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مؤتمر "العنف والسياسة
في المجتمعات العربية المعاصرة"

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

العدد ١٧

178
عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤمت َره السنوي الرابع
يف قضايا التحول الدميقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية،
وخ ُِّصص لتناول موضوع "العنف والسياسة يف املجتمعات العربية
املعارصة" ،يف مرحل ٍة تشهد فيها املنطقة العربية عنفًا كب ًريا ،جزء كبري
منه ميا َرس يف بلدان ثورات الربيع العريب.
ُعقد املؤمتر يو َمي  12و 13أيلول  /سبتمرب  .2015وقُ ِّدمت فيه 45
ورقة بحثية محكّمة ،أنجزها أكادمييون وباحثون بارزون ،من أصل
 170ورقة قُ ّدمت للمشاركة.
تناولت األوراق العنف السيايس يف السياقات العربية املعارصة،
ـاذج لتفسري جامعات العنف ،عىل اختالف مشاربها
مقرتح ًة منـ َ
ومناهجها ،وعالقة العنف بالسياقات الهوياتية ،وبعض مظاهر
عنف الدولة ،من قبيل التعذيب وجرائم اإلبادة ،كام ع ّرج املؤمتر
عىل ثقافة العنف ،والتسامح يف مقابل العنف ،ومتظهرات العنف
السيايس يف اللغة والخطاب ،وارتباطه بوسائل التواصل االجتامعي،
مع الوقوف عند عنف الشباب والعنف ضد املرأة ،ومتظهرات العنف
يف الفضاءات الحرضية املتمدنة .وقد حظي املؤمتر مبشاركة واسعة
من الضيوف وذوي االختصاص واالهتامم ،أث ْرت املناقشات األكادميية.
افتُتح املؤمتر بكلمتني افتتاحيتني؛ األوىل ق ّدمها مدير مكتب املركز يف
تونس ،مهدي مربوك ،وأكّد فيها أ ّن تناول قضية العنف والسياسة يعود
بالدرجة األوىل إىل كون املوضوع فرض نفسه عىل الساحة الفكرية
والبحثية والسياسية ،نظ ًرا ملا آلت إليه الثورات العربية من ٍ
عنف مل
يسبق له مثيل قط ًعا ،واألخرى ق ّدمها رئيس دائرة األبحاث يف املركز،
محمد جامل باروت ،نياب ًة عن املدير العام ،عزمي بشارة ،وذكّر فيها
بالدورات الثالث التي سبقت هذه الدورة ،والتي بحثت يف قضايا شتى
متعددة املناحي ،من قبيل "اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي"،
و"املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املرشق العريب الكبري" ،مؤكّ ًدا
أ ّن املؤمتر هو جزء من تقاليد يعكف املركز عىل تأسيسها وبنائها
وضامن انتظامها ،كـ "مؤمتر العلوم االجتامعية واإلنسانية" الذي
ُعقدت منه إىل اآلن أربع دورات ،وينتظر عقد دورته الخامسة يف
كل دورة من هذه الدورات
شهر آذار  /مارس املقبل  .2016ويرافق ّ
إعالن نتائج جائزة املركز السنوية يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
لتشجيع البحث العلمي .وهناك سلسلة مؤمترات عن "العرب والعامل"،
تبحث يف عالقة العرب بالقوى الدولية ،وستعقد الدورة املقبلة من
هذه السلسلة يف شهر أيار  /مايو املقبل  2016تحت عنوان "العرب
والصني" .وأوضح باروت أ ّن هذه املؤمترات جميعها مؤمترات علمية
محكّمة ،ومع ذلك ،يحرص املركز عىل إتاحة الفرصة وتوسيع مساحة
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املشاركة فيها ،لتوسيع فضاء التفاعل بني الباحثني والسياسيني وص ّناع
الرأي وقادته.
ثم انطلقت أعامل املؤمتر مبحارضتني افتتاحيتني؛ ق ّدم األوىل منري
الكشو ،أستاذ الفلسفة واألكادميي التونيس ،وتناول فيها القيمة
اإلبستمولوجية واملعرفية والبحثية ملوضوع العنف ،وال سيام بعد ما
آلت إليه الثورات العربية سنة  2011من ٍ
عنف شديد وكاريث عاد
بالوبال عىل بلدان الثورات الساعية إىل الحرية والخروج من ربقة
العبودية واالستبداد ،هذه الحال هي التي تفيض بنا إىل طرح السؤال
عن العالقة بني العنف والسياسة.
أ ّما املحارضة االفتتاحية األخرى فقد ق ّدمها فالح عبد الجبار ،الباحث
متصل
العنف أم ًرا ً
العراقي وأستاذ علم االجتامع السيايس ،وع ّد فيها َ
بطبع اإلنسان ،وهو وسيلة ُوجِدت يف سائر املجتمعات والدول،
وتجسدت يف الحروب والنزاعات ،وحتى يف عمليات االنتحار .وقد
رأى عبد الجبار َ
القول بتالحمية العنف بالدين من أكرب املغالطات،
مستعرضً ا أمناطًا كثرية من العنف ،من قبيل عنف الفرد ضد الفرد،
وعنف الفرد ضد الجامعة ،والدولة ضد الفرد ،والدولة ضد الجامعة،
واألخري هو األكرث بروزًا .ورأى عبد الجبار أ ّن الدولة الحديثة تبني
عالقاتها باملجتمع عىل ثنائية اإلكراه والرضا ،وأ ّن هيمنة الدولة
عىل الرثوة واالقتصاد عمو ًما تؤدي إىل الهيمنة عىل الطبقة املنتجة
ورجال األعامل .أ ّما عن الحلول التي تسمح بالقضاء عىل ظاهرة
العنف فتتمثّل ،بحسب عبد الجبار ،برضورة إقرار املشاركة السياسية
من خالل السامح للمواطنني باالنتخاب ومامرسة النشاط السيايس
وإبداء الرأي وحرية تكوين األحزاب واملشاركة يف صنع القرار أيضً ا،
واملشاركة يف األجهزة اإلدارية لضامن حسن توزيع املوارد واالستقرار.

