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مقدمة
افالم اي افمر كذلك العنيفة، اافحداث الوقائع نال اي افخبار انشرات القاريخ كقب تحفل
االمفكرين الفلتفة إلى للوصول افمر ايقجااز المشاهدين، من ااتعاا طيفاا تسقاطب القي العنيفة السينمائية
السياتية افهداف تحايق اي اعالة أداة بصفقه زااياه جميع من العنف تحليل نحو عدتاتهم صوبوا الذين
المفكرين من االاليل االاديسين افنبياء لدى توى الحفااة تلك اللعنف السفة تلقق لم بينما االجقماعية،

. الدراتة هذه اي أتاتياا عنصراا بفكرهم، يشالن، اللذان شارب اجين غاندي أمثال

أكان تواء االلحاين، الساباين االمفكرين الفلتفة من غيره من أكثر غاندي باتم اللعنف اققرن
يوم 2007 عام المقحدة للمم العامة الجمعية أقرت بحيث القطبياي، المسقوى أم الفكري المسقوى على افمر
اإذ غاندي، فيه الد الذي اليوم اهو للعنف"، العالمي "اليوم عام كل من أكقوبر افال/ تشرين من الثاني
كينغ لوثر مارتن كحال القطبيق مسقوى على اللعنف تياتة اتقخدام اي الشخصيات من العديد بريق لمع
على غاندي بعد المؤثرة الشخصية يعدد شارب جين اإن بشأنهم، السائد النطباع هاذا أا مانديل، انيلسون

. الفكري المسقوى

بلون يقلون الفكر أن إل بعضه، اي ايؤثر االماان للزمان عابر عامة، بصفة االعلم الفكر، كان اإذا
بقغير السياتي الفكر يقغير ثم امن ظلها، اي قام القي الظراف بشال ايقشال فيه، نما الذي العصر
المفكرين إجماع ينعاد أن يمان ل أنه كما مخقلف، زمن إلى زمن امن أخر، إلى بلد من ايخقلف الظراف،
الفكر ينمي الذي هو الخلف اهذا الحلول، اتقعدد الأاكار تخقلف بل تياتية مشالة في ااحد حل على
.)1( المخقلفة السياتية اافحزاب االمذاهب التجاهات بالقالي ايخلق العديدة، االحلول بالنظريات ايغذيه
ايلسوااا، كان الغرب اي ظهر إذا "المفكر اإن )1974 – 1891( Farrington B. اارنجقون للمؤرخ اااااا
للحضارة ينقمي الذي غاندي بين الفراقات نجد أن الطبيعي من اكان نبياا")2( كان الشرق اي ظهر اإذا
يجد هنا امن اقالباا، قلباا الغربية للحضارة ينقمي الذي شارب ابين عامة، بصفة الشرقية االفلسفة الهندية
مألواين الغربي االفكر الحضارة كانت اإذا الرجلين، بين الفكرية االصطلحات المنطلاات اي تغايراا الاارئ
داع الذي افمر أيضاا اللغرب لدينا غريب الهندي االفكر الحضارة اإن ما، نوعاا العربي العالم اي لدينا
مثلما كلها، ميقاايزيقية الغربي للمراقب حضارتنا "تبدا للاول: الهند، شاعر ،)1941- 1861( بطاغور

ص81 ،)2002 للثقًفة، العلى المجلس )القًهرة: الحكم فلسفة في دراسة والسياسة: ،الالق إمًم الفتًح عبد إمًم )1(

والداب، والفنون للثقًفة الوطني المجلس )الكويت: 199 العدد المعرفة، عًلم سلسلة حسين، يوسف كًمل ،ترجمة القديم الشرقي ،الفكر كولر جون )2(

10 ص ،)1995
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االبحث للوقوف الباحث داع ما ،اهذا موتياى")1( دان للصابع حركات مجرد للصم؛ البيانو عازف يبدا
الف منذ الهندية اافديان القاريخ أعماق اي بجذارها تضرب القي االمصطلحات الهندية الحضارة طبيعة اي

. غاندي لدى اللعنف السفة اي الخوض قبل اذلك السنين

االمعارف افرض، على حاائق تواجهنا أن بالضرارة كان اللعنف لدراتة القصدي حين
ارتبط النظري القطور أن انجد العنف، ببردايم مرتبطة نعراها القي اافداات Typologies االقصنيفات
على هيمنت بحيث السائدة الغربية القفكير اطرياة الفلسفة اي الأمر اكذلك العنيفة االممارتات بالعنف
تشق أن االلعنف السلم دراتات على اكان Statism، االدالانية االواقعية الوظيفية افكاديمية: التجاهات
يران االطلب افكاديميين لجعل محاالة اي السائد النموذج هذا خضم اي كثيرة عقبات خلل من طرياها
لم اللعنف حول السلم أبحاث أن االواقع، العنف. السفة عن بعيداا مقعددة)2( اتجاهات خلل من الحقياة
ازدادت اإذ العنف، دراتات اي الحال هو كما االمؤتسات الجامعات قبل من االهقمام الموارد نفس تقلقق
من أا افكاديمية الأاتاط اي اردية كانت الدراتات تلك أغلب اإن الحالي الارن مطلع منذ الدراتات تلك
بها تعمل القي البراغماتية اهم على ركزت الدراتات تلك معظم أن كما اللعنف، مجال اي النشطاء قبل
، هؤلء)3( بين افعظم غاندي اباي جديدة، نظرية لقطوير ترقق الم هامشية، بايت الكنها اللعنف، اتائل
تم الواقع اي الكن النفس، علماء يدرته أن المفقرض من كان السلوك أشاال من شال اللعنف كان اإذا
افمرياية النفس علم لجمعية القابع Peace Division 48 السلم قسم إنشاء تم أن إلى طويلة لفقرة تجاهله

.)4(1990 عام بوتطن اي مؤتمرها عادت القي The American Psychological Association

اانقعشت أخر، مفصلي تاريخي حدث كأي اذلك االفلسفة، الفكر اي الثانية العالمية الحرب أثرت
القي السلم بدراتات أحياناا يسمى ما أا الصراع إدارة دراتات حال جانب إلى الواقعية المدرتة الحرب بعد
االققصادية االجقماعية النفسية الجوانب من حله اطرق الصراع تبحث للقخصصات، عابرة مناهج تقطلب

1 ،ص 2009(، العبيكًن مكتبة )الريًض: الإمًم معين ترجمة الحديثة، للهند الغريب النهوض اللهة: من الرغم على لوس، إدوارد )1(

(2) Mario López Martínez, 'Nonviolence in social sciences: towards a consensual definition', Revista de Paz y
Conflictos, issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 1 | 2015 | pp. 63-81, p. 64

(3) Jørgen Johansen, “Violence”, In: Handbook for Nonviolent Campaign, Published by War Resisters’ International
Second Edition, June 2014: pp. 27-31, p. 158 at: https://www.nonviolent-conflict.org/wp
content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf

(4) Vinod K. Kool, Applications of Gandhian concepts in psychology and allied disciplines, Indian J Psychiatry. 2013
Jan; 55(Suppl 2): S235–S238.at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705688/

https://www.nonviolent-conflict.org/wp%20content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp%20content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705688/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705688/
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االفكرية المنهجية الطارات مزج على السلم دراتات لقأتيس افالية الجهود ،ااعقمدت المخقلفة)1( االسياتية
امنذ الجقماعي، النفس علم اخاصة النفس اعلم الدالية االعلقات االجقماعية السياتية المجالت اي
دراتية دارات بقخصيص الغرب اي افكاديمية االمراكز الجامعات بعض بدأت المنصرم الارن تقينيات نهاية
كمجال االنزاع السلم لدراتات أكاديمية برامج تأتيس إلى ذلك تطور ثم االسلم، النزاعات بحل تقعلق
دراتي برنامج أتست القي الجامعات أالى من إنديانا الية اي كوليدج مانشسقر اكانت مسقال، أكاديمي
أال بدارها أتست االقي ارجينيا اي ماتون جورج جامعة تبعقها ثم االنزاع السلم علم اي الباالوريوس لدرجة

. )2( االدكقوراه الماجسقير لدراتات نفسه المجال اي برنامج

بشال المعراة اراع من كفرع يصنفه أن شأنه من اللعنف حول علمي إجماع هناك ليس ذلك امع
على اذلك المثال، تبيل على الجقماع اعلم السياتية العلوم مع الحال هو كما افكاديمية العلوم بين محدد
يدعونا الأمر ،اهذا العلمي االمنهج الجقماعية العلوم يضم الذي المعبد لدخول الحثيث السعي من الرغم
للعنف خللها من Humanists النسانيون ينظر النااط من مجموعة أا اكرية، مدرتة بمثابة نعده أن إلى
Peace السلم دراتات من جزء بوصفه اللعنف معاملة من الرغم اعلى الواقع، لقفسير نادي منهج ه بعدّد
القحليل، اي السائد البرادايم لناد صالحة كأداة اتقعماله يمان اللعنف أن ندرك أن المهم من Studies
المفاهيم إزالة أا لقاليص الجقماعية العلوم اي القأثير نحو يسعى مازال اللعنف اإن الراهنة اللحظة الغاية
العنف تمات من العديد لقحليل بالضااة القحليل، اي المارتة االعاائدية الثنائية إلى الأقرب الجامدة
أا القحليل لنموذج شاملة)3( مراجعة اققراح إلى النهاية اي ايهدف افارابي، الغربي الفكر اي السائدة
االنفعية بافنانية تقسم أنها على للصراعات ينظر اهو مسلمات، أا ارضيات، على المرتكز السائد البرادايم

. الصراعات لحل اعالة أتاتية اتيلة أنه على للعنف اينظر االعالنية،

الحركات اخبير ارانسيساو تان جامعة اي الأتقاذ Stephen Zunesزانس لسقيفن ااااا
الدين كورتات اي محصورة شارب مجيء قبل غاندي حول المحاضرات "كانت ااد اللعنفية الجقماعية
اللعنفي الصراع دراتة تعدد االيوم الجقماع، علم إلى غاندي حملت اي القفكير انقال اببطء االأخلق،

للدراسًت، الهرام ،مركز الدولية السياسة "مجلة العربية الثورات بعد مً نزاعًت لدارة صفري غير "اقتراب الصراع: تحويل عزام، جميل أحمد )1(
(2012( أكتوبر أول( تشرين

في السلم وبناء النزاعات لحل الساسية المفاهيم النزاعات: وحل السلم دراسات في العربية المصطلحات ،دليل وآارون ا، عبد ايري )2(عمرو
،ص22-21 )2018 العراقية، المل جمعية )بغداد: العربي العالم

(3) Mario López Martínez, op. cit, p.64
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ناغلر مايال أن ،كما )1( التقراتيجية" االدراتات السياتية العلوم اي محقرماا ارعياا مجالاا المدنية االمااامة
علم هو اللعنف بأن أصر كاليفورنيا جامعة اي الكلتيايات أتقاذ )-1937( Michael N. Nagler
كانت اإذا اخر، علم أي من أكثر مقماتاة اللعنف قوانين بأن اجادل نقعلمها، أن علينا محددة قواعد يمقلك
حول غاندي نظرية اإن الأحداث بطبيعة االقنبؤ الموضوعية المراقبة اي تكمن العلمية النظرية اظيفة
إلى برمقه السياتة علم يفقار الذي الوقت اي الجريء القصريح هذا ،جاء المعايير)2( تلك تلبي اللعنف
لم نفسه غاندي أن كما اقوعها،)3( بعد الأحداث اتفسير شرح اي أاضل اهو بافحداث، القنبؤ على الادرة

عامة. بصفة الجقماعية العلوم مع الحال اهو افحداث، بمسقابل القنبؤ يسقطع

المصطلحات اي التقخدام تبادل الاارئ يلحظ أن بماان السهولة من الدراتة هذه قراءة عند
كانت فيما "النظرية" مصطلح على اشقمل الكقاب عنوان أن بل امشقااتها، االفلسفة" االنظرية، "الفكر،
المجازي للتقعمال منه جزء اي يعود افمر اهذا "السفة"، مصطلح على اشقملت الرئيسة العنااين
النظر بصرف الممارتة"، عاس أا القطبيق "عاس بمعنى لغوية دللة تحمل "نظري" اكلمة للمصطلحات،
ناحية امن الطبيعية، العلوم اي النظرية لمسقوى ترقى الجقماعية العلوم اي نظرية اجود حول الخلاات عن
للقداخل قابلة أمور اهي االفلسفة، االنظرية الفكر خلل من معالجقها يمان السياتية الظواهر اإن أخرى
زلل إنن العذر لي يجد اأن السياق، خلل من الماصود المعنى الكريم الاارئ على يخفى أل اامل االقااطع،

الصطلحات. تلك مفهومات على التية السطور اي تأقف ذلك امع قلمي،

يمثل كما السياتي، الوجود اتفسير بقصوير المرتبط المجرد الفكري البنيان ذلك هو السياتي الفكر

ابذلك تكون، أن يجب كما أا هي كما العامة احياته السياتي تنظيمه حول النسان ذهن اي يخطر ما كل

افزمنة مخقلف اي النسان يقخيلها كما السياتية للظاهرة عالني تصور عن عبارة السياتية افاكار اإن

اي تبحث القي االمفهومات بافاكار يهقم الذي الفكر أنه على السياتي الفكر تعريف يمان ،كما اافمانة)4(

تلك عن محدد مفهوم تكوين تبيل اي اتحليلا ادراتة اصفاا عليها القعرف اتحاال السياتية الظواهر

(1) Mark Engler, “The Machiavelli of Nonviolence: Gene Sharp and the Battle Against Corporate Rule”, Fall 2013,
Dissent Magazine.Org: www.dissentmagazine.org/article/the-machiavelli-of-nonviolence-gene-sharp-and-the-
battle-against-corporate-rule

(2) Vinod K. Kool, op. cit,

(3) Adrian Guelke, “The impact of the end of the cold war on the South African transition”, Journal of
Contemporary African Studies, 14:1, 1996, 87-100, DOI: 10.1080/02589009608729583, p.87

31 ص ،)1989 افيوبي، مطابع )الرياض: 3 ،ط السياسة علم ،مبادئ الحلوة محمد الرااف، عثمان بركات، نظام )4(

http://www.dissentmagazine.org/article/the-machiavelli-of-nonviolence-gene-sharp-and-the-battle-against-corporate-rule
http://www.dissentmagazine.org/article/the-machiavelli-of-nonviolence-gene-sharp-and-the-battle-against-corporate-rule
https://doi.org/10.1080/02589009608729583
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تساعد قد للقعميم محاالة إلى أخرى، اجقماعية بظواهر الرتباطات من تلسلة عبر النقاال، ثم امن الظواهر

السياتي االفكر النظرية. مسقوى إلى يرتاي بذلك اهو االقنبؤ القفسير مسقوى إلى يصل ،احين القنبؤ)1( على

اي يقدرج السياتي الفكر أن إذ السياتية، االفلسفة السياتية)2( االنظرية السياتية، افاكار تاريخ يشمل

تياتية نظرية إلى ياود قد الذي افمر القحليل، مناهج حيث من ايخقلف االعميق، السطحي بين ما المسقوى

تياتية. السفة أا

للكاتب ،اااااا اإحاطة)3( دقة السياتي القحليل مسقويات أكثر اهي السياتية النظرية يخص افيما

المفهومات حول المؤلفات من العديد كقب الذي - )-1952( Andrew Heywoodهيود أندرا النجليزي

موضوعاا تمثل القي االعاائد، للاكار القحليلية الدراتة تشمل السياتية النظرية اإن السياتة- اي المفقاحية

بالاضايا بوضوح معنية اهي الذلك السياتي العمل ااتائل غايات تدرس كما السياتي، للفكر مركزياا

)-1937( Stephen L. Wasbyاتبي تقيفن السياتية العلوم أتقاذ عراها ،بينما االمعيارية)4( افخلقية

النظرية أن إذ تجريبياا، اخقبارها يمان أا تجريبية نقائج أتاس على المبنية القعميمات من "منظومة أنها على

أي تياقها"، انقظام ثم بينها، فيما الجدلي القرابط ااكقشاف السياتية الوقائع مراقبة أتاس على تبنى السياتية

النظرية - ،اهي ياع)5( أن يجب ما اليس اعلا أحداث من ياع ما اتفسير اصف على تاوم النظرية أن

مطلاة أحاام إيجاد نحو اتسير اافشخاص، االماان الزمان عناصر من القخلص نحو تقجه - السياتية

النشاط اي القحام قواعد لكقشاف معينة مبادئ بين الربط اتحاال االواقع، القجريبية المنهاجية بين جامعة

تخقلف بذلك اهي بالسلطة، المرتبطة الظواهر مخقلف بين العلقة تفسر ارتباطية علقات شال اي ااضعها

المرتبط الفكري للقراث الزمنية المقابعة على تاوم تاريخية دراتة بمثابة يععدد الذي السياتية" افاكار "تاريخ عن

مر على أنواعها بمخقلف السياتية للظواهر االفلتفة المفكرين اتصورات بآراء ايهقم السلطة، ظاهرة بقفسير

-246 ص ،2016 أيلول ،27 ،العدد الفراهيدي آداب ،"مجلة المقًرنة دراسة السيًسية: والنظرية السيًسي "الفكر الكريم، عبد الوهًب عبد أسعد )1(
246 ص ،262

31 ،ص سابق ،مرجع بركات نظام )2(

248 ،ص سابق ،مرجع الكريم عبد الوهًب عبد أسعد )3(

27 ص ،)2013 للترجمة، القومي المركز )القًهرة: الريدي لبنى ،ترجمة مقدمة السياسية: ،النظرية هيوود أندرو )4(

والتوزيع، للنشر الحًمد دار )عمًن: وتطورها الدولة نشأة في الساسية النظريات إلى مدال الحديثة: السياسية ،النظرية الشمري سعدون عبدالصمد )5(

31 ص ،)2012
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بربط الدراتة تلك اتععنى ايها، عاشوا القي االبيئات الظراف افحيان من كثير اي تعاس االقي العصور

يمثلونها)1(. الذين بافشخاص افاكار

النظرات من نهائياا تخليصها يعني ل القجريبي العلمي بالمنهج المعاصرة السياتية النظرية ربط إن
يقصوران معينة عايدة أا معينة بأيديولوجية المؤمنين إن المثال، تبيل اعلى القيمية، افحاام امن الفلسفية

اي يحقكمون ال العاائد، تلك أا افيديولوجيات تلك من ذلك مسقوحيين لمجقمعهم السياتي النظام أهداف

نجد لذلك المعالم، ااضحة تياتية نظرية هناك بأن الاول يصعب ،بل العلمية)2( المعراة لنقائج القصور هذا

شيئاا هنالك أن يعني الذي " Form of Referenceمرجعياا "إطاراا عليها يطلق أن يفضل الباحثين بعض أن

السياتية)3(. النظرية اشراط مسقلزمات بعد يسقكمل لم أا نظرية، بعد يصبح لم الكن موجوداا، مرجعياا

نظام رد إلى تسعى القي العام، الطابع ذات القأملت أا الدراتات مجموع اهي بالفلسفة يقعلق افيما

القيم اي البحث بأنه موضوعها ايقحدد الموجهة، المبادئ من صغير عدد إلى كلها، المعراة أا المعراة، من

اعلم اافخلق، المنطق، إلى: الفلسفة علوم تناسم لذلك اتبعاا االمادس، االجميل االخير بالحق المقعلاة

العالني. للمنهج اإنما القجريبي للمنهج القحليل اي تخضع ل بالضرارة ،اهي الدين)4( االسفة الجمال،

لم فيما البحث اي بل العلوم، تائر مثل الحاائق، من مجموع تحصيل اي ليست الفلسفة مهمة إن

ما موضوع اي الحاائق من مجموع عنه يقكون ما أن ذلك مسائل، من عنه جواب على الحصول يقيسر

توضع عنها نهائية أجوبة تحصيل الممان االمسائل بذاته، قائماا علماا ايصبح الفلسفة عن يسقال ما ترعان

تسمى القي البقية لقكون تباى الن حقى نهائي جواب على تحصل لم القي تلك بينما العلوم، قائمة اي

الفلسفة اجهت ااد العلم، بطرياة الحقياة باشف كبيرة بدرجة معنية ليست الفلسفة أن ،احيث السفة)5(

القفكير من كل العقبار اي اخذة السياتية للمعقادات النادي القاييم رئيسيقين: مهمقين نحو جهدها السياتية

32- 31 ،ص سابق ،مرجع بركات نظام )1(

)التاندرية: السياسة عالم وتحليل لفهم قدمت التي والنظريات النماذج في دراسة المعاصرة: السياسية ،النظرية الرحمن عبد ثابت اقحي عادل )2(

8-7 ص ،)2007 الجامعية، الدار

31 ،ص سابق مرجع الشمري، سعدون عبدالصمد )3(

14 ،10 ص ،)1975 المطبوعات، اكالة )الكويت: الفلسفة إلى جديد مدخل بداي، الرحمن عبد )4(

29 ،ص نفسه المرجع )5(



10_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

السياتية، االماالت الحديث اي المسقخدمة المفهومات اتنقية اتوضيح التقنباطي، االقفكير التقارائي

أخرى)1(. نظر اجهات حساب على السياتية النظر اجهات بعض تسويغ نحو النزلق حقمية يعني اهذا

االسياولوجية" اافيديولوجية المادية العوامل السياتي: "العنف لكقاب اتقكمالا الكقاب هذا يأتي
على منصباا الهقمام كان حيث نفسه، للباحث 2018 عام المعاصرة للدراتات حرمون مركز عن الصادر
أا المعادلة، من الخر الجانب على للوقوف الكقاب هذا ايأتي السياتي، الحال اي للعنف اللجوء أتباب
االخنوع العنف، السياتية: الصراعات اي الثلثة البدائل بين من الثالث البديل دقة أكثر تكون ربما بعبارة

االلعنف. االتقسلم،

ا ومكانيا ا زمنيا الدراسة: حدود
)1948-1869( غاندي كرمشاند موهانداس من كل السفة الفكري المسقوى على الدراتة تقناال
أمرياي االثاني الشرقية للفلسفة اينقمي الهند من افال ،)2018-1928( Gene Sharp شارب اجين
البريطانية الكولونية عن الهند اتقالل حركة الدراتة ترصد القطبياي المسقوى اعلى الغربية، للفلسفة اينقمي
.1991-1948 الفقرة اي افبارتايد نظام ضد أاريقيا جنوب اي المااامة احركة ،1948-1857 الفقرة اي

الدراسة أهمية
االجماعات بالشعوب المقعلاة السياتية الصراعات حل اتائل أحد تقناال كونها الدراتة أهمية تكمن
الفساد اطأة تحت تئن الشعوب معظم زالت ما انقهى قد المباشر التقعمار عصر كان اإن العالم، حول
ايواجهها عنيفة الكلتياية الثورات طبيعة كانت اإذا عادل، ديموقراطي نظام نحو ترنو امعظمها االتقبداد،
أحد تادم اللعنف تياتة اإن االقدمير، الاقل عن عدا االعقاد، النفوس اي االعداد الحشد اي صعوبات

. ذاته الوقت اي االتقسلم الخنوع عن ابعيداا العنف، عن بعيداا البدائل،

أن قبل العربي ربيعها اي السياتة لقلك حياا مثالا العربية الشعوب قدمت العربي المسقوى اعلى
الدراتة هذه اجاءت شقى، بنهايات الثورات لقلك افال الشوط اانقهى مسارها، عن أعخرجت أنها أا تخرج،
على للطلع عربية غير لمجقمعات تطبيقية لدراتة بالضااة غربي، ااخر شرقي لمفكر نظرية دراتة لقادم

افخرى. الشعوب تجارب

28 ،ص سابق ،مرجع هيوود أندرو )1(
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الدراسة إشكالية
اي اللعنف اعالية امدى عمل كيفية اتفسير توضيح اي الدراتة هذه اي افتاتية الشاالية تكمن
أم غاندي له دعا كما اافخلق المبادئ على الاائم اللعنف أكان تواء السياتية، الشؤان اي أهدااه تحايق
القساالت عن الجابة الدراتة اتحاال شارب، له دعا كما اافخلق المبادئ عن بعيداا البراغماتي اللعنف

التية:

أنها1. أم أخلقية، أتس على قائمة يوتوبيا إلى حااا تدعو اللعنفية غاندي السفة كانت هل
الواقع؟ أرض على السفقه مع غاندي القزم مدى أي اإلى أخلقية، بأيديولوجية مغلفة براغماتية

هداها2. كان أم ديموقراطي، مجقمع بناء إلى تهدف البراغماتية اللعنفية شارب نظرية كانت هل
ناجعة هي اهل الهدف، ذاك تلبية اي اعالة هي اهل احسب، الدياقاتورية افنظمة اإتااط هدم

البراغماتي؟ اللعنف يعمل الماذا كيف شرح اي
اي3. افبارتايد نظام على االاضاء الهند اتقالل تحايق اي حاتم دار له اللعنف كان هل

مساعد؟ دار له كان أم أاريقيا، جنوب

الدراسة فرضيات
التية: الفرضيات نطرح أعله الواردة الشاالية ضوء على

غاندي1. القزم اقد البراغماتية، عن بعيدة اهي أخلقية أتس إلى اللعنفية غاندي السفة اعقمدت
الفلسفة. بقلك النضالية مسيرته اي

بناء2. اي معنية غير اهي احسب الدياقاتورية افنظمة هدم إلى اللعنفية شارب نظرية تهدف
على اقادرة مقماتاة نظرية اهي الهدف، ذاك تلبية اي اعالة اهي عنها، عوضاا ديموقراطي نظام

. اللعنفي النهج يعمل الماذا كيف تفسير
جنوب3. اي افبارتايد نظام على االاضاء الهند اتقالل تحايق اي حاتم دار للعنف يان لم

مساعد. أا هامشي دار له كان بل أاريقيا،
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الدراسة منهج
المنهج اهو مرة، من أكثر للقجربة دراتقها المراد الظاهرة يعخضع الذي القجريبي المنهج عن بعيداا
الجمع إلى يحقاج افحيان غالب اي االجقماعية النسانية العلوم اي البحث اإن الطبيعية، العلوم اي السائد
القاريخي المناهج: من العديد شملت القي الدراتة هذه على انطبق افمر اهذا المناهج، من العديد بين
بالقعايد تقميز االجقماعية النسانية الظواهر أن ذلك الحالت، ادراتة االوصفي االفلسفي االقحليلي االماارن
البحث مناهج على بظلله يلاي الذي افمر الظواهر تلك صنع اي العوامل من العديد تلعب حيث االقداخل

. بينها فيما الفصل ايصعب المناهج تلك تقااطع بحيث الدراتة اي المسقخدمة

الدراسة مصادر
امجلت كقب االلكقرانية: الورقية الماقبية المصادر على المعلومات جمع اي الباحث اعقمد
الدراتة اي الواردة افعلم أتماء توثيق اي الباحث اعقمد بينما االنجليزية، العربية باللغقين جامعية، ارتائل

ايايبيديا. موقع على اغالباا العنكبوتية الشباة على

سابقة دراسات
جميع من اللعنف موضوع تناالت االقي الباحث عليها اقف القي الدراتات من العديد هناك

افخرى: الدراتات شأن من القاليل دان النجليزية باللغة صدرتا دراتقين يأتي فيما أذكر جوانبه،

Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The
Strategic Logic of Nonviolent Conflict )N.Y: Columbia University Press,2011(

ملخصص ترجمة اتم افكاديميين لدى ااتعاا صدىا لقت القي القحليلية الحصائية الدراتات من اهي
اتوصلت شارب، جين إليه دعا الذي البراغماتي اللعنف مفهوم إلى الباحثقان اتقندت العربية، اللغة إلى لها
الفقرة اي العنفية الحملت من للنجاح احقمالا أكثر اللعنفية الحملت أن إلى الدراتة خلل من الباحثقان
الاوات صفوف اي انشااق حصل إذا الحقمالية اتزداد الامعية، افنظمة مواجهة اي حقى 2006 – 1900

هامشياا. داراا اللعنفية الحملت نجاح اي افجنبي الدعم يلعب فيما المسلحة،

Jacob N. Bauer, The Normative Ethics of Gandhian Nonviolence, Master thesis,

Wright State University, Ohio, 2013, AT:
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https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.

google.com/&httpsredir=1&article=2313&context=etd_all

االسفة افخلقية غاندي نظرية بين القوايق امدى افخلقية الراء اي بحثت ماجسقير رتالة اهي
على النظرية الناحية من مطلااا قيداا افخلق عدل غاندي أن إلى الباحث اتوصل اليها، دعا الذي اللعنف

. اجوهرية اظيفية أهمية له اللعنف اأن العملي، الواقع اي بذلك اللقزام على الادرة عدم من الرغم

الدراسة تقسيم
االخاتمة، المادمة عن عدا تمهيدي اصل إلى بالضااة أتاتية اصول ثلثة إلى الدراتة تاسيم تم
االيوتوبيا االثورة االسلطة الاوة اهي بالبحث العلقة ذات المفهومات توضيح تم القمهيدي الفصل اي
اللعنف، ماهية اي يبحث الذي افال الفصل إلى اللعنف مفهوم تأجيل اتم اافنيركية، االبراغماتية
اارص العنف، من بدلا اللعنف على تحث القي العوامل لقوضيح بالضااة االبراغماتية، المبدئية اأقسامه
التقراتيجية افتاليب أحد يعدد الذي المدني العصيان إلى إضااة اللعنفية للحملت االفشل النجاح اعوامل

. اللعنف تياتة تنفيذ اي

عليها بنى القي افتاتية المبادئ من منطلااا غاندي لدى اللعنف السفة الثاني الفصل يقناال
النقاال ثم فيه، نشأ الذي الهندي االمجقمع تيرته على الطلع بعد اذلك اتاتياغراها، أهيمسا اهي السفقه
ليناقش القالي العنوان اجاء باللعنف، اارتباطها اعملياا نظرياا بالسياتة اعلققها اافخلق الدين لدراتة
نظرته خلل من االسياتية االققصادية الجقماعية الشؤان يخص فيما االنيركية اليوتيوبية غاندي السفة

تواراج. بورنا باتم ععرف الذي الهند لتقالل المسقابلية

ربطه خلل من اللعنف عمل اكيفية شارب جين لدى اللعنف السفة مناقشة الثالث الفصل تناال
افتس عن بعيداا شارب اليها دعا القي االبراغماتية اللعنف تانيات لمناقشة النقاال ثم السلطة، بنظرية

الملونة. االثورات افمرياية بالسياتة ارتباطه امدى افخلقية

البريطانية الكولونية عن الهند اتقالل حركة حالقي دراتة خلل من تطبيقياا اصلا الرابع الفصل يععدد
،1991-1948 الفقرة اي افبارتايد نظام ضد أاريقيا جنوب اي المااامة احركة ،1948-1857 الفقرة اي

افهداف. تحايق اي اللعنفية المااامة تأثير امدى
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تمهيدي فصل
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المفهومات تحديد
عن ابعيداا كان، مصطلح في محدد تعريفص على التفاق صعوبة بها المسلم افمور من لعل
اي المصطلحات اإن الغالب، اي رياضية أتس إلى المسقندة الطبيعية العلوم تخص القي المصطلحات
"1، ثايل إيديولوجي بحمل "مشحونة اضبابية، زئبقية الحال، بطبيعة السياتية امنها الجقماعية، العلوم
ذاك بالرهاب البعض ينعقها نفسها الفئة المسلح"، ا"الكفاح "الرهاب" مصطلحي ذلك على مثال اأاضل
مفهوم على ينطوي الذي المسلح بالكفاح الخر البعض ينعقها فيما تلبياا مفهوماا يقضمن الذي المفهوم

إيجابي.

تبسيط إلى تميل اللغة اإن صارم بشال معانيها ناحت امهما كبير بحرص الكلمات اتقخدمت مهما
– 1709( Samuel Johnsonجونسون لصمويل اااااا اتحريفه، الحقياي للعالم اللنهائي القعايد
افرض، بنات هي "الكلمات اإن جونسون، معجم النجليزي المعجم باتم اتمه اققرن الذي ،)1784
يصوغها كما خطر اي انحن "الشيء" عن تعبر القي "الكلمة" أخطأنا إذا االمشالة السماء"، أبناء اافشياء

نفسه"2. الامر على ياع الخطأ اإن الامر إلى الشارة اي الصبع يخطئ "عندما المأثور: البوذي الاول

هذه أن من ياين على نعد لم بل مقباينة، أنماط على افبحاث نقائج تأتي القعريفات اخقلف انقيجة
المؤرخ ايرى الدراتة، موضوع للنظم الخاصة الشراط أا بها تبدأ القي القعريفات تلك بالفعل تعاس النقائج
مجرد، لشيء صحيح تعريف ثمة هناك "ليس أنه )2012-1927( Peter H. Amann أمان بيقر الفرنسي
أالطوني طابع ذي لمثال انعااتاا ليس لكنه تكون ل أا مفيدة تكون قد لفظية أداة إل القعريف اما
اي موضوعية أا معيارية لضوابط اجود ل حيث الجقماعية، العلوم اي شائعة أمور ،اهي مجرد...")3(
الصلة ذات المفهومات تحديد من مفر ل تائبة، افمور تكون ل حقى ذلك، مع الصطلح، مفهوم تحديد
هي المفهومات هذه اأهم عواهنها، على تركها من أاضل اذلك الماان قدر بها اللقزام امحاالة بالدراتة
افال الفصل اي اللعنف مفهوم على ناف أن على اافنيركية، االبراغماتية االيوتوبيا االثورة االسلطة الاوة

أخرى. مواضع اي اغيرها اتاتياغراها أهيمسا مثل غاندي بفلسفة لصياة أخرى امفهومات

16 ص ،)2013 للترجمة، القومي المركز )القًهرة: الريدى لبنى ،ترجمة مقدمة السياسية: ،النظرية هيوود 1أندرو

نفسه. 2المرجع

16 ،13 ص ،)1979 والنشر، للدراسًت العربية المؤسسة )بيروت: القًدر عبد فًروق ،ترجمة الثورة نظريات في مقدمة كوهًن، س. أ. )3(
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Powerالقوة

من االنسانية الجقماعية االعلوم جانب من الطبيعية العلوم اي افتاتية المفهومات أحد هي الاوة
المدخلت، تشال القي العوامل اي نسبياا امحصورة المفهوم محددة افال الجانب اي كانت اإذا اخر، جانب
اإنها افحداث، بنقائج القنبؤ على تعمل دقياة رياضية باوانين امحاومة المثال، تبيل على االكقلة كالقسارع
تواء مقوقعة، اغير مفاجئة مدخلت تكون اأحياناا المدخلت مقعدد معاد، ضبابي مفهوم الثاني الجانب اي

. الفردي أا الجمعي أم الدالي المسقوى على افمر أكان

"إرادة هي )1900 – 1844( Friedrich Nietzsche نيقشه افلماني الفيلسوف اصفها كما الحياة

Talcott Parsonsبارتونز تالكوت ،اشبه اإخضاع)1( اتسلط اتملك ااتقيلء تيطرة إرادة أي قوة"

اي بالمال السياتية عالم اي الاوة العشرين، الارن اي الجقماع علماء أبرز أحد اهو ،)1979-1902(

اي افتاتية الركيزة االفلتفة المفكرين من العديد جعلها اقد الحياة، عصب يعقبر الذي الققصاد)2( عالم

اغيرهم. ااالقز امورغنثاا انيقشه هوبز اتوماس اميااايلي خلدان كابن االجقماعي السياتي القحليل

أن لدرجة ضبابياا باي المفهوم إن إل االجقماعية السياتية القحاليل اي الاوة أهمية من الرغم اعلى

على الاوة لمشالة نظر المعراة، اجقماع علم مؤتس ،)1947-1893( Karl Manheim مانهايم كارل

تأثيرات ندرك أننا من الرغم اعلى الطبيعة، علوم اي الكهرباء مشالة تماثل اهي بحثها، طرياة اي محيرة أنها

اتلطة عنف إلى تقحول المجقمع اي االاوة نفسها، الظاهرة نرى أن نسقطيع ل اإننا كليهما مظاهر انشاهد

احركة)3(. احرارة ضوء إلى تقحول الكهربائية االاوة انظام،

الققصادي للفيلسوف اااااا نريد"، ما يفعلون الاخرين جعل على "الادرة بـ أحياناا الاوة مفهوم ارتبط
إنجاز على "الادرة تعني الاوة اإن )1993-1910( Kenneth Boulding بولدينغ كينث السلم اناشط

ص218 ،)1975 المطبوعًت، وكًلة )الكويت: ،5 ،ط الوروبي الفكر الصة الفلسفة: سلسلة ،نيتشه، بدوي الرحمن عبد )1(

،ص31 الجًمعية،1999( المعرفة دار )القًهرة: القوة نظرية في دراسة السياسي: الصراع ،أيديولوجية اليفة الرحمن عبد )2(

ص32-31 نفسه، المرجع )3(
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إرادة ارض "إماانية أنها على الاوة إلى )1920 – 1864( Max Weber ايبر ماكس نظر فيما افشياء")1(
الخرين")2(. تلوك على النسان

بسبب لها، محدداا تعريفاا هناك يان لم السياتة، علم اي كمفهوم الاوة عن الحديث بداية امنذ
الواقعية المدرتة ،"اتعد ا"القغيير "ا"القأثير" بالفعل " علقة له شيء كل يعني كان حيث المفهوم، غموض
Hans Morgenthau مورغنثاا هانز ربط ،حيث " مركزي كمفهوم الاوة مع تعاملت القي المدارس أالى من
بأنها الاوة اعرف المااتب اي القحام أا القأثير بفكرة الاوة الواقعية، المدرتة رااد أحد ،)1980 – 1904(
المحصلة معراة طريق عن )أ( الدالة قوة تحديد يمان ،"ابالقالي، الخرين تلوك اي القأثير على "الادرة
الواقعية المدرتة تقعامل كما الموارد، من مزيد امقلك بهدف افخرى، الدال اي تمارته الذي للقأثير النهائية
إلى مورغنثااا انظر قوة، من الدالة تمقلكه ما تعظيم منه الهدف صراع، أنها على الدالية، العلقات مع
معقاداا، أا مفقرضاا، الدالية، السياتة اي يحدث ما اتحليل لفهم الجوهري المدخل أنها على البشرية الطبيعة
ذلك إلى ااتقناداا بها، القباهي أا اتقعمالها أا الاوة امقلك اي المسقمرة الرغبة قوامها البشرية الطبيعة بأن
السياتة اأن للدال، العدااني السلوك تبرر القي الحاتمة الغاية هي مورغنثاا، يرى كما الاوة، بأن نجد
هي الاوة اإن الدالية للسياتة النهائية افهداف تكن امهما الاوة، أجل من صراع هي تياتة، كال الدالية،

ذاتها. بحد غاية تعد االاوة العاجل)3( الهدف دائماا

القحليلت تعنيهـا الـتي االاـوة مـا"، لدالـة المقاحة الماانات "مجموعة بأنها أيضا الاوة اتعرف
اغـير المادية اماوناتها عناصـرها مـن لكل الشـامل بمفهومهـا الاوة بـل القاليديـة العسارية الاوة ليسـت الواقعيـة

المادية)4(. اغـير المادية العناصـر بيـن تـقم الـتي المقغيرات، مـن كبـير لعـدد النهـائي النقـاج اهـي المادية.

