بأنه يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة، وبأن غيره يفتقُر  وحيث أنَّ 

التعصب يجعل الحقيقة ذاتية ومتناقضة، وهو ما »إليها، وبتعبير فؤاد زكريا، صاحب كتاب التفكير العلمي 

 .28«يعارض كلية وطبيعة الحقيقة العلمية

تالك الروح النقدية، وهي أول معاني املوضوعية، بما تقتضيه من وملواجهة التعصب يقترح زكريا ام

 إلى شجاعة 
ً
ل نقد اآلخر، وصوال عدم تأثر باملسلمات واألفكار املوجودة أو الشائعة، ذلك بنقد الذات وتقب 

                                                           
الذي  (2017)إضراب الكرامة  يشكل اإلضراب عن الطعام الذي يمارسه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي 27

 للنضال السلمي الفعال ودوره في كسب تأييد وتعاطف الرأي العام العالمي للمطالب 
ً
دخل شهره الثاني هذه األيام نموذجا

 واالستقالل.العادلة للفلسطينيين في الحرية 
 .77، ص(2004، لوفاء لدنيا الطباعة والنشردار ا اإلسكندرية:) التفكير العلمي فؤاد زكريا، 28
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ثقافتنا  االعتراف بالخطأ، وهو ما يعبر عنه "بالضمير النقدي في ميدان العلم" وهو ما لم يتبلور بالقدر الكافي في

 العربية.

ة في وجه التفكير العلمي، في أنه يلغي التفكير الحر والقدرة تكمن خطورة التعصب، من حيث هو عقب

 .29على التساؤل والنقد، وهو موقف ال نختاره بأنفسنا بل نجد أنفسنا فيه

وألن املتعصب ينكر اآلخر املختلف، ويخطئ 

تان بالغرب، آراءه ويتهمه بالكفر أو الجاهلية أو االفت

ما يمكن للمقاربة الالعنفية فمن املفيد النظر في

والقوة الناعمة، أن تقدماه للحد من التعصب 

والتطرف واإلرهاب بشتى تسمياته الفكرية والدينية 

  والطائفية.

  

                                                           
 .88ص السابق،املرجع  29

تكمن خطورة التعصب، من حيث هو عقبة في 

الحر وجه التفكير العلمي، في أنه يلغي التفكير 

والقدرة على التساؤل والنقد، وهو موقف ال 

 نختاره بأنفسنا بل نجد أنفسنا فيه
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 تقييم فلسفة الالعنف

ل حالة فريدة من النضال لتحصيل الحقوق، لذا فإن تقييم هذا املنهج بنجاحاته 
 
إن منهج الالعنف مث

 من روح وإخفاقاته وما وجه له من نقد، يشكل أهمية لدى الباحثين عن تحقيق الحرية والعدالة، 
ً
انطالقا

 هذه املبادئ اإلنسانية التي تنبذ العنف بالفطرة.

 نتائج تجارب الالعنف حول العالم

يبين الجدول التالي تجارب الدول في إطار الكفاح الالعنفي ونتائجها التي تراوحت بين النجاح والنجاح 

 دولة على مستوى قارات العالم.28الجائي والفشل، ذلك في دراسة تضمنت 

 النتيجة التحدي القارة الدولة *

 نجاح ديكتاتورية القيصر آسيا روسيا 1

 نجاح االحتالل الياباني آسيا الصين 2
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%، 71نستنتج من الجدول السابق أن نسبة النجاح الكلي لتجارب الالعنف حول العالم تصل إلى نحو 

 .30%82% فشل، وبذلك تكون نسبة النجاح بصفة عامة 18% نجاح جائي، و11و

وذلك ما يدل على نجاعة األسلوب الالعنفي في تحقيق األهداف، إذ يتطلب وجود شخصية قائدة 

 واعية متعطشة للتغيير وقضية ترفض الظلم ونبذ العنف. ملهمة وإرادة شعبية
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  االنتقادات املوجهة إلى الالعنف

واجهت فلسفة الالعنف العديد من االعتراضات، وانهالت عليها االنتقادات من اليمين ومن اليسار، إال 

 أن دعاة العنف الثوري والتغيير النضالي كانوا أبرز املنتقدين. 