العنف والسياسة
بعد املحارضتني االفتتاحيتني ،تف ّرع املؤمتر إىل مسارين؛ وخ ُّصصت
ملوضوع "العنف والسياسة" جلستان؛ رأس الجلسة األوىل منهام
السيايس واألكادميي التونيس فتحي ج ّراي .وقد ق ّدم أ ّول عرض فيها
الباحث املغريب محمد العابدة الذي رأى أ ّن ظاهرة العنف ليست
حديثة ،بل هي قدمية ،ارتبطت نشأتها بظهور اإلنسان ،مؤك ّدا أ ّن
التحول الدميقراطي الحقيقي هو الكابح األكرب للعنف ،وهذا ما
حصل يف دول املغرب العريب ،عىل الخصوص .وأكّد الباحث أ ّن هذا
التح ّول ال يتعلق بالنظم السياسية فقط ،ولك ّنه انعكاس كذلك لبنى
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كل املداخل االقتصادية
سوسيولوجية قامئة ،ما يستوجب العمل عىل ّ
واالجتامعية والثقافية والسياسية.
وق ّدم الباحث املغريب محمد املساوي ،البحث الثاين الذي انطلق فيه
من السؤال :ملاذا طغى العنف عىل السياسة يف العامل العريب؟ مركّ ًزا
عىل الرصاع القديم الجديد ،بني تيارين لهام مرجعيات متناقضة
كانت أساس التطاحن واملواجهة ،وهام :التيار العلامين والتيار
اإلسالمي .وقد اعتمد الباحث عىل املفكر األملاين يورغن هابرماس
إطا ًرا نظريًا ومرجع ًيا ،والذي كان قد تط ّرق ،بعد أحداث  11أيلول /
سبتمرب  ،2001إىل الحوار الذي يجب أن يكون بني عقل املتدين وغري
املتدين ،لتجاوز اإلرهاب والعنف اللذَين بدآ ينترشان باسم الدين
يف العامل.
أ ّما البحث الثالث ،فق ّدمه محمد سعدي ،األكادميي املغريب ،تحت
عنوان "العنف البنيوي املاكر لألبوية السياسية" .وتط ّرق فيه إىل
الحراك الدميقراطي العريب منذ  2011الذي حاول تفكيك السيطرة
العنيفة للدولة األبوية عىل املجتمع ّ
وفك ارتباطها وسيطرتها عىل
البنى السياسية واالقتصادية واالجتامعية .وقد أطلقت ثورات الشباب
ديناميات وتحوالت بنيوية يف نظم القوى الحاكمة للمجتمعات .وهو
ومساسا بهيبة السلطة األبوية السياسية التي
ما ع ّده البعض متر ًدا
ً
تتامهى مع فكرة تقديس "األب" ومتجيد الحاكم "امللهم" وصناعة
الزعيم املنقذ واملخلّص .ورأى الباحث أ ّن احتجاجات الحراك
الدميقراطي اشرتكت يف غياب األب الرمزي امللهم والقائد أو املرشد،
شخصا ،أو مؤسسة ،أو حزبًا ،أو تيا ًرا سياسيًا ،أو مرجعية
سواء كان ً
أيديولوجية فوقية.
بينام ركّز بحث عبد الله حنا ،من سورية ،عىل موضوع السياسة
والعنف ومح ّركهام يف سورية القرن العرشين .وأشار الباحث إىل دور
العامل الرتايث املتمثل برسوخ أقدام املامرسات اململوكية واالنكشارية
العثامنية وتأثريها يف ترسيخ دعائم االستبداد واستخدام العنف يف
التضييق عىل املنظامت الحرفية ومشاركة التجار أرباحهم وعرص
الفالحني ،وإبقاء املجتمع يف حالة من الركود والجمود ،وعليه ،س ّد
الطريق أمام التطور الرأساميل والثورة الصناعية.
أ ّما الجلسة األخرى يف موضوع "العنف والسياسة" ،فرأسها األكادميي
التونيس عبد الوهاب حفيظ ،وق ّدم الباحث املغريب إحسان الحافظي،
أ ّول بحث فيها تحت عنوان "ترشيع العنف :النص يف خدمة
السلطة" ،حاول فيه تفكيك العالقة بني السياسة األمنية والسياسة
الجنائية يف تدبري العنف السيايس ،زمن التدافع حول السلطة داخل
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األنظمة السياسية العربية .وهو تفكيك يرى الباحث أنّه ينطلق من
ثالثة مداخل أساسية؛ أ ّولها يتتبع أثر السياسات األمنية وسياقاتها،
وثانيها يبحث يف تقاطعات ثنائية السياسة الجنائية واألمنية يف تدبري
العنف السيايس ،أ ّما املدخل األخري فيتوقف عند ضامنات عدم تكرار
ما جرى من توترات ما بعد الربيع العريب ،يف الدستور ومخرجات
العدالة االنتقالية.
أ ّما محمد فاوبار ،األكادميي املغريب ،فسلّط الضوء ،يف بحثه "الخطاب
العريب املعارص وصــرورة العنف والسياسة" ،عىل تحليل بعض
النتاجات الفكرية التي تبلورت يف سياق الثورات العربية املعارصة
محاول استقصاء تصوراتها للعالقة بني العنف والسياسة،
ً
ورصدها،
فوجد مثة تعددية يف التصورات ،وسع ًيا إىل تجريب مقاربات مرجعية
بهدف إجراء تحليل ملموس للواقع .ومع ذلك ،يخلص الباحث إىل أ ّن
هذه النتاجات ش ّددت عىل أ ّن العنف السيايس هو جزء من العنف
االجتامعي عمو ًما ،وهو متجذر يف الدين والثقافة.
ق ّدم البحث الثالث الباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،شمس الدين الكيالين ،تحت عنوان "جدلية التسلط
والعنف يف سورية" .وكشف فيه عن عالقة العنف بالطابع التسلطي
للسلطة يف عهدي الرئيسني :حافظ وبشار األسد؛ فقد دأبت السلطة
عىل مامرسة العنف إلخضاع خصومها واملجتمع بر ّمته ،وقد لجأ
السوريون  -باملقابل  -إىل املقاومة لتحقيق ذاتيتهم وحريتهم
وكرامتهم ،فتج َّنبت السلطة سلوك الحكم الرشيد يف قدرته عىل
"ضبط التنافس والتصارع بني شتى القوى وتكييف بنيته وسلوكه مبا
يتالءم وتطور هذه القوى الفاعلة حتى تتمكن دامئًا من لعب دور
الحكم بينها".
أ ّما البحث األخري يف هذه الجلسة ،فق ّدمه الباحث األردين وصفي
عقيل ،تحت عنوان "العالقة بني مركز الضبط والعنف السيايس لدى
ع ّينة من طلبة الجامعات األردنية" .وقد حاول فيه بيان أهمية مركز
الضبط يف السلوك االجتامعي والسيايس .وسعى إىل فهم العوامل
الخارجية التي تسهم يف زيادة العنف السيايس للشبان والشابات.
ورأى الباحث أ ّن مركز الضبط متغري أسايس يف الشخصية ويحتل
مكانة مهمة يف دراسات علم النفس السيايس .وعىل الرغم من أ ّن
تبي مراجعة
بعض األبحاث يشري إىل أهمية مركز الضبط يف العنفّ ،
األدب النظري أ ّن األمر يحتاج إىل مزيد من الدراسات لتأكيد طبيعة
مبتغي مركز الضبط لدى الطلبة بوصفه ذا صلة
العالقة واالهتامم ّ
أساسية بالعملية االجتامعية والسياسية .ويعتقد الباحث أ ّن أهمية
هذا البحث تكمن يف كونه يسهم يف توجيه الطلبة ألن يكونوا من
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ذوي الضبط الداخيل ،كأن يحثّوا أنفسهم عىل بذل جهود مضاعفة
بدل
ويسعوا إىل تنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم السياسيةً ،
من إلقاء اللوم عىل الدولة واملجتمع ،وااللتحاق بالجامعات املتطرفة
هربًا من واقعهم السيايس واالقتصادي واالجتامعي.