اهقم حيث للاوة، تعايدا أكثر ياون ربما مفهوما، )- 1937( Joseph Nye ناي جوزيف قدم
الدالة "قدرة بأنها: عراها حيث الناعمة، الاوة مفهوم خلل من االقيم، الثاااة مثل المادية غير الاوة بعناصر

(1) Saskia L. E. van Goelst Meijer, “The Nonviolent Sacrifice: The Role of Tapasya in Nonviolence”, PP. 89-105 IN
Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity: From: Nationalism and Nonviolence to Health Care and
Harry Potter, Series: Studies in Theology and Religion, Volume: 22, Editors: Joachim Duyndam, Anna-Marie
J.A.C.M. Korte, and Marcel Poorthuis (Leiden and Boston: BRILL, 2017), p. 95-96

،ص31 سابق ،مرجع اليفة الرحمن )2(عبد

ص165- ،2018 جوان ،19 ،العدد والقانون السياسة ،"دفاتر الدولية للعلقًت جديد فهم نحو القوة: مضًمين في والتغير "التنوع بكًكرة، نبيل )3(
ص166 ،175

" المعًصر المريكي السيًسي الفكر في "قراءة المعًصرة الواقعية الفكرية والتجًهًت الصول في دراسة الواقعية: النظرية دشر، منًحي ميثًق )4(

ص401 ،20 ،العدد البيت أهل

https://brill.com/view/serial/STAR
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Joachim+Duyndam
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Anna-Marie+J.A.C.M.+Korte
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Anna-Marie+J.A.C.M.+Korte
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Marcel+Poorthuis
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الثاني الوجه عن الناعمة الاوة اتعبر ،" الكراه من بدل الجاذبية، على بالعقماد تريده ما على الحصول على
بنموذجها، معجبة افخرى الدال فن تريدها، القي النقائج على الحصول من ما دالة تقمان حيث للاوة،
اهي احدها تعمل أن تسقطيع ل الناعمة الاوة أن إل ذلك)1( على إكراهها يقم فنه اليس تقبعه، أن اتحاال
اما بشدة. يقداخلن بل بينهما جامدة اواصل هناك بأن القسليم يمان ال الصلبة، الاوة لوجود دائماا بحاجة

ل)2(. أم ملموتة الموارد كون ااي السلوك طبيعة اي الدرجة هو بينهما يميز

أنطونيو اليطالي االمفكر الفيلسوف عبر العشرين الارن اي الناعمة الاوة لنظرية ظهور أال كان
الهيمنة أنل أاضح حيث الثاافية الهيمنة نظرية اي )1937 – 1891( Antonio Gramsci غرامشي
عن العامة لدى جيدة صورة تخلق القي االجرائد االكنيسة كالمدرتة المؤتسات خلل من تقشال الرأتمالية
، الرأتمالي)3( المجقمع تياق عن خراجهم عدم اضمان هالء عاول على السيطرة بهدف الرأتمالية النخبة
بها نعني ل اإننا السلطان أا الاوة عـن نقحـدث "عنـدما قال: حين نفسها الفكرة عن لحااا مورغنثاا، "اعبلر
النفس، ضبط يسمى فيما نفسـه، على حـتى أا االقوزيـع، النقاج اتـائل أا الطبيعـة على النسان تلطان
معناها بالاوة يعند لم مورغنثاا، أن أي اأاعالهم،" الخرين عاـول على النسان تـيطرة به نعني الكننا
بعد)4(. فيما ناي جوزيــف عنهــا تكلـم الـذي المعاصر بمفهومهـا الناعمـة الاـوة اإنما فحسب القاليدي الصلب

من مزيج اهي الناعمة، االاوة الصلبة الاوة الاوتين: بين الجمع على الاائم الذكية الاوة مفهوم اجاء
إلى للوصول افداات من مجموعة اإلى الموارد من قاعدة إلى تسقند مقكاملة اتقراتيجية تطوير اتعني كليهما
الناعمة المصادر امقلك تعني ل الذكية االاوة ااحد، ان اي االناعمة الصلبة الاوتين خلل من افهداف
اي اتقخدامه يفضل الاوة من نوع اأي اتقخدامها اقت تحديد على الادرة بل احسب بينهما االمزج االصلبة

ذلك)5(. يقم اكيف بينهما الدمج يقم مقى تحديد على االادرة معين موقف

كالقالي)6(: اهي نااط بعدة الاوة خصائص نحدد أن يمان اعموماا

،ص169 سابق ،مرجع بكًكرة نبيل )1(

2018 ،إسطنبول، للدراسات المصري ،المعهد تأصيلية دراسة الدولية: العلقًت في القوة عيد، أبو عويس شيمًء )2(

اللكترونية السياسية الموسوعة )3(

،ص400 سابق ،مرجع دشر منًحي ميثًق )4(

سابق ،مرجع عيد أبو عويس شيمًء )5(

نفسه. المرجع )6(



19_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

أم1. قومية مصالح أكانت تواء الدالة، مصالح تحايق إلى اتهدف االقأثير، النفوذ لممارتة اتيلة الاوة
الخ. الاومي……. افمن حماية أم حضارية

.2. اعالة قوة إلى الكامنة أا المقاحة الاوة مصادر تحويل على لادرتها ااااا الدالة قوة ازن يقغير

.3. جهودها تشقيت عدم اتحاال تمقلكه ما على الدال تحرص لذلك بندرتها الاوة تقصف

.4. افخرى الدال باوة بالماارنة ما دالة قوة تااس نسبي شيء بطبيعقها الاوة

جهة5. من االاسر الجبار أتلوب ابين جهة، من الدبلوماتية بالطرق القأثير بين الاوة ممارتة تقدرج
. السلمية بالطرق لحلول للوصول العجز نقيجة ياون غالبا الاوة إلى االلجوء أخرى،

طرق ثلث خلل من الاوة ممارتة يمان بولدينغ كينث السلم اناشط الققصادي للفيلسوف اااااا
الاوة")1(: "أاجه عليها أطلق القي

تريده"،1- ل شيئاا تأاعل اإل أريد ما "ااعل صياغقها: اعادة ايمان :Threat Power القهديد قوة
االنقاام. العااب أشاال جميع أتاس هو اهذا

على2- صياغقها إعادة اتمت االقبادل، الإنقاج على الادرة : Exchange Powerالقبادلية الاوة
اتم معاا االثاني الأال الشالين على انطلق أنت"، تريده شيئا�ا اتأاعل أنا أريده شيئاا "ااعل النحو:

االعصا". "الجزرة
بين3- االجمع العلقات خلق على تعمل القي الاوة اهي : Integrative Powerالقكاملية الاوة

هي القكاملية الاوة أن بولدينغ ايعقبر البعض"، بعضنا من قريبين اتنكون بالثاة جديراا "تأكون الناس:
الفردي المسقوى على العلقة أتاس اهي شيء، بال ترتبط النسانية العلقات قوة اهي أهمية، الأكثر

القكاملية. الاوة من االابول االشرعية االحقرام الحب ايعقبر المؤتسي، أا
القبادلية االاوة مخقلفة، بنسب الاوة أاجه من مزيج من اليومية الحياة اي الاوة أشاال معظم اتقكون
ذلك امع افمور، لنجاز حوااز تقطلب أخرى مجالت اي تقواجد كما الققصادي المجال اي باثافة تقواجد
البورصة، المالية/ الأتواق اي ما حد الى دارا�ا يلعبان القكاملية، الاوة من اكلهما االشرعية، الثاة اان
تعمل أن االمؤتسات للنظمة يمان االقجارة، النقاج مواصلة يمان ل االعاوبات القنظيم غياب اي ابالماابل
إلى يؤدي القعاان عن الناس توقف فإن تشدداا الدكقاتوريات أشد ظل اي احقى الناس، تعاان إذا حصراا

(1) Saskia L. E. van Goelst Meijer, op. cit, p.95-96



20_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

مقاحة القكاملية الاوة فإن مقبادلة علقات اي البشر جميع أن إلى انظرا�ا يمان، ما بأترع النظام انهيار
قوة)1(. لديهم ليس أنهم تاليدياا يعفقرض الذين افاراد أالئك حقى للجميع

االجماعات، افاراد بين النزاعات اي للفوز أكبر احقمالية إلى مباشرة الهائلة الادرة تقرجم ما اعادة
اقت الشديد بالغضب لديهم الفعل رداد اتقسم بالفوز، أكبر شعور لديهم بالاوة يقمقعون الذين افاراد اإن
حد اإلى بها، اموثوق مهمة أداة الاوة فإن ناحية من بهما: القسليم يجب حقياقين هناك أن غير الخسارة،
النقصار نحو باوة يقشبثون أا ينزعون الضعفاء اإن أخرى ناحية امن النزاعات، نقائج تشال اهي كبير
العشرين، الارن اقرة أي تنة، مئة اخر اي أنه توات)2( إيفان ،اذكر تواجههم القي الصعاب من الرغم على
أا افاراد فإن عام ابشال الضعيفة، الفاعلة الجهات ايها تادت الدالية الصراعات من %30 فإن
من كثير اي قادران الحلفاء، أم الموارد بفعل ذلك أكان تواء ، مواتص غير اضع اي تكون القي الجماعات
اإنما الاوي الطرف من أذكى فنهم ليس الساحاة، الاوة يملكون الذين افعداء ضد النقصار على افحيان
الخصم اهم على الاوي الخصم قدرة من أكثر الاوي الخصم اهم على قادران فنهم السبب يعود
االخبرة االإبداع القكيف على االادرة االمحرامين الضعفاء بين االقحمل المار اتقخدام أن كما الضعيف)3(،
افقوياء عاس على حياتهم أجل من يااتلون ما غالباا المسقضعفين اإن ذلك إلى إضااة الخسارة، عن الناتجة
كدالة، بااه يعقمد الضعيف بينما الخسارة حالة اي بالفناء مهدد غير اافال بحياتهم)4( يخاطران ل الذين
نقيجة على اجوده ايعقمد الخسارة حالة اي بالزاال مهدد اهو الحرب نقيجة على الدالية، الحراب حالة اي
أن بدان النصر له تحاق القي افداات من ايمقلك للمغامرة مضطر غير الاوي ،االطرف الحرب)5( تلك
يواجه أن إما مقعددة، بدائل لديه اليس لذلك مضطر الضعيف الطرف فيما للهلك، جنوده حياة يعرض
له يوار قد افمر اهذا العواقب، ايقحمل للعدا يسقسلم أن اإما الفوز، احقمالية من يزيد بذلك اهو بشجاعة

(1) Ibid. p.96

الدولية العلقًت في المريكية الجًمعًت من العديد في ومدرس الأمريكي الجيش في اللكترونية الحرب ابير هو Ivan Arreguín-Toft)2(
المتكًفئ. غير الصراع على التركيز مع المنية والدراسًت

(3) Ivan Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict, International Security 26:1 94
(summer 2001)

(4) Anthony C. Lopez, Psychology of the Underdog, Evolutionary Politics: Why the weak sometimes win and the
strong never learn, Psychology Today, Posted Mar 13, 2019 at:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolutionary-politics/201903/psychology-the-underdog

(5) Ivan Arreguín-Toft, op. cit, p.96

https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolutionary-politics
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolutionary-politics/201903/psychology-the-underdog
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المباشرة المواجهة عن الغربية الدال جنود إحجام اإن ابالقالي ضئيلة، كانت اإن حقى للنصر ارصة
جميع على تنطبق السمات اهذه البعض، يفسر كما بالحياة اتعلاهم االجبن للخوف يعود ل افخرى للطراف

لديهم. المقاحة للبدائل بل العدرق، أا العايدة بنوع لها علقة ال افطراف

كالسلطة افخرى المفهومات من العديد مع يقداخل اهو معاداا، مفهوماا يباى الاوة مفهوم أن ايبدا
ناعمة قوة يسمى اما الحالت، جميع اي البدني العنف اتقخدام تعني ل االاوة االلعنف، االعنف االسيادة
مفهوم مع جوانبه بعض اي يقماهى أن يمان الدالية العلقات اي ناي اتقخدمه الذي للمعنى ااااا
اي يعقمدان االلعنف، الناعمة الاوة المفهومين: اكل البدنية، للاوة يلجأ ل الكنه قوة، االلعنف "اللعنف"،
اكلهما عليهم، للقأثير مؤيديه أا الخصم اتقمالة محاالة اي اليجابية القيم إبراز على جوانبهما بعض
اإنه ناعمة قوة ظاهره اي كان اإن اللعنف، اإن ذلك امع الخصم. على القأثير اي النفسي العامل يسقخدم
اتائل إحدى اهي المنقوجات، لبعض الققصادية االمااطعة خارقة، صلبة قوة يمقلك افحيان بعض اي
جوزيف أن لدرجة عليها، الاائمين الموظفين اتشريد الشركات بعض إالس إلى تؤدي قد اللعنف تياتة

الناعمة)1(. الاوة اتائل كأحد الققصادية الوتائل اتقبعد ناي

Authority السلطة

من ععرف السلطة مفهوم أن إل الاديمة العربية المعاجم اي يرد لم "تلطة" لفظ أن من الرغم على
القي النجليزية Authority كلمة يرادف ما اهو الحجة يعني الذي "السلطان" لفظ ابخاصة اشقااقاتها خلل
أا العسارية أا السياتية كالسلطة تخصصي فمر اتقخدامها يأتي تلطة بمعنى العربية إلى ترجمقها عند
اي السلطة تعني اهي تلطة بمعنى العربية إلى Power كلمة ترجمة عند بينما ذلك، نحو أا الققصادية
العربية اي "السلطة" مفهوم أن أي الاوة، أا التتطاعة أا الادرة أيضاا تعني ،اهي االشامل العام نطاقها
كالسلطة محددة قانونية أا تياتية دللة على ينطوي االثاني الاوة معنى على ينطوي الأال معنيين: يحمل

الفردية)2(. أا السياتية

السياسية الموسوعة )1(

، The First International Scientific, Conference People والدللة المعنى إشكًلية وشرعيتهً: السلطة مفهوم النًئب، الهًدي عبد احسًن )2(
at: 67-66 ص Satisfaction is a Source of the Legitimacy of Governments, pp. 63-80, May 2017,

https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/05/PP63-80.pdf

https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/05/PP63-80.pdf
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اافبحاث الدراتات إطار اـي السلطة، لمفهوم الواتع االتقخدام الكبير الهقمام من الرغم اعلى
امفهومات مصطلحات من بديلا اإحلله اتـقخداماته، اـي القداخل بوضـوح نلحـظ أننـا إل السوتيولوجية،
افحيان بعض اي بديلا بـل مـرادفاا، بعضهم ااتقعمله االسيطرة، االنفوذ االاوة االحاومة الدالة مثل أخرى،
اإن المشراعة، الاوة اتقخدام طريق عن السلطة يمارس تياتي كيان الدالة إن حين اي الدالة، مفهوم عن
اي تعني السلطة أن من الرغم اعلى أيضاا، شرعيقها علـى بل ااط، الاوة اتقخدام على تقوقف ل السلطة
طـرف علـى طـرف إرادة تفـرض أن بالضـرارة يعني ل ذلك أن إل امأمور امر بين علقة اجود طبيعقها
الجبار يسودها قوة علقة العلقة تكون ذلك اعند احسب، للاامر الخر الطرف هذا ينصـاع اأن اخـر،
)1973-1882( Jacques Maritainمارتان جاك الفرنسي الفيلسوف ذهب الطار ضمن ااي االكراه،
علـى الخرين إجبـار بواتـطقها يمان القـي هي اـالاوة السياتية، االسلطة الاوة بين القفرقة ضرارة إلى

بالطاعة)1(. اإلزامهم اأمرهم الخرين توجيه اي الحق هي السياتية السلطة بينمـا الطاعـة،

الفرنسي الفيلسوف الرأي بهذا الاائلين امن الذاته"، ذاته اي افمر هي "السلطة أن يرى اتجاه هناك
افمر، هو السلطة جوهر أن يرى الذي )1987-1903( Bertrand de Jouvenel جواينيل دي بيرتراند
الغير، على نفسها اارضت بالاوة قامت السلطة هذه اأن تلطة، تكون ل الاوة هذه الول البحقة، الاوة أي

أمرر افمر، هي المقحنضة “السلطة إن باوله: السلطة عرلف لهذا، ااتقغللية، أنانية تلطة بطبيعقها اأنها
اقرات معظم اي كذلك افمر كان اإذا ، ظالمة)2( أم عادلة كونها عن النظر بصرف الذاته”، بذاته يوجد
اللهي الملوك حق إلى ااتقندت ما، شرعية عن تبحث ما دائماا ظالمة، كانت مهما السلطة، أن إل القاريخ
1913( Albert Camusكامو ألبير الفرنسي الفيلسوف عّدها التي الجقماعي العاد نظرية أا السلطة اي

شيء)3(. كل قبل السلطة شرعية حول بحث بمثابة )1960 –

الدتقوري الفقيه الرأي بهذا الاائلين امن اكـرة”، خدمـة اـي “قـوة هي السلطة أن يرى الخر التجاه
خدمـة اـي “قـوة بأنهـا السـلطة عرف الذي )1988 – 1905( Georges Burdeau بيردا جورج الفرنسي
العـام الصـالح عن للبحث الجموع قيادة نحو الاوة تلك اتقجه الجقماعي، الـوعي يولـدها قـوة إنهـا اكـرة"،
قـوة ليسـت السـلطة أن ايرى بـه، تـأمر مـا الجماعـة أعضـاء علـى تفـرض أن علـى قـادرة اهي المشـقرك،

ص74 ،)2007 ابريل، من السًبع جًمعة )الزاوية: السياسي الجتماع ،علم الطيب زايد مولود )1(

العربية الموسوعة )2(

حزيران يونيو/ 30(37 العدد ،10 ،المجلد دولية "دراسات السيًسية النظرية دراسة في مسًهمة السيًسية: السلطة مفهوم الجليل، عبد رعد )3(

ص142 الدولية، الدراسًت مركز بغداد، جًمعة ،144-119 ص )2008
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إل الاــوة، لمفهــوم مراداــة الســلطة تكــون هنــا، نفسها. الفكرة ذات قوة الكنها الفكرة، خدمة اي توضع خارجية
المصـلحة عـن البحـث إطـار اـي يأتي اتـقخدامها فن اجقماعياا؛ المابولـة الاــوة بــل الاهرية، الاــوة ليست أنهــا
افاامر اإصدار الاوة ممارتة اي افاراد لبعض الحق تمنح اإنها لذا المجقمع، أاراد كل تهـم القـي العامـة
أداة السلطة أن أي إليه، الوصول المجقمع على الذي القصور أشاال من شالاا الفكرة ،اتعدد االقعليمات”)1(
الفكرة طريق عن الطاعة توليد ايأتي أتاته، على اتشال المجقمع قام الذي الهدف على اجودها اي ترتكز
اعلى أالا الفكرة على االجلل الهيبة إضفاء أجل من أداة بمثابة هي الاوة فإن ابالقالي المشراع، أا
الفرد ينال الذي الفكرة ضعف إلى يشير ذلك فإن الولء لفرض الاوة اتقخدام يزداد احينما ، ثانيا�ا السلطة

.)2( الخضوع إلى الطاعة من

الاوة تحول القي الصفة اهي الشرعية، بمفهوم عالص ارتباط ذات السلطة كانت المنطلق هذا امن
الطاعة أن يقضمن مما ملزماا أا رتميا�ا طابعا�ا االقيادة افاامر إصدار تمنح شرعية تلطة إلى العارية
ما "كل منها: الشرعية مفهوم تناالت القي القعريفات من العديد اهناك الخوف، على اليس الواجب على تاوم
الطاعة أا الخضوع اتبرير السلطة "أتاس الشرعية اتععد شرعي"، اهو عالياا أا قيمياا أا قانونياا مؤتس هو
امنطلااتهم اتجاهاتهم اخقلفت امهما الشرعية مفهوم تناالوا الذين االباحثين المفكرين إن عنها"، الناجمة
، شرعية)3( افخيرة يجعل الذي هو بالحاومة الطوعي المواطنين قبول أن على النهائي القحليل اي يقفاون
اي الجدد للحاام يادم ما هو الدعم اهذا الشعب، جماهير من اقادته النظام يلااه الذي الدعم إلى ايشير

الحام)4(. اي الأخلقي الحق الثورات اقت

بها: تقمقع القي الشرعية إلى اتقناداا اذلك أنواع ثلثة إلى السلطات ايبر صنف

صفات1- يمقلك أنه الاائد مؤيدي اعقااد من شرعيقها تسقمد القي السلطة هي الكاريزمية: السلطة
المعياري النمط ايمثل مثالية، بطولة اذا اللهام، يمقلك اهو اللهية، العناية مبعوث اهو خارقة،

الحام. من

،ص76 سابق ،مرجع الطيب زايد مولود )1(

142-134 ص سابق، ،مرجع الجليل عبد رعد )2(

76 ،ص سابق ،مرجع النًئب الهًدي عبد احسًن )3(

،ص31 سابق مرجع كوهًن، س. أ. )4(
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يؤمن2- حيث المقوارثة، االقااليد العادات من شرعيقها تسقمد القي السلطة هي القاليدية: السلطة
النظام. بادتية المجقمع أاراد غالبية

قواعد3- إلى اتقناداا الاانون، من شرعيقها تسقمد القي السلطة هي الاانونية: العالنية– السلطة
ضمن الهرمي، الخضوع تضمن ااضحة، بيراقراطية أتس على اعقماداا تياتقها ابقنفيذ محددة،
يقم اهؤلء افصدقاء، محاباة دان امن بحيادية مهماتهم، ينفذان بمسؤالين تناط محددة قواعد

ليبرالية. ديماراطية أنظمة إنها أي مؤهلتهم، إلى اتقناداا تعينهم

Invisible Power، مرئية غير اتلطة Visible Powerمرئية تلطة إلى السلطة تصنيف يمان
إلى بالضااة الاوة، علقات تشمل االقي االدتاتير الاوانين اي تقمثل القي الرتمية الاواعد افالى تشمل
الثانية تأتي بينما بحاوقهم، المطالبة من الشعب لمنع ممت ص�ع القي القعسفية أا الاانونية بالعاوبات القهديد
اي يساهم السلطة من المسقوى اهذا الأاراد، تفكير اكيفية االإدراك الوعي على القامة السيطرة خلل من
السلطة من النوع هذا ايرتبط المفقرضة، دانيقهم أا تفوقهم اقبول بالذات اشعورهم الناس معقادات تشايل
من كل على الشرعية إضفاء بمثابة يعمل الذي الثاااي العنف Johan Galtungغالقونغ تماه بما
اينكلتين الجقماعي القغيير مجال اي الناشطقان عليه أطلات ما أا الهيالي، االعنف المباشر العنف
تديم القي اافيديولوجية االثاافية الجقماعية القنشئة عمليات Valerie Miller Lisaاميلر VeneKlasen
شارب أتماه ما خلق اي يساهم اهذا اامن، امابول طبيعي هو ما تحديد خلل من المساااة اعدم الإقصاء
، االطاعة)1( الولء حيث البطريركية المجقمعات اي عادة المرئية غير السلطة اتقبع للطاعة، افخلقي اللقزام
الأمر اهو لمطالبها، الخضوع يضمن بشال افاراد إرادات تطويع إلى القاريخ عبر الدين رجال عمل اقد
خفية باوة مسوقاا نفسه الفرد فيه يجد لمرحلة يصل بحيث االتثقيف االقربية العلم اتائل به تاوم الذي
عن تعبر شعورية ل تصبح اتقجابة اهي ذلك، على يجبره مادي لفعل الحاجة دان االابول الإذعان نحو
القخويف خلل من أا افاامر خلل مـن تكون قـد السلطة ممارتة اإن ،ابذلك كامن)2( أا مستبطن إكراه
هذه من خليطـاا تكـون اقـد هيئة، أا جهاز تطوة أا الحاام هيبة خلل من تكون قد أا القناع، أا االقهديد
افذى إيااع على تعمل القي العناصر تلك االمعنوية المادية الإكراه عناصر ذلك ايشمل مجقمعةا)3( الوتائل

(1) Andreas Speck, “Nonviolence and power”, In: Handbook for Nonviolent Campaign, Published by War Resisters’
International Second Edition, June 2014: pp. 34-38, p.37 at: https://www.nonviolent-conflict.org/wp-
content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf

131-127 ص سابق، ،مرجع الجليل عبد رعد )2(

ص74 سابق، ،مرجع الطيب زايد مولود )3(

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf
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ايقم العاوبة، طائلة تحت االمنع الحرمان أا بالفعل القهديد أي مبطن، أا تاار بشال االنفسي الجسدي
بيد كاوة بفعالية الققصاد ايعمل السلطة، على الخراج مواجهة اي أا النظام لفرض إما الاسر اتقخدام

افملك)1(. مصادرة أا الحرمان خلل من اذلك السلطة

هـي السياتية السلطة أن إلى الواقعية، المدرتة رااد أحد اهو مورغنثااا ذهب الطار ضمن ااي
أاعال مراقبة حق للحاكمين تعطي اهي السلطة، عليهم تمارقس امن السلطة يمارتون مـن بين نفسية علقة
هـؤلء خضـوع أتاس أن كما المحاومين، اأاكار عاول اي تباشرها القي القأثيرات خلل مـن المحاومين،

اهي)2(: ثلثة مصادر من ينبع السلطة لقأثير

مزايا.1. أا منااع على الحصول توّقعهم

مساائه.2. أا الخضوع عدم ضرر من خواهم

الحاكمين.3. احقرامهم أا النظام حبهم

كل اعلقة Domination االسيطرة Hegemonyالهيمنة مفهومي بين القفريق إلى غرامشي اذهب
على المفراض العام التجاه على الجماهير من العظمى الغالبية موااقة عن تعبر اافالى بالشرعية، منهما
ماابل اتجاه موااقة/ هيمنة/ اضع: يقم الصيغة هذه ااي الأتاتي ر المسيطد قبل من الجقماعية الحياة
الجماهير تمنحها القي العفوية المواااة بأنها الهيمنة اصف يمان لغرامشي ،اااااا قهر إكراه/ تيطرة/
الهيمنة هذه غياب ظل ااي المهيمنة، المجموعة قبل من الجقماعية الحياة على المفراض العام للتجاه
قانون يمثل الذي القتري الدالة تلطة جهاز خلل من الكراه باتقخدام تحام أن رة المسيطد المجموعة على
الأحزاب تسقخدمه كما ل الهيمنة مفهوم غرامشي ،اتقخدم المارقة)3( المجموعات ضد الشرعي الضبط
مادرات على تيطرة بوصفها الرأتمالية تسقخدمه كما ال طباية، اتيطرة إخضاعاا بوصفها الماركسية
الهيمنة الحقياة،" "أحادية أنها على باخقصار اتقخدمها لكنه مواردها، ااتقنفاد اإخضاعها الأخرى الشعوب
السياتية السيطرة عن بديل�ا اافخلقية افيديولوجية بالقيادة الابول بواتطة السيطرة غرامشي لدى تعني
االداب االنوادي االأحزاب الناابات خلل من المجقمع باية على الطباة تمارتها الهيمنة اتلك الدالة، اقهر
بالمواااة المسيطرة الطباة اتصورات قيم الخاضعة الطباة تقابل خللها امن ذلك، انحو الإعلم ااتائل

131-127 ص سابق، ،مرجع الجليل عبد )1(رعد

72 ،ص سابق ،مرجع النًئب الهًدي عبد احسًن )2(

(3) Kirsten Leigh Larmon, Passive Revolution and The Transfer of Power in Indian and Gold Coast, Master Thesis,
University of Victoria, Department of History, 2002, p. 14, 18
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كل يسقبعد خفي اتحام توجيه عنصر على تنطوي القي الحقياة" "أحادية المجقمع اي يسود القام، االإذعان
أي مواقع"، "حرب هناك ياون أن لبد ثورة تقحاق لكي أنه رأى غرامشي فإن الذلك بالضرارة، نادي اعي
تصورات على االاضاء الحياة على اتصورهم القيمية هيمنقهم ايها العاملة الطباة مثافو يحاال هيمنة حرب
من أال الوعي اي نوعي انالب عن عبارة الثورة فإن ابالقالي المدني، المجقمع اي المهيمنة البرجوازية

.)1( ماديا�ا انالباا تكون أن قبل المواقع" "حرب خلل

للسلطة، قانوني بناء إقامة أجل من أا نظرية، اعقبارات أجل من الشرعية عن الحاام بحث يان لم
مطالبة عن بمنأى لابهم اضع إلى يهداون كانوا حيث تحركهم، القي هي الذاتية العقبارات كانت بل
ممارتقهم ليسوغوا الحاام أدخله أن ابمجرد أاامرهم، لقابل اتقعداداا أكثر لهم الخاضعين اجعل منااسيهم
مابولة السلطة جعل أراداا اقد االحاام الدالة، نظرية عناصر أحد ليصبح انقهى الداخلي منطاه اإن للسلطة
المؤتسة نظام بماقضى يصبح شخص اتلطة الجميع من مابولة مؤتسة بين قانونية صلة اخقرعوا ادائمة
من يعد لم بحيث العمق، اي جوهرياا تبدل تلطقه أتاس أن إل بشخصه يقغير لم اإن الذي الاائد، هو
إلى تضاف ل الاادة لرادات الشرعية تمنحها القي السلطة أن ذلك لرغباته، ااااا العامة الاوة اتقخدام الممان

محلها)2(. تحل أنها بل الشخصية، قدراتهم

ما اهو تمارتها، القي الشخصيات عن السلطات اصل إلى بالضرارة الشرعية عن البحث أدى لاد
– االشرعية افشخاص، عن المنفصلة السلطة كقلك موضوعياا طابعا�ا ذاته اي يحمل الشرعية مبدأ أن يعنى
اخقلط ارغم ذاك أا المبدأ هذا بفعل اإنما ذاتها اي توجد ل بذاتها– اجودها امتوغة بايانها مسقالة اهي
السمة ،اهذه للسلطة ملزما�ا موضوعياا مبدأ أصبحت أنها إل ظهورها، عند الشخصي بالجانب الشرعية
أا شخصه من تأتي تعد لم القي تلطقه منها الاائد يسقمد قانونياا مبدأ الشرعية من تجعل القي الموضوعية
لذلك مؤتسي، بنظام تقعلق إنها الاانوني، ابنظامها ذاتها بالمؤتسة ترتبط ما بادر تباوه ممن شخص من
أن ذلك إلى أضف الشرعية، السلطة تكون حيث إل المؤتسة توجد ل كما مؤتسة توجد حيث توجد اهي
اجودها اتكريس السلطة خضوع إلى يؤدي مما الجقماعي انظامها الجماعة بفكرة مرتبطة الشرعية

لخدمقها)3(.

https://www.ida2at.com/introduction-antonio-gramsci- ،إضاءات: غرامشي أنطونيو فكر قراءة إلى مدال هشًم، مصطفى )1(

thought/

جًمعة السيًسية، والعلوم الحقوق كلية دكتوراة، ،أطروحة الجزائري السياسي النظام في وتنظيمها السياسية السلطة طبيعة صيمود، مالوف )2(

ص128-126 ،2009-2008 الجزائر، قسنطينة، – منتوري

ص130-129 نفسه، المرجع )3(

https://www.ida2at.com/introduction-antonio-gramsci-thought/
https://www.ida2at.com/introduction-antonio-gramsci-thought/
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أا للنمو قابلة مقفااتة بدرجات توجد أن يمان أنه بمعنى تطورية، عملية بمثابة الشرعية تعدد
الكنها الشرعية مصادر من تند دانما السلطة على اتقولت القي الحاكمة النخب من اكثير الضمحلل،
ااضحة شرعية إلى يسقند اهو حامه يبدأ حاكماا نظاماا نجد العاس، اكذلك شرعيقها، تكقسب الوقت بمرار
النظر بصرف شرعيقها، تكرس أن الحاكمة افنظمة كل تحاال هنا امن شرعيقه، يفاد قد الوقت بمرار الكنه

السلطة)1(. إلى اصولها كيفية عن

يؤمن المفهومات من بمنظومة ترتبط الشرعية اإن ،)2010-1924()2( David Apterابقر لديفيد ااااا
تمات تحدد بدارها المفهومات هذه ما، تياتي نمط صحة حول الدالة اي افهمية) )ذا الأعضاء بها
العمل حول الحداد من مجموعة إلى يشير تلوكي مفهوم بذلك الشرعية اقكون الأنماط، لقلك معينة
الشرعية تنسحب احين الحاومي، المسلك صواب أا صحة تقحدد ااط الشرعية إلى ابالشارة الحاومي،

الشرعية)3(: لفادان أتباب ثلثة هناك القعريف هذا اااق الحاومة،"... تضعف

اي1. مؤيداا الشعب أكان تواء للحاومة تأييدهم تحب الدالة اي البارزين افعضاء من عدد يخقار أن
ل. أم خطوة كل

ما.2. تياتي بثال الاائم النظام بها يعقرف ل جديد تياتي اعي ذات جماعه قيام

السياتية.3. أهميقهم لهم أعضاء الحاومة من ايسقبعد نفسه على السياتي النظام يغلق أن

اهي)4(: السلطة بنـاء لكقمـال منهـا بـد ل أتاتية أعمدة ثلثة على السلطة اتاوم

امأمور،1. امدر اجود أي امرة، علقـة هـي السـلطة إطـار اـي العلقـة أن باعقبار السـلطة: طراـا
الطـرف يمثل طراـان؛ يوجد أن البديهي امن ااحد، بطرف السلطة تاوم أن نقخيل أن يمان ال

المـأمورة. الجهـة الثـاني ايمثل المرة، الجهـة افال

الوعاء2. اهو المؤتسي، الطار أهمية تبرز هنا السلطوية: للعلقة المؤتسي الطار اجود
مـن لجملة تخضع العلقة هـذه إن حيث مـن السلطة، طراي علقة فيه تنـقظم الذي الحاوقي
الاواعد مــن جملة هــي المحددات هذه الخر. تجاه منهما كـل بسلوك يقعلـق مـا اي المحددات،

77 ،ص سابق ،مرجع النًئب الهًدي عبد احسًن )1(

والجتمًعي السيًسي التغيير تحليل في الوظيفي بمنهجه عُ�رف الذي المقًرنة الجتمًعية السيًسية التنمية استًذ آبترهو ديفيد )2(

،ص155 سابق ،مرجع كوهًن س. أ. )3(

79 ،ص74، سابق ،مرجع الطيب زايد مولود )4(
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السلطة، هذه شال كـان مهما للسلطة، بناءا نقصور أن يمان ال العلقة، تلك المنظمة االمعاير
ينظم أن شأنه من ما كل تقضمن اتشريعية قانونية رتمية اأنظمة اقواعد مؤتسات دان من
الجقماعي النظام إطـار اـي بينهمـا، القفاعل بها يسهل بصورة االمحاوم، الحاكم بين العلقة
هذا ضعف إذا اأمـا قوية، السلطة تكون قوياا، المؤتسي الطار هذا ياون مـا ابادر العام،
تعمل الحاومات اإن الذلك تنهار، أا تضعف السلطة اإن االمعاير االاواعد الاوانين مـن الطار

المؤتسي. نظامها الخلل يصيب أل على دائماا

أعله.3. أشرنا كما السلطة لبنـاء افتاتية الماومات مـن اهي الشرعية:

بالنظام السياتية السلطة القزام بمدى تااس اهي المشراعية، مفهوم بالشرعية اللصياة المفاهيم امن

ااجبه، تؤتس االمشراعية حاه، تؤتس القي هي الشرعية اإن للحاكم بالنسبة الاانون، تيادة أي الاانوني،

االمشراعية الشعب إرادة مصدرها الشرعية قانوني، مصطلح المشراعية بينما تياتي مصطلح الشرعية

قانوني)1(. بععد لها االمشراعية أخلقي امعنوي قيمي بععد لها الشرعية االدتاتير، الاوانين مصدرها

Revolution and Evolution والتطور الثورة

تريع جذري، "تغير هي )2008-1927( Samuel Huntingtonهنقنغقون عراها كما الثورة
الجقماعية، االهياكل السياتية االمؤتسات المجقمع، اأتاطير المهيمنة القيم اي تغير إلى يؤدي اعنيف،
إلى تؤدي القي العنيفة النالبات عن تخقلف الثورة اإن ابالقالي الحاومي" االنشاط االسياتات، االقيادات،
تعمل القي التقالل حراب عن تخقلف كما السياتية، الهياكل على المحااظة مع افشخاص اي تغيير
االسياتية، الجقماعية الهياكل على تحااظ حين اي المسقالة الدالة إلى المسقعمدر من السيادة نال على
السياتية الهياكل اي تغيير على تعمل حيث السابق، النظام عن ااكرياا هيالياا اناطاعاا تشال االثورات
كما السابق، النظام لالب افحيان معظم اي عنيفة شعبية حركة على تنطوي اهي الققصادية – االجقماعية
ابدء الماضي عن الناطاع على الثوار يصر إذ بالقغيير ااعي االقزام مشقركة أيديولوجية عناصر تمقلك أنها
أا بافشهر اليس بالسنوات تااس الثورة تحدثها القي "السريعة" القغيرات اإن أخرى ناحية امن جديدة، مرحلة
"الثورات بأن ) - 1958( Jeffrey Goodwinغوداين نيويورك جامعة اي الجقماع علم أتقاذ أشار كما

77 ص سابق، ،مرجع النًئب الهًدي عبد إحسًن )1(
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ايرى عاود)1(، حقى أا لسنوات عادة تمقد Processes كسيرارات الكن كأحداث ليس تصورها افاضل من
خاص بشال ينطبق اهذا أهمية أكثرها اربما دللة الثورة تمات أكثر هي القيم إبدال أن المنظرين معظم
لدى يباى كامل�ا إبدالا المجقمع اي القيم بإبدال الثورة تام لم إذا احقى الماركسيين، غير المنظرين على
اكثير القاريخ، مسرح عن نهائياا تيزاح القاويض على الموشك الاديم النظام بأن حاد اعي ايها المشاركين

ايعدّ��ع الثورة، ماونات من أتاتي ماون الاائم الجقماعي البناء إبدال بأن يعقادان المنظرين من
المجال)2(. هذا اي اتأثيراا اكراا الأكثر الماركسيون

ماون اهو الثوري، الموقف من يقجزأ ل جزء العنف بأن العقااد إلى الثورة منظري معظم يميل
اي السياتية النظرية أتقاذ )-1940( John Dunn دن جون اعراها للثورة، هنقنغقون تعريف من أتاتي
العلوم أتقاذ Peter Calvertكالفرت ايذهب اتريع..."، عنيف اجقماعي "تغيير بأنها كمبريدج جامعة
هي ما ببساطة الثورة اإن الثورة، اي الوحيد البعد هو العنف بأن الاول إلى تااثمبقون جامعة اي السياتية
الثورة تكون أن يمان "ل :1927 عام اي ماا اكقب العنف، على الاائمة الحاومة تغيير أشاال من شال إل
يمان ل االلطف، الرقة بهذه تكون أن يمان ل قطعة، تطريز أا لوحة، رتم أا ماال، كقابة أا عشاء، حفل
أن طريقه عن طبقة تسقطيع عنيف عمل انقفاضة، الثورة امهذبة، ادمثة الطيفة رحيمة تكون أن
القي الثورة اكرة فإن لها تعريفهم اي العنف يقطلبون الثورة منظري معظم لأن انظراا أخرى..."، بطباة تطيح
حركة اتقبعاد يجب نظرهم اجهة احسب الحداد، اي تناقضا�ا تحمل اكرة لهم تبدا العنف على تاوم ل
تياتة اإن ،ابالقأكيد الثورية)3( القغيرات قائمة من المقحدة الوليات اي المدنية الحاوق احركة الهند اتقالل
للفكر منظران بأنهم اشارب غاندي نعد أن يمان ال صلة، بأي للثورة تمت ل لهؤلء، ااااا اللعنف،

الثوري.