 الالعنف هو محاولة لفرض أخالق األرستقراطيين على الكادحين، يعتقد تروتسكي أن  

 والعنف ضروري لتحقيق التغيير الثوري، وحق الدفاع عن النفس مبدأ أساس ي كما يرى فرانس فانون. -

 يقول مالكوم إكس: "من اإلجرام أن تعلم الرجل أال يدافع عن نفسه وهو يتعرض لهجوم متوحش ومستمر". -

: إنَّ الدفاع املسلح عن النفس الذي مارسه السود، أسهم مع العنف األهلي باإلصالحات تقول التجارب -

املتعلقة بالحقوق املدنية، أكثر من إسهامه باملناشدات واالخالقيات الالعنيفة، وهذه املالحظة صحيحة، 

 وتدلل على أهمية تنويع أشكال مقاومة العنف.

بطيء ونتائجه بعيدة األمد، ما يضعف العالقة بين  عملنتيجة يعتقد مناهضو الالعنف أنه وبال

 السبب والنتيجة، وتصبح غير واضحة.

 :يمكن تكثيف االنتقادات املوجهة إلى أسلوب الالعنف كاآلتي

تم اتهام منهج الالعنف بأنه منهج للخنوع واالستسالم، وال يتبناه إال الضعفاُء املستكينون عديمو  .1

 
ً
آخر، وذلك من حيث أن العنف ضروري لعملية التغيير الثوري، وأن  الحيلة الذين ال يملكون خيارا

 حق الدفاع عن النفس حق مقدس.

 وملعالجة هذا الرأي سنعرج على مفهومي االستسالم والخنوع.

فاالستسالم بالتعريف هو: )االنقياد وخضوع طرف لطرف آخر دون أن يكون لهذا الطرف أي مبادرة أو 

 .31شرط(

: )التسوية التي تقض ي بالتنازل املهين أمام العدو كما لو كان انتصار كما ُيَعدُّ على  الصعيد السياس ي 

 بحيث أفقد الطرف املنهام إرادة القتال أو الحق في التمسك بمطالبه الحقوقية(
ً
 .32العدو كامال

 ويعبر الخنوع عن خضوع طرف ذليل لطرف آخر قوي.

سياس ي الرامية إلى تحقيق مطالب وحاجات معينة، ولكن الالعنف عبر عن وسيلة من وسائل العمل ال

وإحداث تغييرات في البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية، عن طريق الضغط على سلطات الخصم 

لحملها على تنفيذ تلك املطالب وفرض شروط الجماهير، وكونها ال تستند إلى استعمال القوة أو حمل السالح 

طلب الكثير من الشجاعة واالستبسال والتضحية بالنفس لتحقيق الغايات أو اللجوء للتخريب، فإنها تت

 املنشودة.

                                                           
 293ص ،(هـ1405 الجاء الثاني، منشورات أدب الحوزة،)بيروت:  ابن منظور  ،لسان العرب 31
 294، الجاء الثاني عشر، صالسابق املرجع 32
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 كل البعد عن االستسالم الذي يعني التنازل الكامل عن 
ً
وهذا ما يجعل أسلوب الالعنف بعيدا

 الحقوق وعدم املطالبة بها بأي وسيلة كانت، وعن الخنوع املتولد من االنهاامية والخوف.

الالعنف بأنه أسلوب يعتمد على تراكم األعمال النضالية لتحقيق األهداف، هذا ما يجعل تم انتقاد  .2

عملية التغيير عن طريقه طويلة األمد، لذا فإن هذا التغيير البطيء يولد عالقة غامضة وغير واضحة 

 بعد فرض الشروط  بين الفعل ورد الفعل،
ً
على عكس األسلوب العنفي الذي تبرز نتائجه مباشرة

 القوة.ب

 ما تكون مؤقتة، وال تتمتع 
ً
 على ذلك فقد يحقق العنف نتائج أسرع، ولكن تلك النتائج غالبا

ً
وردا

باالحترام وكسب الثقة والتعاطف العالمي، وفي أحيان أخرى كثيرة تفشل الحركات العنفية في تحقيق 

وًى أكبر منها، كما أن الالعنف قد حقق
ُ
 ما تجابه ق

ً
نجاحات سريعة في كثير من  أهدافها، كونها غالبا

 األحيان، كما تم تبيانه من األمثلة التي ذكرت خالل البحث.