العنف السياسي في السياقات
العربية المعاصرة
تناول املؤمتر محور "العنف السيايس يف السياقات العربية املعارصة"
الذي انتظم يف جلستني؛ رأس األوىل منهام حيدر سعيد ،الباحث يف
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،والتي كانت مخصصة
تقري ًبا لدراسة ظاهرة العنف السيايس يف السودان.
تضمنت هذه الجلسة أربعة بحوث؛ كان أ ّولها للباحث املرصي جامل
محمد ضلع ،تحت عنوان "ظاهرة العنف السيايس يف الدول العربية
وآليات مواجهتها" ،تناول فيه الباحث ظاهرة العنف السيايس يف
السودان ،وليبيا ،والصومال .ورأى أ ّن الدول العربية موبوءة بهذه
الظاهرة الخطرية ج ًدا ،والتي تتباين وتتفاوت درجة مخاطرها
والتداعيات الناجمة عنها عىل حسب مجموعة من الظروف
واملتغريات واملستجدات ،الثابتة منها واملتحركة ،وعىل حسب منظومة
األهداف واملصالح لألطراف وللقوى الفاعلة عىل املستويات الداخلية
(الوطنية /املحلية) ،والخارجية (اإلقليمية والدولية) .وقد أسهم بعض
تلك املدخالت واملعطيات أو كلّها ،يف صناعة هذه الظاهرة ،ويف
التأثري يف مسبباتها وأطرافها وتفاعالتها ومساراتها ومآالتها وتداعياتها
عىل األنظمة السياسية املقرتنة بها .وخلص الباحث إىل أ ّن ص ّناع تلك
الظاهرة هم الجديرون بإيجاد التسويات املالمئة لها ،وإن كان الرتكيز
ينصب عىل سياسات األنظمة الحاكمة يف الدول
يف مثل هذه األمور
ّ
العربية بالدرجة الرئيسة ومامرساتها ،للتعامل معها ،واملبادرة باقرتاح
مثل تلك التسويات وبوضعها وتنفيذها ورعايتها ومتابعتها للوقاية
وللحيلولة دون تنامي أعامل العنف السيايس من جديد.
ويف حني عرض األكادميي السوداين عبد الله عيل إبراهيم ،يف ٍ
بحث
عنوانه "يف محنة محمود محمد طه وجغرافيا االستعامر املانوية"،
طريقة تعامل األنظمة العربية مع النخب املفكّرة ،درس الباحث
السوداين قيرص موىس الزين ،يف بحثه "العنف السيايس يف السودان:
املظاهر واملسبّبات واتجاهات املستقبل" العنف السيايس املتصاعد
يف السودان يف شكل الحرب األهلية ،وال سيام بعد انفصال جنوب
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السودان أواسط  .2011وتناول الباحث ،يف البداية ،األسس النظرية
عمل ميداين موجز
واملنهجية التي قام عليها البحث ،ومن بينها ٌ
هدف إىل تقديم معطيات ومؤرشات تدعم اتجاه التحليل النظري.
وقد تركّز العمل يف مناطق النزاع ،وبخاصة جبال النوبة ويف جنوب
النيل األزرق ،كام شمل العاصمة (الخرطوم الكربى) .وق ّدم الباحث
خلفية عن مسار العنف السيايس ووقائعه ،وال سيام ذلك املرتبط
بقمع الدولة.
ق ّدم األكادميي والسيايس التونيس سامل لبيض البحث األخري يف
الجلسة ،تحت عنوان "دور االغتياالت يف الالمعيارية السياسية
وإعادة تنظيم السلطة يف تونس" .ورأى فيه أ ّن ظاهرة االغتياالت
السياسية ليست طارئة عىل تونس ،عىل نحو ما يعتقد الكثريون
الذين ُصدموا بعد تصفية املحامي والسيايس املاركيس التونيس
شكري بلعيد ،مطلع  .2013وافرتض لبيض أ ّن التأريخ لتلك الظاهرة
ٍ
ٍ
وارتباطات
رهانات
مدخل ملعرفة
ً
مخفي فيها ميثّل
عم هو
والكشف ّ
ّ
ٍ
ٍ
وتحالفات تس َّوق باسم النوايا الحسنة.
ووالءات
ومصالح سياسية
َ
وهذا األمر ،بحسب الباحث ،يجعل من أغلب االغتياالت ظواهر
مبهمة وغامضة ،مبا يف ذلك تلك التي ج َرت يف دو ٍل متتلك أجهزة
استخباراتية عمالقة ومتطورة .ولهذا السبب ،انتظرت جرمية اغتيال
الزعيم النقايب فرحات حشاد ،سنة  ،1952ستّني سنة لتعرتف الدولة
الفرنسية مبسؤوليتها فيها .وما كان لقتلة الزعيم الوطني صالح بن
يوسف ،سنة  ،1961أن يكونوا معلومني لوال اعرتاف الرئيس بورقيبة
بتلك الجرمية وتكريم منفذيها .أ ّما جرميتا اغتيال بلعيد والسيايس
محمد الرباهمي ،أواسط  ،2013اللتان تناولهام هذا البحث بالتحليل
والنقد والتفسري ،فتحيالن عىل عمق الرصاع عىل السلطة يف تونس
الجديدة ،وما يرتبط به من جرمية سياسية منظمة وتداخل بني
الحقول الرمزية ملختلف الفاعلني وتبادل لألدوار ،ومن هيمن ٍة عىل
كل طرف من
وسائل اإلعالم والدعاية مبا يخدم "الحقيقة" التي يرغب ّ
أطراف اللعبة يف أن يقبلها الناس.
أ ّما الجلسة األخرى يف هذا املحور ،فقد رأسها األكادميي التونيس
سليم املصمودي .وقُ ِّدمت فيها أربعة بحوث؛ أ ّولها بحث للباحث
الجزائري ،زين الدين خريش ،تحت عنوان "عنف الريع يف املجتمعات
العربية املعارصة :التأسيس عىل الحالة الجزائرية" .ع ّرج يف البداية
عىل بعض الدول العربية املشابهة للجزائر يف بنيتها الريعية ،من
قبيل ليبيا والعراق .ثم سعى الباحث إىل تحليل آليات إنتاج العنف
وإعادة إنتاجه يف مختلف حقول املجتمع ،االقتصادية والسياسية
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واالجتامعية ،وكذا تفسري معاين مختلف تجلّيات هذا الشكل من
العنف ودالالته يف سلوكيات األفراد والجامعات ومتثالتهم.
يف حني رأى األكادميي املغريب عبد العايل حور ،يف بحثه "الوظيفة
التوزيعية لألنظمة السياسية العربية :مدخل لفهم ظاهرة العنف
السيايس" ،أ ّن ما شهدته بعض الدول العربية وتشهده من مظاهر
للعنف السيايس هو نتيجة طبيعية لفشل األنظمة السياسية يف أداء
وظائفها عامة ووظيفتها التوزيعية عىل وجه الخصوص؛ وذلك راجع
 بحسب الباحث  -للخيارات االقتصادية والسياسية التي تب ّنتها هذهمم رافقها من شعارات ط ّنانة ،مل يكن الهدف
النظم ،عىل الرغم ّ
من ورائها سوى التغطية عىل ضعف هذه األنظمة وضامن استمرار
استفادتها  -إىل جانب النخب والفئات املحيطة بها  -من إمكانات
الوطن ومقدراته مع بقاء معظم الفئات الشعبية مستبعدة ومه ّمشة.
ق ّدم الباحث املرصي محمد أحمد العدوي ،بحثًا بعنوان "العنف
والعشوائيات يف مرص" ،انتقد فيه الدراسات التي تبحث يف العالقة
بني العنف والسياسة ،يف عجزها عن متابعة االنتشار الواضح للعنف
يف املجتمعات العربية يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين،
فضل عن التوظيف السيايس للعنف يف تربير سياسات النظم
ً
الحاكمة ،أو الجامعات التي تتب ّنى العنف خيا ًرا يف مواجهة تلك
السلطات ،أو وسيلة للتعبري عن املطالب السياسية .ورأى الباحث أ ّن
هذه الدراسات ازدادت أهميتها يف ظل االنتشار العاملي واإلقليمي
للسياسات التي ت ّدعي مواجهة العنف واإلرهاب ،سواء يف داخل
الدول أو إقليميًا يف مواجهة تنظيامت تنترش يف املنطقة العربية.
وخلص الباحث إىل أ ّن هذه الدراسات هي نتاج لتص ّو ٍر خاطئ،
يتمثّل باالقتصار عىل سياسات تتب ّنى التوجهات األمنية والسياسية
فقط يف مواجهة ظاهر ٍة متعددة املصادر واألبعاد.
ٍ
ببحث ق ّدمه الباحث الجزائري نوري دريس،
واختُتمت الجلسة
تحت عنوان "العنف السيايس يف الجزائر املعارصة ،من األيديولوجيا
الشعبوية إىل اليوتوبيا اإلسالموية :عنارص تحليلية يف سياقات
تأريخية غري معلمنة".