للنقيجة منهما كل أدى إذا ابالقالي اتيلة، أيضاا الكثيرين لدى اللعنف اكذلك اتيلة، العنف الكن
الواقع ثورة؟ ذلك يعدد ل الماذا عمياة، ااكرية ااجقماعية ااققصادية تياتية تغييرات إلى الوصول أي ذاتها،
هي الثورة كانت اإذا كلهم، اليس الثورات منظري معظم لدى المهمة الجوانب أحد هو العنف اتقخدام أن
اإنها المجقمع، ا/أا Regime النظام ا/أا Governmentالحاومة اي العنف اتقخدام عن الناجم القغيير

(1) Steven Pincus, "Rethinking Revolutions: A Neo - tocquevillian Perspective." In The Oxford Handbook of
Comparative Politics, edited by Carles Boix and Susan C. Stokes, 397 - 415. (Oxford: Oxford University Press,
2007), 398 – 399

ص20 سابق، ،مرجع كوهًن س. أ. )2(

35 ،33 ،ص32، نفسه المرجع )3(
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الاائم أا قومياا أا الحياا أا عشائريا�ا ياون قد الذي المجقمعي القضامن االيات الوعي تغيير أيضاا تعني
ملكية، أا أاليجاركية أا ديموقراطية الدتقوري: الهيال تغيير تعني النظام مسقوى اعلى الارابة، مبدأ على
عن بالقمييز القعريف هذا ايسمح محددة، اإدارية تياتية مؤتسات تعني الحاومي المسقوى اعلى
الساباة النخبة ااتقبدال المجقمع أا للحاومة كبيرة هيالة إعادة إلى يؤدي الذي السلطة" على "التقيلء
العنف طريق عن الحام أاراد تغيير مجرد من أكثر يعني ل الذي النالب عن أيضاا ايقميز جديد، بأخرى
كانت إذا فيما افحداث مجريات على للحام النقيجة على نعقمد بأن أيضاا ايسمح بالعنف)1(. القهديد أا
أن الثورات دعاة ااقرض إذا إل باللعنف، أم بالعنف كانت إنن الوتيلة عن النظر بصرف ل أم ثورات
يؤكده الذي افمر المجقمع اي جذري تغيير إلى يفضي أن الممان غير امن ااشل أتلوب اللعنف

الماركسيون.

بأن )1865-1809( Pierre-Joseph Proudhonبرادان بيير افنيركي الفيلسوف ايرى
اي المفاجأة اعنصر العاس، اليس أعلى إلى أتفل من تقحرك عفوية، اهي طليعة، إلى تحقاج "ل الثورات
عمق اي طويلة زمنية اقرة مدى على تقشال اهي افحداث، تراكم نقاج إنها الليلي،" "اللص بـ أشبه الثورات
االشعور الثورة توقع أمان اإذا الأحيان، غالب اي ااهية تبدا فتباب تنفجر ثم للجماهير الفطري الوعي
الجماهير حركت القي افاكار كل بأن برادان أقر ذلك امع النفجار، على تحفيزها المسقحيل امن باربها
الثورية رايقها نال اي الالة هذه نجاح ذلك ايفقرض المفكرين، من قلة عاول اليدة كانت العصور مدى على
بوجود النخبة طباة افقل على أا الجماهير اعي إلى تحقاج الثورة أن إلى ذلك يعود ،اربما الشعب)2( إلى
افجنبي القحفيز عامل ايباى ااكرية، موضوعية عوامل إلى بحاجة االثورات المجقمع، اي االتقبداد الفساد
تشقعل ل اهي القدقيق، من كثير إلى بحاجة اهو الثورات" "صناعة إماانية حول يعشاع اما هامشياا، جانباا
عن عدا اراغ، من تنفجر أن للثورة يمان ال شئت، مقى تحركها شطرنج أحجار ليست االشعوب زر، بابسة

اصيرارتها. بسيرارتها القكهن السهل من ليس ذلك

اي المقولدة الاانون ااكرة الاائمة الاانون اكرة بين ياع الذي للقناقض انعااس توى الثورة اليست
هو ،الذي نفسه الدتقور ذلك اي بما الاوانين جميع على بذلك مقمردة الاائم، للاانون الرااضة االعاول النفوس
على تياتية قوى تلطة اتكرس تانن الدتقورية االاواعد تياتياا، اأخراا قانونياا مدلولاا يحمل بطبيعقه

(1) Mario Coccia, What Are the Characteristics of Revolution and Evolution? Journal of Economic and Social
Thought, vol. 5, n. 4, pp. 288-294, (2018), p.288 DOI/10.1453/jest. v5i4.1789, Available at: SSRN:
https://ssrn.com/abstract=3315985 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3315985

ص88-87 ،)2015 والعلم، للنشر تنوير )القًهرة: سلطًني غومرية ترجمة التطبيق، إلى النظرية من النيركية: غيران، دانيًل )2(

https://ssrn.com/abstract=3315985
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3315985
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عمل منهاج اهي الدالة، اي السلطة على الاابضون أا الاابض خللها من يقحدد اتيلة اهي أخرى،
اي الشرعية أزمة اتعدد تحقياها، الحاام ينوي معينة أيديولوجية عن تعبر مسقابلية تياتة نحو يرنو تياتي
ماانة اتعرض برمقه الجقماعي البنيان اي القحول اقرات اي تحدث بنيوي تغيير أزمة هي الأتاس
أن بدان الجقماعية العلقات اي تطور يحدث عندما اتنجم القغيير اقرة أبان للقهديد الاائمة المؤتسات
جوهريه تغييرات ادخال تبني إلى يحقاج الذي الأمر االسياتية الجقماعية المؤتسات اي تطوراا ذلك يواكب

الجديد)1(. الجقماعي القطور مع مقواااة مؤتساته لجعل السياتي النظام على

لحااا، تنوضح كما الهند تحرير احركة غاندي بفلسفة أيضاا االماقرنة بالثورة، الماقرنة المفاهيم امن
،)1937-1891( Antonio Gramsci غرامشي الماركسي اليطالي المفكر لدى السلبية" "الثورة مفهوم
Vincenzo Cuoco كوكو اليطالي المؤرخ عن المصطلح أخذ كقاباته، اي غامضاا مفهوماا باي الذي
أي اليطالية باللغة Risorgimentoأا إيطاليا، اتحاد لوصف المصطلح اتقعمل الذي )1823-1770(
مصطلح اكان الجماهيرية، المبادرة راح يراااها أن بدان النخبة بواتطة تنفيذها تم ثورة أخرى، مرة النهوض
حيث ثورة"، بدان "ثورة غرامشي: عليه أطلق ما أا ، ظاهريا�ا مقناقضا�ا مفهوما�ا مثل قد السلبية" "الثورة
من الموجهة الثورة أي كوكو، لتقخدام مشابهاا كان الأال بمعنيين: السلبية الثورة مفهوم غرامشي اتقعمل
الثورة مفهوم ااتخذ الثاني المفهوم أما نشطة، جماهيرية مشاركة بدان تحدث االقي النخب قبل من أعلى،
،باعقبارها المجقمع اي الجزئية القغيرات من تدريجية مجموعة على تنطوي طويلة تاريخية كعملية السلبية
إلى تاود المجقمع اي الجزئية القغييرات من كسلسلة إياها ااصفا�ا لحظياا، تغييراا كونها من أكثر تيرارة
يقعلق ايما الجزئية القغييرات غرامشي ناقش اقد جديداا، نسيجاا لتشال الاوى هيالية اي تدريجي تعديل

.)2(" السلبية الثورة أشاال أحد يعقبر الذي Transformism بالقطور

ألبرشت السويسري الأحياء عالم خلل من الطبيعية بالظاهرة Evolution القطور مفهوم ارتبط اقد
Charles داراين مبادئ مع شهرة أكثر ابشال ،)1882-1777( Albrecht von Haller هالر اون
البريطاني الفيلسوف اعمل الطبيعي، االنقخاب االوراثة بالتغيير المقعلاة )1882-1809( Darwin
من مخقلفة بأنواع ارتبط بشال المصطلح تعميم على )1903-1820( Herbert Spencer تبنسر

32 ،26-24 ،10 ،ص )2020 العربي، الديمقراطي المركز )برلين: السياسي والنظام الثورة بين الصراع الشرعية: ،أزمة البيج علوان حسين )1(

(2) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p.13, 16
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الجقماع علم إلى افحياء علم من المصطلح ،انال االقغيير)1( للقنمية المجدية المظاهر ذلك اي بما الظواهر
السمعة. تيئة الجقماعية الداراينية قواعد أرتى الذي افمر

االفيلسوف ،)1877-1826( Walter Bagehot باغوت النجليزي الصحفي من كل اجادل
Thorstein ايبلين افمرياي الققصاد اعالم ،)1903-1853( David G. Ritchieريقشي التاقلندي
يقجااز بشال الكن االقطور البااء لشرح اتقخدامه يمان النقخاب مبدأ بأن )1929 -1857( Veblen
مبدأ يوار الجقماعية، االمؤتسات الأعمال اشركات االدال الجماعات على تطبيقه يمان إذ افاراد،
العلماء بعض يشير المعادة النظم تطور ااي المجقمع، اي االقطور االبااء القكيف لشرح اتائل النقخاب

الدرايني)2(. للنقااء بديل كمفهوم العفوي النظام أا الذاتي، القنظيم إلى

الجقماعي االقطور االمجقمع؛ الطبيعة بين ما تماما�ا للقطور الداعمة القغيير اليات اتخقلف
ايرتبط االقعلم، القاليد خلل من السلوك أا الاواعد أا العادات اتنقشر النجاح، قوانين إلى يععزى الققصادي
الكاملة "السعادة هو الجقماعي القطور أن تبنسر اياقرح الإنسان، تادم بفكرة المجقمع اي القطور مفهوم
على تاوم المجقمع اي القطور اكرة اان اعموما�ا للجميع"، تعادة أعظم بداره يحاق الذي افمر ارد لكل
االثراة الصحة هي للقطور افتاتية االعناصر اتعايداتها، تشعباتها بال النسان لرغبات القدريجي الشباع

اغيرها)3(. االجمال االمعراة الجقماعي االقواصل

امفهوم حي، ككائن المجقمع مفهوم أتاتين: مفهومين إلى اتقنادا�ا الجقماعية نظريقه تبنسر بنى
اي الكنه القناقض على قائم الجقماعي االقطور أعضاء، من يقشال حي كائن المجقمع الجقماعي، القطور
االقدخل الواعي بالقدخل تسمح ل أنها بحيث كبير، حد إلى اتلاائية اتدريجية تلسة عملية افتاس
تبنسر أدان الذلك الرأتمالية، تطور عفوية على دليل اهذا مصطنع، بشال تحسينها يمان ال الخارجي،
للاانون طبيعي غير انقهاكاا الثوري التدمير اي رأى حيث ثورياا المجقمع تنظيم لعادة محاالت أي بشدة
أهمية القطور اي تبنسر نظرية اتقبعدت ،ابذلك مااامة)4( افقل الخطوط يقبع تطور أي بأن ياول الذي
إلى المقجانس من النقاال اهي القباين، اكرة هما: أتاتيقين اكرتين إلى اتقندت أنها اذلك الثورات

(1) Mario Coccia, op. cit, p.288

(2) Ibid, p.290

(3) Ibid, p.290

المتمدن: الحوار عليً، ابو مًلك ترجمة السوسيولوجية، سبنسر هربرت مفًهيم سيميونوفيتش، ايغور )4(

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=670939

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=670939
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أن أي القباين، مع جنب إلى جنباا ايسير اللتجانس يصاحب الـذي القكامـل، اكـرة ثم اللمقجانس،
ااعقمـاد االقماتك القضامن إلى يؤدي الكنه الذاتي، االكقفاء االنعزال التـقالل إلى يؤدي ل القخصص
علقـات اـي االـدخول العمل، تاسيم مبدأ على تؤكد ابالقالي الخر، البعض على بعضها االوظـائف افاـراد
افمور اـي اتـيطرتها تـدخلها عن الدالة اتكف الاسرية غير الحرة القعاقدات على تعقمد اجقماعية
النيابية، النظم اتظهر الديماراطيـة تسـود حيث المقخصصين، افاراد يد على الصناعة اتزدهر الققصادية،
الاهري القعاان أتاس على ياوم الذي العساري المجقمع عن يخقلف الذي الصناعي المجقمع يسود ابالقالي
اـي تبنسـر كقابـات حولها دارت القي افتاتية “الفكرة إن الاول يمان ثم امن العساري. الاائد قبل من االاوة
المقكامل غيـر القجانس من النقاال أتاس على الجقماعية الظواهر جميع ارتااء هي الجقماعي القطور
الثوري القغيير اتحرم االليبرالية الرأتمالية كامل بشال تدعم أاكار ،اهي المقكامل)1( القجانس عدم إلى

النظام. ذاك من أتاتي جزء البنيوي العنف أن من الرغم على العنيف،

Utopiaاليوتوبيا

ليجاد اأاكار نظرات عن عبارة فنها أاضل لحياة أاكار على تشقمل مثالية "السفة هي اليوتوبيا
من االكثير ، أخر")2( جانب من البديل اطرح جانب من الراهن الواقع ناد خلل من انموذجي جديد مجقمع

. المسقابل)3( إلى تناله ثم مثالي ماضص إلى الخلف، الى تنظر إذ الماضي إلى تّحن اليوتيوبيات

يوتوبيا كلمة )1535-1478( Sir Thomas More مور توماس النجليزي الفيلسوف تك اقد
اللتينية باللغة االمنشور 1516 عام ظهر الذي كقابه اي اصفه الذي الخيالي البلد اتم لقكون Utopia
يوتوبيا" المسماة الجديدة االجزيرة للجمهورية ثلى الم�ع الحاومة عن حااا اممقع مفيد "كقاب اتم تحت
ماان الى تشير ماان أي اي ليس أا ماان ل تعني يوتوبيا كلمة ،اأصبحت يوتوبيا باتم الن االمعراف

السيء)4(. الماان تعني القي ديسقوبيا كلمة عاس اهي موجود، غير طيب

عشر- السًدس العدد – الجامعة المجلة الثًلث"، العًلم دول على للتطبيق وملئمتهً ومدى ونظريتهً التنمية "اتجًهًت نًبي، عمًر الحكيم عبد )1(

،ص311-277 2014م فبراير- الول- المجلد

الواقع والفلسفة: اليوتوبيا بلوخ" إرنست عند والسيًسي الجتمًعي التغيير في اليوتيوبي الفكر ضرورة يوتوبيً: بمثًبة "الفلسفة جمًل، نوزاد )2(
الكًديمية العربية )الرابطة دويه بن الدين شريف المحمداوي، عبود علي الوائلي، زيد عبد عًمر وتحرير اشراف التحقيق، وسعادات اللمتحقق

ص177 ص201-173، ،)2014 للفلسفة،

ص28 ،)2016 والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسة )القًهرة: َ�اد ور�� ضيًء ترجمة ، جدا�ا قصيرة مقدمة ،سلسلة اليوتوبيا سًرجنت، تًور ليمًن )3(

،ص11-10 نفسه المرجع )4(
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، تحقياها)1( يمان ل أا بالواقع تقصل ل نظرية أا اكرة كل بها يراد يوتوبيا لكلمة الفلسفي االمعنى
اكرة تندرج بينما أحلم، مجرد إل هي ما اليوتوبيا أن )1994 – 1902( Karl Popper بوبر كارل ااعقاد
مبدأ ضمن )1977-1885( Ernst Bloch بلوخ إرنست افلماني الماركسي الفيلسوف لدى اليوتوبيا
هو ما بين المساااة هو عليها الهجوم اي اليوتوبيا مناهضو يسقخدمها القي شيوعاا افتاليب ،اأكثر الأمل)2(
تقصل ل أمور اهي للقغير قابل غير أا ماقمل أا كامل "مثالي" كلمة اتعني مثالي، هو اما يوتيوبي
أاريل لجورج ااااا ،االيوتوبيا حايمة)3( غير أا حمااء تبدا اليوتوبيا تجعل المساااة اإن ثلمق امن بالبشر،
ايعااده النساني الخيال ينقاب أنه يبدا عادل بمجقمع "الحلم هي )1950 – 1903( George Orwell
أم السماء بملكوت تمى تواء العصور مخقلف اي اتقئصاله أا اجقنابه يمان ل نحو على باتقمرار
،اعند تبيله")4( تنكبنا أم التحيق الزمان اي مرة ذات اجد الذي الذهبي العصر أم اللطباي المجقمع
اي محل له ليس مما الخيال ينقجه ما على ماقصراا ليس اليوتيوبي الفكر أن نجد أن يمان قليلا التقرتال
القي االجقماعية السياتية العليا كالمثل بالضرارة له النصياع نفسه الواقع يراض عما يعبر قد بل الواقع،
اكرة المثل هذه امن حياته، اشراط الإنسان طبيعة عن لبعدها أا الواقع على بنائها لعدم تحقياها يقعذر

الطبيعية)5(. المساااة ااكرة المسقمر القادم ااكرة العام العالمي السلم

ايعقاد أخرى، ناحية من االأزمة الناد ابين االيوتوبيا، الناد بين قوية ارابطة اققران هناك أن ايبدا
ظهور اأن النسانية، الحياة اي تغير في االحركة القفكير اي ادينامياية محركة قوة اليوتوبيا أن بلوخ
أتاتي دااع هي الثاافية االمعطيات الظراف لأن المجقمع اي موضوعية ضرارة عن ناتج اليوتوبيا

لظهورها)6(.

اللااقعية، االيوتوبيا الواقعية اليوتوبيا بين )2002 – 1921( John Rawls راالز جون ميلز
أاكار عن ناتجة غير مقخيلة ماولت اليس جاهز هو لما ابديل جديد اكري مشراع عن تعبر االأالى

علي الوائلي، زيد عبد عًمر وتحرير اشراف التحقيق، وسعادات اللمتحقق الواقع والفلسفة: اليوتوبيا العلم"، وتاوم "اليوتوبيً البغدادي، نضًل )1(
ص324 ص343-319، ،)2014 للفلسفة، الكًديمية العربية )الرابطة دويه بن الدين شريف المحمداوي، عبود

190 ،ص189، سابق ،مرجع جمًل نوزاد )2(

104 ،ص سابق ،مرجع سًرجنت تًور ليمًن )3(

زيد عبد عًمر وتحرير اشراف التحقيق، وسعادات اللمتحقق الواقع والفلسفة: اليوتوبيا والآفًق"، الدللة "اليوتوبيً: داويه، بن الدين شريف )4(

ص16 ،41-11 ص ،)2014 للفلسفة، الكًديمية العربية )الرابطة دويه بن الدين شريف المحمداوي، عبود علي الوائلي،

،ص322 سابق ،مرجع البغدادي نضًل )5(

189 ،ص186، سابق ،مرجع جمًل نوزاد )6(
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اليوتوبيا اأما البديل، طرح خلل من ااحد ان اي اراضه الواقع اهم من تأتي اهي موضوعية، انظرات
افدبية الراائع تطرح اقصصية شعرية إلهامات خلل من الواقع تصور أا تخيل عن عبارة اهي اللااقعية
الحاكمة البريطانية الكولونية لليديولوجية البديل غاندي يوتوبيا نناقش توف دراتقنا تياق ،ااي الخالصة)1(

يوتوبيا. أي طرح عن بعيداا بالبراغماتية شارب القزم فيما الواقع، مع تناغمها امدى انذاك

ناحية لها اليوتوبيا أن )-1934( Fredric Jameson جيمسون اريدريك افمرياي الفيلسوف ايرى
تكشف اليوتيوبيات تخيل محاالت أغلب أن غير المسقابل، اي القغيير إماانية أمام الباب تفقح فنها ايجابيه
شيء أي لقخيل ااقعنا عن النفصال من يمنعنا اهذا االإيديولوجية بالثاااة مرتبطون فننا اتقحالقها؛ عن

أاضل)2(. كان اإن حقى جذرياا مخقلف

اعلى لها، مرادااا باعقبارها الوقت نفس ااي لليديولوجية ماابلاا باعقبارها اليوتوبيا مفهوم اتقخدام تم
يطلق ما كثيراا كان العشرين، الارن ايديولوجيات أهم إحدى بالنهيار، الشيوعية بدأت عندما المثال تبيل
)1947-1893( Karl Mannheim مانهايم كارل افلماني الجقماع عالم ،اكان اليوتوبيا نهاية ذلك على
امعقادات أيديولوجية السلطة مقالدي معقادات على فأطلق اافيديولوجية، اليوتوبيا بين ربط من أال
حجب أا إخفاء إلى معقاداتهم أدت الحالقين كلقا ااي يوتيوبي، بالنظام الطاحة اي تطمح القي المعارضة
امنعت مواقفهم، اي ضعف نااط أي يعوا أن من السلطة مقالدي افيديولوجية امنعت الحقيقية، مواقفهم
الاوة مواطن راية من أتباعهما منعت اكلتاهما النظام، تغيير صعوبات يعوا أن من السلطة خارج اليوتوبيا
المسألة حول )1965-1886( Paul Tillich تيلش بول اللهوت عالم اعلق الاخر، موقف اي االضعف
الشخص أما ااقعياا، أمراا تقصبح أنها يؤمن لكنه ااقعية، ليست أاكاره أن باليوتوبيا المؤمن "يدرك باوله:

ذلك)3(. يدرك ل ما اعادة إيديولوجية لديه الذي

إيجابية تمات اجود إلى )2005-1913( Paul Ricoeurرياور بول الفرنسي الفيلسوف أشار
اليوتوبيا امن الواقع تشويه افيديولوجية من السلبي االشال االيوتوبيا، افيديولوجية من لكل تلبية اأخرى
الجماعة، هوية اي الأاراد ادمج الاائمة الأاضاع تتويغ هما للإيديولوجية اليجابيان االجانبان اانقازيا،
رأى ،ابينما الممان ااتقكشاف للسلطة بديل شال تاديم اهما لليوتيوبيا الموازيان اليجابيات الجانبان اأما
هي اليوتوبيا اظائف إحدى أن رياور رأى لليديولوجية، مصححة تكون أن يمان اليوتوبيا أن مانهايم

،ص188-187 نفسه المرجع )1(

113 ،ص سابق ،مرجع سًرجنت تًور ليمًن )2(

118 ،117 ،ص نفسه المرجع )3(
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جوهرها اي اليوتوبيا تبدا ثم امن الماهية عن افتئلة أصعب تنشأ اللماان من افيديولوجية، تاويض
اي اليوتوبيا امهمة الجقماعي، الإدماج اي المقمثل افيديولوجية عن الأتاتي لمفهومنا الدقيق الماابل
اإن الحالي، السلطة توزيع تعزيز هو افيديولوجية تؤديه الذي الدار كان اإذا الجقماعي، الهدم هي الماابل
بالمناهضة المقصلة الجوهرية اظيفقها اي اليوتوبيا إلى بحاجة دائماا القوزيع)1(."إننا هذا هدم هو اليوتوبيا دار

.)2(" جذريا�ا نادا�ا اليديولوجيات لناد جيد إنجاز أجل من جذري "هناك" داخل االناذاف

صورة أيديولوجية، كل صميم اي يوتوبيا فثمة ؛ اثياا�ا ارتباطا�ا مرتبطتان االيوتوبيا افيديولوجية
إلى ما يوتوبيا تقحول أن الممان امن افيديولوجية، امال تحاقت ما إذا العالم عليه تياون عما إيجابية
دالة أا مجقمع اي السلطة إلى الوصول اي انجحت عاائدية منظومة إلى اليوتوبيا تحولت ااذا أيديولوجية،
اليوتوبيا فإن اتصونه الواقع تحمي الأيديولوجية كانت اإذا أيديولوجية، إلى تققحول أنها الظن فأغلب

الجقماعي)3(: الوجود مجرد يغاير فيما االقفكير للخيال ممارسة هي االيوتوبيا تساال، موضع تضعه

اققراح1. اي داماا تقمثل القي اظيفقها من اإنما محقواها من تأتي ل الطوبااية الظاهرة احدة إن
به. الخاصة الأيديولوجية تقحدى بديل مجقمع

اليوتوبيا2. فإن السلطة على المشراعية إضفاء هي لليديولوجية المحورية الوظيفة كانت إذا
Karl Mannheim مانهايم كارل ذكر اكما المجال، هذا اي أيضاا افيديولوجية هذه تقحدى
الواقع لتقارار تهديدا�ا يشال االواقع المقخيل بين انزياح عن عبارة اليوتوبيا اإن )1947-1893(
Thomas مونزر توماس عند من تبدأ الطوبااية الظاهرة انطلق أن مانهايم ااققرح اداامه،
مبقدع )1535-1478( Sir Thomas Moreمور توماس اليس )1525-1489( Müntzer
عن بعيدا�ا للقغيير دعوة مونزر عند هي بينما مور مع أدبية ظاهرة اليوتوبيا تباى حيث الكلمة،
اتط اي مونزر دعوة بينما القاريخ نهاية اي القغيير تريدان اللقان االمسيحية اليهودية المخيلة

القاريخ.
تكمن3. اليوتوبيا رصانة اإن االكذب االإخفاء الوهم مع تلئمها اي الأيديولوجية رصانة تكمن بينما

على اليوتوبيا تعمل –البراكسيس- الواقعية الحياة الأيديولوجية تدعم ابينما عاسي، جنون اي
للقحايق. قابلة غير المطاف اخر اي هي إكقمالوية خطابات لصالح نفسه الواقع ملشاة

120 ص119، نفسه، المرجع )1(

والجتمًعية، النسًنية والبحوث للدراسًت عين )القًهرة: بورقية وحسًم برادة محمد ترجمه التأويل، أبحاث الفعل: الى النص ،من ريكور بول )2(
ص308-306 ،)2001

309 ،122 ،ص نفسه المرجع )3(
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إلى تحليلتها اي تسقند يبدا، ما على اليوتوبيا، أن إلى الشارة بماان افهمية من الصدد هذا ااي
اهي، الوضعية، المدرتة جانب إلى اذلك السياتي، القحليل اي الكبرى المدارس إحدى تعد القي المعيارية
". ياون أن يمان "ما تادم القي الوضعية عن تبقعد ابذلك ياون"، أن يجب "لما مسقابلية نظرة تادم اليوتوبيا،

ما اتحليل ناحية، من ممان هو ما تحليل القحليل: اي جانبين بوجود تاليدي تصور هناك اعموماا
االعلوم النسانية العلوم امناهج راى بين السياتية العلوم تجمع اعموماا، أخرى، ناحية من فيه مرغوب هو
السياتية العلوم أعتس فإن القجريبية الناحية تأخذ الغالب اي اليوم أتاليبها أن من الرغم اعلى الجقماعية،
االذي الجيد السياتي النظام اي يبحث الذي السياتية الفلسفة اي المحوري بالسؤال يقعلق معياري طابع لها
البحث أن غير القحليل، اي المعيارية النظرية أتس من تحقويه بما الادماء اليونان عهد منذ أتسه اضع تم
نموذجان هناك أخرى ابالمات منهجها، اي اشاك مساءلة حالة اي المعيارية النظرية اضع المعاصر
االنموذج Normative Approachالمعياري النموذج اهما أل السياتية العلوم اي مخقلفان اكريان
عن بمعزل السياتية العلمية الدراتات مع يقعامل الثاني اهذا Positive Approach الوضعي القجريبي/
ايرى تكون، أن يجب كما اليس الواقع اي هي كما تطبياها يمان المنهج لهذا ااااا االنظرية Values، القيم
المنطايون القجريبيون ايرى معيارياا، كان إذا علماا ياون ل العلم بأن Neopositivesالجدد الوضعيون
اما كان، بما "تهقم محايدة دراتات اهي الطبيعية، العلوم مثل السياتية العلوم أن Logical Empiricists
عملهم أن السياتة علماء من العديد اأيد ياون"، أن يجب لما اعقبار غير من ياون، أن يمان اما كائن، هو

السياتية)1(. المبادئ من المنبثاة القيم على اليس القجريبية بالاقراضات معني

القجريبية ابين القوجيه اظيفقها القي المعيارية بين بالفصل رضاهم عدم عن البعض عبر ابالماابل
اأن الدالية االعلقات السياتية العلوم اي مركزية ظواهر القيم أن هؤلء ايرى القفسير، اظيفقها القي
المشاكل بأن الاائلة االحجة البشر، يفهمها كما العالم عن اصلها يمان ل خصائص هي االقيم الحاائق
يجب القجريبية الملحظات خلل امن الموضوعية المادية المصالح خلل من اهمها يمان الواقعية السياتية
إليها النظر يمان االقيم المعيارية، بالناحية المرتبطة للسياتة كااية غير رااية تادم كونها راضها يقم أن
االقجريبية/ الرشادية المعيارية/ بين الوتيط دار تلعب كونها السياتية االهياكل النظم جوهر بأنها
من قوية داعة المعياري المنهج أخذ العدالة" اي "نظرية كقابه راالز جون نشر أن ابعد القشخيصية،

السياتية)2(. العلوم اي للبحث منهجاا باونه العقراف

(1) Dorota Pietrzyk-Reeves, Normative Political Theory, teoria polityki 1 | 2017 s. 173–185, p. 173-174
at:file:///C:/Users/USER/Downloads/NormativePoliticalTheory%20(1).pdf

(2) Ibid., p. 175

../Downloads/NormativePoliticalTheory%20(1).pdf
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اأرتطو، أالطون إلى إعادتها بسهولة ايمان اليونان، عهد منذ قديمة المعيارية السياتية النظرية
ل ابالقالي االسياتة، الأخلق بين تفصل ل اهي النظرية، هذه بها تقميز القي الخصائص من العديد اهناك
بموجبها يقم الذي السياتي القنظير طبيعة أن كما بالفعل، كائن هو ما ابين ياون أن يجب ما بين تفصل
الوصفي، التجاه عن يعبر فرتطو افثينيين" "دتقور اكان ااحد، انص اي امعياري اصفي يعقبر
على للسياتة تنظر بأنها النظرية هذه تقميز كما المعيارية، عن يعبران فالطون ا"الاانون" ا"الجمهورية"
السياتية النظرية اصطبغت اليونان منذ قران العدة للمجقمع، الأاضل الحياة عن اتبحث غائية، أنها
أصبح المنصرم الارن من الخمسينيات منذ افقل ،اعلى المعاش بالواقع تأثرت كانت اإن المعياري بطابعها
المنهج إلى اتقنادها خلل من صحيحة أنها على العلمية الجقماعية النظرية إلى ينظر عام اتجاه هناك
ما إلى بل بالفعل، ااقع هو ما إلى تشير ل المعيارية النظرية أن ابما الواقع، إلى اتقناداا أي التقارائي،
المسلمات على تاوم حيث التقارائي المنهج عن تخقلف القحليل اي طرياقها فإن ابالقالي ياع، أن يجب
رتم اي تساهم أن يمان بذلك اهي الطبيعية الحاوق مثل العال خلل من اكقشااها يمان القي الفلسفية
اتسويغه)1(. الديماراطي للنظام الجوهرية السمات صياغة مثل السياتية الهياكل اي المرغوبة البنية اتوضيح

Pragmatism البراغماتية

الكامنة الفاعلية عن تنفصل ل العالم معراة بأن ااتع، نطاق على يعفهم، السفي تاليد هي البراغماتية
تشارلز هم الكلتيايين راادها اكان افمرياية، المقحدة الوليات اي اتطورت الفلسفة هذه نشأت داخله، اي
-1842(William James جيمس اايليام ،)1914-1839( Charles Sanders Peirce بيرس تاندرز

)2()1952-1859(John Dewey ديوي اجون ،)1910

الصحيحة االفكرة الناجح، العمل إلى صاحبه قاد إذا إل غايقه يبلغ ل العال أن البراغماتية "تارر
االنقائج العملية"، بنقائجها إل الاضية صدق يااس ال القجربة، تحااها القي الفكرة أي الناجحة؛ الفكرة هي
مفهوم أي معنى من نقأكد لكي اإنه البراغماتية مؤتس لبيرس اااااا بطلنها، أا الفكرة صدق مقياس هي
المفهوم، ذلك من بالضرارة تحصل أن يمان القي العملية النقائج العقبار بعين نأخذ أن يجب عالي

(1) Ibid., 177-178

(2) Pragmatism, Legg, Catherine and Christopher Hookway, "Pragmatism", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/pragmatism/>.
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أنها الحقياة عن تاول أن "بوتعك جيمس لوليم ،اااااا المفهوم)1( لذلك القام المعنى يشال النقائج تلك امجموع
ل العالي المذهب أصحاب لدى الحقياة كانت اإذا مفيدة"، فنها صحيحة أنها أا صحيحة، فنها مفيدة
،أا امجراها)2( الخبرة تياق اي االاوة االثراة كالصحة تماماا تعصنع، البراغماتيين لدى اهي تعدرك، بل تعصنع
المذهب مع الطرح هذا يقفق اربما المصلحة، مع تقفق بحيث صناعقها تقم الحقياة أن أخرى، بالمات
مع يقفق بما البرجوازية الطباة بواتطة صناعقه يقم المجقمع اي السائد الفكر أن حيث من الماركسي
هاتان ترى حيث النفع عن البحث النفعية االمدرتة البراغماتية بين اللقااء نااط أهم من اكان مصالحها،
إن ..." ديوي: ذكر كما أا للنسان)3( االخير السعادة يجلب الذي هو المنفعة عن البحث أن المدرستان
االبحث للدراتة نقاجاا اليس للرغبات مخلوقاا ياون ذاته حد اي له نعظر ما إذا العادي النساني الوعي
السفياا، مذهباا اليس منهجاا يعدانها البراغماتية التفة جميع أن الطبيعي من ،اكان االقفكير")4( االقأمل
نجاح جيمس جعل حين ،ااي حده)5( على كل العملية نقائجها أثر ااققفاء بققبع اكرة كل لقفسير منهجاا

كال)6(. بالمجقمع مرهونا�ا النقائج نجاح جعلا اديوي بيرس اإن الواحد بالفرد مرهوناا النقائج

فإذا الإطلق، على شيئاا تكون ل أا العملي للسلوك خططاا تكون أن إما لبيرس ااااا اافاكار
شيئاا، ليست إنها قل أا باطلة، اكرة اهي الواقع عالم اي تسلكه الذي السلوك أنواع على تدلك ل اكرة اجدت
على العلمي البحث قواعد تسري أن هي االمعنى العقااد اي نظريقه من بيرس إليها قصد القي االغاية
يمان تلوكية خطة نفسه هو العقااد أا المعنى ذلك كان إذا إل للعقااد أتاس ال لاول معنى ال الفلسفة،

اعقااد)7(. موضع تكون أن يجوز القي بالفكرة هو ال معنى بذي هو ال كذلك ليس اما أدااها،

عند "كان" ما إلى اللقفات من فبدلا أتاتها، من الفلسفية النظر اجهة لقغير البراغماتية جاءت
المراد الفكرة نشأة على السابق الماضي إلى اللقفات من ابدلا "تياون"، ما إلى نلقفت اإننا ما لفكرة تحقيانا

دار )بيروت: بيرس ساندرس تشارلس مؤسسها فلسفة في تحليلية دراسة مع ومبادئها أصولها البرجماتية: الفلسفة المهرج، الهًدي عبد علي )1(

24 ،17 ص ،)2008 العلمية، الكتب

258 ص241، ،)2008 للترجمة، القومي المركز )القًهرة: الترجمة ميراث سلسلة العريًن، علي محمد ترجمة البراجماتية، جيمس، وليم )2(