ُينتقد الالعنف بأن نجاحه مرهون باستخدامه ضد الخصوم املؤمنين بالديمقراطية وحقوق  .3

اإلنسان، وذلك عن طريق الحصول على تعاطفهم! لكن، التجارب أثبتت نجاح هذا األسلوب في 

 .33الشمولية والديكتاتورية عن طريق قهرها وتدميرهامواجهة األنظمة 

 إلى الالعنف أنه ذو بعد أخالقي ديني عقائدي طوباوي بعيد عن الواقعية  .4
ً
يوجه البعض انتقادا

والبراغماتية وتحقيق النفع والفوائد! والرد على ذلك أن الالعنف لم يكتفِّ بالتنظير، وإنما انطلق إلى 

فرز نتائج إيجابية على صعيد تحقيق املكاسب، وإحداث التغييرات العمل الجاد والدؤوب الذي أ

 املنشودة.

يعتبر الالعنف لدى البعض وسيلة تستخدم فقط للدفاع عن النفس أي ذات داللة سلبية! رغم أن  .5

تجارب الالعنف حول العالم أثبتت خوض الالعنفيين ملعارك هجومية على السلطات الحاكمة 

.وقوانينها، ما أجبرها عل ٍ
 ى تغيير وتعديل سلوكها أو إسقاط تلك السلطات ككل 

 يرى البعض أن الالعنف ال يعدو كونه "سرديات" يتم الترويج لها وتقديمها كنماذج مشغولة 
ً
وأخيرا

 تأتي انتقادات كهذه من جهات وثقافات لم تتعرف كفاية مبادئ وأفكار فلسفة 
ً
بعناية يراد لها االنتشار، وغالبا

 لمس في حياتها العملية محاوالت لتطبيقها.الالعنف ولم ت
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  كيف تسهم فلسفة الالعنف في نبذ التعّصب؟

ة من ثقافات وديانات ومعتقدات مختلفة، فال يستطيع أي طرف  .1 من خالل المركاية أفكارها املستمد 

ة احتكارها.   القول بأحقي 

ع للحقيقة، وتدافُع عن تعدد طرق الوصول إليها، وأفضل الوسائل التي  .2 كونها تمتلك منظورها املوس 

ة الحقيقة أو أحاديتها.   تساعد في ذلك، أي بفضح حصري 

ة من  .3 لم وضد  استخدام القو 
 
عبر امتناعها عن االندراج ضمن االصطفافات التقليدية، فهي ضد  الظ

.أجل إحداث التغيير املطلوب 
ً
 بآن معا

ذلك بعكس الفلسفة البرغماتية التي -بناء على احترامها لوحدة الوسيلة والغاية وتجانسهما وتالزمهما  .4

 من أجل أهداف مشروعة.-تبرر استخدام وسائل غير أخالقية

ٍ للنزاعات الدامية والحروب، وكسر حلقة العنف الجهنمية القائمة على الفعل  .5
لقدرتها على وضع حد 

 الفعل املماثل له في الطبيعة واملعاكس له في االتجاه. العنيف ورد

6.  
ً
تسهم الطبيعة الكوكبية النتشار الثقافات الالعنفية في مختلف البلدان والقارات، بحكم كونها عابرة

لألديان والجماعات اإلثنية والطوائف، في ترسيخ املبادئ الالعنفية ومواجهة التعصب والعنف، ونشر 

ا يفعل أنصار البيئة والسالم واملدافعون عن حقوق املرأة ومناهضو الحرب ثقافة السالم على م

 وسواهم.
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