في جماعات العنف :نماذج
وحاالت
كان املحور الثالث من املؤمتر بعنوان "يف جامعات العنف مناذج
وحاالت" ،يف جلستني كذلك؛ رأس األوىل منهام منري الكشو ،وتض ّمنت
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ثالثة بحوث؛ األ ّول لألكادميي السوري أحمد جاسم الحسني ،بعنوان
"عنف السلطة يف الدولة اإلسالمية يف العراق والشام /داعش :دراسة
ميدانية يف منطقة الفرات السورية" .والثاين ق ّدمه الباحث األردين،
حسن أبو هنية ،تحت عنوان "جاذبية العنف الجهادي الجديد:
الواليات الخارجية للدولة اإلسالمية" ،وهو عرض لنتائج مرشوع
بحثي يعمل عليه الباحث بدعمٍ من املركز العريب لألبحاثّ .بي أبو
هنية أ ّن تنظيم الدولة اإلسالمية بات منوذ ًجا يحتذى لدى العديد من
الجامعات الجهادية املحلية .وأصبحت أيديولوجيته الفقهية ونهجه
القتايل ودعايته اإلعالمية تتمتع بجاذبية تتفوق عىل تنظيم القاعدة،
وهو بانتظار بيعات جديدة وتأسيس واليات بعيدة ،فالتنظيم يعمل
عىل التواصل وتنسيق البيعات بحسب أهميتها وتوافر الرشوط
رصح ،من
الالزمة لقبول العضوية .وأشار الباحث إىل أ ّن التنظيم ّ
خالل مجلة "دابق" التي يصدرها باللغة اإلنكليزية ،بأنّه سيكشف
عن مبايعات مقبلة ،يف عد ٍد من املناطق يف القوقاز وإندونيسيا
والفلبني وغريها ،كانت قد أعلنت وال َءها لتنظيم الدولة اإلسالمية
وقبولها بيعة البغدادي خليفة للمسلمني.
وق ّدم الباحث يف املركز العريب لألبحاث ،حمزة املصطفى ،البحث
األخري يف هذه الجلسة تحت عنوان "الجهادية السوريّة :أسئلة عن
ممكنات التح ّول من العنف إىل التسويات" ،وع ّد فيه العنف الجهادي
سابقًا للثورة السوريّة ،لك ّنه مل يؤ ّد إىل ثورة شعبية يف املايض ،كام أنّه
مل يوجد يف بدايتها ،إذ متيّزت الثورة السوريّة بوصفها ثورة شعبية
مدنية مبطالبها الدميقراطية عن هذا النوع من العنف املسلّح الديني
واختلفت عنه متا ًما .ورأى الباحث أ ّن العنف الجهادي أُقحم عنو ًة يف
صريورة الثورة السوريّة ،بعد تح ّولها إىل مرحلة الكفاح املسلّح أواخر
عام  ،2011ومنذ ذلك ،تأسست فصائل جهادية كثرية ،وشاركت يف
قتال النظام إىل جانب فصائل الجيش الحر ،وهو ما أحدث خلطًا
بني العنف الجهادي والسيايس (الثوري) ،وال سيام أ ّن بعض هذه
الحركات ع ّدت نفسها جز ًءا من الثورة .وقد تناول الباحث حالتني
من التجربة الجهادية يف الثورة السورية ،وهام "حركة أحرار الشام
اإلسالمية" ،و"جبهة النرصة ألهل الشام".
أ ّما الجلسة األخرى يف هذا املحور ،فرأسها املؤرخ التونيس لطفي
عيىس ،وتضمنت كذلك ثالثة بحوث ،ق ّدم األ ّول منها حيدر سعيد،
بعنوان "مجموعات العنف ومنطق السياسة :دراسة يف مصدر نشأة
مجموعات العنف وعالقتها بالتنظيامت السياسية ،ومصريها" .وقد
ع ّرف الباحث  -يف البداية  -مبصطلح "مجموعات العنف" الذي
يستعمله ،وذكر أنّه يقصد به املجموعات التي تستعملها املؤسسات
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السياسية (الدولة ،واألحزاب )...،بوصفها أدوات عنفية ،أو تنشأ يف
سياقات سياسية محددة ،لتامرس العنف السيايس ،من دون أن تكون
تحت رعاية تنظيم سيايس مؤسيس ،وأ ّن هذا البحث يهدف إىل بيان
مكانة مجموعات العنف واألدوات العنفية ،يف املجال السيايس العريب،
سواء قبلنا باملقاربة األنرثوبولوجية عن أ ّن العنف هو مك ّون ثقايف ،أو
قبلنا املقاربة السياسوية التي تتحدث عن أ ّن العنف أصبح تدريجيًا،
من تقاليد املجال السيايس العريب ،عىل ح ّد تعبريه .ثم انتقل البحث
إىل تناول طبيعة العالقة التقليدية بني هذه املجموعات واملؤسسات
السياسية ،والنسيج السوسيو سيايس الذي تكتسبه هذه املجموعات،
حني تنشأ من دون مظلة سياسية ،واملصري السيايس لهذه املجموعات
ومن يتحكّم فيه.
ق ّدمت الباحثة املرصية مروة يوسف محمد عرايب ،البحث الثاين يف
هذه الجلسة ،وعنوانه "أثر عنف الدولة يف املجتمع مبرص ما بعد 3
يوليو  :2013جامعة أجناد مرص منوذ ًجا" .درست فيه الباحثة كيف
تن ّوعت أمناط العنف وتط ّورت ،وكيف أدخل النظام أمناطًا مل يكن
من املمكن قبولها ،واإلشكاليات التي أنتجتها داخل املجاالت املختلفة
سواء سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية ،وأثر تلك اإلشكاليات يف منطق
العنف يف املجتمع املرصي وتأثري ذلك يف املجتمع .ثم استعرضت
الباحثة مستويات العنف املختلفة وتح ّوالت عنف الدولة بني األنواع
الثالثة :العنف الهيكيل ،والعنف األدايت ،والعنف اإلسرتاتيجي .ثم
تناولت الباحثة تأثري ذلك العنف يف إحدى جامعات العنف الناشئة
بعد مشهد  3يوليو ،وهي جامعة "أجناد مرص" ،وكيف يعكس عنف
تلك الجامعة اإلشكاليات التي يطرحها عنف الدولة ،ومن ثم تأثري
ذلك يف املجتمع ،عىل صعيد املواطنة ،واملجال العام ،والتفاعل بني
املواطنني عىل الصعيد االجتامعي.
أ ّما البحث األخري يف هذه الجلسة ،فق ّدمه الباحث اليمني عبد
الرحمن املعمري ،تحت عنوان "دوافع العنف املعارص يف اليمن:
الظاهرة الحوثية منوذ ًجا" .تناول فيه الحالة اليمنية بوصفها من
تجليات الرصاع والعنف الذي ميّز مجتمعات دول الربيع العريب
لكل بلد،
التي شهدت تغريات واسعة ،عىل الصعيد الداخيل املحيل ّ
ويظهر يف ارتخاء قبضة الدولة املركزية وسيطرتها عىل أوضاع البالد
كل ،متلؤه التشكيالت املحلية (قبلية،
لتستبدل بحالة فراغ ،جزيئ أو ّ
وحزبية .)...،ورأى الباحث أ ّن من املظاهر االجتامعية والسياسية
لهذه املرحلة التاريخية هو تواري الهوية الوطنية الجامعة التي