،ص46 سابق ،مرجع المهرج الهًدي عبد علي )3(

،)2010 للترجمة، القومي المركز )القًهرة: 1559 للترجمة القومي المشروع النصًري، أحمد ترجمة الفلسفة، في البناء إعادة ديوي، جون )4(

ص44

،ص24 سابق ،مرجع المهرج الهًدي عبد علي )5(

ص173 ،)1982 الشروق، دار )القًهرة: ط2 الجديد، العالم في الفكر حياة محمود، نجيب زكي )6(

132 ،123 ،ص نفسه المرجع )7(
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يسعف مما نقائجها كانت إن صواب اهي ايقلوها، الفكرة اجود تيعاب الذي المسقابل إلى نلقف اإننا تحقياها
لقعبير اااااا الأثر، هذا مثل لها يان لم إذا خطأ اهي مشالتنا، حل اي ايفيدنا العملية حياتنا ظراف
ااقعية أكانت القاليدية، الفلسفة من النقاال اإن )1993 – 1905( محمود نجيب زكي المصري الفيلسوف
على الحام أتاس كان أن فبعد الغد"، إلى "افمس من انقاال بمثابة هو البراغماتية الفلسفة إلى مثالية، أم
هو الأتاس أصبح الاول يارره ما تارير على بعث الذي افصل إلى الرجوع هو البطلن أا بالصدق ما قول
اهي القجريبي، الموقف تعادل منهجية ناحية من البراغماتية فإن لجيمس ،اااااا عليه)1( تقرتب القي النقائج
إل هي ما العلمية النظريات اإن العالم، مع للقعامل اتيلة مجرد هي اإنما بعينها نقائج أي مادماا تفرض ل
نقائج له "ما هي الحقياة اإن الطبيعة، حول أتئلة عن نهائيا�ا مابولة إجابات ل المسقابل اي للسلوك أداات
راتل، للفيلسوف ااااا الناطة هذه اعند للحقياة، الوظيفي جيمس تصور ينقهي الموقف هذا مثل اإلى مثمرة،"

ل)2(. أم مثمرة النقائج كانت إن نحدد كيف إذ ميقاايزياياا، مذهبا�ا ذاتها البراغماتية تصبح

هذا تسقحق ل االمعراة المعراة، اي لنظريقه مبدأا لياون بيرس يد على البراغماتية مصطلح تك تم
الجديد المذهب أنصار أن غير أراد، إذا يشاهدها أن إنسان لكل يمان عملية نقائج لها كانت إذا إل التم
المعراة على تقرتب القي العملية النقائج جعلاا بحيث المعنى تحوير على عملوا اديوي جيمس ايهم بمن
أثر للفكرة ياون أن المثال تبيل على فيافي المعراة، صاحب الشخص على تؤثر أن بمجرد بالتم جديرة
اي عايدته إن مثلا قائل ياول كأن البراغماتي المذهب أتاس على مابولة هذه اكرته لقكون حياته اي نفسي
اقكون امشالتها، الحياة صعاب على إقبالا اأشد تفاالا أكثر تجعله فنها حياته اي عملي أثر ذات ا
إلى ،االعائد العملية)3(" حياته اي محسوتة نقائج ذات عايدة فنها البراغماتية الوجهة من مابولة تلك عايدته
من الرغم اعلى اافخلقية، الدينية االقيم المعايير لعبقه الذي الدار ذلك تيجد البراغماتي المذهب نشأة تاريخ
ما اهو أخلقي، هو ما كل مع تعارضها افحوال من حال بأي يعني ل هذا أن إل المنفعة مع مقواااة أنها
اي أجمعوا الذين لها المؤتسين الرااد اأدبيات البراغماتية للفلسفة الفكرية المنطلاات اي إليه الشارة تمت
طبيعة مع تقوااق أن بشرط افمرياية الفلسفة اي افخلقية االمعايير الدينية القيم دار على أاكارهم مجمل
العمل، دنيا اي نفعها مدى اي مماثلة الحقياة "أن جيمس اليم ،ارأى )4( تحقياها..." اي المسقخدمة الوتائل

138-137 ،ص نفسه المرجع )1(

،)1983 والداب، والفنون للثقًفة الوطني المجلس )الكويت: ،72 المعرفة عًلم سلسلة زكريً، فؤاد ترجمة ،2 جـ الغرب، حكمة راسل، برتراند )2(
ص182

122-121 ،ص سابق مرجع محمود، نجيب زكي )3(

للمن الجزائرية المجلة الهداف،" الفلسفية، المنطلقًت الجذور، المريكية: الاًرجية السيًسة في البراغمًتي "المذهب الرزاق، عبد غراف )4(

،ص223 238 – 218 ،ص 2021 جًنفي 6 المجلد 1 العدد النساني،
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الصدق محك هي عدمها أا المنفعة عن تكشف القي االقجربة المنقج، العمل إل هدف من للحياة اليس
جعله الذي العملية، النقائج اي النجاح ،امقياس )1( االخير" الشر امعيار االباطل الحق امقياس االزيف
،اشملت ناجح)2( اعل أنه هو اضيلة الفعل يجعل االذي الأخلق، معيار نفسه هو الحق، مقياس جيمس
اهي المحسوتة الملموتة الحياة اي قيمة لها أن اللهوتية افاكار أثبقت اإذا الدينية، الشؤان الفكرة هذه
يقوقف أمر اذلك صحيحة هي ذلك من أكثر حد أي إلى أما الحد، هذا إلى نااعة أنها بمعنى صحيحة، أاكار
الإنسان بحرية جيمس اعقرف ابذلك أيضاا)3(، بها العقراف ينبغي القي الأخرى بالحاائق علقاتها على كلياا
الرغم على المثال، تبيل على الديني كاليمان تعادته، إلى يؤدي ذلك كان إذا معينة بمعقادات افخذ اي
تماماا، العاس على بل له، تيجلبه أنه يعقاد الذي الرضا بفعل يقأتى ل لرتل، ااااا اليمان، أن من

.)4( تعيداا تجعله القي هي امعقاداته

افحاام إصدار اي نجاحه ثبت الذي المنطاي القفكير منهج افخلق تسقخدم أن إلى ديوي دعا
اي تقمثل المحسوس الواقعي للموقف االفريدة الأالى افخلقية الصفة أن رأى حيث الطبيعية، الظواهر على
اإنما المسؤالية من القخلص يقم ل افتلوب بذلك اهي الذكاء، إلى الخلقية االمسؤالية الخلاي الواجب انقاال
المشالة تظهر ال عاله، أا ضميره أا الإنسان ذات من تنبع ل ديو عند ،ا"افخلق تحديدها)5( يقم
الوتائل اأي يخقار أيهما المرء ايحار الغايات فيه تقعارض لموقف النسان يقعرض حين إل عنده افخلقية
لحقياجات يخضعا أن يجب اافخلق الدين أن ديوي ايعقاد الغايات..."، من يخقاره ما لقحايق يقبعها
اضئيلة اهشة مهملة باتت المثالية االغايات االدينية الجمالية الغايات أن "نلحظ لقعبيره: ،اااااا افاراد)6(
تلقحم أن المثالية الغايات هذه تسقطيع الن افداتية، أا الققصادية الغايات عن اصلها يقم حين اكمالية
من ابالرغم الققصادية، ابالقيم اليومية بالفضائل باتصالها إل الداام لها ايقحاق نسيجها اي اتدخل بالحياة
لقنمية اتائل اليست نهائية، نفسها اتعد ذاتها، اي قيمقها تحمل القي المثالية القيم هذه تفاهة مدى اضوح

للدراسًت كردستًن مركز )السليمًنية: المعاصرة النظريات ضوء في مقارنة نقدية دراسة الدولية: العلقات في الواقعية نظرية فرج، محمد أنور )1(
ص214 ،)2007 الستراتيجية،

149 ،ص سابق ،مرجع محمود نجيب زكي )2(

96 ص سابق، ،مرجع جيمس وليم )3(

ص182 سًبق، ،مرجع الغرب ،حكمة راسل برتراند )4(

147 ،ص سابق ،مرجع ديوي جون )5(

،ص165 سابق ،مرجع العسكري يحيى حمًد )6(
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إل يعني اليس القنفيذ، نجاح هو الحق كان ،اإذا )1(..." االقأييد الدعم تلقي أنها إل الأخرى الحياة جوانب
اي الجامدة العقاادات من أيديهم ينفضوا أن اهي تبعة، الناس على يضع إنما للبراغماتيين، ااااا هذا
هذا اأن الحق، مقياس النقائج يجعل الذي العملي للخقبار معقاداتهم أعز يخضعوا اأن االأخلق، السياتة

المجقمع)2(. حياة اي الارارات اتخاذ اتائل ااي السلطة مركز اي تغييراا ليقضمن النظر اجهة اي القغيير

ذلك تحايق اكيفية امصالحه احاجياته الفرد على تركز السفة هي مؤيداها، يرى كما "البراغماتية،
الثنائية طبيعقها البراغماتية الفلسفة ميزات ،امن )3( االقيم" االأخلق العلوم السفة مع ابقوااق تناقض دان
كل اي االفيصل الحام هما االنجاح الغاية أن البراغماتية الأاكار عن اينقج معاا، االعلم للدين ااتقيعابها
مقغيرة، االمصالح مصالح، صراع هي بل االشر الخير بين معركة أبداا ذلك بموجب السياتة تكن الم شيء،
تلقزم بل هادية، نجوم اكأنها ثابقة بمبادئ تلقزم ل االأعمال القجارة شأن شأنها السياتة فإن الذا
الحيوان هو النسان فإن للبراغماتية اااااا للمصلحة، المثمر النهج أي عملياا نهجها ايكون بالمصلحة
مهما السلم لسنوات يمان ال الحرب، حالة مع تكيف قد النسان أن إذ نوعه؛ أبناء يفقرس الذي الوحيد
الحرب اي الرغبة أن بل لنحارب، كلنا الدنا لاد الحرب، اي الرغبة النساني الوجدان من تمحو أن طالت
بحيث مطلاة اردية السفة هي البراغماتية الراية هذه عن تنقج القي "االفلسفة البشرية، الطبيعة اي ثابتة
يأتي ال نفعها مادار من حقياقها تنبع أداات مجرد إلى فيه ما كل اخقزال يقم الذي الوجود مركز الفرد يحقل

.)4( أخلقية" عطلة اجوهرها عصا منطاها الاوة: السفة إنها حقياقها، من نفعها

اميااايلي السمعة، تيئة الميااايلية مع جوانبها من كثير اي تقماهى البراغماتية أن الواضح من
مع تقفق دامت ما الحميدة افخلق نبذ إلى يدع لم باتمه، اققرن الذي "افمير" كقابه صفحات اعبر
افخلق كانت مقى الكن المصلحة، تلك لجلب اعالة اتيلة أنها على افخلق لقلك نظر أنه بل المصلحة،
عن الخراج إلى خجل، أا مواربة ابدان ميااايلي، دعا ااد المصلحة تحايق تبيل اي عثرة حجر أا عائااا
)1527-1469( Niccolò dei Machiavelli ميااايلي حثل ااد االقيم، اافديان االمبادئ افخلق
فإن الولية على المحااظة تبيل اي أنه غير الرذائل، من رذيلة بسبب اضيحة أي تحاشي على الأميرق
أن يجد اإنه افمور إلى صحيحة نظرة نظر إذا النسان "فن الرذائل؛ تلك بفضح يعبأ أل افمير على

،ص152 سابق ،مرجع ديوي جون )1(

172 ،ص سابق ،مرجع محمود نجيب زكي )2(

225 ص سابق، ،مرجع الرزاق عبد غراف )3(

،ص216-215 سابق ،مرجع فرج محمد أنور )4(
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عنه ينجم رذائل يبدا الذي الأخر ابعضها عليه، ترنا لو القهلكة إلى يرمينا قد اضائل يبدا الذي بعضها
بأل يهقم اأن شديداا، ل رحيماا يععد أن اي يرغب "أن افمير اعلى أعظم"، اهناءة أكبر، للنسان تلمة
بأن يعبأ أل الأمير على "يجب لياول: يسقرتل ميااايلي أنل غير حال"، بأي الرحمة هذه اتقخدام يسيء

امهاباا محبوباا ياون أن للمرء ا"ينبغي االئهم"، رعاياه احدة على المحااظة أجل من دامت ما بالشدة يقهم
بد يان لم إذا محبقه، من باثير أتلم مهابقه فإن معا�ا الخلقان تسير أن الصعب من كان لما الكن معاا،
مصلحقه، ضد به الوااء كون عهداا يحفظ أل العاقل الحاكم على ا"يجب منهما"، ااحدة خلة تعوزنا أن من
الكن خيرين، الناس جميع كان لو شراا ياون قد المبدأ هذا إن به، يرتبط جعلقه القي افتباب تنقهي احين

.)1( معهم" عهدك تحفظ أن من حل اي لذلك اأنت معك اااءهم يراعوا الن أشراراا، جميعاا كانوا لما

الثعلب تاليد اتقطاعوا قد الذين هؤلء "إن ياول: حيث ذاتها الفكرة على ليؤكد ميااايلي ايقابع
تصبح اأن جيداا، الخلق هذا إخفاء اتعنا اي ياون أن الضراري من الكن نجاح، أحسن نجحوا تاليد أحسن
، صادقا�ا الشمائل، حلو ، افيا�ا رحيماا، الأمير يبدا أن الخير من اإن كبيراا... اخداعاا عظيماا، مموهاا
هذه أضداد إلى تقغير أن تسقطيع فن مهيأا عالك ياون أن يجب الكن أيضاا، كذلك ياون اأن ، مقدينا�ا
يأتي أن إلى افحيان من كثير اي يضطر الحاكم فن ذلك... غير تصبح أن إلى تحقاج حين الخصال
أن يجب الذا الدالة، على يحااظ لكي الدين اضد الشمائل، حلاة اضد الحسان، اضد الوااء، ضد أعمالا
افمراء، أعمال ابخاصة كااة، البشر أعمال اي تهب... القي الريح مع نفسه يايف فن معداا عاله ياون

الحام)2(". هذا ناض يمان ل فنه الوتيلة، تبرر الغاية

Anarchy النيركية

اي ماردتين من اللفظ اشقااق ،اتم )3( Anarkhiaاليونانية الكلمة من Anarchyأنيركية لفظ أشقق
غير الحاومة، اا السلطة غياب من قريب معنى إلى تميل اهي ا"اركي"، "أن" هما: الاديمة اليونانية اللغة
معنى الكلمة على أضفى قد حاومة أا تلطة بدان العيش يسقطيعون ل الناس بأن المسباة الفكرة أن
اتقعملها عندما ،1840 عام حقى ازدرائي بمعناى الكلمة اتقخدمت ،اقد القنظيم)4( اغياب الفوضى من قريب

ص124-114 ،)2012 الشروق، دار )القًهرة: الزقزوقي ماتًر محمد ترجمة المير، مًكيًفللي، نيقولو )1(

،ص126-124 نفسه المرجع )2(

ص9 ،)2014 والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسة )القًهرة: منصور فتحي مروة ترجمة جداا، قصيرة مقدمة ،سلسلة اللسلطوية وارد، كولين )3(

،ص57 سابق ،مرجع غيران دانيًل )4(
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السياتية أيديولوجيقه لوصف )1865-1809( Pierre-Joseph Proudhonبرادان افنيركي الفيلسوف
افاكار تطور امع مرغوب. أمر هو بل اارد، أمر تلطة دان من القنظيم أن ايها زعم القي االجقماعية
أن ايمان االشقراكية، الليبرالية من لكل النهائي القصور باعقبارها افنيركية إلى النظر يمان السياتية،

اشقراكياا مذهباا ليست اافنيركية افيديولوجيقين)1( هاتين من أي إلى افنيركي للفكر المخقلفة الفراع ننسب
الطباة حاوق عن اتدااع الاائم الرأتمالي النظام راض اي الشقراكي الفكر مع تلقاي كانت اإن صرااا،
القاائها من بالرغم خالصاا ليبرالياا مذهباا ليست أنها كما الماركسي، للقعبير ااااا الكادحة الطباة أي المظلومة،
السفة به نادت ما افنيركي الفكر اي البداية اناطة الفردية. االحرية الفرد تمجيد اي الليبرالي الفكر مع
ل الذي بطبيعقه، العاقل النسان شؤان اي الدالة لقدخل اتحريم للعال اتمجيد الفرد لشأن إعلء من القنوير
من أصيلا جزءاا ليس الشر فن الجقماعي، اتطه من الماقسبة الشرار تلك عدا شر أي داخله اي يطوي
قرن من أكثر مدار على افنيركية الدعاية اي السائد التجاه كان ذلك، ،امع لعقاادهم)2( ااااا البشرية النفس
تحت تاع أن يجب النقاج اأداات الطبيعية االموارد افرض ملكية بأن تنادي االقي افنيركية، الشيوعية هو

لها)3(. حصر ل مقبادلة فهداف أخرى مجقمعات مع تقحد االقي المحلية، للمجقمعات المشقركة السيطرة

أن افنيركية ترى إذ الدالة، إزالة إلى االقوق المطلاة الحرية الرئيسي هاجسه تيار هي افنيركية
أن برادان ايرى لطباة، أم لفرد اتقبداداا أكان تواء االتقبداد، للشمولية تجسيد بالضرارة هي الدالة
االشعب مقوارثة، خدعة مجرد إل هي ما الشعب" "تيادة ماولة اأن دتقوري، تعتف مجرد "الديماراطية
تحالف لصالح خدعة يعقبر الذي العام الققراع خلل من تنوات خمس أا ثلث كل اتقسلمه عاد يجدد
افنيركي افكاديمي Casey Gerardكايسي جيرارد انجد االصناعيين)4( االقجار الملك من السادة
الشمولية"، أا الامعية تلك ااط ،اليس الدال ،كل إجرامية تنظيمات عن عبارة "الدال بأن ياول افيرلندي
شرعية، غير الدالة كانت اإذا السياتي، للخضوع مبدئي تبب أي يملكون ل افناركيين أن الواضح امن

ااجب)5(. أا الء مسألة اليس براغماتية، نزعة خيار، مسألة مجرد االمشاركة الخضوع ياون

،ص9 سابق ،مرجع وارد كولين )1(

المتمدن: ،الحوار وروادهً فلسفتهً – الفوضوية الحركة علي، عبًس عدنًن )2(

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=436709

،ص10 سابق ،مرجع وارد كولين )3(

65 ،63 ،ص59، سابق ،مرجع غيران دانيًل )4(

،ص3 ستنانفورد موسوعة )5(

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=436709
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كبرى خدعة الغربية العلمانية يعقبران افنيركيين بأن الناشر يذكر افنيركية لكقاب تاديمه ااي
السياق هذا ااي السوق، إلى الدالة من ثم الدالة، إلى الكنيسة من بداية انالقه غير، ل الإله موقع غيرت
بشقى الإنسان قمع اي تقفنن مخقالة "مقلونة بسلطة لرتباطها اتفصيل�ا جملة افلوهية الأنيركيون يراض
إل هي ما الدالة اإن )1876 – 1814( Mikhail Bakuninباكونين افنيركي للفيلسوف ،اااااا السبل")1(
اإخضاعهم لين المسقغق لقحجيم اتيلة إنها المجقمع، أاراد باقي ضد افاراد من ائة بيد ااضطهاد قمع أداة
اإن حقى اضطهاد أداة تقباى الدالة أن ايزعم أكثر باكونين يقطرف بل ل النقاج، لوتائل المالكين لمشيئة
افشاال كل على ينطبق اهذا افاراد، على الخير هذا ارض اي قوتها تسقخدم هي دامت ما الخير، عملت
اكل أرتقاراطية، أم ديموقراطية جمهورية دتقورية أم مطلاة مقلقكية أكانت تواء الحاومة، تقخذها القي
الحقيقية الثورة أن باكونين يسقخلص للدالة القاييم هذا امن افاراد، رقاب على الحاكم تسلط تمثل الحاومات
أداة إل هي ما الدالة كانت الما االقسلط، السلطة أتس اتهدم الاائمة الحاومة على تاضي القي الثورة هي
لكية المد على الاضاء أن باكونين يرى لذا لكية، المد من المجردين اتطلعات رغبات ضد الفردية لكية المد لحماية
هناك تكون الن الخاصة، لكية الم�د على الاضاء تم ما امقى الدالة، على للاضاء أتاتي شرط الخاصة

أتاتاا)2(. الدالة لوجود حاجة
بها:)3( للطاحة افنيركيون يرمي القي الجقماعية الهياكل اتقمثل

نظرهم.1. اجهة بحسب الققصادية، للسيطرة اتيلة هي القي الفردية، الملكية

تياتية.2. تسلط أداة بمثابة تعد القي الدالة

ملكيقها3. لقسويغ النقاج لوتائل المالكة الطباة عليها تعقمد القي الوتيلة أنه اعقبار على الاانون
احمايقها.

حياة إقامة على افاراد بين الحر التفاق إحلل افنيركيون ياقرح الجقماعية الهياكل لهذه اكبديل

القنظيم أن هؤلء ايزعم الدالة)4( عن كبديل اإنقاجية امحلية إقليمية امصالح أهداف على تعقمد اجقماعية

افداار "تلك تقولى توف الذي الجقماعي القنظيم من الجديدة افشاال تلك يادم أن يمان الشعبي الذاتي

،ص18 سابق ،مرجع غيران دانيًل )1(

سابق مرجع علي، عبًس عدنًن )2(

نفسه. المرجع )3(

نفسه. المرجع )4(
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بين الأنيركيون عليه يشدد جوهري ارق اهناك البيراقراطية." خلل من الدالة تشغلها القي الجقماعية

.)1( االدالة المجقمع

)1836 – 1756( William Godwin غوداين افنيركي الفيلسوف تصوره الذي المثالي االمجقمع
ضراريات تقطلبه ما ااق الماان بادر افخرى عن الواحدة مسقالة صغيرة جماعات على ياوم مجقمع هو
إل يقحااان ل االمساااة العدالة بأن اعقااده من يقأتى الصغيرة للجماعات غوداين اتفضيل االقبادل، الحاجة
ل الدالة، لوجود حقمية ضرارة غوداين يرى ل الفكرة هذه تياق ،ااي افاراد من العدد محدادة ائات ضمن
اجدت اإن ضراري، اغير جداى، ذي ليس أمراا الدالة اجود من تيجعل القنظيم هذا اإن العاس على بل
المجموعة من اخرين أاراد ضد افاراد أحد بها ياوم القي العقداء محاالت منع لغرض إل ذلك اما الدالة
دعاة شيد اقد للدالة، أتاتية اظائف ،اهي الخارجية)2( العقداءات صد أجل امن كنفها اي يعيش القي
افمر هذا أن يران افنيركية دعاة أن إل للمواطنين، افمن تواير اكرة إلى اتقناداا اكرهم الجقماعي العاد
اليس بأريحية المال رأس يعمل أن أجل من افمن توار اهي المال، رأس ياودها القي الدالة تغول يراااه

. البسيط المواطن لحماية

إنما نهائياا، للغائها يسع�ق لم اإنه الفردية، لكية المد على برادان شنه الذي الهجوم من الرغم اعلى
النظامين اكل السواء، على االرأتمالية للشيوعية الشديد راضه من ينبع لكية بالمد اتمساه بها، مقمسااا ظل
الحرية مجقمع المنشود، مجقمعه أتس مع يقفق ل ما اهذا اتقبدادية، مجقمعات إلى باعقااده، ياودان،
ليست بالقالي اهي العائلية، للحياة امنافية اخيالية العلم عن بعيدة لبراداين، ااااا ،االشيوعية، االعدالة
اتائل تمقلك القي الضئيلة الفئة لصالح حريقها المجقمع أاراد من الغالبية تفاد حيث الرأتمالية من أاضل
امن النظامين، بين يوازن أن بد ل المنشود االمجقمع هؤلء، على اتقبدادها اتفرض تيطرتها اتبسط النقاج
ما إذا تيقم اهذا العدااني، طابعها امن عيوبها من مجردة الكن الفردية لكية بالمد يحقفظ أن بد ل اإنه هنا
عندئذ يحقاجها: القي النقاج لوتائل ارد كل حيازة بحق اعقرانا إذا أي الجميع، مقناال اي لكية المد جعلنا
تيحصل االعامل قيود، دان بمنقجاتها ايقصرف بنفسه يسقغلها القي أرضه على اتيداا حراا المزارع تيصبح
الحقكارات على الاضاء إلى يفضي ،اهذا الرأتمالي.)3( يسقغله أن دان عمله لنقاج الكلية القيمة على

44 ،ص33، سابق ،مرجع وارد كولين )1(

سابق مرجع علي، عبًس عدنًن )2(

نفسه. المرجع )3(
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كما غاندي تبناه الذي المر اهو البسيطة، النقاج اتائل إلى منها بدلا االعقماد الضخمة االتقثمارات
. لحااا تنرى

يؤمنون ل اهم ذلك ،امع الشجعان الخاترين مصير هو الثورات جميع اي افنيركيين مصير كان

افنيركي أعلن بل ااضلة، دالة بعدها ليدشنوا الخرين جميع اشل حيث ايها ينجحون نهائية ثورة قيام بحقمية

إتااطه يمان كياناا ليست الدالة أن: )1919-1870( Gustav Landauer لنداار جوتقاف افلماني

بعاد نساطها أن يمان — النساني للسلوك شال أا البشر، بين معينة علقة أا — حالة الكنها بثورة،

مخقلفة)1(. تلوكيات اانقهاج أخرى، علقات

أنيركياا تياراا مة ثق أن )1911-1871( Kōtoku Shūsui شوتوي كوتوكو الياباني افنيركي ادعى

الذي غاندي، أن حين اي كلقيهما، االطااية البوذية من مسقوحى اليابانية، الحياة اي الداام على موجود خفياا

افنيركية شبه المصادر من مجموعة من بوحي الزراعية االشقراكية السلمية للمااامة اريدة أيديولوجية أتس

اي السفقه اتقلهم ثورا امن السلمية، المااامة اي تياتقه طور تولسقوي امن الهندية، بالقااليد اربطها

– 1842( pyotr kropotkinكرابوتكين افنيركي للفيلسوف المقعماة قراءته امن المدني، العصيان

، المحلية)2( بالصناعة الزراعة تربط المركزية مسقالة قراية كوميونات إنشاء عن خطقه اتقوحى )1921

االسياتية. االققصادية الجقماعية السفقه على الوقوف عند أاتع بشال غاندي لطرح نقعرض اتوف

،ص15 سابق ،مرجع وارد كولين )1(

17 ،ص16، نفسه المرجع )2(
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الول الفصل
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اللعنف في

العنف" "اي الشهير المؤقلف من االمشقق مخيلقي إلى الفصل هذا عنوان قفز كيف أدري ل بداية
الو باللعنف، اماارنقه بالعنف المرار بداية يقطلب اللعنف تحليل أن إلى افمر يعود ربما أرندت، لحنا

اللعنف. ماهية لقعريف الوقوف المهم من ذلك قبل الكن الفصل، هذا موضوع اهو بإيجاز،

اللعنف تعريف

العربية باللغقين ذاته بحد المصطلح كقابة البداية منذ تواجهنا اللعنف لمفهوم القعرض حين
على أي Non Violenceافالى الطرياة طرق: بثلث المصطلح يرد النجليزية اللغة افي االنجليزية،
أي Non-violenceالثالثة االطرياة ااحدة، كلمة أي Nonviolence، الثانية االطريق كلمقين، شال
عنف"، "بدان مع معناها اي تخقلط إذ المعنى اي لعبسد على افالى الطرياة ،اتنطوي شرطة بينهما كلمقين
اكانت ارااقه، غاندي احقجاجات إلى للشارة الهند اي البريطاني التقعمار تاه مصطلح الثانية االطرياة
من الهند اي المسلحة المااامة تواجدت حين افي الكقابة، اي الطرياة هذه تبنت حين دقياة الإعلم اتائل
المااامة من النموذجين هذين بين اكان اخر، جانب من لندن اي الحاومة مع المقعاانون هناك كان جانب،
العنف من تماماا تخلو ل أمور اهي القعاان اعدم المااطعة مثل للمااامة أخرى أشاال اي تمثل ثالث طريق
زال ما كان اإن القعبير هذا أن غير أخرى، ناحية من البحقة السياتية الطاعة اي تقمثل ال ناحية من
اانبثق افهيمسا، اقيم معاني تفسير اي دينية أخلقية بأتس امرتبطا�ا محداداا يباى الان حقى مسقعملا
المفكر إلى اقعزى الكقابة اي الثالثة الطرياة اأما الغربية، للغات الهندية اللغة من الحرفية القرجمة خلل من
مفهوم إلى للشارة 1931 عام منذ اتقعمله الذي )1968-1899( Aldo Capitiniكابيقيني الدا اليطالي
مصطلح على الاوي العقماد خلله من يالل مصطلح إلى للوصول منه محاالة اي غاندي اأتباع افهيمسا
تقخلى القي القانيات ياصد كابيقيني يان لم المصطلح لهذا اتقخدامه اعند اللعنف، مفهوم تحديد اي العنف
اتحرير اتياتي أخلقي برنامج مفقوح، بناء برنامج ياصد اإنما احسب االعنف افتلحة اتقخدام عن
افبحاث عنااين ملحظة خلل امن افدنى)1(. الحد إلى النسانية المعاناة تاليل بهدف اجقماعي اققصادي
اتقعمالا، افكثر تكون تكاد بل التقخدام محدادة ليست )Nonviolence( الثانية الطرياة أن نجد االكقب

(1) Mario López Martínez, op. cit, p.65 - 68
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التقخدام، معدامة تكون تكاد )Non Violence( افالى الطرياة بينما النجليزي، المسقعمر طرياة اهي
الثانية. المرتبة الشرطة مع أي ،)Non-violence( مصطلح يحقل فيما

مع المعني اي اللبس اي للوقوع تجنباا "اللعنف"، اتقخدام االدارج العربية اللغة اي المصطلح اأما
السطور اي تنرد كما ذلك من أعمق اللعنف مفهوم أن إذ عنف"، "بدان أا العنف" "عدم مثل أخرى كلمات
المصطلحات من كثير اي اتقخدامها اتم العربية على دخيلة "الل" اتقعمال اإن أخرى جهة امن التية،
اي "الل" أن بالهقمام الجدير افمر أن غير اهاذا، االلمركزية االلمنهجية االلزمان اللماان مثل

أدناه. تنوضح كما ذلك تقعدى بل احسب العنف لتقعمال النفي تعني ل "اللعنف"

"ل" كلمقين: من تكلون بحيث نفسه القركيب اللغات معظم اي أخذ "اللعنف" مصطلح أن االواقع
اتيلة بأي المااامة اعدم العنف عن الحجام يعني اللعنف اكأن تلبياا)1( معنى تأخذ بذلك اهي ا"عنف"
هذه اي الخوض اقبل القفسير، هذا ضد بشدة دااعوا اللعنف دعاة أن غير االتقسلم، الخنوع أا أخرى،

التجاه. هذا عن المدااعين فبرز اللعنف لمصطلح القعريفات بعض نعرض الناطة

بأنها اللعنف ظاهرة )-1939( Jean-Marie Mullerمولر ماري جان الفرنسي الفيلسوف عرف
امثل عليه، الاخرين احق بحاه يعقرف الفرد يجعل الذي االثاااي الجقماعي الوعي ضراب من "ضرب
اعرف االحرب"، االنزاع االحقكار للتقغلل حداا تضع القي اللعنف شرارة يقدح الذي هو العقراف هذا
حيث ذلك، من أبعد إلى يذهب بل فحسب، يحبوننا من حب على ينطوي ل "تلوك بأنه اللعنف غاندي
حضارية "ممارتة بأنه اللعنف شارب اعرف يارهوننا"، من بحب ايها نشرع القي اللحظة من اللعنف يبدأ
تلمية إنسانية أتاليب انقهاج الاخرين مع اصراعاتها مشالتها حل اي تعقمدها القي الجهة على تفرض
تحاق القي النزاعات حل إلى القوصل تبيل اي الحاوق بعض عن االقنازل االمهادنة القهدئة على تعقمد
اتعرف اافزمات"، المشالت لحل كخيار العنف إلى اللجوء دان المقخاصمة افطراف امصالح طموحات
القحام على االراحية الداخلية الادرة عن اصله يمان ل تياتي "تلوك بأنه اللعنف السياتية الموتوعة
معاني اللعنف مفهوم أخذ الهندية الحضارة تياق ،ااي )2(" للنفس االعمياة الصارمة المعراة اعن بالذات
راض معنى أخذ كما Vegetarianism النباتيين مبدأ معنى أخذ ااد الزمن، عبر مخقلفة تياقات اي مخقلفة

(1) Jørgen Johansen, op. cit, P.143

والدولية، الستراتيجية الدراسًت مركز بغداد: ،جًمعة دولية ،"دراسات انموذجً الهند الوطني: التحرر حركه في اللعنف "دور حمد، محمد يًسين )2(
ص76 ،92-75 ص ،2009 ،40 العدد
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تبناه الذي السياتي النشاط عن للقعبير بالضااة انقيجقه، العمل بين االفصل بالحيوانات، القضحية
غاندي)1(.

ل بالقالي ،اهو أخرى)2( جهة من المسلح الكفاح ابين جهة من االخضوع الذعان بين اللعنف ياع
على الدياقاتوريات ضد "الحرب" اي الخاصة اتائله يسقعمل اإنما التقبداد مواجهة اي التقسلم يعني
الاوة تلك الشعوب، قوة على "افتلحة" تلك اتعقمد عام، بشال السياتيين الخصوم اضد الخصوص اجه
مقعمد كبح ،اهو اإرادته)3( اراحه عاله الإنسان: اي ما أاضل بناء اإنما افرااح إزهاق على تعمل ل القي
" اللعنفية "المااامة مصطلح لتقخدام ميزة اهناك أكثر، أا خصمين بين الخلف تياق اي المقوقع للعنف
اي االعمل الوعي على القأكيد خلل من "اللعنف" الأعم المصطلح على Nonviolent Resistance
المااامة مفهوم أن إل االإذعان العودة ثم موقف عن يعبر قد الحقجاج مفهوم كان ،اإذا العنف)4( مواجهة
جوهرها اي المااامة إن االطاعة، الذعان تراض إنها الاانون، اتحدي الارار إلغاء إلى السعي عن يعبر
يسقعمل خصم ماابل باللعنف يأخذ طرف اجود هو اللعنف موضوع اي الواضح ،االسيناريو عصيان)5(

الكولوني. الحام أا المثال تبيل على )6( الحاومة مثل العنف لتقعمال مسقعد أا

،صنف االصراع السلم لدراتات الرئيسي المؤتس )-1930( Johan Galtungجالقونغ صنف
جالقونغ أاردها القي العنف أنواع من ااحد كل اماابل ثاااي، اعنف هيالي اعنف مباشر عنف إلى العنف

بعيداا الصراعات اي للقأثير اللعنف تانيات اتقخدام اهو المباشر اللعنف اهناك اللعنف، اي نقيضه
اهناك المبريالية، االسياتات الامعية افنظمة مع المباشرة المواجهات اي ايسقخدم العنف، إلى اللجوء عن

(1) Denis Vidal, Gilles Tarabout, Éric Meyer, “On The Concepts of Violence and Non-Violence in Hinduism and Indian
Society”, South Asia Research, Vo1.14. No.2. Autumn 1994, p. 208

(2) Oseremen Felix Irene, “Non-Violent Campaign and Social Change: Lessons from Liberia and Campaigns to Ban
Landmine and Cluster Munitions”, International Journal of Peace Studies, Volume 21, Number 1, Spring 2016, p.
48

،ص35: التغيير أكًديمية التكتيكات، اللعنف- حرب سلسلة اللعنف، حرب أسلحة عًدل، ووائل مرسي، وهشًم الحكيم، عبد عًدل أحمد )3(
ص9 https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/kutubpdfcafe-FY2W.pdf

(4) Véronique Dudouet, Nonviolent Resistance in Power Asymmetries, Berghof foundation, 15 January, 2018, p. 4,
at:
https://www.berghoffoundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/dudouet_handbookII.pdf

،ص45 سابق ،مرجع الحكيم عبد عًدل أحمد )5(

(6) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power: Review Essay, Journal of Peace Research, vol. 26, no. 2, 1989, pp.
213-222, at: https://documents.uow.edu.au/~bmartin/pubs/89jpr.html

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/kutubpdfcafe-FY2W.pdf
https://www.berghoffoundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/dudouet_handbookII.pdf
https://documents.uow.edu.au/~bmartin/pubs/89jpr.html
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االنفقاح الخلاات اتسوية القعاان من تعزز القي المجقمع اي الهياكل من يقكون اهو الهيالي اللعنف
اللعنف على أمثلة الديماراطية اافنظمة المؤتسات اتعدد الصراع، حالت اي السلمي االعمل االمساااة
ثمارها لقعطي ذلك تقعدى بل صورية، برلمانات مجرد من أكثر تعني السياق هذا اي االديماراطية الهيالي،
عادل غير توزيع اجود حالة ااي االجقماعية، االثاافية االققصادية السياتية الإنسان حاوق مجالت اي
السلمية بالوتائل الصراعات معالجة إماانية للشعب يوار الهيالي اللعنف فإن االحاوق االحريات للمصادر
من افجزاء تلك يشمل الذي الثاااي اللعنف أيضاا اهناك االمصالحة، النزاعات اتحويل الوتاطة تشمل القي
القااليد انجد اللعنفية، االصفات القيم ايارس يخلد الذي اللعنفي السلوك تااليد تعرتي القي ثاااقنا
إل المجقمع تفكير على المسيطرة هي تكون ما نادراا ابينما االفلسفات، االأديان الثاااات معظم اي اللعنفية
انجد الطبيعة، ابين ابينهم الأاراد بين بالعلقة يقعلق فيما النظام اتلوك قواعد من مهمة أجزاء تشال أنها

القاريخ)1(. أغوار اي بعيدا�ا الصراعات لمعالجة اللعنف أتاليب أثر

أتاتيين: قسمين إلى تاسم اللعنف السفة أن االواقع،

أا1. دينية دااعص إلى يسقند الذي النهج إلى يشير اهو :Principled Nonviolence المبدئي اللعنف
معقنقيه، يزعم كما النفعية على بناء اليس بفكرة الققناع خلل من يعمل أي السفية؛ أا أخلقية

ال االجلد، الضحية إنسانية ايزيل ضرارية غير معاناة يسبب فنه مدان العنف أن هؤلء ايرى
ال أتاتياا أمراا يعقبر الخصم إيذائه راض فإن ذلك على علاة المدى، قصيرة حلول توى يجلب

التجاه لهذا االمؤيدان الخصم")2(، ذلك حماية يحتم بل ايذاءه على الاادرة الوتائل غياب من ينبع
المصطلح ذلك Effectivenessالنقاجية لديهم مهما�ا اليس راحي، تصور لديهم اللعنف من
من المسقعار المصطلح اهو Fruitfulnessالغرس ذلك من الأهم بل الصناعة عالم اي السائد
تلك البذار، يبذر اأن مخلصاا ياون أن بل منقجاا ياون أن الفرد ااجب من ليس الزراعة، عالم

أالويات امن بعيدة، اأزمنة أماكن لتعم ا بادرة البعيد المدى على تقطور أن يمان القي البذار
المعاملة احسن اللعنف بين العلقة أن كما العنف، ضحايا اإيواء الطعام تاديم لديهم اللعنف
يععد كما الخرين، لقصور ااااا العالم حقياة إدراك على يعمل الخر للطرف االتقماع قوية علقة
أثناء كينج لوثر مارتن ذلك على أكد أتاتياا، مبدأ الكائنات بين Interbeing المقبادل العقماد

(1) Jørgen Johansen, op. cit, P.151

(2) Véronique Dudouet, op. cit, p.6
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شباة هناك ماان، كل اي للعدالة تهديد يعقبر ما ماان اي "الظلم برمنجهام: تجن اي اإقامقه تجنه
نفسه االقأثير بالمادار الجميع على يؤثر الفرد على يؤثر ما اكل منها، مفر ل محقومة مقبادلة

إلى تاود القي المسيحية اي افتاتية المفاهيم من الحب أا القعاطف ايععد مباشرة"، غير بطرياة
عراها حين Virtue Of Agape أغابي اضيلة عن عبر الذي كينج لوثر مارتن ذكر كما اللعنف
ماابل،" عن يبحث ل الذي الحب فيضان للجميع... السليمة النية إخلص "القعاطف... أنها على
يجب تقعاطف احقى العطف، عن تبحث أن يجب تحب حقى قوية، راابط بينهما االقعاطف االحب

الممارتين من العديد اتبناه القحليل اي المعيارية بالمدرتة ارتبط التجاه اهذا محباا، إنساناا تكون أن
االعملي)1(. القنظيري المسقويين على المضمار هذا اي افال الرجل غاندي ايعقبر

تجنب2. بهدف مبدئية أتس على يعمل ل اهو : Pragmatic Nonviolenceالبراغماتي اللعنف
هزيمة إلى تهدف كاتقراتيجية اللعنف طريق اخقاراا معقنقيه اإن ذلك من ،ابدلا الدماء إراقة
أاضل، بدائل اجود لعدم أا تكلفة، اأقلها اعالية الوتائل أكثر نظرهم، اجهة من باعقبارها، الخصم
شبه أاجه اي يشقرك البراغماتي االنهج للمواجهة"، المطلوبة المسلحة العناصر اجود ينعدم كأن
،اتم الصراع تحويل مدرتة مع تشابهه من أكثر التقراتيجية للدراتات افكاديمي المجال مع عديدة
على العصابات حرب مثل مقكاائة غير حرب يعادل "عمل أا أخرى" بوتائل "حرب أنه على اصفه
عمل اهو السلح، يحمل ل الذي الجانب اي المادي العنف غياب اي يامن االفرق المثال"، تبيل
اخسارة ماسب كفاح بأنه الصراع ايعرف المصالح، أتاس على الاائم الواقعية مبدأ مع يقكامل
اللعنف مجال اي الحديثة الأبحاث اتعمل الخر، الطرف حساب على افطراف أحد لصالح
الدقيق االقخطيط المسباة المعراة باتقخدام الحدية المنفعة مسقوى راع على البراغماتي
ماضية، تنة مئة من أكثر القاريخ اي يعود ل البراغماتي ،االلعنف االقكقياات)2( للتقراتيجيات
البراغماتيون اهؤلء المبدئي، اللعنف أصحاب عددهم اي ااقوا تبنوه الذين الدعاة اإن ذلك امع
العمالية االناابات النسائية الشباات تشمل القي الحديثة االسياتية الجقماعية الحركات اي نجدهم

(1) Harry Murray, Mikhail Lyubansky, Kit Miller and Lilyana Ortega, “Toward a Psychology of Nonviolence”, E.
Mustakova-Possardt et al. (eds.), Toward a Socially Responsible Psychology for a Global Era, International and
Cultural Psychology, DOI: 10.1007/978-1-4614-7391-6_7, Springer Science+Business Media New York 2014,p.
161, 155, 165 at:
file:///C:/Users/USER/Downloads/TowardaPsychologyofNonviolenceMurrayLyubanskyMillerandOrega.pdf

(2) Véronique Dudouet, op. cit, p.6- 7

../Downloads/TowardaPsychologyofNonviolenceMurrayLyubanskyMillerandOrega.pdf
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مانديل نيلسون تبنى السياتي المجال ،ااي السلم)1( امنظمات القضامن احركات البيئية االجماعات
اي اللعنف يان "لم قوله: منها ناقبس مذكراته اي موضع من أكثر اي ذلك عن اعبر القفكير هذا
،ايعقبر اعال")2( غير تلح اتقخدام اي خير ل إذ محدادة، اتقراتيجية بل أخلقياا مبدأ تصوري
المناهضة الدال اي الثورات بإشعال المقهم الرجل اهو المضمار، هذا اي افال المنظر شارب جين

العربي. الربيع اثورات الملونة الثورات ذلك اي بما المقحدة، الوليات لسياتة
مثل نفسها افتاليب تقبنى أحياناا اهي البعض بعضها تكمل االبراغماتية المبدئية الحجج أن ايبدا
اهي اللعنف أتاليب تبنى اي الفاصل الحد هي النوايا اإن الظاهر ،ااي القعاان)3( اعدم المدني العصيان
المطلوب؛ اللعنف نوع حاتم بشال تحدد القي هي المبقغاة افهداف أن حين اي للقياس، قابلة غير أمور

. لحاا لذلك تنعرض كما جذري بشال تخقلف افهداف أن إذ

البراغماتي اللعنف تقجااز رادياالية بأنطولوجية يقسم المبدئي اللعنف اإن أخرى، ناحية امن
تصبح بحيث تغييرها نحو ايسعى المهيمنة السياتات اتيادة اهيمنة عسارة يقحدى اهو بمراحل؛
االقخلص المقنوع، االجقماعي السياتي الرأي حايقة اتمثل اتسقجيب مركزية، غير السياتية المؤتسات
ادعاة االاانونية، السياتية المؤتسات لجميع المخملية الافازات تحت تقبع القي الحديدية القبضة من
اهم بأخرى، تلطة ااتقبدال تايقنك السفينة تطح على الكراتي "ترتيب بإعادة تعداء غير المبدئي اللعنف
من أدنى احد الدالة أنظمة من أدنى لحد بالضااة امنة،" تفينة يريدان برمقها، السفينة تغيير يريدان
القي الوحيدة هي الدالة بأن السائد الرأي من بدل�ا الشعبية للشرعية أعمق مفاهيم يريدان افمنية، المؤتسات

العنف)4(. اتقخدام شرعية تمقلك

فنه ذاته اي تلبيا�ا ايعقبرانه اللعنف مبادئ مع يقوااق ل القخريب أن النشطاء بعض ايرى
على مصنع نااذة تحطيم بأن يران افمر عن المدااعين أن غير للمجقمع، حضارية غير صورة يعطي
اي عليه خلف ل أمر اهو الضرابات، بسبب الدالرات من الالف مئات بهدر ياارن ل المثال تبيل
كيلي برندان الناشط للمدان ،اااااا نااذة)5( على ياذف حجر من تدميرا�ا أكثر اللعنف اللعنفية، المااامة

(1) Jørgen Johansen, op. cit, P.148

ص152 ،)1998 العربية، اللغة نشر جمعية )مًريسبيرغ: الشًمس عًشور ،ترجمة الحرية أجل من الطويلة رحلتي مًنديل، نيلسون )2(

(3) Véronique Dudouet, op. cit, p.8

(4) Kevin P. Clements, Principled Nonviolence: An Imperative, Not an Optional Extra, Asian Journal of Peacebuilding,
Vol. 3 No. 1 (2015): 1-17, p. 12

،ص39 سابق ،مرجع الحكيم عبد عًدل أحمد )5(
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الثنين ااضع شخص، تحطيم ابين بنك زجاج تحطيم بين كبير أخلقي ارق "هناك Brendan Kiley
، عنفا�ا ليس نااذة تحطيم تياتية، مسؤالية اقلة اكري كسل عن يعبر )العنف( هو ااحد مصطلح تحت
اخلل أخلقياا"، نفسه الأمر هما المادية االممقلكات الناس تعد كنت إن إل ارق، اهنالك تخريب، إنه
اي اللعنفية الثورات أنجح أنهما على البعض صنفهما القي 2011 عام اي االمصرية القونسية الثورتان
افمن مباني حرق مثل الأحيان من الكثير اي العنف تلمس رادياالية تكقياات اتقعملت الحديث، القاريخ
ااققحام العامة الطرقات اإغلق اتحصين الأمن قوات على االمولوتوف الحجارة ارمي الشرطة اتيارات
لعنفية)1( تكقياات أنها على اعقبارها اتم النظام مؤيدي مع الشوارع اققال اإحراقها الحاكم الحزب مؤتسات
بأتاليب بالمئة 85 بنحو القزمت )1993-1987( افالى الفلسطينية النقفاضة بأن قدر شارب أن كما ،
أشاال ذكر بينما المحداد"، "العنف من نوع أنها المولوتوف اقنابل الحجارة للااء شارب انظر اللعنف،
الققصادية االمااطعة الفلسطينية افعلم اراع القظاهرية الجنازات مثل النقفاضة اتخذتها القي اللعنف

اغيرها)2(. العمال اإضراب

القي المعايير حول إجماع هناك اليس الظراف جميع اي مطلااا ليس اليذاء حقى أا الاقل عدم إن
من يعاني الذي للشخص الرحيم االاقل النفس عن الدااع حالة افي ذلك، عن للحجام بها اللقزام يجب
مجال اي عليها مقفق غير أخرى اأمور العقاال معسارات اي االنقحار للشفاء، قابل غير عضال مرض
باتقخدام بشجاعة عائلته عن دااع ما شخص اعقبار يمان بحيث ااتع المفهوم أن ،ايبدا اللعنف)3(
أنواع بعض أن إذ اللعنف، يمثل ل االهرب اجبن، بنذالة هرب اخر شخص من اللعنف إلى أقرب العنف
،االعنف اإجازتها)4( إباحقها يمان ل الكن افخلقية الناحية من عذراا لها نجد بأن تسويغها يمان العنف
الذي المعنى بالضبط اهو الإيذاء، على النية اي اإنما الفعل اي يامن ل ناغلر مايال يرى كما الحقياي
اي النية أا الرغبة غياب تعني القي أهيمسا، نقيض اهي العنف، بشأن هيمسا السنساريقية الكلمة على يدل

69-68 ص ،)2014 نينًر، مدونة منشورات )بيروت: التغيري النشاط يفشل لماذا - اللفية لعنة صغبيني، طوني )1(

،)1990 اللعنف، لدراسًت الفلسطيني المركز ،القدس: اللعنف لدراسًت الفلسطيني المركز ترجمة عنف، بل والنضًل النتفًضة شارب، جين )2(

1 ص

(3) Mario López Martínez, op. cit, p.69

(4) Jacob N. Bauer, The Normative Ethics of Gandhian Nonviolence, Master thesis, Wright State University, Ohio,
2013, p. 65 AT
https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&arti
cle=2313&context=etd_all

https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=2313&context=etd_all
https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=2313&context=etd_all
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تعريف يعقبر ذاته بحد العنف اقعريف االلعنف، العنف تكقياات بين ااصلة خطوط توجد ل ،كما الأذى)1(
اعقراضي نشاط أي لوصف اذلك لمقياتها اااا�ا الحاكمة السلطات تفرضه ما اعادة ااضفاض، هلمي

الواقع)2(. افمر يغير أن يمان

للقحول قابلة الحقجاج حركة تكون حين أكبر بفعالية تعمل اللعنف حركات بأن يرى من اهناك
الحقمال لقجنب اللعنفية الحركة لمطالب التقجابة السلطات من يسقدعي مما عنيفة أا مسلحة حركة إلى
بد ل كان اإن العنف، عن بعيداا بأنفسهم النأي ضرارة على يؤكدان اللعنف معقناي معظم أن ،إل افتوأ)3(
تااطع ل مقوازيين خطين يشالن بحيث العملين بين القام الفصل على يعملون اهم السلح اتقعمال من
تنرى كما المثال تبيل على الجنوبية أاريقيا اي القحرير حركة اتبنقه شارب له دعا الذي افمر اهو بينهما،
اللعنفية المااامة عسارة تحاال القي هي الدياقاتورية افنظمة اإن لذلك إضااة الرابع، الفصل اي بالقفصيل
. الشعبية المااامة على به تقفوق الذي العنيف الامع اتقخدام لنفسها تسوغ حقى المسلح العنف باتجاه اداعها

يأتي)4(: بما إجمالها يمان اللعنف" حرب "فتلحة مواصفات هناك اعموماا

الدتقور.1. تخالف ل فتاليب تلجأ قد أنها مع الدالة بدتقور تقايد ل أنها أي دتقورية: اوق

االضغط2. الخصم قوة لقاويض تسعى مباشرة غير أم مباشرة بطرياة ذلك أكان تواء مواجهة: حرب
المااامة. مطالب تنفيذ أا مواقفه تغيير على اإجباره عليه

ل3. بحيث قواعدها من اتغير مفاجئة بطرق اتقراتيجيات تسلك اهي االنقائج: المسارات مقوقعة غير
للمااامة. اللحاة بالخطوة الخصم يقكهن

الحمراء.4. الخطوط اتجااز العصيان على تعمل فنها المخاطرة: عنصر توار

اققحام5. أا احقلل عند البدنية الاوة اتقخدام ايها يقم قد حالت اهناك مطلق: بشال تلمية ليست
نشطاء ايعقبر الحديدية، الساة إعطاب عبر ااتدة بأغذية محمل قطار مسيرة عرقلة أا مثلا مبنى
لويس اصف هنا امن السفقهم، من أصيلا جزءاا اليس الحداد أقل اي طارئ افمر بأن اللعنف

تدميرا�ا يال ل الكنه السلح، بعنف يقعلق "ل بأنه: اللعنيف بالكفاح يخقلط الذي العنف بيرنيرت
الاوة." حيث من عنه

58 ص ،)2009 والتوزيع، للنشر معًبر )دمشق: جًزي غيًث ،ترجمة لعنفي مستقبل عن ،البحث نًغلر مًيكل )1(

،ص68 سابق ،مرجع صغبيني طوني )2(

،ص69 نفسه المرجع )3(

،ص39-36 سابق ،مرجع الحكيم عبد عًدل أحمد )4(
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الاضايا خدمة اي ياون اإنما ظالمة قضية خدمة اي اعقماده يمان ل اللعنف أن البعض ايرى
بالعنف ممارتيه مع القعامل اي غالباا افنظمة بقحير الاائل القعليل انبثق الراية لهذه اااااا احسب، العادلة
اي لكان الظالمة الاضايا عن دااعا�ا يمارس اللعنف كان الو الحالت، تلك اي العنف جداائية عدم أا
بها افخذ يمان ل الفكرة ،اهذه إزاءه)1( المقحير موقف اقواها اعدم افنظمة قبل من لضربه مسوغ أتلوبه
افديان مع الحال هو كما "طاهرة" اكرة تكون قد ذاتها بحد اللعنف افكرة لحااا، لها اتنعود عواهنها، على
أتلوب لسحاه تمهيداا الخصم شيطنة أن كما نظر، فيه أمر براغماتية تياتية فهداف اتقغللها أن غير

ذلك. دان "الطهارة" تحول ال السياتية، الصراعات اي امقبع معراف

واللعنف العنف بين

عن تنشأ كلقاهما أن إل العنفية الثورات عن نوعيا�ا تخقلف اللعنفية الثورات أن من الرغم على
للنظام االاها دعمها عن النخب اتحجم للدالة المضاد القظلم يعم عندما تنشأ الثورات نفسها، الظراف
القي المااامة ثاافة اجود يقوجب بل كاف�ص غير منفرداا السخط أن غير المعارضة، جانب إلى اتصطف
على قادرة تعبوية منظمات اجود يجب كذلك الحاكم، للنظام أاتع إيديولوجي ناد ضمن السخط هذا تؤطر
عن تماماا مخقلفة ديناميات اللعنفية الثورات ت�عظهر ذلك اخلل اندلعه، بمجرد القمرد اتوجيه القنسيق

العنيفة)2(. الثورات

بشال االسياتية عام بشال الجقماعية العلوم اي ااتعاا مااناا شغل العنف موضوع أن االواقع
السياتي الفكر معظم أن كما االحراب، المعارك اتحليل ترد اي القاريخ كقب تنحصر اتكاد خاص،
المنفعة مبادئ إلى االسياتية الجقماعية للظواهر تحليلته اي اتقند الغربي، الفكر اخاصة الحديث،
Max Weber ايبر لماكس اااااا الغايات. لقحايق ااعلة اتيلة العنف ااعقبار اافنانية، االعالنية
اأن الخير يعاب الخير أن صحيحاا اليس العنف، هي السياتة اي الحاتمة الوتائل اإن )1920-1864(
تياتي اهو ذلك إدراك عن عاجز شخص اأي الصحيح، هو العاس فإن غالبا�ا بل الشر، يعاب الشر
المهمات اجميع السياتة، طريق يسلك أل يجب االراح الضمير على بالمحااظة يهقم شخص اأي قاصر،

81 ص سابق، ،مرجع حمد محمد يًسين )1(

(2) Sharon Erickson Nepstad, “Nonviolent Resistance in the Arab Spring: The Critical Role of Military-Opposition
Alliances”, Swiss Political Science Review (2011) Vol. 17(4): 485–491, p. 485 at:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1662-6370.2011.02043.x

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1662-6370.2011.02043.x
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القاريخ" "قاطرة الماركسي للقعبير ااااا العنف ،ايععقبر
العنف)1( طريق عن ااط حلها يمان المخقلفة السياتية

.)2( القاريخ صدأ ت�عجلي كالنار الحراب اإن لماركس ااااا المنشود، القغيير لقحايق

الدالية الحرب لمااامي السابق الرئيس )2015-1924( Narayan Desaiديساي نارايان عرف
لمنظمة ،اااااا الحياة")3( تناغم صفو يعار شيء "كل بأنه: العنف War Resisters’ International
أم بالقهديد تواء الادرة، أا )المادية( الملموتة للاوة المقعمد "التقعمال هو العنف اإن العالمية الصحة
حداث إلى يؤدي بحيث مجقمع، أم مجموعة أم اخر شخص ضد أم الذات ضد الحقياي المادي التقعمال

حرمان")4(. أا نماء توء أا نفسية إصابة أا موت أا إصابة حداث( رجحان )أا

بولدينغ كينث السلم اناشط الققصادي الفيلسوف طرحها القي الرايا مع القعريفات هذه تقماهى ربما
Direct مباشر عنف أنواع: ثلثة إلى العنف قسم الذي )1993-1910( Kenneth Boulding

Cultural Nonviolence، ثاااي اعنف Structural Nonviolenceهيالي اعنف Nonviolence
هو الهيالي االعنف ماصودة، بطرياة أي النية، بإحضار الخرين أذى إلى يؤدي الذي هو المباشر االعنف
إلى الوصول من افاراد تحرم القي االارارات الجقماعي السياتي البناء خلل من الاخرين يؤذي الذي
نقيجة بالبشر ضرراا تلحق جريمة اهو إماانياتهم، ممارتة من تعيق بدارها االقي اللزمة افتاتية الحاجيات
ارد 300 العدد من ياقرب الاقال تاحات اي حقفهم لاوا الذين افاراد عدد معدل فإن تنوات امنذ الظلم،
تن اي تنويا�ا حقفهم يلاون مليون 60 هناك العالمية الصحة لمنظمة ااااا�ا تنوياا، 100,000 أا ، يوميا�ا
اهذه االمأاى، االطعام الشرب مياه ناص أا للعلج قابلة أمراض نقيجة هؤلء نصف الأقل على مبارة،
للعنف الثاااي التسويغ هو الثاااي االعنف الحراب، اي العنف يفوق الذي الهيالي العنف على أمثلة
أا الدينية النواحي أا افغاني أا الاصص شال يأخذ أن يمان العنف من النوع اهذا الهيالي، أا المباشر
القفكير عملية تشل بحيث القعبئة على قادرة معينة أيديولوجية على يعقمد ما غالباا ،االقسويغ القااليد)5(

الشعوب. لدى القاديس إلى تسمو معقادات إلى ترتكز ما غالباا افيديولوجية اهذه العالني،

(1) Kevin P. Clements, op. cit, p.8

، alt.org.jo2018ينًير، العربي الفكر ،منتدى شاصية تجربه من شذرات اللعنف: وفريضه "العنف شعبًن، الحسين عبد )2(

(3) Jørgen Johansen, op. cit, P.27

ص5 ،)2002 المتوسط، لشرق القليمي المكتب )القًهرة: والصحة العنف حول العالمي ،التقرير العًلمية الصحة منظمة )4(

(5) Jørgen Johansen, op. cit, P.28
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العنف أن على السياتي العنف ظاهرة دارتي أغلب بين اتفاق "شبه هناك أن إلى الشارة اتجدر
هذه طبيعة تحديد اي بينهم الخقلف من الرغم على تياتية، داااعه أا أهدااه تكون عندما تياتياا يصبح
السياتي العنف يعراون االدارتين الباحثين أغلب اإن الذلك بها، المرتبطة الاوى اطبيعة انوعيقها، افهداف
بين القااطع منطاة عند أي تياتية")1( أهداف لقحايق باتقخدامها القهديد أا المادية الاوة اتقخدام بأنه
ليس االعنف بالضرارة، عنفا�ا تكون ل االسياتة كذلك، الواتع بمعناه االعنف الواتع بمفهومها السياتة
اذلك السياتي، العنف اهي بالعنف، السياتة ايها تقلقى منطاة هناك أن غير تياتياا، ياون أن بالضرارة
طابع ذا يصبح اللعنف بأن الاول يمان نفسه المضمار ااي تياتية، غاية لقنفيذ أداة العنف يصبح عندما
حول اللعنف دعاة بين اتفاق اجود عدم من الرغم على اذلك تياتية، غاية لقنفيذ أداة ياون عندما تياتي

لحااا. تنرى كما االغاية الوتيلة بين العلقة

إلى أضاات أنها غير الاقال، تاحات اي الدائر المباشر العنف على تاليدياا السلم حركات ركزت
الصحة ميزانية تخفيض إلى تؤدي القي الحراب تكاليف شملت بحيث العنف من أخرى أشاال أعمالها جدال
الحركات بعض أضاات كما المنزلي، العنف ما حد اإلى المدارس، اي النار اإطلق االقعذيب االقعليم،
الطبيعة ضد االعنف الحيوانات ضد االعنف )القنمر(، السياولوجي العنف أعمالها جدال إلى الجقماعية
حملت من العديد ،اهناك الققصادية)2( العدالة امسائل الفار مثل الهيالي العنف من أخرى اأشاال
الكيميائية اافتلحة العناودية االذخائر افرضية افلغام لحظر الخر ابعضها الحراب ضد كانت اللعنف
نضال بوصفه اللعنف اي تنحصر القي الدراتة هذه نطاق خارج الحملت من افنواع ،اهذه االبيولوجية)3(

تياتي.

دعاة أن إل اجقماعية أا تياتية غايات لقحايق اتيلة بوصفه العنف أهمية من الرغم اعلى
الوتيلة:)4( تلك باتجاه نادهم تهام تدداا اللعنف

يراااه1. أن بدان شأن ذا تغيير هناك اليس للقاريخ، مولد�ص بمثابة العنف أن على العنف دعاة يذكر
عالية. بدرجة كفاءته عدم أثبت العنف بأن ينظران اللعنف دعاة إن إل تياتي، عنف

ص31 ،)1999 العربية، الوحدة دراسًت مركز )بيروت: العربية النظم في السياسي العنف ظاهرة توفيق، حسنين إبراهيم )1(

(2) Jørgen Johansen, op. cit, P.28

(3) Oseremen Felix Irene, op. cit, p.48

(4) Mario López Martínez, op. cit, p.73
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الذين2. افشخاص لدى بالنسانية الحساس إزالة على العنف يعمل حيث للعنف: النسانية عدم
مما Alexithymiaالمشاعر عن القعبير على الادرة عدم أا العواطف ااد عنه ينقج مما يسقعملونه
قادرين يجعلهم مما كبشر افخلقية بالهوية إحساتهم يفادان بحيث احشيه أعمال بارتكاب لهم يسمح
مثل ااي االجاني، الضحية بين كامل اغقراب ايولد اظيفة مجرد كانت لو كما الفظائع ارتكاب على

أيضاا. جلديهم اإنما احسب الضحايا يدمر ل العنف اإن الحالت هذه
االكفاح3. العنف مشاكل اإحدى أجلها، من قام القي الغايات منزلة من الحط على العنف يعمل

القي العدالة اتحريف غايقه بإزالة المرتبط الخطر اي يامن السبب، عن النظر بصرف المسلح،
العديد بقآكل العنف اينقهي ذاته، بحد غاية إلى اتيلة من العنف تحويل طريق عن الغاية؛ هي كانت

للوتائل. ااااا اتحويلها العادلة الاضية أصل عن اإبعاده افخلقية المبادئ من
االطغيان4. التقبداد نحو ياود للعنف االممنهج المطول التقخدام اافاراد: المجقمع عسارة خطر

قد القي االقيم السياتات يوجه ابالقالي االخاصة المدنية الحياة من ااتعة مجالت الجيش ايقولى
منها. الهراب يصعب مفزعة حالت إلى تؤدي

مرتفعة البشرية تكاليفه أن إل أهدااه تحايق اي ينجح أن يمان العنيف القمرد اإن ذلك عن عدا
كانوا مااتل�ا 999 أن اليونانية افتطورة اتذكر العنف، يولد العنف اأن اجرحى)1(، ققلى بين ما للغاية
، القنين)2( أتنان يزرع كمن السياتية الجريمة ممارتة اي يشرع من اأن ياقل، محارب كل دم من ينبثاون
تصبح العنيف الصراع تعاب القي الظراف اإن ذلك إلى إضااة المسقمر، العنف من عجلة بذلك صانعاا
-1959( االكوبية )1962 – 1954( االجزائرية )1917( البلشفية الثورات افي ااضح، بشال قمعية أكثر
حولها القف القي الكبرى الثورات ،)1959-1975( االفيقنامية )1952-1946( االصينية )1953
العنف ااتقهدف الساان، تجاه للغاية قاتية المنقصرين المقمردين تضم القي الجديدة افنظمة كانت المليين،
على اليوم الدال هذه من أي تصنيف يمان ال النسان، لحاوق احقرام بدان السابق النظام أنصار النقاامي
من %5 تقجااز لم الناجحة الديماراطية الحاومات أن اتقيفان تشينويث دراتة ،اتوصلت ديماراطية أنها
الدال من %67 بأن Karantychyاكارانقشي أكرمان له توصل بما الدراتة ااتقشهدت الناجحة، القمردات
نادرة حالة كوتقارياا اي الثورة ،اتعدد العنف طريق عن جاءت 2005 عام حرة غير بأنها تصنف القي
الجيش تسريح على اعملوا طوعي، بشال انزيهة حرة انقخابات عاد على المنقصران المقمردان عمل حيث

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict
(N.Y: Columbia University Press,2011), p. 79

،ص36 2011(، والتراث والفنون الثقًفة وزارة )الدوحة: الزواوي يوسف نبيلة ترجمة بالحرية، تظفر الهند آزاد، الكلم أبو مولنً )2(
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تلم الذي )2018 – 1934( الذهب توار المشير مع افمر اكذلك للسلطة)1( الوصول اشك على كان الذي
– 1930( النميري جعفر بالرئيس الطاحة بعد 1986 عام المنقخبة للحاومة السودان اي الحام مااليد

.1985 إبريل انقفاضة اي )2009

نفسر كيف نفسه ابالمنطق ذلك، امع الديموقراطي، النظام تحايق هو الثورة هدف أن ااقراض اعلى
الثورات عن اماذا ديماراطيات، الدلت القي اافمرياية االفرنسية البريطانية العنيفة الدموية الثورات نقائج
اللعنف حملت ايها أدت حالت هناك اهل للغرب، موالية جديدة دياقاتوريات الدلت القي اللعنيفة الملونة
أن بالضرارة اليس خطية، دالة تحامها ل الديموقراطية نحو القحول أن يبدا حقياي؟، ديموقراطي نظام إلى

ديموقراطية. أنظمة اللعنفية الثورات يعاب

النضال لمعالجة الحقمالي الحصائي/ افتلوب اعقمدت القي الدراتات من العديد هناك
Rikhil بهااناني ريخيل من كل أعدها القي الدراتة الدراتات هذه امن العنف، مواجهة اي اللعنفي
اي الققصاد أتقاذ Saumitra Jha اتامقرا ايساونسن، جامعة اي السياتية العلوم أتقاذ Bhavnani
اللعنف على قائمة اأخرى العنف على الاائمة الحملت من 250 بيانات بقحليل اذلك تقانفورد جامعة

:)2( النقائج اكانت نفسها، الدالة اي ذلك اماارنة 2006 - 1945 من الفقرة اي
الحملت1. من اللعنفية للحملت أقل كانت المعلنة أهدااها من %100 الحملة تحاق أن احقمالية

العدد زاد اكلما المشاركين، افعضاء من 100,000 من أقل عدد اجود ظل اي العنف اعقمدت القي
اللعنفية. الحملت لصالح االفعالية الحقمالية تزداد

معقدلة،2. أا ضئيلة إعلمية تغطية ظل اي العنفية من نجاحاا أقل تكون اللعنفية الحركات أن كما
من 500,000 تقجااز عندما للنجاح احقمالية أكثر اللعنفية الحملت أن للنظر اللات من الكن

إعلمية. تغطية ااجود الأعضاء
إل3. النضباط، على حااظت إذا اعاليقها من تزيد اللعنفية الحملت حجم زيادة أن من الرغم على

للحملت بالنسبة الأمر اكذلك العنف، نحو النعطاف احقمالية من يزيد ذاته بحد الحجم زيادة أن
أيضاا. العنف نحو النعطاف احقمالية من تزيد اإنها إثنياا، تنوعا�ا تحقضن القي

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, p. 79, 233

(2) Rikhil Bhavnani and Saumitra Jha, “Gandhi’s Gift: Lessons for Peaceful Reform from India’s Struggle for
Democracy”, The Economics of Peace and Security Journal, P. 76 Vol. 9, No. 1 (2014), p. 79, at:
https://web.stanford.edu/~saumitra/papers/GandhisGiftEPSJfinal.pdf

https://web.stanford.edu/~saumitra/papers/GandhisGiftEPSJfinal.pdf
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الادرة4. عن عدا للاضية، العالمي الرأي جذب المسقحيل من القجمع احق حرة صحااة غياب ظل اي
الخصم. لدى معرااة نواياك جعل أا الجماهير حركة حث على

Erica Chenoweth تشينويث إيرياا من كل بها قامت القي الدراتة للنقباه اللاقة الدراتات امن
المهقمة Maria J. Stephan تقيفان اماريا هاراارد جامعة اي السياتية العلوم أتقاذة )- 1980(
القي اتقيفان تشينويث عليها اعقمدتا القي البيانات خلل امن االلعنفية، العنفية المااامة اعالية بدراتات
اللعنف، حول هامة إحصائية بيانات إلى الباحثقان توصلت 1900 عام منذ عنيفاا تمرداا 218 تضمنت
من للنجاح أكبر احقمالية لديها الكبرى الحملت كانت االماان الزمان طول على بأنه الدراتة تلك اتزعم
كبيرة حملت القاريخ شهد ذلك امع النجاح، احقمالية زادت المشاركين عدد زاد اكلما الصغرى؛ الحملت
الغربية ألمانيا اي المنصرم الارن من الخمسينيات اي الشيوعية الحملة اي حصل كما ذريعا�ا اشل�ا اشلت
من االأربعينيات الثلثينيات اي اليابان ضد الصين اي القمرد اكذلك مشارك ألف 400 ايها شارك القي
ذلك ،امع النجاح)1( لضمان كاف�ص غير الكنه مهم، عامل االعدد مليون، 4 تجاازت بمشاركة المنصرم الارن
الساان من صغيرة نسبة أن أكدت 2013 عام افي مهمة، اكرة على الدراتة نشر بعد تشينويث أكدت
%3.5 هي النسبة اهذه زعمها، حد على %100 بنسبة أي مطلق؛ بشال اللعنفية الحملت نجاح تضمن
إلى تقرجم نسبة، اليس عدد، الى ترجمقها عند أنها غير صغيرة، تعد القيمة اهذه الساان، عدد من
خلل الحملت مئات اي القدقيق خلل امن نسمة، مليون 11 العدد تياون المقحدة الوليات فاي مليين،
كما الضعف، بنسبة أهدااها تحايق اي العنيفة الحملت تفوق اللعنيفة الحملت أن تبين ااد المنصرم الارن
أمر النجاح اأن حقياي تياتي لقغيير كفيلة نسبة الحقجاجات اي المشاركين الساان من %3.5 أن
تشينويث إيرياا عليها أطلات ظاهرة اهي النسبة هذه حاات أن بعد اشلت حملة أي هناك يان الم محقوم،
مئات السورية الثورة بداية اي شارك ااد BBCتي بي البي موقع ناله لما ااااا ذلك، ،امع )2( %3.5 قاعدة
بثلثة 2011 تموز اي المقظاهرين عدد النشطاء بعض اقدر افتد، بشار نظام ضد المظاهرات اي اللف
نسبة إلى العدد ترجمة اإن مليون، العشرين حاجز من قريباا السوري الشعب عدد كان ،اإذا مقظاهر)3( مليين
لم ذلك امع أضعاف، بأربعة %3.5 قاعدة تفوق نسبة اهي الساان عدد من %15 تقجااز أا من/ تاقرب

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, p. 57

سي بي بي عن نقل�ا بوست نون وتحرير ترجمة العًلم" تغيير صغيرة لقلية يمكن كيف :3.5 "القًعدة روبنسون، ديفيد )2(
https://www.noonpost.com/content/27818

(3) Syria: 'Hundreds of thousands' join anti-Assad protests
Published2 July 2011, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13988701

https://www.noonpost.com/content/27818
tel:2011
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13988701
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الجقماعية العلوم اي يوجد ،ال تشينويث قاعدة ينفي ما اهو أهدااها، الن لغاية السورية الثورة تحاق
ظرااها بسبب بمفردها تعالج حالة اكل اثنان"، يسااي ااحد زائد "ااحد هناك اليس حقمية، أمور االنسانية

. جميعها الحالت اي تقشابه أن يمان ل االظراف الخاصة،

200,000 كان اللعنيفة الحملت اي المشاركين عدد مقوتط اإن اتقيفان تشينويث لدراتة اااااق
أهمها)1(: عديدة فتباب للدراتة ااااا ذلك ايعود العنيفة للحملت 50,000 ماابل

اي1. للمشاركين االقكاليف البدنية المخاطر تكون ما عادة : Physical Barriersالبدنية الحواجز
االادرة القدريب تقطلب اهي ابالقالي عالية، بدنية لياقة إلى تحقاج اهي عالية العنيفة المااامة حملت
اي مطلوبة غير افمور هذه فإن ابالماابل المجقمع، عن العزلة اغالبا�ا السلح اتقعمال على
امااطعة العمالية االضرابات الحملت، هذه اي المشاركة يسقطيع المريض أن بل اللعنيفة الحملت
هذه اي المشاركة يمانهم السن اكبار النساء أن كما الجسدية الاوة إلى تحقاج ل التقهلكية السلع

محدادة. مشاركات أنها إل العنيفة الحملت اي النساء مشاركة من الرغم ،اعلى الحملت
الحقجاجات2. اي المشاركة على افاراد يعادم : Informational Difficultiesالمعلوماتية الصعوبات

الحملة قادة فإن كبيرة أعداد تجنيد من اللمزيد الشعب، أاراد من كبيرة أعداد مشاركة توقعوا إذا
غير تكون المعلومات فإن العنف حالة اي الخطورة ظل ااي اأهدااهم، اعالياتهم نشر على يعملون
اتائل تجذب ما عادة العنف أعمال أن من الرغم اعلى افرض، تحت يعملون ما اعادة للنشر، قابلة
افعضاء حول المعلومات ذلك اي بما الأنظار عن محجوبة تباى الحملت معظم اإن الإعلم
تأثير لها العنيفة الدراماتياية الأعمال أن ترى الماابلة االحجة القجنيد، صعوبة من يزيد مما الناشطين
كبيرة أعداد لقعبئة عال�ص اتنسيق�ص اتصالت إلى اللعنيفة القنظيمات تحقاج الذي الوقت ،افي كبير
ابقكلفة الإعلم اتائل اإثارة االقدمير القحطيم على قادرة ااحدة تفجيرية عملية فإن الشعب من
اقدراتها حجمها تضخيم اتحاال الدعاية على تعقمد العنيفة الحملت فإن ذلك امع ، نسبيا�ا قليلة
الحملت ماابل تكقياية ميزه لها العنيفة الحملت فإن الدعاية عالم ااي القجنيد، على للحث
تصورات خفض على يعمل اللعنيفة للحملت السري غير العمل اإن أخرى جهة امن اللعنيفة،
للعمل الحرجة)2( الكقلة بنظرية مدعوم القفسير اهذا المشاركة، من يزيد مما للخطار الجماهير
أن اللعنف، خلل من تحقياه يمان االذي للقغيير، اللزم افدنى الحد اجود على تؤكد القي الجماعي

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, pp. 51-55

نسبة تعني الجتمًعية العلوم وفي توقف، بدون النشطًر لبدء اللزمة المشعة الكتلة من كمية أقل ويعني النووية، الفيزيًء من مقتبس المصطلح )2(
الجتمًعي. التغيير لبدء اللزمة المجتمع من معينة
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المعارضة، لنشاط الاائمة افنماط على بناء الحقجاج نجاح ارص حول تصوراتهم يبنون المقظاهرين
الملقزمين العاديين الناس من الحقجاجات اي المشاركون ياون عندما خاصة الشجاعة تولد االشجاعة

انقائجها. للحداث تضخيم من العلم اتائل به تاوم ما ظل اي بالاانون
إقامة3. اهو أل العنفية الحملت ماابل اللعنيفة الحملت اي المشاركة يعزز اخر عامل اهناك

اصربيا أكرانيا اي حصل كما الشوارع، امترح االغنائية الموتيقية الحفلت من يراااها اما المهرجانات
الذي الأمر الشباب ائة من اخاصة الناس من كبيرة أعداد جمع على تعمل المهرجانات اهذه امصر،

الدالة. ترعاه الذي الامع ضحايا بين القضامن اتعزيز الخوف حاجز كسر على يعمل
الوضع4. مااامة اي الرغبة من الرغم اعلى العنيفة، الحملت اي أعلى أثرها ياون افخلقية: الحواجز

المااامة. مع تقعاطف القي الفئة لدى حقى الاقل عن البقعاد على يعمل افخلقي البعد أن إل الراهن
أكبر5. ارصة اللعنيفة المااامة حملت توار : Commitment Problemsاللقزام مشالت

اذلك اللقزام من عالص مسقوى تقطلب العنيفة المااامة بينما اللقزام من مخقلفة بمسقويات للمشاركة
اجوة يخلق مما تدريب إلى بحاجة العنيفة الحملت اي الحديث المجند اإن ناحية امن عديدة: فتباب
على يادمون الذين افاراد عدد انخفاض على يعمل بداره اهذا الفعلية، االمشاركة القجنيد بين زمنية
تعمل لذلك الجميع عليه يادر ل العنيفة الحملت اي العمل اإن أخرى ناحية امن العمل، هذا
اخلل ثالثة، ناحية امن االثاة، الادرة إلى اتقنادا�ا المجندين الأاراد غربلة على العنيفة المنظمات
اليومية احياتهم اعائلتهم أعمالهم إلى غالبا�ا يعودان اللعنيفة الأعمال اي المشاركين اإن الصراع،
احياتهم اظائفهم يفادان قد الذين العنيفة الحملت اي بالمشاركة ماارنة المخاطرة من الاليل مع
المااامة اإن رابعة ناحية امن الدالة، فمن تجنباا افرض تحت االعيش الصراع بعد أا خلل العادية
الكنه الضحايا من يخلو ل اللعنفي االنضال خطورة افقل الجراءات من أكبر مجموعة تادم اللعنيفة
النيران خلل من أا القدريبات أثناء حقى افشاال من شال بأي العنيفة المااامة لخطورة يرقي ل

الصدياة.