قسمتهم إىل
باإلمكان أن تو ّحد "املواطنني" خلف "هويات" أخرى ّ
مجاميع مختلفة بعي ًدا عن القاسم الوطني املشرتك.
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العنف والهوية والدولة
خصص املحور الرابع يف املؤمتر لتناول "العنف والهوية" ،يف جلس ٍة
ّ
ترأّسها األكادميي التونيس فرج معتوق ،وقُ ِّدمت فيها ثالثة بحوث؛
كان أ ّولها للباحث السوداين أرشف عثامن الحسن ،بعنوان "الدولة
املتصدعة واملواطنة غري األكيدة :بحث يف التأطري اإلثنوثقايف للنزاعات
يف السودان" ،حاول فيه الباحث أن يق ّدم عدة أسئلة ،تلتقي جميعها
حول االنبعاث اإلثني يف عالقته بحالة النزاعات التي يعانيها السودان،
دول ًة ومجتم ًعا .ورأى الباحث أنّه يف ما كان يبدو من تص ّدع يف
العالقة بني الدولة وما جرى تصويره يف مرحلة البناء الوطني عىل
أنّه األمة ،أثار انفصال جنوب السودان والنزاعات يف دارفور جبال
النوبة والنيل األزرق ،أسئلة حرجة حول إذا ما كانت تلك النزاعات
هي احتجاج مجموعات املحيط عىل مجموعة املركز املهيمنة وعىل
أي
أيديولوجيا إثنوقومية سعت /تسعى الجتثاث االختالف ،وإىل ّ
مدى ميكن فهمها بوصفها مطالبة بإعادة التفاوض عىل النموذج
القومي ،وهل سوء تأويل النموذج القومي هو الذي قاد إىل هذا
تؤش إىل
االنفجار ،فيمكن استنتاج أ ّن حالة االنبعاث اإلثني الراهنة ّ
إعطاب نسخة سودانية لقومية بال حداثة ،أم إ ّن االختالالت هي
عىل مستوى النص القومي نفسه  -يف ارتباطه البنيوي بالعنف  -ال
عىل مستوى تأويالته .وخلص الباحث إىل أنّه إذا كانت فكرة األمة،
يف لحظة والدتها من رحم األنوار ،تشري بداللتها إىل فكرة املواطنة
املشرتكة واملتساوية ،وإذا كانت فكرة املواطنة تعمل عىل تحديد
مجتمع األفراد بوصفه كيانًا سياسيًا للمواطنني ال ميكنه أن يتولّد ّإل
عرب املشاركة يف املؤسسات الدميقراطية ،فإ ّن امله ّم يف هذه الحالة هو
الحقوق السياسية للمواطنني ال هوياتهم الثقافية.
ق ّدم الباحث املغريب عبد الحميد بنخطاب ،البحث الثاين يف هذه
الجلسة تحت عنوان "إشكالية العنف الهويايت عىل ضوء الحراك
االجتامعي يف املنطقة العربية :منوذج املغرب" .وتط َّرق فيه إىل مسألة
العنف الهويايت واملطالب السياسية املرتبطة بها .وهي مسألة ذات
إشكاالت متعددة األبعاد يف املنطقة العربية منذ اندالع ما يصطلح
عليه "الربيع العريب"؛ إذ يفرتض بدول املنطقة االستجابة الفورية
لزخم هائل ومتصاعد من املطالب املادية واالجتامعية للمواطنني،
فضل عن املطالب السياسية والرمزية املتعلقة باالعرتاف
هذا ً
بالهويات الجامعية والفردية املتصلة باحرتام الحقوق األساسية
الفردية والجامعية ،مبا يرتتب عن ذلك من مخاطر أمنية وسياسية
حتم استقرار األنظمة وتوازنها.
تق ّوض ً
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وق ّدم الباحث السوري عزام أمني ،البحث األخري يف هذه الجلسة
بعنوان "التكيف االجتامعي والهوية العرقية لدى الشباب من
أصول عربية مغاربية يف فرنسا" .تط ّرق الباحث فيه إىل إشكالية
الهوية واالنتامء لدى الشبان الفرنسيني من أصول عربية وإسالمية،
واإلحاطة ،قدر اإلمكان ،بالعوامل النفسية  -االجتامعية التي تدفع
قسم منهم إىل "رفض" الهوية الفرنسية ،واإلرصار عىل إظهار هويتهم
ً
العرقية والدخول يف عالقة صدامية مع املجتمع الفرنيس.
أ ّما املحور الخامس يف املؤمتر ،فهو "بعض مظاهر عنف الدولة
واملجتمع" .وقد رأس الجلسة الخاصة به الباحث التونيس عادل
العياري ،وقُ ِّدمت فيها ثالثة بحوث ،لثالث باحثات؛ البحث األ ّول
منها للباحثة والناشطة التونسية رحمة بن سليامن ،بعنوان "القيمي
والرمزي يف عمليات تعذيب املساجني السياسيني داخل السجون
التونسية :قراءة سوسيولوجية يف شهادات بعض الضحايا" .قرأت
الباحثة شهادات بعض املساجني السياسيني التونسيني الذين اعتقلهم
النظام االستبدادي السابق وعذّبهم وسجنهم .وقد أخذت مداخلتها
مسافة من املقاربات القانونية والحقوقية ،عرب تحليل آليات
التعذيب املستعملة وطرقه ،خالل االعتقال والسجن ،والتي ات ّضح
أنّه ال ميكن فصلها عن القيم واملعايري والرموز الثقافية املشرتكة
بني املعذّب والضحية .وحاولت الباحثة توضيح كيف أ ّن عمليات
التعذيب ال تكون مؤملة ألنّها تلحق الرضر بالجسم فحسب ،بل ألنّها
تشتغل أيضً ا عىل املرجعيات واملعتقدات والقيم االجتامعية التي
تصنع هوية الضحايا وانتامءاتهم ومتثّالتهم لذواتهم وملكانتهم يف
قسمت الباحثة البحث إىل قسمني أساسيني :قسم
املجتمع .ولذلكّ ،
يشمل الدراسة النظرية ،وقسم يشمل الدراسة امليدانية .وينقسم
هذا األخري بدوره إىل ثالثة مباحث كربى :األ ّول عن "أقبية التعذيب:
الجلد وأدواته" ،والثاين عن "تعذيب اآلخر وتفاعالته :معركة الرموز
ّ
والقيم" ،أ ّما الثالث فتناول "رشف الضحايا :تأثري التعذيب عىل
السجناء السياسيني داخل السجن وخارجه".
وق ّدمت الباحثة الجزائرية فوزية هبايش ،البحث الثاين يف الجلسة
تحت عنوان "ضحايا العنف السيايس يف الجزائر :ماذا بعد العرشية
السوداء؟" ،فدرست ضحايا العنف السيايس يف جزائر التسعينيات،
بوصفها حالة "سوسيو سياسية" خاصة ،تتميز بطبيعة معقدة يف ظل
تداخل السيايس مع االجتامعي ،يف نسقٍ متش ّبع بالعنف وأنواعه،
يشكّل فيه الرصاع عىل املصالح أحد أه ّم صفاته القدمية املتجددة.
تقول الباحثة" :إ ّن غايتنا هي فهم آليات سري العنف السيايس يف
الجزائر من خالل دراسة وضعية ضحايا عنف التسعينيات مبختلف

فئاته التي كانت نتيجة للرصاع السيايس املسلّح الذي حدث بني
الجهات الرسمية التابعة للسلطة والجامعات اإلسالموية ،مؤسسني
هذا الطرح عىل فكرة مفادها أ ّن فهم هذه الظاهرة وبالتايل القدرة
عىل تحليلها لن تستوىف إال يف حالة تب ّني مقاربة عابرة للتخصصات
تستمد مفاهيمها وتحليالتها من اتجاهات معرفية متنوعة يف حقل
العلوم االجتامعية".
أ ّما البحث األخري يف هذه الجلسة فق ّدمته الباحثة الفلسطينية ،دالل
باجس ،تحت عنوان "العنف ضد املرأة معيقًا للتغيري يف العامل العريب".

العنف بوصفه ثقافة
فضل عن الطاولة
شهد اليوم الثاين من املؤمتر أربع جلساتً ،
املستديرة يف ختامه ،محورها الجوانب الثقافية للعنف.
ُعقدت الجلسة األوىل تحت عنوان "يف ثقافة العنف" ،وترأّسها
األكادميي التونيس مجدي فارح ،وقُ ِّدمت فيها ثالثة بحوث؛ األ ّول
منها ق ّدمه الباحث التونيس عيل الصالح موىل ،تحت عنوان "ثقافة
النحر ِ
وحرفة قطع الرؤوس ..أيّة معقول ّية؟" ،طرح فيه سؤالً مركزيًّا،
هو" :كيف ميكن فهم "ثقافة النحر" وحرفة قطع الرؤوس لدى بعض
الجامعات املقاتلة؟" .وحاول الباحث دراسة مسألة العنف عمو ًما،
تخصيصا ،يف إطار مقاربة تحليلية نقدية تحدد
وقطع الــرؤوس
ً
السياقات واملسارات التي تتح ّرك فيها الظاهرة من جهة ،وتتيح
وتشتق أفقًا لصوغ قراءة نقدية
إمكانًا تفسرييًا لها من جهة ثانية،
ّ
بنائية من جهة ثالثة .وقد اعتمد الباحث مقارب ًة متداخلة تأريخية،
سمه "قراءة
وأنرثوبولوجية ،ودينية ،وسياسية ،سعت إىل إنجاز ما ّ
حفرية" ،ترت ّد بالعنف إىل بداياته أ ّولً  ،ومراقبة َمجراه يف التاريخ
ثان ًيا .وقد س ّمى الباحث املحور األول "جينيالوجيا العنف :مقاربة
أنرتوبولوجية تأريخية" ،وس ّمى املحور الثاين" :قطع الرؤوس :بحث يف
السند والوظيفة" .وقد اقتىض ذلك منه ،بحسب ما يقول ،استدعاء
مناذج ُمنتخَبة من ثقافات متن ّوعة ،قدمية وحديثة ومعارصة ،لربط
املق ّدمات النظرية باملامرسة .وكانت فتوى "إسعاد األخيار بإحياء س ّنة
نحر الكفّار" مركز هذا التطبيق .وقد حرص البحث ،يف هذا املستوى،
عىل تفكيك منطق الفتوى الداخيل والعمل عىل الظفر باملعقوليات
التي تتحكّم فيها واملرجعيات التي ت ُس ِندها .وأقام الباحث املحور
الثالث" :ثقافة النحر :فساد يف التأويل وجناية عىل اإلنسان" عىل
استصفاء النتائج الكربى التي شَ َّف عنها املحوران السابقان لبناء رؤية
وسع أفق
نقدية حاول عدم حرصها يف العنف فك ًرا وسلوكًا ،فقد ّ
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كل
النتائج لتشمل السياقات املساعدة عىل انتشاره .وأنهى الباحث ّ
ذلك مبحاول ٍة للتفكري يف مق ّدمات قد تصلح للمساعدة عىل صوغ
مالمح إسرتاتيجيا ثقافية ذات نزوع كوين نحو أنسنة القيم وتعميمها
والعدل يف توزيعها.

التسامح وأهله أمام املتعصبني والطائفيني واملنغلقني ،وهذا واضح وال
حاجة إىل تأكيده يف التاريخ العريب منذ رصاع عيل ومعاوية ومحنة
ابن رشد مع الفكر األصويل إىل سلفيي العرص الحديث واملتنورين
من أمئة اليوم".

وق ّدم الباحث التونيس مرشد القبي ،البحث الثاين يف هذه الجلسة،
وهو بعنوان "إحراق الجسد :الصورة والرمز واملعنى" .تط ّرق فيه
الباحث إىل أ ّن العنف والقتل واالنتحار واالنتقام وغريها أحداث
متواترة الوقوع يف حياة املجتمعات ،لها أسباب ونتائج ،وتنشأ إزاءها
املختصة يف سائر
املواقف واألحكام ،وتعمل األبحاث والدراسات
ّ
حقول املعرفة عىل دراستها ومحاولة تف ّهمها ،بوصفها من الظواهر
اللصيقة باالجتامع اإلنساين برصف النظر عن املستوى املادي أو
الثقايف أو الفكري أو الحضاري للمجتمعات التي تجري فيها.

وق ّدم الباحث العراقي حميد الهاشمي ،البحث الثاين بعنوان "حركات
الالعنف يف العامل العريب" .رأى فيه الباحث أ ّن منهج الالعنف يف
االحتجاج والتغيري السيايس َو َر ّد االعتداء ،هي أمناط سلوكية ،ميكن
تطبيقها عىل صعيد الفرد أو الجامعة ،وهي ذات جذور عميقة يف
ثقافتنا العربية واإلسالمية ،وإن مل تكن مهيمنة ،لكن كان الحثّ
والتثقيف عليها عىل أعىل املستويات من خالل ما شهدناه من
أمثلة ،يف اآليات القرآنية ،ويف سرية النبي وأحاديثه وبعض من صحبه
وآل بيته ،بحسب ما يرى الباحث الذي أضاف أ ّن األمناط السلوكية
الالعنفية هذه ،ميكن أن تكون جز ًءا من الثقافة العامة وتشيع فيها،
ولكن هناك محددات لهذا الشيوع تتعلق بالرضورة بشيوع العدالة
االجتامعية واملساواة بقد ٍر كبري ،مبا يف ذلك ترشيع القوانني وتطبيقها
مبهنية وموضوعية ،وأن يت ّم إشباع الحاجات األساسية للفرد واملجتمع
مبا يحفظ كرامتهم اإلنسانية .وخلص الباحث إىل أ ّن شيوع ثقافة
الالعنف يتطلب أن تتضافر من أجله مؤسسات املجتمع بصورة
عامة ،ابتدا ًء من األرسة إىل وسائل اإلعالم مرو ًرا باملدرسة واملؤسسة
الدينية وغريهام.