تلك امن القنظيم، أا القجنيد عملية اي عقبات تواجه اللعنفية الحملت اإن ذلك من الرغم اعلى
العقبات)1(:

تفقاد1. اللعنفية االحملت الجماهير، من أاتع لمجموعة جاذبية أكثر العنيفة الحملت تكون ربما
عمليات تمنع اللعنفية الحملت أن إذ العنيفة، الحملت توارها أن يمان القي الخاصة للمااتب

(1) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.78
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تعبئة افتهل امن افاراد، بعض تجنيد من تحد ثم امن الفردي المسقوى على تفيد القي االنهب السلب
عن بنفسها تنأى القي الشعب أاراد تعبئة ماابل االنهب للسلب ارص اجود ظل اي الغوغاء الجماهير

االغضب. التقفزاز مواجهة اي الخر" الخد "تدير لأن امسقعدة الاصير المدى على المااتب
الاادة2. لدى ايزداد أصعب، تلميتها على المحااظة يصبح االكثااة الحجم اي الحركة نمت كلما

السياتة حساب على الأمر كان لو حقى شخصية مااتب لحراز العنف لرتكاب الحافز االقابعين
ما ،اأكثر العنف مرتكبي لمعاقبة قليلة خيارات لديهم اللعنفيين الزعماء اإن أخرى جهة امن العامة،
القهديد أا العنف يسقخدموا أن يمان بالعنف يسمحون الذين الاادة بينما العمل، من الطرد عمله يمان

النضباط. لفرض بالعنف

أن لدرجة االحراب للجيوش كبيرا�ا اهقماماا يعطي القاليدي القاريخ أن اللعنف عن المدااعون يرى
أا اللعنفي العمل لفهم إطار اجود عدم إلى ذلك من جزء ايرجع مرئية، غير تكون المدنية المااامة أشاال
لديهم الناس معظم فإن اليومية اافخبار هوليود اأالم القاريخ دراس خلل امن لقمييزه)1(، مصطلح حقى
الذي الطرف هو العنف اتقخدام على أكبر قدرة لديه الذي الطرف اإن ناحية امن العنف: بشأن اعقاادين
الثاني االعقااد النازية، مواجهة اي تفعل أن بإماانك ماذا السؤال: خلف تكمن الفرضية اهذه المعركة ياسب
افخيار قبل من اتقخدامه تم اإذا تيء العنف اإن افشرار قبل من اتقخدامه تم اإذا محايدة، أداة العنف أن
العنف اأن عادلة قضية الثورة أن ايعقادان الفرضيات، هذه يابلون الثورة أنصار امعظم جيد، عنف اهو
أداة باعقباره اخر)2( باتجاه يسعى كونه الفرضيات هذه يراض اللعنفي العمل أن غير لنجازها، جيدة أداة

. افهداف تحايق اي الفضلى المقاحة الوتيلة أنه أا تلمي، مجقمع إنشاء اي للمساعدة

اي حدث كما الحركات بعض لدى العنف اي القورط دان يحول ل باللعنف اللقزام أن ايبدا
للخوان العام المرشد صرح احين القصور، اوق مصر اي النهج بهذا اللقزام كان بينما اليبيا، توريا
بصرف باللعنف اللقزام يعني كان أنه يبدا الرصاص" من أقوى "تلميقنا بديع: محمد الدكقور المسلمين
الحداد أبعد إلى باللعنف القزمت أنها إل بالحركة حلت القي الكوارث من الرغم اعلى النقائج، عن النظر
العنف الماام هذا اي ناصده ما بالقأكيد العنف، داامة إلى النزلق البلد اجنبت عاالها من تفلت الم

اخر. اأمر الثاااي أا النفسي أا الهيالي العنف اأما المباشر،

(1) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power, op. cit,

(2) Brain Martin, how none violence is misrepresented, Gandhi:MARG, volume 30, number 2, July – September
2008, pp. 235-257, p. 235, at: https://www.bmartin.cc/pubs/08gm2.pdf

https://www.bmartin.cc/pubs/08gm2.pdf
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Theodore Roszakرازاك ثيودار افمرياي المؤرخ علق العنف باتجاه النعطاف احول
لم الذي العنف إلى يعودان ينجح ل اعندما أتبوع، لمدة اللعنف الناس "يجرب باوله: )2011-1933(
فاي ، تلميا�ا منضبطة تباى اللعنفية الحملت من جدا�ا قليلاا عدداا أن إلى الواقع ،ايشير لاران")1( ينجح
اتشيلي بورما اي الحال هو كما المسلح الكفاح حركات من أمواج اللعنف حملت ترااق الحالت معظم
اي العصابات لحرب اللجوء اهو أل اللعنفية الحملت من العديد اي مشقرك نمط اهناك انيبال، االفلبين
، المنصرم)2( الارن من القسعينيات اأاائل الثمانينيات أااخر اي اكوتواا السطين اي حصل كما الفشل حالة
العنفية النزاعات معظم نهاية...، ل ما إلى الموت تحمل يسقطيع ل السلم نحو ميالا كان مهما شعب اكل
، يذكر")3( تغيير تحايق اي اللعنفية التقراتيجيات من لسنوات الذريع الفشل بعد الواقع اي نشأت المعاصرة

السورية. الثورة اي حصل كما ضدها الامع عمليات لقسويغ المسلح للكفاح داعها تم الحالت من اكثير

مثل مخطط بشال أا اتونس مصر اي حصل كما عفوي بشال تنشأ أن يمان اللعنفية الحملت
العنفية الحالقين، كلقا ااي العنفية، الحملت مع تقشابه بذلك ،اهي افرضية)4( افلغام حظر حملت
الحاكم النظام يربطها ما اعادة لها، مخطط أا عفوية الحملة كانت إذا فيما اتفاق هناك ليس االلعنفية،
افمر كان لو حقى بالخارج صلقهم عدم على الثوار يصر فيما ذلك، غير كانت لو حقى خارجية بمؤامرات

. ذلك عاس

من الكثير اعدها اليساري، التجاه ذاي من اخاصة النقاادات من العديد اللعنف السفة ااجهت
Frantz اانون ارانز الفرنسي الجقماعي للفيلسوف اااااا التقعمار، لمصلحة غربية صناعة بأنها النااد
اإن الجزائر، اي الفرنسي التقعمار اضد العنصرية، ضد بنضاله ععرف الذي )1961-1925( Fanon
عادة الفكرة ايؤيد التقعماري، الدااع مبقكرات من اهي التقعمارية، البرجوازية إنقاج من هي اللعنف اكرة
المفااضات، عبر المسقعمر مع تسوية أا حل إيجاد إلى يسعون الذين الوطنية البرجوازية من افحزاب قادة
بل جذرياا النظام قلب تريد ل الوطنية االبرجوازية العنف، اتقعمال عن البعد كل بعيدة جوهرها اي اهي
الرد ااعقبارها اللعنف تياسة إلى التقناد ،ايععد

التقعمار)5( قوى مع تقااتمها أكبر مزايا على الحصول

،ص107 سابق ،مرجع لعنفي مستقبل عن البحث نًغلر، مًيكل )1(

(2) Véronique Dudouet, op. cit, p.9

،ص64 سابق ،مرجع صغبيني طوني )3(

(4) Oseremen Felix Irene, op. cit, p.48

ص59-57 ،)2015 والنشر، للبحًث مدارات )القًهرة: ط2 التًسي، وجمًل الدروبي سًمي الرض،ترجمة ،معذبو فًنون فرانز )5(
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الماهورين، الساان على للسيطرة اتقعمارية اتيلة ذاته بحد أمر التقعماري الضطهاد على الوحيد الشرعي
ال عنيفة عملية ذاته بحد التقعمار لأن التقعمار؛ مواجهة اي ضراري أمر العنف أن فانون اجادل
أمر اللعنفية المااامة على الإصرار ايععد ر، للمسقعم�د الشفاة أا العالية المناشدة على العقماد يمان
إلى إضااة للقحرير، الضرارية الطرياة على ايسقولي للعنف التقعماري النظام احقكار يحمي فنه قمعي
ايخفي التقعمار على الشرعية يضفي التقعمارية الاوى مع القفااض أا اللعنفية المااامة اإن ذلك
يحااظ فنه العليا االطباات التقعمار لصالح يعمل العنيفة المااامة شرعية راض أن كما العنيفة، طبيعقه

للتقعمار)1(. الخاضع المجقمع لدى بالدانية الداخلي الشعور على

الرجل اكرة هو اللعنف أن افنيركية يقبنى الذي -(1981 جيلديرلوس( بيقر افمرياي الناشط ايرى
الفكرة هذه ابث االققصادية، السياتية مصالحه تهدد ل كونها الفكرة؛ هذه من المسقفيد اهو افبيض،
مثل اللعنف باتم كمقحدثين ااتقخدموهم القاريخية تياقاتهم من الناشطين إخراج اتم الملونة للشعوب
االقحضير القفجيرات مثل العنف اتقخدم قد كان افخير اهذا مانديل، انيلسون كينج لوثر امارتن غاندي
المسلحة، القحرر حركات دعم الضراري من أنه على اتفاا قد اكينج غاندي من كل اكان مسلحة، لنقفاضة
كان المقيازات ذاي من البيض أن كما الفيقنامي، بالمثال كينج ااتقشهد الفلسطيني بالمثال غاندي ااتقشهد
اإن ابالنقيجة الوطني، المسقوى على القيادة مناصب اي اكينغ غاندي مثل نشطاء تعيين اي اعال دار لهم
Nonviolence Is بالعنصرية يقسم اللعنف أن أي افبيض، الرجل تيطرة على يعمل اللعنف

.)2(Racist

إلى المسقند النصر على مثال�ا تكن لم افمرياية المدنية الحاوق حركة اإن لجيلديرلوس اااااا
De Facto اعليا�ا اليس De Jureقانونياا العنصري الفصل إنهاء اي ناجحة الحركة كانت ااد اللعنف،
تعدد الصحية االرعاية السان الى الوصول اإماانية أقل، دخل مقوتط لديهم الملونون الأشخاص يزال ال
المسيحية القيادة مؤتمر مثل المسالمة الجماعات أن من الرغم اعلى البيض، الأاراد مع ماارنة قليلة
الفاراء بين خاصة الشعبي، الدعم فإن كبيرين انفوذ باوة تقمقع كانت جونير كينج لوثر لمارتن الجنوبية

(1) Tanya Dushatska, “The Colonial Violence of “Non-Violent” Resistance”, Dialogues: Undergraduate Research in
Philosophy, History, and Politics, Vol. 1 [2019], No. 1, Art. 1, at:
https://digitalcommons.library.tru.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=phpdialogues

(2) Peter Gelderloos, How nonviolence protects the state, Retrieved on August 2, 2012 from zinelibrary.info,
https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state

https://digitalcommons.library.tru.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=phpdialogues
http://zinelibrary.info/files/How%20Nonviolence%20Protects%20The%20State.pdf
https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state
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ااتقمر Black Panther Party الأتود النمر حزب مثل المقشددة الثورية الجماعات نحو انجذب السود،
المسلحة)1(. المااامة من عزيمقهم من الكثير يسقمدان كينج ايهم ،بما الوتطى الطباة من السود النشطاء

القي 2004 عام اي إتبانيا بمثال جيلديرلوس اتقشهد باللعنف ماارنة العنف قوة على اكدليل
مليون من أكثر احقج المقحدة، الوليات جانب إلى العراق اي الحرب إلى جندي 1300 إرتال تنوي كانت
José أثنار الوزراء رئيس ياسب أن مقوقعا�ا اكان التبان، الساان من %80 اعارضه الغزا على إتباني
مارس اذار/ 11 اي المرتقبة النقخابات موعد اقبل النقخابات، إعادة اي الفوز )-1953( María Aznar
تغيرت اللحظة تلك اعند مدريد، قطارات محطات اي تفجير عمليات الااعدة حركة نفذت أيام بعدة 2004

النقخابات)2(. اخسر الحملة من جنوده أثنار تحب االحسابات، الموازين

هذه أن جيلديرلوس يزعم أخرى ابلدان اأاكرانيا صربيا اي اللعنفية الحملت إلى إشارة ااي
أداة بوتمه شارب جين ااجهها القي الفكرة اهي المقحدة، الوليات حاومة قبل من مدبرة كانت افعمال
Brian Martinمارتن براين يرى حيث الرد من بداره يسلم لم الوتم هذا أن إل لحااا، تنرى كما اتقعمارية
حركة المثال تبيل على الحركات، لبعض مالية مساعدات بالفعل قدمت المقحدة الوليات بأن اعقرف الذي
بالرئيس أطاح الذي الجماهيري الحراك اي الرئيسية الجماعة اهي صربيا اي OTPOR أاتبور
جهات من المسألة هذه مناقشة تم اقد 2000 عام )2006-1941( Slobodan Miloševićميلوتوايقش
الحركات أن بيد المقحدة، الوليات بيد أداات إلى اللعنفية الحركات تحول من خواا�ا اللعنف تقبنى أخرى
حرب فاي لها، يحسب اهو النصر تحاق إذا الكن خارجية جهات من الدعم تقلاى أيضاا العنف تقبنى القي
تلك بإن الاول يمان ل ذلك امع السوايقي التحاد من كبيرة مساعدات الوطني القحرير جبهة تلات ايقنام
افمرياية الحاومة دعمت حيث أاغانسقان اي افمر اكذلك السواياتي التحاد حاومة قبل من مدبرة الحرب
الحاومة بيد أداات كانوا المجاهدين هؤلء أن الاول يمان ل الكن السوفياتي التحاد ضد المجاهدين
كانت الباردة الحرب ذراة افي عواهنها، على بها القسليم يمان ل اكرة بالقأكيد اهي لزعمه، ااااا افمرياية)3(
تياتة تحدد كانت الدامينو نظرية أن كما النواي، الردع ظراف أملقها مسقعملة تياتية أداة بالوكالة الحرب
بالفعل أنها على الثالث العالم اي الثورات جميع بأن تفسر اكانت المواقف، من كثير اي المقحدة الوليات

السوفياتي. التحاد خلفها ياف

(1) Ibid. pp. 11-12

(2) Ibid. p. 16

(3) Brain Martin, op. cit, p. 244
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غاندي بأن الاول إلى )1950-1903( George Orwell أارايل جورج النجليزي الراائي اذهب
اضبطه اتأثيره نفوذه خلل من الحام عليهم يسر لاد بريطانيا، المبريالية للدالة الأيمن الساعد كان حقياة
يموت، أن له يريداا لم لأنهم حسنة معاملة السجن اي دائما�ا غاندي يعاملون البريطانيون اكان للجماهير،
غير غاندي يارهون كانوا ربما الراح"، باوة إيمانه من أكثر الانابل "باوة يؤمن رجل ماانه حلّ��ق بموته اربما

الجماهير)1(. على للسيطرة له بحاجة أنهم

ااااا اذلك اللعنفية، المااامة اي ملزمة صفة تعد الخوف على االقمرد الشجاعة صفة أن امع

حول تدار العنيفة الحركات أن يران الطباي بالصراع يؤمنون الذين هؤلء اإن اللعنف السفة لمعقناي

هو ما لهؤلء، اااااا االلعنف، بالحياة" "القضحية حول اللعنفية الحركات تدار بينما الحياة" عن "الدااع

بهؤلء اكأن االقعذيب)2(، االعقاال للضرب ععرضة السياتة تلك يمارتون االذين المعاناة، اي رغبة إل

ما بين اارق الساينة اذمل الاوة د مجل الذي )1900-1844( Friedrich Nietzscheنيقشه عن ينالون

اي ضعيفة الرعية كانت ،"الما الخانع اضعهم من النابعة افخلق تلك العبيد، اأخلق السادة أخلق أتماه

جديدة أخلقية قيماا يخلاون اإنهم بالمثل افرتقاراطيين عمل ياابلوا أن يسقطيعون ال افرتقاراطية مواجهة

هؤلء عند الخيلر الرجل اصورة خيراا، هؤلء يراه ما شراا فيعدان افرتقاراطيون، اضعها القي القيم تخالف

اي له رغبة ال غزا اي له مطمع ل الذي المقواضع الوديع المسالم الرجل صورة هي االمسودين العبيد

افرتقاراطيين تجد ابينما افخلقية، القيم أتمى االرحمة االقعاطف اضيلة الضعف يحسب االذي تيادة

ايقشاءمون الحياة عن يعزاون العبيد تجد مليئة خصبة ايجعلوها بها يعلوا أن يريدان الحياة على يابلون

االشرير")3(. "الخيلر بين يفرق االمسود العبد ترى االرديء" "الجيد بين يفرق افرتقاراطي كان ابينما منها،

تحين عندما الخصم إنهاء عن المقناع اإن كذلك، بالضرارة اهي ااقعية، نظرة للسياتة نظرنا اإذا
اراض ذلك، من أتوء اربما للنفس هزيمة اهو المبدئي، اللعنف له يدعو ما اهو تاذجاا، أمراا يعقبر الفرصة
اهؤلء الحام، اي اأتلوبه الاوي احام بالفاشية قبول إل هو ما النفس عن الدااع حالة اي اخاصة العنف
ذات غير كانت الراحية رايقه أن إل الاوة، تياسة ظل اي عمل افاق، ضيق تياتي أنه غاندي رأاا

(1) Thomas Weber, op. cit,

(2) Ibid.

ص176 سابق، مرجع بدوي، الرحمن عبد )3(
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نجحقا السواء على االلعنفية العنفية التقراتيجيات إن القحليل)1(. من النوع لهذا مفهومة غير أا صلة
قد اتقراتيجية أي نقيجة اكانت أخرى، أماكن اي ذريعاا اشلا ااشلقا افماكن من العديد اي باهراا نجاحاا
الماان بحسب المناتبة القكقياات انخقار الظراف م نايّ��ق أن علينا لذلك الاائمة، الظراف على اعقمدت
عايدة إلى تقحوله من بدلا بذكاء تسقعمل اتقراتيجية أداة اللعنف ياون بأن دعوة بمثابة اهي االزمان،

ارق)2(. من نمر إلى اتحويلها القغيير حركات مخالب نزع اي تساهم

والنجاح وفرص التكاليف اللعنفية: المقاومة حركات

أيضاا، اللعنف حملت على ينطبق ذلك اإن دائما�ا للنجاح قابلة غير العنف حملت كانت إذا
اي حدث كما المحقلين أا الحاكم النظام قبل من بوحشية تحاها تم اللعنف حملت من حالت اهناك
ابورما، االقبت الصين اي تيانانمن تاحة ااحقجاجات 1968 عام اتشياوتلوااكيا 1956 تنه المجر
المدنية الحاوق حركة أا الأالى الفلسطينية النقفاضة اي حصل كما جزئيا�ا نجحت الحملت ابعض
حيث الواقع أرض على الكثير تغير لم لكنها رتمي بشال العنصري الفصل إنهاء اي تاهمت القي افمرياية
اعاليقه على اللعنف دعاة يصر ذلك، ،امع افمرياان)3( افاارقة ضد االجقماعي الققصادي القمييز باي
لسياتة مناهضاا كان الذي ،)1967-1897( Albert John Luthuliلوتولي بألبرت داعت لدرجة
أاشل من نحن اشلنا، إلى يؤدي لم "اللعنف للاول: أاريقيا جنوب اي شاربفيل مذبحة بعد افبارتايد،
اي عليها العثور يمان ل قوة... "لدينا قال: حين اللعنف قوة عن كينج لوثر مارتن عبر ،كما )4( اللعنف"
تمثل قوة إنها ... البنادق، ااوهات الرصاص اي عليها العثور يمان ل ... الحارقة، المولوتوف زجاجات

غاندي")5( المهاتما اتانيات الناصرة يسوع راى

-1935( Waltert Wink اينك االقر اللعنف مجال اي االناشط افمرياي اللهوت لعالم اااااا
حاات 1989 عام اي لعنفية ثورات البشر من المليار انصف المليار على يزيد ما شهد "ااد )2012

(1) Thomas Weber, op. cit,

66 ،64 ،ص سابق ،مرجع صغبيني طوني )2(

(3) Véronique Dudouet, op. cit, p.3

(4) M. P. Mathai, The defining features of Gandhian nonviolence, Peace Research Centre, Gujarat Vidyapith
University, Ahmedabad, Gandhi Peace Foundation, New Delhi, Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 12,
número 60 | septiembre-diciembre, 2012 |, p.84, at https://www.redalyc.org/pdf/1794/179426856006.pdf

(5) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.76

https://www.redalyc.org/pdf/1794/179426856006.pdf
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البعض بعضها إلى لعنفية احركات بأحداث تأثرت القي الدال كل جمعنا ما اإذا القصور... تفوق نجاحات
اإن الهند، اي القحرر اإيران...احركة أاريقيا اجنوب الفلبين منها العشرين، الارن ،أي الحالي( )الارن خلل
القي المقكررة الماولت يدحض مما البشر من %50 عن هؤلء نسبه اتزيد مليارات، ثلثة تيتجااز الرقم
عامين المقوتط اي اللعنفية الحملت ،اتسقغرق الحياة")1( ااقع اي شيئا�ا يحاق ل اللعنف بأن تزعم
اإن المعلومة بهذه تلمنا أننا ارض ،اعلى تنوات)2( ثمان العنيفة الحملت تسقغرق بينما أهدااها لقحايق
هي اما افهداف تلك لقحايق القكاليف هي اما افهداف تلك هي اما تقبعها، القساالت من العديد هناك
الهدف ياون ااد ظله، اي تعمل الذي للنظام ااااا اذلك اكيفها مسقواها اي تقفاات اافهداف النجاح؟ ارص
برمقه، النظام بقغير المطالبة إلى الامعية افنظمة ظل اي افمر يصل اقد معينة، قوانين إلغاء أا تعديل
بالضرارة يعنى ل النظام إتااط هدف اإن ذلك امع الليبرالية، الديموقراطية افنظمة اي مسقبعد أمر اهو
المقبع افتلوب أم المرجو النظام طبيعة حيث من تواء ذلك بعد لما المااامة حركة لدى ااضح تصور اجود
هداها حددت قد العنصري الفصل نظام ضد أاريقيا جنوب اي المااامة حركة كانت اإذا النظام، ذاك لقحايق
العربي الربيع ثورات جميع- يان لم إن معظم- اإن المثال تبيل على الصراع من مبار اقت امنذ بدقة
يضمن ل قمعي نظام اتاوط تحقياه، يضمن ما هناك اليس ااضحاا، الهدف كان لو احقى ذلك، عنها غاب

عادل. نظام يعقبه أن

افنظمة صوب تقجه الشعوب أن القاريخ، نهاية اوكوياما، نظرية مع تماشياا جدلا، ااقرضنا اإذا
زالوا ما الباحثين أن إل االدراتات، الأبحاث من الكثير توار من الرغم اعلى الليبرالية، الديموقراطية
القي الحصائية للدراتات يسقند االبعض الديماراطيات؛ اجر لنبلج المناتبة الظراف حول مخقلفين
هناك اأن صعب أمر حولها القعميم اأن محسوم غير أمر الديماراطية إلى الطريق أن خللها من يسقنقج
أخرى، إلى مرحلة من النقاال عملية خلل المقأصلة الياين اعدم المصاداة حالت من الكثير ببساطة
باتقشراف الخاصة الجقماعية العلوم اي القحليل أداات من ااارة مجموعة اتقخدام من الرغم على اذلك
من أكثر الديماراطية نحو تقجه الغنية الدال أن الملحظة، خلل من المدارس، بعض اتجادل المسقابل،
طبيعة أن اخران يجادل ايما ليبرالية تياتية ثاافة تحقاج الديماراطية أن اخران يجادل ايما الفايرة الدال
أتاس على الحام اقصنيف الجديد، الحام اطبيعة ديناميات تشال اي كبير دار له القحول قبل الاائم النظام
العساري االحام الديماراطية، نحو التجاه تحديد على يساعد ذلك اغير ااحد حزب أا اردي أا عساري
بالدرجة القماتك هي الجيش أالوية لأن الواحد؛ الفرد حام من الديماراطية نحو للقحول احقمالا أكثر مثلا

80 ص سابق، مرجع حمد، محمد يًسين )1(

(2) Oseremen Felix Irene, op. cit, p.47
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الجديد، النظام بطبيعة تقنبأ أن يمان ذاتها بحد القحول بها يقم القي الطريقة أن اخران ايجادل افالى،
أنماط أربعة تقانفورد جامعه اي السياتية العلوم أتقاذة )-1947( Terry Karlكارل تيري احددت
بناء يعقبر افحوال جميع ااي االثورات، االصلح االجبار التفاقيات أخر: إلى نظام من للنقاال
باللعنف يقم الصراع كان إذا فيما أتهل للمساءلة اخاضعة اشرعية بها موثوق ديماراطية مؤتسات

ثلثة)1(: لعقبارات

اتقمرار1. يعزز الذي الأمر العنيفة نظيرتها تفوق اللعنيفة الحملت اي الشعبية المشاركة
يوجد ل ابالطبع اتعزيزها، الديموقراطية المهارات اتنمية النقاالية المرحلة بعد السياتية المشاركة

اأاكرانيا. اجورجيا إيران اي حصل كما بالقأكيد تيحدث افمر أن ضامن
الوتائل2. أن قناعة هناك أصبح بالسلطة الطاحة اي اللعنيفة المااامة نجحت القي البلدان اي

على اتعمل الجماعية الذاكرة من جزء النقصارات تلك اتصبح المجال هذا اي اعالة اللعنيفة
السياتي. النظام اي الثاة زيادة

اتداع3. عسارية اقيم بترية تعمل أن المرجح من العنف على تعقمد القي الناجحة الحملت
اعقمدتا اللقان اأاغانسقان اكوبا للمعارضة، ضئيلة مساحة اترك الجديد النظام اي أنفسهم لقعزيز
أنظمة أنقجت اللعنف تبيل اعقمدت القي الدال اإن الماابل ااي قمعية، أنظمة أنقجقا العنف

أاريقيا. جنوب اي الحال هو كما ديماراطية
تاف ارتفاع أن ذلك ذاته؛ بحد الهدف على اللعنيفة الحملت تواجه القي الصعوبات تعقمد
ماارنة الساف عالية مطالب النفصال أا النظام تغيير أا بالتقالل االمطالبة الصعوبة، من يزيد المطالب
القعبئة اي العام الهدف اخقيار بماان المهم ،امن المثال)2( تبيل على السياتية الحاوق تمس القي بالمطالب
هؤلء تجذب أهداف اخقيار من بدلا اللعنفيين الأاراد من كبيرة فعداد جاذبية أكثر ياون بحيث اللعنفية
على االقركيز عادة العنف تثير القي الثنية الأهداف عن البقعاد يجب امثل�ا العنف، يفضلون الذين
ارض أا السياتية الحاوق على المفراضة الايود مثل المجقمع أاراد جميع تخص القي العامة الأهداف
االضرائب االديماراطية افراضي إصلح مثل عامة قضايا الهندي المؤتمر حزب اتقخدم اهاذا الضرائب،
عدم احركة الخلاة حركة مع القفاعل ناص مع ماارنة 1930 عام الناجحة المدني العصيان حركة اي

العشرينيات)3(. اي القعاان

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, p. 226- 227, 230-236

(2) Ibid, p. 90

(3) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.86
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الحملت ضد اللعنف تياتة باتقخدام ملقزمة غير الامعية افنظمة أن مفادها ارضية هناك
أن مفاده اتقنقاج إلى تؤدي الفرضية اهذه بالاانون، تلقزم القي الديماراطية افنظمة بعاس اذلك اللعنيفة
كما الإحصائي، القحليل أن غير الديماراطية، افنظمة ظل اي أكثر تبرز أن المرجح من اللعنيفة الحملت
افنظمة مواجهة اي أكبر بشال ظهرت اللعنيفة الحملت أن إلى يشير أدناه البياني الرتم يوضح
تقأثر لم النجاح احقمالية أن كما الحاومات، قبل من العنيف الامع توقع من الرغم على اذلك التقبدادية
بظهور تأثير لها يان لم الدالة قوة أن نجد أيضاا البيانات ااي عدمها، أا بالديماراطية النظام بالتزام
تلك اعالية أن كما مقاارب، احقمال الضعيفة أا الاوية الدال اي ظهورها احقمالية اكان اللعنيفة، الحملت
االمصرية القونسية الثورات اي جلي بشال ذلك ظهر ،اقد الاوية)1( الدال ضد حقى قوية كانت الحملت
أن يعود افمر العل الدالة، مفاصل جميع على قابضة افمن اقوى مقماتاة الدالة حيث االسورية
الدال اي غائبة اتائل اهي الاانونية الوتائل خلل من غالباا تسويقها يقم الديموقراطية الدال اي الصراعات
بديلا اللعنف تياتة تظهر العنفية الوتائل اتقخدام اصعوبة الاانونية الوتائل غياب ظل ااي الامعية،
فاراد طاقة ل القي العنفية المواجهة عن بنفسها اتنأى ناحية، من االتقسلم الخنوع تراض تياتة مناتباا،

أخرى. ناحية من تحملها على الشعب

Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, p. 78, 91

القكلفة اإن االلعنفية، العنفية المااامة، لحركات القصدي احين البراغماتية، على العقماد ظل ااي
العلمية، االقغطية الزخم مدى على ذلك ايعقمد المطراحة، البدائل اخقيار اي حاتماا داراا تلعب النسبية
تكلفة ذا ياون اللعنفية الحركات ضد للعنف الحاومة لجوء اإن كثيف شعبي حضور اجود حالة فاي
يصبح اللعنفية الحركات قمع فإن معزالة الدالة تكون اعندما عنيفة، حركة ااجهت إذا عما نسبياا عالية
تحديد اي كبير دار لهما الدالة اعزلة الشعبي االحضور العنيفة، الحملت قمع من نسبيا�ا تكلفة أقل

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, pp. 86-88
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قليلة تكون الامع تكلفة فإن بالامع علم على الحركة خارج أحد ل حيث المعزالة البيئة فاي القكاليف،
اي ابالعاس للنقاام، االمسقعدة العنيفة الحملت ضد تكون القي بالقكلفة ماارنة اللعنفية الحركات ضد
أن يمان القي العاوبات عن عدا المحك، على تكون الدالة تمعة فإن للحدث االقغطية الحضور حالة
قمع تكلفة من أعلى تكون اللعنفية الحركات ضد الامع تكلفة فإن الحالة هذه مثل فاي لها، تقعرض

العنيفة)1(. الحركات
االققصادية السياتية النواحي من تلبية تبعات عنها ينقج العنيفة الصراعات اإن الطويل المدى على
المالي بالنظام الثاة بناء اإعادة القحقية البنية إعادة إلى بحاجة المجقمع اإن الحرب فبعد االجقماعية،

تيئاا صحيا�ا اضعاا تخلق الحراب اإن كذلك االسياحية، الخارجية التقثمارات لجذب السياتي االنظام
نجاح بأن الاائلة المألواة الحامة تثبت القي القاريخية افمثلة من العديد اهناك الحرب، انقهاء بعد حقى
اي البلشفية االثورة افهلية، الحراب تكرار بسبب ضعيف اتياتي اققصادي اضع يقبعه العنيف القمرد
السوفياتي التحاد على العنيف القمرد اإن أاغانسقان ااي ممقدة، أهلية حراب عنها نقج 1917 عام راتيا
القي 2001-1994 الفقرة اي طالبان حركة بواتطة ملاه تم تياتيا�ا اراغاا اخلق احشية أهلية حرب تبعه
اخاصة المنااسين اتصفية السلطة لفرض قبلية أجنحة ابناء السلطة احقكار اي المطلق العنف اتقخدمت
الكوبية االثورة الدموية، الثاافية الثورة تبعتها القي الصين اي المااية الثورة حال اكذلك الشمالي"، "القحالف
ضد الناجحة الثورات اإن الوتطى العصور أارابا ااي الطباات، صراع اي تمثل عنف عنها نقج القي
الناجحة اللعنف حملت كانت ،اإذا المنقصر الطرف ضد مسلحة تمردات مباشرة تبعها الملكية افنظمة
االققصادي السياتي القدمير لمسقوى ترقق ل أنها غير منها مفر ل لقكاليف المجقمع تععرض أيضاا
اتيادة المؤتسي الطابع اإضفاء السلم اإحلل افحوال، من حال بأي العنف يفعله الذي االجقماعي
ثاااة ،اينقج لبعض بعضهم الشعب ققل بعد القحايق صعبة أمور تعدد بها موثوق أمنية قوة اإنشاء الاانون
إلى ياود مما الوتط االحلول التاااض ثاافة من بدل�ا شيء كل على يحصل الفائز أن مفادها تياتية
اغرس المقحاربة افطراف بين الثاة اانعدام االريبة الشك راح بذر ذلك من اافهم مجدداا)2(، العنف تصاعد
للثاة اعلا بحاجة الديموقراطي النظام هل ذلك ،امع حين بعد الو جديداا عنفاا يولد الذي افمر النقاام راح

افخلق؟ على قائم هو اهل يقحاق، حقى الوطن أبناء بين

(1) Rikhil Bhavnani, op. cit, P. 76

(2) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, p. 230
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بالمبادئ أعمالها اي تسقرشد القي الحاومات بنجاح تشهد أمثلة القاريخ اي توجد ل أنه الواقع

اااااا الخرين، اي االثاة الحسنة النوايا إلى يسقند أن يمان ل برمقه النظام ،اأن المثالية)1( افخلقية
أكثر تعدد افخلق ،اإن البلشفية الثورة زعماء أحد اهو ،)1940-1879( Leon Trotsky لقراتساي
من للعالم تأتد لم ذاتها بحد الديماراطية اإن السياتية، الأعمال لتتويغ اتقعمالا افيديولوجيات أشاال
لدى قناعة إلى الوصول بل لق الخع حسن ليس المجقمع اي التجاه بهذا يداع ما ،اأن الديماراطية)2( خلل
خارج الصراع اي التقمرار اأن بالاوة، اارضها الحام على السيطرة على الادرة بعدم الصراع أطراف مخقلف
افمر. ذلك اإدراك المجقمع داخل قوى" "توازن حالة إلى الوصول أي للجميع، خسارة فيه الديموقراطية إطار

والفشل النجاح عوامل اللعنفية: المقاومة حركات

افدبيات اتبحث احشية، المعارضين أكثر ضد حقى ناجحاا الحالت من كثير اي اللعنف نهج كان
اتخذت الصراع نقائج اي الحاتم الدار ،احول النجاح)3( احقمال من تناص أا تزيد القي الظراف اي الحديثة

نموذجين)4(: اللعنف حول افدبيات

العوامل1. على افضواء اسلط نفسها، المعارضة حركة داخل الديناميات على ركلز افال: النموذج
النفس ضبط ضمان إلى يؤدي الذي للحركة الداخلي القماتك اخاصة النجاح ارص من تعزز القي

إحساتاا المشاركين نفوس اي تغرس ااضحة اتقراتيجيات ازرع القضامن اتعزيز المصداقية ازيادة
عنف مواجهة اي التيما الصمود تعزيز على الداخلي القماتك يعمل كما بالهدف، ااضحا�ا

العنف. نحو للقحول أكبر ارصة لديها المجزأة الحركة فإن ذلك من النقيض اعلى النظام،
باعقباره2. إليه ينظر الذي الدالي السياق على افضواء اتلط الهيالية على ركلز الثاني: النموذج