ث ّم ق ّدم الباحث املغريب رشيد رشيت ،البحث الثالث يف هذه الجلسة
وعنوانه "إواليات ثقافة العنف الناعم وتجذّرها :الحالة املغربية
منوذ ًجا" ،ورأى فيه أ ّن الحالة املغربية فريدة من نوعها عىل مستوى
العامل العريب يف كيفية مامرستها وتدبريها للعنف السيايس الناعم،
فهي ال تعتمد عىل أساليب وطرق فحسب ،بل تزخر مبنظومة
متكاملة للعنف السيايس الناعم ،منه ما هو مو َّجه للخصوم املعارضني،
واألكرب ما هو مو َّجه للمجتمع ترويضً ا واحتواء وتدجي ًنا ،بحسب ما
يرى الباحث الذي يضيف أ ّن حنكة ما يُس ّمى يف األدبيات املغربية
"املخزن" مل تكن وحدها السبب والعامل الف ّعال لوال تضافر عوامل
الزمن والجغرافيا واإلنسان املغريب الذي تجاوز مرحلة التعايش مع
املخزن وعنفه الناعم إىل مرحل ٍة أعىل ،وهي مرحلة التامهي.
أ ّما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "التسامح مقابل العنف"،
ورأسها األكادميي واملؤرخ التونيس عبد اللطيف الحنايش ،وقُ ِّدمت
فيها أربعة بحوث؛ كان أ ّولها للباحث يف املركز العريب لألبحاث
بديل
ودراسة السياسات /فرع بريوت ،أحمد مفلح ،بعنوان "التسامح ً
عن العنف يف املجتمعات العربية املعارصة :مقاربة نظرية عامة"،
رأى فيه أ ّن التسامح يف الرتاث الثقايف العريب موجود وأسايس ،وكان
من "املفكر فيه" (عىل عكس ما يرى املفكر الجزائري محمد أركون)،
وال حاجة إىل تأصيله أو البحث عنه (عىل نحو ما يرى املفكران
املغربيان محمد عابد الجابري وعيل أومليل) ،واضح يف النص الثقايف
ويف سلوك الناس وتعامل بعضهم مع بعض أو مع اآلخرين .واستدرك
الباحث فقال" :إ ّن مشكلة التسامح التاريخية يف الثقافة العربية
هي االنقطاع ،ففي مراحل كثرية ،عندما كانت تضعف ثقافة العقل
واملنطق أمام التفسريات الالهوتية والشخصانية للدين كان ينطوي

ثم ق ّدم الباحث املغريب إدريس لكريني ،البحث الثالث يف هذه
الجلسة تحت عنوان "التنشئة والحوار يف مواجهة اإلرهاب" .ورأى
فيه الباحث أ ّن اإلرهاب يحيل إىل استعام ٍل منظّم للعنف بشتى
مظاهره املادية واملعنوية ،مبا يثري الرعب والخوف ويخلف خسائر
جسيمة يف الفئات واملنشآت املستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية
أو شخصية ،وبصورة تتناىف وقواعد القانون املحيل والدويل ،وهو
من الجرائم الدولية املو ّجهة ضد النظام العام الدويل؛ وهو نوع من
الحرب املد ّمرة والوحشية غري املعلنة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان،
وبني الفرد والدولة يه ّدد السالم ويق ّوض دعامئه.
أ ّما البحث األخري يف هذه الجلسة فق ّدمه الباحث والحقوقي السوري
نزار أيوب ،وعنوانه "التدخل الدويل اإلنساين يف سورية ومساءلة
مرتكبي الجرائم" .تط ّرق فيه الباحث إىل أ ّن العنف ظاهرة مسترشية
يف سورية ،إذ يشهد التاريخ السوري املعارص عىل مستويات متفاوتة
من العنف الزمت أداء النظم السياسية املتعاقبة التي استولت عىل
مقاليد السلطة وتفردت بها؛ نتيجة االنقالبات العسكرية .وأضاف
الباحث أ ّن ظاهرة العنف السلطوي تفاقمت ،وتعددت أمناطها،
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إبّان نظام االستبداد والفساد الذي استحدثه حافظ األسد ورعاه
طيلة ثالثة عقود ،متيزت باضطهاد املعارضني والتنكيل بهم من
خالل انتهاج سياسة متثّلت باستهدافهم بالقتل واالعتقال والتعذيب
واالختفاء القرسي.
تناولت الجلسة الثالثة محور "العنف السيايس يف اللغة والخطاب"،
ورأسها األكادميي التونيس الطاهر يحيى .وقد تضمنت أربعة بحوث؛
ق ّدم أ ّولها األكادميي السوداين عباس الحاج األمني ،وعنوانه "عنف
اللغة ولغة العنف يف املشهد السيايس يف السودان" .وهو بحث يركّز
عىل الحقبة السياسية الحالية ،منذ مجيء "نظام اإلنقاذ" سنة ،1989
إىل هذه اللحظة .رأى الباحث أ ّن القصد من مقاربة العنف السيايس
يف الساحة السودانية عىل املستويَني الرمزي واملــادي ،هو قصد
منهجي وإجرايئ محض ،الهدف منه يف املقام األول تسليط الضوء
عىل مظا ِّن العنف وبؤره عىل هذين املستويَني فقط .وش ّدد الباحث
عىل رضورة نقد ظاهرة العنف والتن ُّبه إىل تداعياتها السلبية ،والتن ّبؤ
مبآالتها الوخيمة التي ستكون أش َّد وبالً وأوقع إيال ًما عىل املجتمع
مم هو حاصل اآلن.
السوداين ،فته ّز كيانه ه ًزا أكرث َّ
وق ّدم الباحث املغريب محمد الفتحي ،البحث الثاين يف هذه الجلسة
بعنوان "ثيمة العنف يف الخطاب الحزيب باملغرب" .وتناول فيه بعض
مالمح الخطاب السيايس يف املغرب وتجلياته ،وتحدي ًدا الحزيب ،من
زاوية نظر محددة تتعلق بثيمة العنف ودالالتها الرمزية واإليحائية
وتفاعل أبعادها الداللية والسيميولوجية ،من حيث هي حساسية
جديدة تجسد هواجس أساسية النشغاالت الفاعل السيايس .واعتمد
الباحث عىل ع ّينات تتمثل باألوراق واألرضيات السياسية ملؤمترات
وطنية خالل السنوات الخمس األخــرة ،ملجموعة من األحزاب
السياسية ،متباينة املرجعيات األيديولوجية.
ث ّم ق ّدم الباحث املغريب ،محمد هامم ،بحثًا تحت عنوان "العنف
اللغوي يف الخطاب السيايس املغريب :دراسة يف أيديولوجيا الشتم
السيايس من خالل نظرية أفعال الكالم" .استند فيه الباحث إىل
منوذج نظري ،ظهر وتط ّور يف اللسانيات وفلسفة اللغة يف العقود
األربعة األخرية ،وهو منوذج يستنبط تصو ًرا جدي ًدا للّغة ويح ّولها من
أداة لنقل معلومات من املتكلم إىل املستمع /من القائد السيايس إىل
الجمهور ،إىل وسيلة للتأثري يف مواقف املخاطب واعتقاداته ،ودفعه
إىل اتخاذ أمناط سلوكية مع ّينة تقتضيها صيغ التخاطب املستعملة
وفقًا ملجموع ٍة من املبادئ والقواعد املتعارف عليها يف بيئة املخاطبني
ومجالهم التداويل .وهكذا ،بحسب الباحث ،تصبح عملية التخاطب
اللغوي يف الخطاب السيايس املغريب يف حقيقتها ،إنجازًا ألفعال ال
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عملية تكلّم ،أو نقل للواقع أو التصورات عرب الجمل أو امللفوظات
اللغوية ،يقول "ظهر لنا من خالل دراسة 'لغة العنف' يف الخطاب
السيايس املغريب أنّها تتمحور حول 'قصدية املتكلم' القائد السيايس،
مبا يلغي مشاركة املستمع يف تكوين هذه القصدية .وتصبح القيمة
الحجاجية والتوجيهية لهذا النموذج التخاطبي مو ّجهة من جانب
الحي ذي
الزعيم وحسب ،وال تصل إىل مستوى التخاطب الحجاجي ّ
البنية التداولية والتفاعلية .وهذا ما يجعل املستمع /الجمهور تحت
إكراه أفعال الزعيم الكالمية ،يسعى إىل تحويلها إىل إنجاز عميل ،مام
مستقبل ،مبا ي ْجهز
ً
ينذر بإنتاج حاالت من العنف املادي يف الواقع
كل فرص التدافع السلمي واملدين يف املجتمع".
عىل ّ
ويف البحث األخري يف هذه الجلسة ،والذي ق ّدمه األكادميي املرصي
هاين عبده ،بعنوان "التحليل السوسيولوجي لخطاب العنف يف
املجتمع املرصي يف مرحلة ما بعد ثوريت  25يناير و 30يونيو" ،رأى
الباحث أ ّن خطورة العنف داخل املجتمع املرصي تكمن يف ارتفاع
معدالته ،وتزايد خطورته ،وتأثرياته السلبية يف املجتمع من خالل
تقويض النظام السيايس واالقتصادي بصورة تجعله يعجز عن تحقيق
طموحات الشعب املرصي وآماله التي متثّلت بشعارات الثوار ،وهي
العيش ،والحرية ،والعدالة االجتامعية ،والكرامة اإلنسانية.
أ ّما الجلسة األخرية يف املؤمتر ،فهي بعنوان "العنف يف وسائل االتصال
االجتامعي" ،ورأسها أرشف عثامن الحسن ،وقُ ِّدمت فيها ثالثة بحوث؛
أ ّولها للباحث اللبناين نديم منصوري ،تحت عنوان "مشهدية العنف
عرب وسائط االتصال الحديثة" ،تط ّرق فيه الباحث إىل مسألة العالقة
بني العنف الحقيقي القائم يف املجتمع الواقعي والعنف اإللكرتوين
املنتج يف املجتمع االفرتايض .وتتمثل هذه العالقة باملخاوف األخالقية
التي تنتجها وسائل اإلعالم بشكلَيها التقليدي والحديث .إال أ ّن
مخاطر انتشار مشهدية العنف مع وسائط االتصال الحديثة زادت،
بحسب ما رأى الباحث ،من املخاطر التي دأب الباحثون يف دراستها
مطلع القرن العرشين لفهم نتائج العنف اإلعالمي ،ما يجعل دراسة
العنف اإللكرتوين حاجة اجتامعية ومؤسساتية رضورية للح ّد من
تأثريات انتشار العنف ولرسم آليات ضابطة تردع املستهرتين بحياة
املستخدمني يف الفضاء السيرباين الذين باتت حياتهم الخاصة عرضة
لجميع أشكال العنف اإللكرتوين.
وق ّدم الباحث الجزائري عبد الله ملويك ،البحث الثاين وعنوانه
"مضامني العنف عرب أيكولوجيا الفضاء االفرتايض الرمزي وتأثريها يف
صناعة العنف" ،حاول فيه الباحث دراسة أثر مواقع شبكات التواصل
االجتامعي يف نرش التطرف االفرتايض وانعكاسه يف الواقع املعيش،
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بهدف تسليط الضوء عىل أه ّم آثار املضامني املنترشة عرب هذه
الشبكات ،والتي تسهم يف تعزيز انتشار العنرصية والعنف السيايس.
وأضاف الباحث أ ّن بحثه يسعى إىل رصد أه ّم صور التطرف والعنف
املوجودة يف بيئة شبكات التواصل االجتامعي ،وآثارها النفسية،
والبيولوجية ،والسلوكية يف املتلقّي وآليات انتقالها إىل الواقع املعيش
فضل عن محاولة الكشف
املفسة للسلوك العنيفً ،
يف ظل النظريات ّ
عن أه ّم املعايري املهنية واألخالقية الواجب مراعاتها بغية تفادي هذه
الظاهرة أو التقليل منها.
أ ّما البحث األخري فق ّدمه الباحث العراقي روذهات وييس خالد،
تحت عنوان "وسائل االتصال والعنف الجندري يف العراق :املوبايل
منوذ ًجا" ،تناول فيه الباحث الظهور التاريخي للهاتف املحمول وتاريخ
االتصاالت يف العراق وكردستان ،حتى وصول تكنولوجيا املوبايل إليه،
كام تناول اإلطار املنهجي الذي يتكون من مشكلة البحث وأهدافه
فضل عن أدوات جمع املعلومات
وأهميته وفروضه وعينته ومنهجيتهً ،
(االستبيان ،واملقابلة) ،وعرض بيانات االستبيان واملقابالت ،وتحليلها.

العدد ١٧
تشرين الثاني  /نوفمبر 2015

ختام المؤتمر :العنف يعيق
التحول الديمقراطي في
المجتمعات العربية
مثّلت مسألة إعاقة العنف للتحول الدميقراطي أبرز محطات النقاش
التي شهدتها الجلسة الختامية للمؤمتر ،والتي أدارها مهدي مربوك،
ووردت تحت عنوان "السياسة والعنف والتحول الدميقراطي :قضايا
وأسئلة وإشكاليات راهنة" .يف البدء ،ق ّدم مربوك حزم ًة من األسئلة
لتتناولها الجلسة؛ منها كيف يت ّم تجاوز موجة العنف التي سادت
بعض املجتمعات العربية يف الفرتة األخرية؟ وما هي رشوط ذلك؟
وهل من حاجة إىل عنف الدولة ورضورة قيام دولة عنيفة نسبيا
لتحقيق ما ميكن تسميته ٍ
بحد أدىن من االستقرار املجتمعي؟
ركّزت املداخالت التي شهدتها الجلسة عىل استخدام األنظمة العربية
العنف لقمع توق املجتمعات العربية للتغيري نحو األفضل واألرقى.
وأجمع املعلقون عىل رضورة توافق القوى السياسية والتيارات
املختلفة عىل آليات إلبقاء التنافس السيايس يف نطاق سلمي .وأكّد
الكثري منهم أ ّن مثة نو ًعا من التطرف يف الحديث عن العنف يف
ٍ
مستويات
املجتمعات العربية ،ويبقى منسوب العنف وأشكاله يف
عادية ،باستثناء ذلك العنف الذي ارتبط بالجامعات اإلرهابية
وجامعات العنف السيايس.