هذا ااي ذاتها، بحد الحركة اليس اللعنفية، الحركات لدى القغيير لحداث الحاتم العنصر

،ص149 سابق مرجع إمًم، الفتًح عبد إمًم )1(

(2) Karuna Mantena, Gandhi and the Means-Ends Question in Politics, p. 2, at:
https://karunamantena.files.wordpress.com/2011/04/mantena-gandhimeansends.pdf

(3) Thomas Weber, Gandhian Nonviolence and its Critics, Gandhi Marg 2006, Vol.28, No.3, Pp.269-283, at:
http://www.oldsite.transnational.org/Resources_Nonviolence/2007/Weber_Gandhi_critics.html

(4) George Lawson, “Revolution, non-violence, and the Arab Uprisings”, LSE Research Online: August 2015, p. 6: at
http://eprints.lse.ac.uk/63156/1/Lawson_Revolution%2C%20non-violence.pdf

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://karunamantena.files.wordpress.com/2011/04/mantena-gandhimeansends.pdf
http://www.oldsite.transnational.org/Resources_Nonviolence/2007/Weber_Gandhi_critics.html
http://eprints.lse.ac.uk/63156/1/Lawson_Revolution%2C%20non-violence.pdf
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Daniel ريقر دانيال السياتي الجقماع علم أتقاذ عليه أطلق بما الدالي السياق يقميز الطار
الشالية الممارتة على عادة تعمل التقبدادية االدال لليبرالية،" الحديدي "الافص باخاخ Ritter
الاوى أمام للقدقيق النظام انفقاح إلى ماصودة غير بطريقة النهج هذا يؤدي ذلك امع للديماراطية،
مجال اقح إلى يلجأ اإنه الغربية الدال مع النظام مصالح ظل ااي االدالية، المحلية الشعبية
حركات أمام المجال اقح إلى بداره يؤدي الذي الأمر بالقغيير( الغربية الدال اهقمت للقغيير)إذا
أا نجاح تحدد القي هي الإجراءات اهذه النظام، اعل رد على الضوء ايتلط اللعنفية، الحقجاج

. اللعنفية الحركات اشل

االصراع منهما، كل نسبية اي للبحث الذاتية االعوامل الهيالية العوامل بين الفصل هذا العل
لها: حصر ل عوامل تفاعلته اي يدخل بل محددة عوامل اي ينحصر أن يمان ل كان أياا السياتي
عن عدا االدالي، المحلي المسقويين على الكثير اغيرها اتياولوجية اإيديولوجية اجيواققصادية جيواتقراتيجة
كل نسبة اتخقلف الصراع، اصيرارات تيرارات أثناء االمواقف الولءات اتبدل باللعنف العنف اخقلط
ااي الصراع، انقائج بمجريات القنبؤ اي الصعوبة تأتي هنا امن فخرى، حالة من العوامل هذه من ااحدة
عملت حيث بورما اي الحال هو كما الخر دان طرف إلى يلجأ قد النظام اإن الدالي التقاطاب ظل
بدراتة المقعلق الرابع الفصل اي القعايد هذا اتنلحظ الصمود، بوتائل العسارية الطغمة مّد على الصين
احاق اللعنفي النضال ايهما طغى السائد، للرأي ااااا اكلهما، أاريقيا، اجنوب الهند اي الصراع حالقي

باهراا. نجاحاا

الثورات هذه اإن التنة، المياه حركت القي العربي الربيع بثورات المقعلاة القفاصيل عن ابعيداا
إلى تنقمي فهي المعاصر، العالم اي عام بشال الثورات دار حول افتئلة من ااتعة مجموعة طرحت
لوتن جورج السياتية العلوم أتقاذ أطلاه الذي النعت ذاك " Negotiated Revolutionالقفااضية "الثورات
االثورات الباردة، الحرب بعد ما لعالم منقظمة تمات أصبحت االقي )-1972( George Lawson
اتسمت العشرين)1( الارن أااخر اي انخفضت عشر االثامن عشر السابع الارنين اي ظهرت القي الكلتياية
أشار كما اذلك الرهاب مسقوى إلى اصلت حقى أحداثها اتراكمت االطبقية، االيوتوبيا بالعنف الثورات تلك
القغيير طابع أخذت كما ،)-1955( Timothy Garton Ashاش غارتون تيموثي البريطاني المؤرخ
طريق عن افتفل من تنفيذها اتم المجقمع، اي رادياالي تغير اذات تريعة الثورات تلك اكانت الجقماعي،
امجالت ااققصادي تياتي تغيير إلى تعت أنها الثورات تلك اي افتاتية السمة اكانت الطبقية، الثورات

(1) Ibid, p. 23
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اغير باللعنف اتسمت المسلحة غير الثورات فإن ذلك من النقيض اعلى الوقت، نفس اي الرمزية العمل
اجقماعي ضغط اتطبيق ااتعة اجقماعية تحالفات أتاس على اإنما ااحدة طبقة إلى تسقند الم يوتيوبية
تعت القفااضية، الثورات الثورات، ،اهذه القفااض)1( على الحاام لجبار الشعب قوه ارض أي شعبي،
خمس هناك اكان الققصادي، القحول ببرنامج القزام ذلك يصاحب أن دان الكن االرمزي السياتي للقغيير
المعارضة احركات حاتم، ايها الامعي افمني الجهاز دار القفااضية: الثورات بها اتسمت رئيسية تمات
الدالية، الليبرالية الجهات قبل من اقبولهم للعنف، الرتمي اقبولهم المسلحة، المواجهة تاماا راضاا تراض
الدمارطة توقعات كانت ابالقالي المجقمع، اي القحول عملية على تلباا أثرت القي المحدادة القنظيمية االادرة

افحوال)2(. أحسن اي محدادة

إلى المسقند الصراع نقائج اي حاتماا أمراا النظام عن بعيداا المسلحة الاوات الء تحول يعد
مثل المسلحة للاوات حوااز اهناك الرادعة، االعوامل الحوااز على الولء تحول ايعقمد اللعنفية، الحركات
المعارضة قمع ضد الرادعة العوامل اهناك جديد، نظام ظل اي المادي ااضعها هيبقها تحسن اي الأمل
الدالة يالف أن يمان للامع االلجوء الإعلم اتائل عدسة تحت ياون الحالة هذه اي االجيش اللعنفية،
مثل الجيش صفوف اي النشااق احقمال من تزيد أخرى عوامل هناك أن كما باهظة، تياتية تكاليف
حالة ااي النظام، قادة مع بذلك االخقلف المقمردة االحركات الجنود بين الدينية أا العرقية الهوية تجانس
المقمردة الحركات االقزام أخرى، انشااقات تولد النشااقات أن أي أخرى، انشااقات اجود عن العلن
النظام)3(. من مباشرة اوائد أي الجنود يسقمد لم إذا اكذلك الامع، عمليات تسوغ ل القي اللعنفية بالمااامة

الدالي، العامل جانب إلى اذلك العربي الربيع ثورات نقائج اي محورياا داراا افمنية افجهزة لعبت لاد
اي مخقلفة ااققصادية اجقماعية خلفيات من 2011 يناير الثاني/ كانون أاائل بحلول الناس خرج تونس افي
للمر، خضع المحقجين من الاليل أن إل القجول حظر بفرض ذلك على النظام رد البلد، عمت احقجاجات
التقاالة، على )2019 – 1936( علي بن العابدين زين القونسي الرئيس يادم لم المظاهرات اتساع امع
بن أدرك المقظاهرين على النار بإطلق الأاامر )- 1947( عمار رشيد الجيش قائد راض عندما الكن
اي السعودية العربية المملكة إلى مقوجهاا البلد خارج ارل ابالقالي حامه لفرض اتيلة لديه يعد لم أنه علي
ابالقحديد أتبوعين، غضون ااي الشعبي، الحراك بداية من أيام غضون اي أي يناير، الثاني/ كانون 14

(1) Sharon Erickson Nepstad, op. cit, p. 485

(2) George Lawson, op. cit, p. 23

(3) Sharon Erickson Nepstad, op. cit, p. 489
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يومين ابعد المدنيين، المعقصمين على النار إطلق مصر اي الجنود راض 2011 الثاني/ كانون 29 اي
حسني المصري الرئيس حاال الحركة، لسحق الاوة يسقخدم لن أنه فيه أكد علني بقصريح الجيش أدلى
اموقف المقظاهرين إصرار الكن القنازلت بعض خلل من بسلطقه الحقفاظ )2020 – 1928( مبارك
الققصاد من %40 الى يصل ما على يسقحوذ المصري االجيش القنحي)1(، على مبارك أجبر الجيش
له خلفاا جمال نجله بقعيين المقمثلة مبارك الرئيس خطة من قلاهم عن مصريون ضباط عبلر اقد المصري،
يسلك توف فإنه الجمهورية رئاتة منصب تولي حال اي جمال أن الكثيران ااعقاد ،2011 ثورة قبل اذلك
مالية حوااز هناك كان ابالقالي للجيش، القجارية الماقنيات تفكيك شأنها من القي الخصخصة تياتة
لم المصرية الثورة أن للنظر االلات مبارك)2(، بنظام االطاحة اللعنفية المااامة جانب إلى للصطفاف
اي مسقخدمة المجموعات من مقنوعة مجموعة شملت بل البارزة، المعارضة السياتية الأحزاب بفعل تندلع
عن البعد كل بعيدة كانت أنها ذلك من االأهم الجقماعي، القواصل شباات ضمنها من كان تكقياات ذلك
ل حقى السلح اتقخدام من محذرة الرئيسية المدن شهدتها القي المظاهرات اتقمرار مع المسلح الكفاح
ثمانية مدة اي به اأطاح النظام لرأس دعمه الجيش تحب ابالفعل النقفاضة، لسحق ذريعة النظام تعطي
يفسر الناسام اهذا قبلية، أتس على افقل على ارياين إلى ماسماا الجيش كان اليمن ،ااي )3(

يوما�ا عشر
حاتماا)4(. االبحرين توريا اي للنظام الجيش دعم كان بينما البلد، عراقها القي الشقباكات أتباب

اليس أاقياا شالا الغالب اي اتخذ قد الاتط االشرق أاريقيا شمال اي الحقجاجات طابع كان
نقيجة إلى للوصول يافي بما مقماتاة تكن لم أنها إل كبيرة الحقجاجات اي المشاركة اكانت ، مركزيا�ا
ااتضح الهش، القماتك ذلك لقعزيز الكثير االتصالت المعلومات تكنولوجيا اتائل تعمل لم كما مرضية،

يلي)5(: ما أهمية العربي الربيع نقائج خلل من

غير1. المسقبد بالحاكم الطاحة خللها من يمان القي الطرق على المدنية المااامة نظرية ركزت
اي النقائج اخقلف بوضوح اظهر الحاكم، بذلك االطاحة الصراع بعد لما البديل تادم لم أنها

(1) Ibid, p. 487

مقاس بين العرب الثقافية: للتنمية السابع العربي التقرير المشدودة،" الثورة قوس ونظرية المؤامرة نظرية بين العربي "الربيع الشرقًوي، محمد )2(

الفكر مؤسسه )بيروت: صيداوي رضً رفيف قبيسي، حسين فرحًت، أحمد تحرير العربي، الربيع من سنوات أربع التغيير: واحلم الحاضر
Sharon Erickson Nepstad, op. cit, p. و487 ص123، ،128-113 ،ص 2014(، العربي

(3) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power, op. cit,

،ص125 سابق ،مرجع الشرقًوي محمد )4(

(5) George Lawson, op. cit, p.19, 22-23
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ذريعا�ا اشل�ا اشل ابعضها تونس، اي الحال هو كما نسبيا�ا نجح االبعض العربي، الربيع دال
مصر. اي الحال هو كما بين بين كان الاخر االبعض اليبيا، توريا اي الحال هو كما

ااجهت2. القي افنظمة اكانت الأحداث تواتر من بسرعة القعلم على التقبدادي الحام قدرة
المعارضة على اكان الأحداث، اتواجه تقأقلم أن اتقطاعت قد امصر تونس بعد الحقجاجات
ابهذا يحدث، لم ذلك الكن أتاليبها اي تغير أن نفسها االتقراتيجيات التقنيات تكرار من بدل�ا
اانشااق المواتية الدالية الديناميات بسبب ااط ليس القونسية للنقفاضة النسبي النجاح اإن المعنى
اكأن المنطاة، اي الأالى القجربة كانت كونها بل للمعارضة النسبي القماتك أا الاهري الجهاز

للحداث. التقجابة اي تلبك أا تفاجأ النظام

ل حقى ااضح بشال توجيهية بمبادئ الحملت تقايد أن اللعنفية الحملت نجاح على يساعد امما
بسياتة القزامها ااضح بشال تعلن أن ايجب اللعنف، بسياتة القزامها يعار من صفواها بين يندس
اي اتساعد الخصم قبل من االبقزاز العنيف بالسلوك اتهامات في تنكرها السهل من يجعل اهذا اللعنف،

مانعاا بديلا تادم أن اللعنفية الجماعات على يجب كما بالثاة، اجديرة عنيفة غير كمجموعة تمعة بناء
ينكران أا يجهلون الذين فالئك ااضحة رتالة إيصال اي يساعد ااضحاا ملخصاا تادم اأن للقطبيق اقابل
تبدأ اأن تقبعها، القي االسلوكيات الجراءات تجاه بالراحة الناس يشعر أن لضمان جاهدة تسعى اأن هداها،
الغايات مع مقساة أاعالهم تباى اأن الدعم، زيادة مع تعزيزها على تعمل بسيطة معقدلة امطالب بقكقياات
دمج إلى المجموعة اتحقاج المجقمع، اي مابولا تلوكاا تكون أن يجب الجراءات اهذه عنها، يدااعون القي

أاعالهم)1(. اأتباب مطالبهم فيه يوضح مفصل شرح هناك ياون اأن لدعمهم، ابارزة محقرمة شخصيات

والغايات الوسائل بين العلقة وجدلية اللعنف

ذلك امع السياتي، العمل اي اعالة اتيلة العنف أن على البراغماتيين المفكرين بين إجماع هناك
بدان العنف تجد قلما تسويغ، إلى ابحاجة مماوت أتلوب اهو الوتائل، اخر أنه على للعنف النظر يقم
اللعنف معقناي لدى تياتية اتيلة كان اإن اللعنفي العمل اإن ابالماابل تسويغه، على تعمل أيديولوجية

. اغاية اتيلة يعدانه إذ المبدئي اللعنف معقناي لدى ذلك من أعاد افمر اإن البراغماتي

(1) Oseremen Felix Irene, op. cit, p. 49, 53
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، مسوغات)1( إلى بحاجة دائما�ا الغايات اإن نقائجها، خلل من الوتائل تسويغ الممان من كان إذا
تاديم نسقطيع ل اإننا راسل برتراند البريطاني للفيلسوف اااااا أخلقية، بغايات افمر تعلق حال اي الكن
أن يسقطيع العلم ،إن لها ااااا نسعى القي افخلقية للمبادئ أا إليها نسعى القي للهداف علمية مبررات
إلى يسعى أن ااجبه من إن له ياول أن عن يعجز الكنه معينة، غاية لبلوغ الطرق بأاضل الإنسان ينبئ
االنساني الجقماعي الجانب فإن بالوتائل عنى ي�ع العلمي الجانب كان إذا تواها، دان المعينة الغاية هذه
المبدئي اللعنف السفة مع يقعارض أخلقية بمعايير يقايد ل قد الذي التقنقاج ،اهذا بالغايات)2( عنى ي�ع

التية. السطور اي نرى كما المعايير بقلك يقايد الذي

إلى الوصول يمانك "ل اأنت بايود، محاومة االغايات الوتائل بين االعلقة محددة، اتيلة غاية لكل
بأي عليها الحصول يمان ل المحددة الغايات التباني، الشعبي المثل ياول كما كرتي" باتقخدام الامر
معين هدف على الحصول أجل امن محددة، اتيلة غاية الكل محددة، غاية اتيلة لكل بل كانت، اتيلة
اثمارها، القفاح شجرة ينقج ااط القفاح بذرة من غاندي قال كما أا بدقة، محددة أداات اتقخدام الضراري من
خلل من العنف شرعنة نحو تقجه المهيمنة اليديولوجيات اإن ذلك امع تواها، اليس الثمرة هو االقفاح
الوتائل اتقخدام تعشرعن أن يمانها العادلة الغايات أن ذلك عن اينبثق الوتائل، تبرر الغايات بأن تأكيدها
المؤكد، غير المسقابل المسقابل، أجل من بالحاضر القضحية على تدربنا أننا الغريب امن العادلة، غير
افهداف، مع تقعارض القي الوتائل اقبول بل الوتائل، أجل من افهداف عن النقباه صرف مفضلين
كبيرة مخاطرة هناك اإن اللعنف لفلسفة اااااا ااقراضية، فغراض االن" "الهنا تأجيل أا راض نحو انقجه
يذكرنا المبدئي" "اللعنف بينما العدالة أجل من الشرار أقل يفقرض الجيد" "العنف اإن العدالة، تأخير عند
اي المسقخدمة الطرياة اماهية بايفية اإنما بالنقائج ااط ليس قياتها يمان السياتية الفاعلية بأن دائماا

تحقياها)3(.

قضية أي تنطوي أن يمان االغايات، بالوتائل يقعلق افيما راسل، برتراند البريطاني للفيلسوف اااااا
الخلاات)4(: من أنواع ثلثة على تياتية

(1) Karuna mantena, op. cit, p.2

235 ص234- سًبق، ،مرجع الغرب ،حكمة راسل برتراند )2(

(3) Mario López Martínez, op. cit, p.72

ص88 ت.(، ب. المصرية، الأنجلو مكتبة )القًهرة: أحمد الكريم عبد ترجمة والسياسة، الالق في البشري المجتمع راسل، برتراند )4(
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افهداف.1. حول خلف هناك اليس الوتائل حول الخلف ياون قد

ل2. بينما النقائج، عن النظر بصرف ذاتها اي شريرة القصراات أنواع بعض أن إلى اريق يذهب قد
صورة. أية على ذاتها اي شر تصراات أي بوجود الاخر الفريق يعقرف

نحوها.3. تنحو أن البشرية القصراات على يجب القي افهداف حول حقياي خلف هناك ياون قد

اي مخقلفون بالقأكيد اهم اللعنف، أا للعنف المؤيدين يخص فيما الخلاات هذه تطبيق اعند
ما ذاته بحد شراا ليس العنف أن للعنف المؤيدان يرى افيما افهداف، اي يقفاون قد الذي الوقت اي الوتائل
المبدئي للعنف المؤيدين اإن لمعقاداتهم، ااااا نبيلة أهداف بالقأكيد اهي المنشودة، افهداف يحاق دام
للعنف المؤيدان بينما النقائج، عن النظر بصرف ذاته بحد امراوض تيء أمر أنه على للعنف ينظران
ذاته، بحد شراا يعد ال تيئة، نقائج إلى يؤدي فنه امراوض تيء أمر أنه على للعنف ينظران البراغماتي
يرنو حيث أيضاا المدى البعيدة أهدااه اي االعنف البراغماتي اللعنف عن المبدئي اللعنف ايخقلف
يسعى ل قد بينما الهيالي، العنف ذلك اي بما المجقمع اي العنف أنواع جميع على للاضاء المبدئي اللعنف

السعي. هذا البراغماتي االلعنف العنف معقناو

هي المقعة بأن الاائل المنفعة بمبدأ تأثرت القي الفلسفة تلك البراغماتية، عنوان تحت رأينا اكما
تكون الوتائل اأن ذاته، بحد السيء الشيء هو افلم اأن ذاته، بحد جوهرية قيمة له الذي الوحيد الشيء
هي بما اليس عملها خلل من قيمقها على تحصل ابالقالي جيدة، أشياء إلى تؤدي كانت إذا قيمة ذات
المثال، تبيل على افمانة، ،اأن ذاته بحد أهمية له الأخلقي العامل بأن يرى اتجاه هناك كان اإذا عليه،
أن يعقادان البراغماتيين اإن النقائج، عن النظر بصرف أميناا تكون أن يجب الذلك ذاتها بحد قيمة لها
Consequentialism العواقبية مبدأ مع يقناغم ما اهذا ذاته، كنهها اي اليس نقائجها اي تكمن أهميقها
أي الفعل، ذلك تبعات صلح اهو أل الفعل منزلة تحديد اي جوهرية أهمية له ااط ااحد عامل بوجود الاائل
ضرارية اتائل اهي ذلك عدا اما الجوهري، افخلقي العامل يحدد الذي هو عنه ينقج اما الفعل تبعات أن

ااااا�ا جوهري، بشال اليس كوتيلة أهميقه له نسبي أخلقي عامل بمثابة تعدد مثل�ا اافمانة العمل، لقنفيذ
النااعة، تبعاتها بسبب ااط بها اللقزام ايجب اتيلة تكون أن يجب غاندي عند افخلق فإن المبدأ لهذا
أا ا فن افاضل هو الإلهي الطبيعي/ الاانون ،أن بالعواقب العبرة أي العواقبية، مبدأ أصحاب ايعقاد
غاندي أن امع القبعات، أاضل إلى يفضي بالضرارة اهو الأتمى، افخلقي الاانون ملون ي�ع الطبيعة
باقي اأن الطبيعية أا اللهية الاوانين تلك بين من افتمى الاانون هو اللعنف يعقبر أنه إل بذلك يعقاد
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فإذا المدنية، الاوانين على يسمو الطبيعي الاانون أن أيضاا غاندي ايعقاد مجراه، اي تصب الاوانين
المدني)1(. العصيان بذلك معللا الاوانين تلك عصيان يجب الطبيعي الاانون مع الاوانين تلك تعارضت

عوامل هناك أن يعقاد Deontologyافخلقي المبدأ فإن العواقبية مبدأ من النقيض اعلى
معينة أاعال الى اللجوء من تمنعنا كابحة أخلقية قيم هناك أن يرى المبدأ اهذا ذاتها، بحد جوهرية أخلقية
كانت لو حقى المعقالت اي القعذيب منع ذلك على افمثلة امن أاضل، نقائج إلى تؤدي كانت لو حقى
المنشودة، الغاية إلى أدى لو حقى برمقه العنف على ينطبق اافمر نااعة، معلومات على للحصول تؤدي
تبرر "الوتيلة أصبح بحيث أتاته من المبدأ قلب أنه ايبدا الوتيلة،" تبرر "الغاية مبدأ غاندي عارض الذلك
تالق أل فيجب النقائج، على اليس الأخلقي الفكر على ينصب أن يجب القركيز أن يرى حيث الغاية،"
، النهاية)2( اي تققحاق افمور أن يعني اهذا صحيحة، اتائلك اكانت نقية بواعثك دامت ما النقائج بشأن
مع للعيش الوحيد السبيل اهو ذاته بحد هدااا اللعنف اعد االغايات الوتائل بوحدة امن غاندي أن بل
مثل ااط موضوعية معايير خلل من نجاحها قياس ينبغي ل تاتياغراهية حملة أي نجاح اإن الذلك الحقياة،
الحقياة عن البحث مثل الراحية العناصر خلل من اإنما تحااها القي االسياتية الجقماعية الحرية درجة

الذات)3(. اتحايق

للوتائل، السياتية الغايات يعخضع أن غاندي حاال السياتي االفكر السياتية الممارتة خلل امن
طبيعة من ايغير يحدد الوتائل اتنفيذ اخقيار اأن مقرابطة، أمور أنها على االوتائل الغايات إلى انظر
غاندي اهقمام يان الم بها، القنبؤ يمان ل بأعباء تأتي قد القي الوتائل تبعات إلى النقباه اجه كما الغايات،
إلى حاجة هناك أن يعقاد كان بل فحسب المطلوبة الغايات إلى تاود القي الوتائل اخقيار على ينصب
الإكراه من المخقلفة اافشاال مستدامة، تلبية عواقب إلى السياتي العمل يؤدي لئل ااضحة ياظة
لدى الغايات على الوتائل أالوية إدراك افاضل من اكان السياتي، القنااس تفاقم إلى تؤدي قد االقصعيد
االأخطار السياتة اي المقزايد القدقيق أجل من كنداء الكن الأخلق، لصالح السياتة راض ليس غاندي،
اإلى ذاتها بحد الوتائل إن بل الغايات، حساب على للوتائل تأتي افالوية أن رأى الذلك داخلها، المسقوطنة
،"اإذا الغايات)4( على اليس الوتائل على السيطرة على الادرة أعطانا االخالق غايات، بمثابة تعدد بعيد حد

(1) Jacob N. Bauer, op. cit, P. 22-23, 44

(2) Ibid. p. 24, 35

(3) Véronique Dudouet, op. cit, p.6

(4) Karuna mantena, op. cit, p.4-5
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على نسيطر أن يمان اإننا بالمسقابل، تقعلق فنها المدى بعيدة اهي لتيما بالغايات، القحام نسقطيع ل كنا
من ،اكان الحاضر")1( اي تعيش االوتيلة المسقابل اي تعيش الغاية أن أي الحاضر، من جزء فنها الوتائل
بغايات القشبث من بدلا ذاتها بحد غايات تععدد القي افخلقية الوتائل ااتقخدام بالحاضر القشبث افجدى

المثال. تبيل على كالعدالة مثالية تكون قد مسقابلية

Saul Alinsky ألينساي تول افمرياي الناشط ااعقاد الناد من يسلم لم العقااد هذا الكن
الوتيلة هي كانت إذا جيدة اتيلة بمثابة تعدد السلبية المااامة أا اللعنف تياتة أن )1972-1919(
افتلحة امقلك قد كان فلو أخرى، اتائل يمقلك يان لم غاندي أن إلى مشيراا المااامة، اي المقاحة الوحيدة
على ااضحاا مثالا كانت غاندي حملت بأن الاول إلى ايمضي اتقعمالها، اي ليقردد يان لم االمااتلين
أحاطت القي افخلق اأن لديه، المقاح الوحيد االملئم االواقعي الذكي البرنامج هي اكانت الوتائل، اخقيار
طريق تلك لربما السلح ملك الو عملي، برنامج على للقسقر المنطاي افتاس كبير حد إلى كانت بسياتقه
المقاحة الوتيلة تلك المخقارة السلبية المااامة تكن الم االتقالل، الحرية أجل من القاليدية الثورات
جماهير تعبئة على الادرة يقوقع لم غاندي فن الهند؛ لقحرير اعالية الوتائل أكثر أيضاا كانت بل فحسب،
ايضيف الهمود، تنظيم على الادرة توى لديه يان لم العنف، باتقخدام طرياها شق على قادرة خاملة
فيما السؤال أصبح بل منه، مفراغ أمر اهو الوتيلة، تبرر الغاية كانت إذا فيما السؤال يعد لم بأنه ألينساي
للطرف المقوارة الوتائل أاضل ثاني يععد االلعنف معينة، اتائل تسوغ معينة أهداف هناك كان إذا
إليها تعى القي الغايات كانت ربما الكن الثانية. الوتيلة توى غاندي لدى مقوار يان الم الضعيف،
يسعى يان لم إذ افاق، ضيق غاندي اهقمام يان الم ألينساي، إليه نسبها القي تلك من طموحاا أكثر غاندي
خلق هداه كان البلد، أهل من بمسقغلين الأجانب المسقغلين اتبديل البريطانية السيطرة من الهند لقخليص

جديد")2(. اهندي جيد "هند اعادل، مسالم مجقمع

اي الشعاب تلجأ لماذا قائماا: المحوري السؤال يباى غاندي ااتائل أهداف عن النظر ابصرف
غاندي نظريات على الشعاب اطلعت هل القعليم، قبيل من هي هل اللعنيفة؟ الحملت إلى افخيرة الانة
يملي الذي هو الواقع ياون قد السفينة؟ توجه القي هي االمطلعة المثافة النخب أن أم شارب؟ اتكقياات
السلمية الطرياة اهي فحسب ااحدة بطرياة إل تسقطيع ل للقغيير تسعى عندما الشعاب أن إذ الوتيلة،
االشعاب السلح، اتقعمال على مقدربين مقخصصين أكفاء أعناس إلى بحاجة العنيفة االمواجهة اللعنيفة،

سابق ،مرجع شعبًن الحسين عبد )1(

(2) Thomas Weber, op. cit,
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الرغبة لديها توار لو حقى االشعوب العسارية، الوتائل اتخصص تادم مع خاصة لذلك مهيأة غير عادة
يقناغم ما اهو غير، ل السلمية اللعنفية خيارات، ل ااحدة، اتيلة تباى لذلك، مسقعدة غير اهي العنف اي
صفوف اي انشااق أا خارجي، دعم من لها بد ال مسلح عنف إلى الحركة تحولت اإذا ألنساي، رأى مع

افمرين. كل أا المسلحة، الاوات

اافعمال االغقيالت العصابات كحرب شقى أتاليب لها العنف على المعقمدة المااامة كانت اإذا
اتصنيف شرح اي بالذات شارب أااض اقد أيضاا، اتكقيااتها أتاليبها لها اللعنفية المااامة اإن الرهابية
من الثالث الفصل اي تنرى كما الشرعية تحب خلل من الدياقاتورية السلطة تاويض بهدف افتاليب تلك
المدني، العصيان اهي أل اللعنفي العمل اي مهمة اتقراتيجية عند الوقوف يمنع ل هذا الكن الدراتة، هذه
االرابع، الثاني الفصلين اي اتطبيااا نظرياا غاندي تبناها القي اللتعاان اتقراتيجية عن الحديث بذلك مؤجلا

للقكرار. تجنباا اذلك

المدني العصيان

تقصل صفة مدني اكلمة اللعنف، مبدأ على أتاتاا يعقمد شعبي نشاط هو المدني العصيان
حركات اي الكن المدنيين" "عصيان يعني المدني العصيان أن للذهن يقبادر ما أال اإن الهذا بالمواطن؛
للعصيان نشاط أي اي المشاركين أن معناه اهذا عنف، كلمة تعني ما عاس هي "مدني" كلمة اإن اللعنف
،ااي االجسدي)1( النفسي االيذاء العنف مظاهر كل عن البعد كل بعيداا تلمي، بشال يقصراون إنما المدني
العصيان )2002 – 1921( John Rawlsرالز جون افمرياي الفيلسوف عرف ديموقراطية بيئة تياق
أا الاانون اي تغيير إحداث بهدف عادة يعنفذ للاانون مناقض ااع�ص تلمي، عام، تياتي "عمل بأنه المدني
افالى الحالة اي النشطاء إقدام هو اللتعاان عن المدني العصيان يميز ،االذي الحاومة")2( تياتات اي
قد الذي الوقت اي الدالة، مؤتسات مع القعاان بعدم اللتعاان يقميز بينما الدالة قوانين اعصيان خرق على
ااي إيجابي عمل افالى الحالة اي اهو ماصودة، غير بطرياة الاانون خرق إلى ذاته بحد اللتعاان يؤدي
اإن اللعنف تياتة على االلتعاان المدني العصيان من كل يسقند افيما تلبي، عمل الثانية الحالة
اإنما النظام تغيير الهدف ياون أن نقوقع ل الديموقراطية الدال ااي السياتية، للظراف ااااا تخقلف أهدااهما

. جذرياا النظام تغيير الهدف ياون قد الديموقراطية غير الدال اي بينما الاوانين بعض تفعيل أا تعديل

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=216231 المدني": العصيًن ومعًني "دللت توقه، عمر حسين )1(

،ص444 2011(، للكتًب السورية العًمة الهيئة )دمشق: (5 فلسفية( دراسًت سلسله الطويل، ليلى ترجمة العدالة، في نظرية رولز، جون )2(

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=216231
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تصبح بحيث تطويرها إلى بل الاوانين إلغاء إلى المدني العصيان يهدف ل الديموقراطية الدال ااي
إلغاء اللعنفي العمل من الهدف ياون ل قد أخرى مواقف ااي االعدالة، الحرية مقطلبات مع أكثر منتجمة
اعل يقطلب ،ال الواقع)1( أرض على به المعقرف المفعل غير الاانون تفعيل هو ما بادر الاانون تعديل أا
المدني العصيان البعض يدعوه بما يسمح ،إنه عليه يحققج الذي نفسه الاانون يخقرق أن المدني العصيان
عادلة، غير أنها يعقاد القي السياتة أا الاانون خرق لعدم قوية أتباب أحياناا هناك ياون إذ المباشر، غير

قضيقه)2(. لعرض كطرياة افراضي حرمة قوانين أا المرارية افنظمة المرء يعصي قد ذلك، عن بدلا

ثورا ديفيد هنري ذكر من المدني العصيان مجال اي مقخصص بحث أا ماال يخلو ل يااد
نشره تم ماال اي مرة فال المصطلح هذا اتقعمل الذي )1862 – 1817( Henry David Thoreau
هناك بأن ثورا أكد للاانون انقهاكه عن دااعه ااي الظالمة، الحاومات معارضة إلى فيه دعا 1849 عام
الاانوني الثمن ايداعون "الضمير" من تنبع بطرياة مجقمعهم يخدمون الذين الأبطال من قليل عدد
خلل من الجقماعي للقغيير محفزات عن عبارة أعمالهم تكون بينما كأعداء، معاملقهم ايقم االجقماعي،
برهن افمرياية للحاومة عليه المقرتبة الضرائب داع راضه خلل ،امن الاائمة)3( االسياتات للاوانين شجبهم
على يعقمد المدني العصيان أن اعقاد اقد الماسيك، مع للحرب الشرعية منحه عدم قاطع بشال ثورا

مقلزمين)4(: أتاتين

عملياا1. ثورا اعبر ذلك، عن الناتج بالعااب االابول االنظام الحاومة شرعية دعم عن القراجع
الحاومة ظل "اي باوله: اصرح بحاه، الصادر بالسجن الحام اتقئناف طلب راض خلل من
ابذلك السجن"، هو العادل للرجل الحقياي الماان اإن عادل غير عمل السجن ايها ياون القي
الخرين. بحق الظلم ذلك ارتكاب من أاضل الظلم من تعاني أن الاائلة: تاراط اكرة عن عبر

السياتي2. القشايك أتاس يعقبر المدني العصيان اإن لثورا ااااا السياتية، الايود على القمرد
بنموذج ارتبط ثورا تبناه الذي المدني العصيان من النوع اهذا للنيركية، دعماا كونه من أكثر

سابق مرجع مول�لر، مًري جًن )1(

،ص445 سابق ،مرجع رولز جون )2(

(3) Kimberley Brownlee, Conscientious Objection and Civil Disobedience, University of Warwick, School of Law,
Legal Studies Research, Paper No. 2012-15, p. 3,6 at: file:///C:/Users/USER/Downloads/SSRN-id2091045.pdf

(4) Hourya Bentouhami, "Civil Disobedience from Thoreau to Transnational Mobilizations: The Global Challenge,"
Essays in Philosophy: Vol. 8: Iss. 2, Article 3, 2007 at:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.946.1884&rep=rep1&type=pdf

../Downloads/SSRN-id2091045.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.946.1884&rep=rep1&type=pdf


86_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

القي Conscientious Objection، الضميري التقنكاف ضميرية/ أتس على المعارضة
قوه تقجااز بحيث القيم اتأثير العمل اي الشخصية الاناعة على أكد حيث الضمير، على تعقمد

المؤتسات.

المدني العصيان مثل: افشاال من العديد يأخذ المدني العصيان اإن الحاضر الوقت ااي
يقصل عصيان كونه ايقعدى الساخرة، الموتياا أا الساخر افدب ااتقعمال الطرقات اإغلق اللكقراني
المدني- -العصيان ،اهو تياتية)1( أهدف لقحايق أداة بوصفه بل أخلقية، أتس إلى التقناد أا بالضمير
الجقماعية االمؤتسات الدتقور تنظم القي العدالة مبادئ ابالذات تياتية مبادئ على يعقمد تياتي اعل
اتفاقها من الرغم على دينية عاائد إلى أا الشخصية بافخلق تقعلق مبادئ إلى المرء يلجأ ال ، عموما�ا
مبتذلة، عبارة أصبح أخلقية قناعات على يرتكز المدني العصيان بأن االاول لمطالبه)2(، ادعمها
عن بعيدا�ا يقم اردي قرار عن عبارة خاص بشال االاانون عام بشال السياتي النظام راض أا االخضوع
بالضمير القمسك عن يقخلون ل الجماعي للعمل التقراتيجي الشال لهذا المناصرين أن غير الضمير،
مخلصين أاراد قبل من باللعنف القايد خلل من المدني العصيان ،ايقم افتباب)3( لقسويغ افخلقي
يمان المدني العصيان حركات كل، يان لم إن معظم، بأن يوحي افمر اهذا العاوبة، لقحمل امسقعدين
اي تواء مقعمد بشال للاانون خرق هو المدني العصيان أن يدل الدقيق القاييم أن إل أخلقياا، تسويغها

المثالية)4(. االشراط افخلقية الماانة تحديد يقطلب ال الليبرالية، غير أم الليبرالية الدال

افشخاص، ضد اخاصة العنف اتقخدام تجنب ايحاال علني عمل المدني العصيان اإن لرالز ااااا
احقمال يزيد اقت اي المرء قضية عن الأخير القعبير فنه بل المبدأ حيث من الاوة اتقخدام اي ماقاا ليس
كأتلوب المدني العصيان مع مقواااة غير اهي االضرر للذى القعرض من العنف أعمال اي المشاركة
االعصيان الاوة، باتقخدام لحاا�ا القفكير يمان مرادها تحايق اي المناشدة أخفات إذا اأحياناا العموم، لقوجيه
للنظام مناهض عماا�ا أكثر بشال هو العساري االعمل المنظمة، العسارية المااامة عن جداا بعيد المدني

(1) Hourya Bentouhami, op. cit,

446 ص سابق، ،مرجع رولز جون )2(

(3) Juan Carlos Velasco, Revitalizing democracy through civil disobedience, journal of philosophy, Filosofia Unisinos,
Unisinos Journal of Philosophy 17(2):111-120, may/Aug. 2016 Unisinos – doi: 10.4013/fsu.2016.172.04, p. 117, at:
https://digital.csic.es/bitstream/10261/143409/1/Revitalizing%20democracy%20through%20civil%20disobedienc
e.pdf

(4) Kimberley Brownlee, op. cit, p.7

https://digital.csic.es/bitstream/10261/143409/1/Revitalizing%20democracy%20through%20civil%20disobedience.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/143409/1/Revitalizing%20democracy%20through%20civil%20disobedience.pdf
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العصيان أن حين اي أتاتها من العدالة عن السائدة الراية مهاجمة إلى يسعى اهو الموجود، السياتي
العقراف عدم عن يعبر العساري االعمل الارار، صناع لدى الاائمة العدالة مناشدة على يعمل المدني
عادلة غير افتاتية البنية أن يعقاد الاانوني، للنظام جوهرية مناهضة اهو له المناهض الدتقور بشرعية
،اهذه الثوري)1( أا الجذري للقغيير الطريق تمهيد المرء على يقوجب بحيث ثعلها م�ع عن كثيراا تبقعد أنها أا
افتلوب هذا أن ياول به اكأن ديموقراطية، بيئة اي المدني العصيان عن حديثة أثناء رالز قبل من الماارنة
معقناو فيه يرى الذي الوقت اي العنف بأتلوب ياون الحل حيث ديموقراطية غير بيئة اي يصلح ل

الاائم. النظام ماهية عن النظر بصرف للقغيير افمثل افتلوب أنه اللعنف

المدني)2(: للعصيان شراطاا رالز اضع

ااخقراقات1. المقسااية، الحرية مبدأ عن يعبر الذي الأال العدالة لمبدأ جدية انقهاكات اجود
الدااع افال المبدأ انقهاك ايعد المنصفة، الفرص تكااؤ مبدأ عن يعبر الذي الثاني للمبدأ ااضحة

المدني. للعصيان الأكثر
تقجااز2. القي الحالت بعض اهناك المظلوم، الطرف مطالب تلبية اي الاانونية الوتائل إخفاق

قادرة اغير ضعيفة معينة أقلية ديانة يحرم قانون تن على القشريعية الهيئة كإقدام الشرط، هذا
تياتية إجراءات إلى الطائفة تلك لجوء توقع يمان ل الحالة هذه افي نفسها، عن الدااع على

. كثيرا�ا معقدل�ا ياون ربما المدني العصيان إن بل عادية
افقليات.3. بين تعااني تياتي اتفاهم تحالف إقامة

أن المشراعة الجهود تظهر عندما اذلك أخيراا ملجأ ياون أن يجب المدني بالعصيان القيام أن أي
لضمان افخرى افقليات مع القنسيق يجب كما المعارضين، جهود مع مقفاعلة أا مبالية غير افغلبية
لذلك إضااة العنف، اتقخدام عدم يجب كما الهزيمة، احقمال من تالل القي الشاملة للمعارضة عام تنظيم
الواقع أن إل الأالى للوهلة الايود هذه معاولية من الرغم اعلى إيجابي، تغيير لحداث كبير احقمال اجود
ارصة أا اقت ايها يوجد ل مناتبات هناك اإن بالقنسيق يقعلق افيما تجاازها، إماانية إلى يشير العملي
اي راغبة غير أا قادرة تكون ل قد الأقليات تلك أن كما افخرى، الأقليات جماعات مع للقنسيق

448 ،ص سابق مرجع رولز، جون )1(

455 -435 ،ص نفسه المرجع )2(
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افمر يبدا ل ااعية قيادة ظل اي الكن ترتيبه، يصعب النوع هذا من تحالفاا أن ايبدا المشاركة)1(،
مسقحيلاا)2(.

الحق هذا مثل يوجد ل اإنه الليبرالية غير النظم اي المدني للعصيان أدبي حق هناك أن حين اي
الديموقراطية للنظرية اااااا مواطنيها)3(، لجميع العادلة السياتية المشاركة تضمن القي الليبرالية النظم اي
مخالفة اأي افغلبية رأي يمثل الذي للاانون الخضوع خلل من حمايقه يقم الجقماعي النظام اإن القاليدية
، الديماراطية)4( على تمرداا المدني العصيان يبدا قد الطار هذا اضمن الفوضى، إلى يؤدي قد الاانون لهذا
يسعى جماعي عمل اهو بالاانون، تلقزم القي الشرعية للمعارضة خلااا الاانون خرق أتاس على يسقند الذي
الدقيق القحليل الكن معينة)5( مؤتسات أا معينة تياتات أا معينة قوانين تغيير اي تكمن تياتية فهداف
نظام تياق اي المدني للعصيان تحليله اي ركز الذي راالز جون لقحليل اواااا ذلك، عاس يظهر
الشراكة شراط أن ابيان افغلبية، لدى العدالة حس مخاطبة إلى يهدف المدني العصيان اإن ديموقراطي،
راالز، ايرى للظلم، الذعان يمان ل اأنه القفكير بإعادة الاخرين يناشد بالتالي اهو انقهاكها، تم قد الحرة
من الرغم على دتقوري لنظام التقارارية الوتائل إحدى يعقبر المدني العصيان ،أن الديماراطي المجقمع اي
مااامة خلل امن اتاويقها، عادلة مؤتسات على الحفاظ اي ايساعد بالقعريف قانونية غير اتيلة أنه
، حداثه)6( حالة اي ايصححه العدالة عن البقعاد منع اي يخدم اهو للاانون، الإخلص حداد ضمن الظلم
يعبر بالثاة جديراا مؤشراا يعقبر المدني العصيان اإن )- 1929( Jürgen Habermasهابرماس يرى اكما

الديماراطي)7(. الاانون حام لشرعية افخير الحصن اهو الديموقراطية السياتية الثاااة نضج عن

ضعيفة تباى العادلة السياتية المشاركة اي الحق لديها كان مهما افقليات اإن أخرى ناحية امن
أا ماملاا عملا المدني العصيان يعقبر الحالة هذه ،ااي السياتية)8( المناارات اي افغلبية من قدرة اأقل

(1) Kimberley Brownlee, op. cit, p. 13

455 ص سابق، ،مرجع رولز جون )2(

(3) Kimberley Brownlee, op. cit, p. 18

سابق مرجع مول�لر، مًري جًن )4(

(5) Juan Carlos Velasco, op. cit, p. 114

466 ص سابق، ،مرجع رولز جون )6(

(7) Juan Carlos Velasco, op. cit, p. 114

(8) Kimberley Brownlee, op. cit, p.18
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تنبذ أن منها مطلوب ليس افقليات اهذه للقليات؛ السياتية المشاركة خلل من للديماراطية ضرارياا
امن المجقمع، اي القشريعية العملية على تسيطر ما عادة افغلبية فإن نفسه الوقت ااي قناعاتها،
العصيان دار يأتي اهنا عالني، رأي باتجاه يداع الراء اي تناقض أا اخقلف هناك ياون أن الضراري
ال الإعلم اتائل على تسيطر ما عادة اافغلبية للنااش، افقلية قضية يطرح أن يسقطيع الذي المدني
المدني االعصيان السياتية، افعمال جداال اي اإدراجها الساان لبقية قضيقهم إيصال افقليات تسقطيع

مسقهداة)1(. قضايا حول النااش إثارة اي يساهم بحيث المجقمع اي صدمة يعمل أن يمان بأتلوبه

يصنعون الذين بين المسااة لقاليص المقكررة المحاالت الديماراطية عن الناتجة الثار امن
غير الانوات تكون اعندما أخرى، جهة من الارارات بقلك يقأثران الذين ابين جهة من السياتية الارارات
اللجوء احقمال من يزيد ذلك اإن المواطنين أمام العملية الناحية من مغلاة االمشاركة للقداال الرتمية
قوانين إلى العامة الرغبات تحويل على قادر السياتي القنظيم أشاال من شال االديماراطية المدني، للعصيان
الأتاليب خلل من السلطة زمام يقالدان الذين افاراد ذلك اي بما جميعاا المجقمع فاراد ملزمة اتعليمات
الذي الشعب تيادة مبدأ ايعقبر االارارات، الاوانين صنع اي القعايد عملية صفة تكقسب القي القشريعية
أتاس على تاوم فالديماراطية الاوانين، تن كيفية لقفسير كافص غير القشريع مصدر الشعب بأن يعني
الشعب، إرادة عن يعبر أن المفقرض من االبرلمان السياتة، لدارة قنوات مجرد المؤتسات أن مفادها ارضية
مثل مقعددة جمعيات بها تاوم عمليات خلل من تشايلها يقم العملي الواقع اي الرادة تلك أن غير
دينامية تكمن اهنا الحاومية، غير االقبرعات االمنظمات الفكرية االمنقديات االكنائس القجارية التحادات
المواطنين من صغيرة مجموعات فإن العصور مر اعلى امقطلباته، العام الرأي تشايل يقم حيث العمل؛
تلوك عن ناتج العالية اي مهم تغير هناك اكان العامة، الرادة عن القعبير اي حاتما�ا دارا�ا لعبت
المجقمع اي المهمشة افقليات تأثير يأتي الزااية هذه امن المجقمع، اي القأثير على االعازمة الناقدة افقليات

المؤتسي)2(. المسقوى اعلى كامل�ا

العمليات اي نشطاا مشاركاا بل الحاومية االارارات للاوانين تلبي مقلق�ص مجرد ليس المواطن
خلل امن الحاومية، القدابير أا الاوانين بعض معارضة اي القحديد اجه اعلى الارار، اصنع القشريعية
للعصيان يلجؤان الذين اهؤلء للمجقمع، العامة الحياة اي بنشاط المواطنون يشارك المدني العصيان أعمال
مثل للديماراطية معياري إطار اي تعمل القي العالمية بالمبادئ عادة يسقشهدان الديماراطية الدال اي المدني

(1) Juan Carlos Velasco, op. cit, p. 119

(2) Juan Carlos Velasco, op. cit, p. 112



90_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

الأتباب تقشابك ابذلك السلم، عن االبحث االقضامن االمساااة االحرية االعدالة الأاراد كرامة احقرام
بسبب المقاحة الاانونية للجراءات النسبية الجداى عدم اي ماقنعون ذلك الى إضااة اهم االاانونية، افخلقية
القاليدية، الطرق عن تخقلف للمشاركة أخرى طرق عن يبحثون بذلك اهم أهدااهم، على الحصول اي البطء
أن غير المدني، العصيان يحقرم مناتبا�ا مناخاا تقيح القي ذاتها بحد الديماراطية ضد ليسوا اهم ذلك امع
اهم ايمان الاائم الديماراطي السياتي بالنظام الكاملة الثاة عدم على كافص دليل ذاته بحد افخير هذا اجود

القاليدية)1(. القمثيلية للجراءات كلياا أا جزئيا�ا نادا�ا كونه ممارتاتها

لوثر لمارتن اتضح اعندما الاانون، باحقرام المدني العصيان على الاائمون يقشبث افحوال كل ااي
السمراء البشرة أصحاب الساان تحرير اي الإتهام عن عاجزة الشوارع اي البسيطة المظاهرات أن كينج
كينج ااعقاد الرضوخ، على الحاومة اإرغام المؤتسات شل هداها مدني عصيان حملت لقنظيم يخطط أخذ
كامل برضى السجن اي يعزجل بأن يابل احين لضميره، ااااا عادل غير يراه قانونا�ا الفردع ينقهك حين أنه

للاانون)2(. الحقرام عميق عن الواقع اي يعبر بذلك اهو

خرق خلل من اذلك الكلتياي المدني بالعصيان تسميقه يمان ما تطوير على غاندي عمل
"الاانون باوله: ذلك توضيح على كينج لوثر مارتن اعمل اللعنف، أتاليب على معقمداا العادلة غير الاوانين
قانون اأي عادل اهو للفرد الذاتية الهوية من يراع قانون اأي افخلقي... الاانون مع يقسق ل العادل غير
العنصري القمييز لأن عادلة؛ غير العنصري القمييز قوانين اكل عادل، غير اهو الذاتية الهوية من يعدنى
غير أا دتقوري غير الاانون بأن الاول عن يخقلف عادل غير الاانون بأن االاول االشخصية،" الراح يدمر
قد القي الدتقورية غير الاوانين خرق عن الجوهري تببه اي يخقلف المدني العصيان فإن ابالقالي شرعي،
ما يملي الذي هو الاانون "ليس مولر ماري لجان ،اااااا بقفسيره)3( المحامة قبول أمل على البعض يدعيها
نخقار أن اعلينا االعدالة الاانون بين الصراع ياون احين قانوني، هو ما تفرض القي هي العدالة بل عادل هو
مشراع" هو ما بل شرعي هو ما ليس تلوكه اي النسان يلهم أن يجب ما لأن الشرعية، نعصي اأن العدالة

(1) Ibid. p. 118

Velasco,سابق مرجع مول�لر، مًري جًن )2(

(3) Harry Murray, op. cit, p.163
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ترتكبها القي العنف أعمال أا العادلة غير الاوانين على رداا تكون المدني العصيان حالت ،امعظم )1(

العنف)2(. ارتكاب عن الحاومة ردع هداها ياون المدني العصيان من حالت هناك ذلك امع الحاومة،

اتقخدامه تم الذي الضميري" "التقنكاف مصطلح المدني بالعصيان اللصياة المصطلحات امن
الحركة لوصف الأالى العالمية الحرب خلل ثم عشر القاتع الارن من الأخير العاد اي ااتع بشال
السلمية بمبدأ أحياناا مرتبطاا زال ما المصطلح أن كما الجبارية، العسارية للخدمة المااامة السلمية
لقعليمات النصياع بماقضاها يراض مبادئ يعقنق ارد كل على أكثر ينطبق المصطلح أن إل Pacifism،
العسارية الخدمة راض غير أخرى حالت ليشمل المفهوم اتسع الراهن الوقت ااي لاناعاته، اتقناداا قانون أا
بحرمة اعقااده بسبب الضميري للتقنكار أحياناا الفرد ،ايلجأ الاضايا من اغيرها المدنية االخدمة القعليم مثل
الرااضين المسالمين مع الحال هو كما خاطئ أا تيئ إما الاانون معقبراا أخلقية مبادئ إلى اتقناداا الاانون
يعقبران الذين افرثوذكس المسيحيين مثل أخرى أمثلة ليشمل اتوتع الجباري، القجنيد يخص فيما للعنف

ققل)3(. جريمة بمثابة الرحيم الاقل

فالمرء افغلبية، لدى العدالة إحساس يناشد الذي الخطاب من شالا ليس الضميري التقنكاف
يسقند أن بالضرارة اليس ضميرية، داااع على بناء قانوني بعرف القايد أا أمر طاعة يراض ببساطة
خلف على أخرى مبادئ إلى يسقند قد بل مماناا، ذلك كان اإن تياتية، مبادئ إلى الضميري التقنكاف

الضميري)5(: االتقنكاف المدني العصيان بين االفرق الدتقوري)4( النظام مع

أن1. بالضرارة ليس الضميري التقنكاف بينما مقعمد بشال الاانون لخرق يلجأ المدني العصيان
الاانونية النظم بعض أن كما ماصودة، غير بطريقة يخرقه أن الممان من كان اإن الاانون يخرق
العسارية الخدمة اي الحال هو كما مبادئهم مع تصطدم ل بحيث تسهيلت افاراد لبعض تقيح

الأاراد. لبعض الدين مبادئ مع تقعارض القي اللزامية

35 ،ص سابق مرجع عًدل، ووائل مرسي، وهشًم الحكيم، عبد عًدل أحمد )1(

(2) Harry Murray, op. cit, p.165

(3) Kimberley Brownlee, op. cit, p.9, 10

450 ص سابق، ،مرجع رولز جون )4(

(5) Kimberley Brownlee, op. cit, p.12 -13
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التقنكاف2. فإن مباشرة غير أا مباشرة بطرياة يقم أن يمان المدني العصيان أن حين اي
كل أا جزء لقنفيذ مباشر راض يعني بالضرارة اهو ااط، مباشرة بطرياة إل ياون ل الضميري

افاامر.
إليه3. يسقند الذي افتاس فإن اجماعيا�ا ارديا�ا إما يقم أن يمان المدني العصيان أن حين اي

اي الدين أا افتري اللقزام إلى ايسقند جماعيا�ا ياون قد الفرد، هو الضميري التقنكاف
نفسه. الفرد على يعقمد اردي عمل النهاية اي أنه غير المجقمع،

الاائمين4. أن إل الضميري، االتقنكاف المدني العصيان من لكل محورية اكرة "الضمير" يعقبر
تعاس القي الاضايا ،تلك باضاياهم المهقمين إلى الفكرة نال إلى يهداون المدني العصيان على
اأن بأنفسهم ينأاا أن الخرين ايدعون الاائمة، السياتة أا الاانون اي الظلم بشأن تصوراتهم
حالة اي ذلك، من النقيض اعلى االسياتات، الاوانين تلك يدينون بأنهم الغير أمام كذلك يظهراا
يعقبرانه الذي الاانون عن بأنفسهم ينأان العمل لهذا الممارتين فإن الضميري التقنكاف
بدان العمل اي حصراا يرغبون بل الخطأ، هذا معالجة إلى يتعون ل الذي الوقت اي خاطئا�ا

المجقمع. قوانين بعض من احمايقهم حصانقهم على للقأكيد أا باناعاتهم، يقعلق فيما تدخل

أتاس على للمعارض العمياة الدانة احقرام يجب بأنه )-1939( Joseph Raz راز ايرى
مع تقفق ل أعمال ارتكاب على ي�عكرهه االذي الاانون عليه يفرضه الذي الثايل الضغط اتفهم ضميري
حقى باتقخفاف إليه ينظر أل يجب افخرى الشعوب ققل فإن المثال، تبيل على الحرب حالة افي ضميره،
بالغة أهمية له الضطهاد اي المشاركة أا للاقل التقعداد فإن القسويغ كان امهما المسوغة، الحالت اي
اللقزام على افتبقية له الأاعال هذه من الضميري التقنكاف فإن ابالقالي ينفذها الذي للفرد بالنسبة

ايها)1(. بالمشاركة الاانوني

كذلك، ليس الضميري التقنكاف أن حين اي اتياتي، اتقراتيجي عمل هو المدني العصيان

جزئيا�ا ااتقراتيجية، تياتية داااعه أن إل عميقة أخلقية قناعات إلى يسقند ما كثيراا المدني االعصيان
بأتره، للمجقمع اتقراتيجية قرارات اتخاذ اي الديماراطية القشريعية السلطة حق تقحدى اهي الأقل، على
فإن ذلك من النقيض اعلى النسانية، المبادئ نطاق خارج ياع عليه الاائمين تلوك فإن ثم امن
عن نيابة الارارات اتخاذ اي الاانون، خلل من الدالة، حق اي الطعن إلى يسعى ل الضميري المسقنكف
Hannah أرندت لحنا ،اااااا اتقراتيجية)2( فتباب الاانون عصيان إلى يسعى ل اهو بأتره المجقمع

(1) Kimberley Brownlee, op. cit, p.18

(2) Ibid, p.19
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بينما Good Human جيد إنسان خلل من يقم الضميري التقنكاف فإن )1975-1906( Arendt
.)1(Good Citizen جيد مواطن خلل من يقم المدني العصيان

اتحدي الشعبي الوعي مسقوى اراع اللأخلقية، الاوانين مواجهة إلى المدني العصيان ايهدف
عبر اتباعها يمان القي التقراتيجيات غاندي اأاضح اللإنسانية، الظراف لفرض تسعى القي السلطات
مع االقعاان الحذر االقأني العام االقعليم الذات على العقماد على الضوء اتلط الساتياغراها، حملت
مع القفااض اللعنف: لحركات اللزمة الخطوات حدد كما افتاتية، المبادئ عن القنازل اراض الخصم
قبل للحاومة موجه إنذار اإصدار أاتع، جمهور لشراك االقظاهر المباشر، للعمل االتقعداد السلطات،
المدني االعصيان القعاان، عدم خلل من الحاومة عمل إعاقة الققصادية، االضرابات المااطعة اي الشراع

بديلة)2(. اتياتية اجقماعية مؤتسات اخلق الجماعي،

اغالباا أيضاا، االعنف بل االلتعاان المدني العصيان بين الفصل السهل من ليس العملي الواقع ااي
النظامية العسارية الوحدات داخل السيطرة الممان من كان اإذا السياتي، الحراك أثناء بعضها مع تقظاار ما
تيرد كما غاندي قادها القي الحركات ايها بما منظمة كانت مهما الشعبية الحركات اي اارد غير افمر اإن

تالية. صفحات اي

(1) Juan Carlos Velasco, op. cit, p. 113

(2) Sean Chabot, and Majid Sharifi, The Violence of Nonviolence: Problematizing Nonviolent Resistance in Iran and
Egypt, Societies Without Borders 8:2 (2013) 205-232, p. 214, at:
https://societieswithoutborders.files.wordpress.com/2013/09/chabotsharififinal2013-9-17.pdf

https://societieswithoutborders.files.wordpress.com/2013/09/chabotsharififinal2013-9-17.pdf
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الثاني الفصل
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غاندي لدى اللعنف فلسفة
السياسية ومحطاته غاندي حياة

حركة خلل للهند الراحي االزعيم البارز السياتي )1948 – 1869( غاندي كرمشاند موهانداس
السياتي، العمل اي طويل باع لها محااظة عائلة من الهندية غوجارات بولية بوربندر اي الد التقالل،
اعند لندن، اي الاانون درس الوقت، ذلك اي الهند اي العادة هي كما عمره من عشر الثالثة عمر اي تزاج
من عام لمدة للعمل عرضاا تلاى 1893 عام ااي كمحامص، مهنقه اي ينجح لم 1890 عام الهند إلى عودته
إلى عودته اقت 1914 عام أااخر إلى اتقمرت الرحلة تلك أن غير أاريقيا، جنوب اي تعمل هندية شركة

الهند.

ااد بدراتقي، يقعلق فيما بالذكر جدير أمر هناك يان "لم مذكراته: اي غاندي ذكر شخصيقه احول
كقبي توى رايق لي يان الم الرااة، أتحاشى اكنت الخجل شديد كنت لاد المسقوى، مقوتط طالباا كنت
المنزل إلى راكضا�ا أعود اأن الدراتي، اليوم بداية جرس قرع مع المدرتة اي أكون أن ااعقدت ادراتي،
الم اافااعي، اافشباح اللصوص من الخوف يغشاني كان ااد جباناا، كنت ذلك، على علاة ... انقهائه اور
اكرة أن إل مسقساغ، أمر افكاديمي المسقوى كان اإذا الظلم")1(. خشية الليل اي الخراج على أجرا أكن
صباه افي ..." باوله: ذلك حول العااد علق اقد مسقساغ، غير أمر غاندي ااكر حياة يعرف لمن الجبن
الشبان ابين بينهم الماارنة عاداا كلما بالناص ايحسون بالجبن أنفسهم يقهمون جميعاا الهند صبيان كان
هذه من مخقلفة مواقع اي نرد كما الهنود نفوس اي الثاة لغرس الكبير الجهد غاندي بذل ،اقد النجليز...")2(

الدراتة.

اي االركوب افارابية الفنادق اي النزال على اجقرأ فنه اأعهين غاندي ض�عرب الجنوبية أاريقيا اي
قد البيض فن بلده؛ اي قضاها زيارة من العودة بعد حياا يعحرق أن اكاد افارابيين، مع الحديدية الساك
القي الاوانين عرف اهناك الملونين، بالعمال الجنوبية أاريايا لغراق الزيارة تلك اي السبيل مهّ�د أنه حسبوا
ال الملونة، بالشعوب يسمونها القي الشعوب من اافاريايين افتيويين على ارضا�ا الحيف تفرض كانت
البائسين، أالئك مع االضنك الفاقة عيشة ليعيش كلها أعماله ألغى ،اهناك االصناع الزراع طوائف تيما
ايعيشون يعمل كما ايها يعملون مزرعة لهم اأنشأ منه، يناذهم أن ايريد له يخضعون الذي الظلم يشاطرهم

والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسة )القًهرة: السيد إبراهيم محمد ترجمة الحقيقة، مع تجاربي قصة الذاتية: السيرة غًندي، كًرامشًند مهنداس )1(

50 ص33، ،)2017

ص22 والثقًفة،2013(، للتعليم هنداوي مؤسسة )القًهرة: غاندي المهاتما عظيم: روح العقًد، محمود عبًس )2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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، تولسقوى مزرعة اتماها السلبية، االمااامة بالصبر الظالمة الحاومة قوانين ليحطموا الكفاف؛ عيشة ايها
السلح عالم فنه امادة؛ عمل كله ميدان إلى افالى السياتية معركقه اي الراحاني النظري الفقى انزل
اقد العمليين، من أنجح عملياا هذا ميدانه اي كان قد — االنقائج الوتائل إلى النظر عند — الكنه االمال،
بغاندي مفقوناا كان الذي للعااد ااااا ،اذلك عهداه)1( فيما قط مثله يعهداا لم جديد بخصم العمليون منه بعلي

يبدا. ما على

اللعنف كرتول تمعقه اكانت 1914 عام أااخر اي الهند إلى مقوجهاا أاريقيا جنوب غاندي غادر
-1861( Rev. Joseph J Doke داك المسيحي المبشر نشر أن بعد العالم أرجاء اعمت تباته، قد
Henry Polak بولك هنري Indian Opinionالهندي الرأي صحيفة اي المحرر االصحفي )1913

العالمي)2(. المسقوى اعلى ااتع نطاق على توزيعها تم القي لغاندي الذاتية السيرة )1959-1882(

اكري نظام بناء يحاال لم ذلك ،امع تميااا)3( مجلدا�ا 90 ياارب بما الفكرية غاندي أعمال تادر
المجلت اي أجزاء شال على ياقب كان بل مقماتكة نظرية فيه يشرح مقكامل كقاب اضع أا مقكامل
غاندي ،اكان مسيرته)4( عبر الفكرية القناقضات بعض اي الوقوع إلى الشارة اي يقردد يان الم االصحف،
اي تعارض أي حداث حال اي دعا لذلك ؛ جديدا�ا شيئا�ا يقعلم عندما رأيه لقغيير دائماا اتقعداد على
اكرية نظرية بناء اي الرغبة يوما�ا تخامره الم محلل�ا ايلسوااا غاندي يان "الم بافحدث)5( افخذ افاكار
اصلة")6(. تأمل ارجل دائب عمل رجل افال الماام اي اهو اكر... رجل بأنه اصفه يمان ل مقكاملة،
الصراع، أتاليب اي قوي تأثير له اكان العالم، حول الجقماعية للعدالة المناصرين غاندي حملت ألهمت
لم الكنه زاخرة مؤلفات له أن صحيح الواقع، أرض على مطباا�ا مثال�ا بوصفه الكن منظراا بوصفه ليس
امن أتاليبه، اشرح لقفسير الخرين أعقاق على المهمة بقلك ألاى الذي الأمر القنظير على مركزاا يان

،ص26 سابق ،مرجع العقًد محمود عبًس )1(

(2) Goolam Vahed, “Empire’s soldier: Gandhi and Britain’s wars, 1899-1918” Journal of Contemporary
History · January 2014, p. 5

(3) Joseph S. Friedman (2008) "Mahatma Gandhi's Vision for the Future of India: The Role of Enlightened Anarchy,"
Penn History Review: Vol. 16: Iss. 1, Article 5., p. 55

(4) Prabodh Kumar Rath, Gandhian Sarvodaya, Orissa Review, October- 2010, p. 37, at
https://www.scribd.com/document/456686767/36-39-pdf

(5) Jørgen Johansen, op. cit, P.147

ص438 ،)1992 البوليسية، المكتبة )بيروت: )1( النوابغ سلسلة غاندي، المهاتما القديس: السياسي مصلح، )6(أديب

https://www.scribd.com/document/456686767/36-39-pdf
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لدراتة الهند إلى المقحدة الوليات من تاار الذي )1974-1885( Richard Gregg جريج ريقشارد هؤلء
The Power of اللعنف قوة بعنوان مؤثرا�ا كقاباا األلف كثب عن غاندي اأتاليب الهند ثاااة

أاكار اعالية لشرح السياولوجية النظرية اتقعمل 1934 عام الأالى طبعقه صدرت Nonviolence
غاندي)1(.

كان اإن الجديد، بافمر اليست ذاتها بحد النظرية أما السلمية، مااامقه نجاح هو غاندي يميز اما
الفلسفات مع تشابه أمر اهو العنف، توغ الظراف بعض اي أنه إل العنف اتقخدام على قيودا�ا اضع
الفيزياء عالم أينشقاين داع الذي افمر المشاات غاندي تحمل أاكاره تبيل ااي افخرى)2(، افخلقية
اربما ادم")3( لحم من ماونة كهذه شخصية أن الأنفس بشق تقصدق الاادمة الأجيال "إن للاول: المعراف
هو كما عليها، الضوء تسليط إلى أدى قد عملي، بشال ممارتقها افقل، على أا ، عمليا�ا القجربة نجاح كان
من الرغم على الماركسية النظرية على الضوء تسليط زيادة إلى أدت القي البلشفية الثورة نجاح مع الحال

افتاس. اي اتماتاها قوتها

تيرته اي اكقب ، تياتيا�ا الشعب لقيادة تؤهله القي افخلقية الصفات لديه أن يعقاد غاندي يان لم
"الثناء بأن ياول: اكقب حوله تحوم القي الشائعات لقبديد اذلك تياتية طموحات لديه ليس بأنه الذاتية
لقرشيح يلجأ يان لم العالمية اشهرته الهائلة شعبيقه من الرغم اعلى بعمق"، يؤلمني المهاتما لاب اأن يلسعني
ماانقه اإن ذلك ،امع السلطة)4( عن يبحثون الذين نوايا بشأن أيضاا قلاا�ا اكان تياتية، لمناصب نفسه
كان المؤتمر حزب فإن االهند الكولونية بريطانيا من كل اي الناس لأغلب ابالنسبة المناصب، تجاازت
بسبب 1919 عام بعد الهند اي الأحداث على تأثيره تادير اي المغالة الصعب من كان اقد غاندي، يعني
شخصية أصبح ااد االمعارضين، المؤيدين خلل من عليه بغت صع التي الجارف العاطفي الإعجاب حالة
المبريالية ضد الكفاح اي شاركوا الذين الاوميين اكذلك اخيالهم الفلحين جميع عاول على يهيمن دالية
كان أنه إل الحجم صغير كان حين ،افي شخصيقه)5( على للغاية ااضحاا الكاريزمي الطابع كان ااد الغربية،

(1) Brian Martin, op. cit,

(2) Jacob N. Bauer, op. cit, P.56

(3) Kimberley Brownlee, op. cit, p.1

(4) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 60

للترجمة، القومي المركز )القًهرة: الثًني المجلد إبراهيم، الرازق عبد ا عبد ترجمة وغروبها، البريطانية المبراطورية شروق جيمس، لورانس )5(
ص106 ،)2016
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،اكان نفسه)1( الراج حقى تفوق بطريقة السياتي النفوذ اممارتة الجماهير من كبير عدد جذب على قادراا
اي النخبة باقي تسقطع لم حيث من االنخبة الجماهير قيادة اتقطاع جاذبيقه، صميم اي غاندي غموض
الذين الوتطى االطباات الهندية البرجوازية مصالح مع توااات حركته اكانت ذلك، اعل الهندي المجقمع
الجقماعي االإصلح الذات على االعقماد التقعمار معارضة اي المقمثلة غاندي رتالة إلى انجذبوا

ثوري)2(. غير يظل اأن اللعنف حداد اي راتخاا السياتي النشاط ياون أن ذلك اكفل الطباي، االقعاان

الاليل لديه كان أنه غير أتلاه، عادات تبع حيث بالمولد انباتياا هنداتياا كان غاندي أن صحيح
إلى النضمام لندن اي إقامقه اخلل 1890 عام راض أنه لدرجة للهنداتية افتاتية بالمبادئ الإدراك من
بشال تشايله تم قد االنباتي الديني ااعيه غاندي القزام اكان الدينية معراقه تدني بسبب الثيصوفية الجمعية
مخقلف على الفقرة تلك خلل ،ااطلع أاريقيا)3( جنوب اي اترتخ بريطانيا اي الطويلة إقامقه خلل حاتم

االفلسفية. الدينية افاكار

John Ruskin راتان جون النجليزي الجقماعي المفكر غاندي بهم تأثر الذين الفلتفة من
راقت أاكار على اشقمل "الذي Unto This Last افخير هذا "حقى كقابه اخاصةا )1900-1819(
للجميع صالح هو ما أن افاكار تلك اأهم عليها، الطلع بعد للحياة نظرته تغيير على عزم بحيث لغاندي
القي العمل حياة اأن الحديث، الرأتمالي الفكر اي الفردانية مبدأ عاس اهو للفرد، صالح بالضرارة اهو
الحلق عمل قيمة نفس له المحامي عمل ،اأن العيش تسقحق القي الحياة هي االحرايان الفلحان يمارتها
Leo تولسقوي ليو الراتي بالراائي أيضاا غاندي تأثر ،كما عملهم من رزقهم كتب اي نفسها الحاوق الهم
The Kingdom of God Is داخلك" تكمن الرب "مملكة كقابه خلل من )1910-1828( Tolstoy
القي الفضائل أنها على غاندي إليها نظر االقي االلعنف، االحب الحقياة على فيه أكد الذي Within You
الذي المدني العصيان بفكرة غاندي تأثر ،كما )4( البشر تائر بين النية احسن الأرض على للسلم تعؤتس

(1) Ryan Brown, The British Empire In India, Ashbrook Statesmanship Thesis
Recipient of the 2010 Charles E. Parton Award, p. 86,at: https://ashbrook.org/wp-
content/uploads/2012/06/2010-Brown.pdf

(2) Talal Ahmed, Gandhi: the man behind the myths, international socialism, June 2009, at:
http://isj.org.uk/gandhi-the-man-behind-the-myths/

(3) Vinay Lal, Gandhi’s Religion: Politics, Faith, and Hermeneutics, Journal of Sociology and Social Anthropology,
4(1-2): 31-40 (2013), p. 33

(4) Thomas Joseph Parathara, "Gandhian Philosophy of Sarvodaya: A Critical Study", International Journal of
Science and Research, Volume 6, Issue 11, November 2017, 560 (IJSR), p. 561,
https://www.ijsr.net/search_index_results_paperid.php?id=ART20177576

https://ashbrook.org/wp-content/uploads/2012/06/2010-Brown.pdf
https://ashbrook.org/wp-content/uploads/2012/06/2010-Brown.pdf
http://isj.org.uk/gandhi-the-man-behind-the-myths/
https://www.tandfonline.com/toc/rssa20/current
https://www.ijsr.net/archive/v6i11/ART20177576.pdf
https://www.ijsr.net/search_index_results_paperid.php?id=ART20177576
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بالجيقا تأثر نفسه ثورا أن افمر اي المثير أن غير المدني"، "العصيان عنوان حمل ماال اي ثورا إليها دعا
االتلم المسيحية بافديان: غاندي تأثر ااد الفلتفة جانب اإلى المادتة. الهنداتية الكقب اافابنشادا1
بحيث كان دينص أي من الققباس اي غضاضة أي يرى غاندي يان لم إذ االجينية، االبوذية االهنداتية

أاكاره. مع يقوااق

وأهيمسا ساتياغراها غاندي: لفلسفة الساسية المبادئ

)اللعنف(، اأهيمسا )الحقياة(، الساتيا السنساريقية: اللغة من مصطلحات خمسة إنقاج غاندي أعاد
اتاباتيا الذاتي(، )الكقفاء Swadeshiاتواديشي للجميع(، )الرااهية Sarvodayaاالساراودايا
السياتي، الجقماعي- للعمل مناتبة جعلقها بطرياة إنقاجها غاندي أعاد اقد الذاتية،) )المعاناة Tapasya
مقعددة أا معادة مفاهيم اهي اللعنف، اممارتي المفكرين قبل من معناها اي القوتع لحاا�ا تم كما
تاتيا بأن يوحي السياق أن إل االغايات الوتائل بين يفصل لم غاندي أن من الرغم ،اعلى الطباات)2(
تواديشي اإن اتيلة بمثابة تاباتيا تعدد فيما نفسه، الوقت اي اغايات اتائل بمثابة تعدان اأهيمسا
باقي أما اأهيمسا، الساتياغراها من لكل مفصل شرح يأتي افيما غايات، بمثابة تعدان االساراودايا

. مخقلفة مواضع اي الدراتة ثنايا اي لها نقعرض اسوف المصطلحات

مقرابطان ،اهما غاندي)3( لفلسفة الفكري الأتاس شال مفهومان اأهيمسا) )الساتيا االلعنف الحقياة
نجد ذلك امع المصطلحين، هذين معراة بدان غاندي لدى اللعنف السفة اهم يمان ال جدلية، بطرياة
هو به قمت ما كل القلل، قدم قديمان االلعنف الحقياة للعالم، أقدمها جديدة تعاليم أملك "ل قال: قد غاندي
قبل المفكرين لدى كانت اللعنف اكرة أن ،إل عليه)4( العمل اتقطعت مسقوى أاتع على اخقبارهما محاالة
صورة غاندي لدى الفكرة هذه اتخذت حين اي افخلقي أدائها اتحسين النفس لقطهير اردية أداة غاندي

165 ،ص سابق ،مرجع كولر 1جون

(2) Saskia L. E. van Goelst Meijer, op. cit, p. 91

(3) Arpana Ramchiary, Gandhian Concept of Truth and Non-Violence, IOSR Journal of Humanities and Social
Science (IOSR-JHSS), Volume 18, Issue 4 (Nov. - Dec. 2013), PP 67-69, p. 67, AT: https://iosrjournals.org/iosr-
jhss/papers/Vol18-issue4/H01846769.pdf

،ص94 2013(، والتوزيع للنشر معًبر )دمشق: جًزي غيًث ترجمة النسان، غاندي ايسَوران، إكنًث )4(

https://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol18-issue4/H01846769.pdf
https://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol18-issue4/H01846769.pdf
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اي ،اهدانا الشعوب)1( تعانيه الذي االاهر الظلم ضد االجقماعي السياتي للنضال االسفة اكري منهج
غاندي. لراية ااااا ببعضهما اعلققهما اأهميسا الساتياغراها من كل مفهوم على الوقوف التية السطور

أا الجقماعية المعارضة أشاال جميع إلى للشارة الحالي الوقت اي الساتياغراها مصطلح يسقعمل
قوة أا الحقياة قوة يعنى الذي تاتياغراها مصطلح اتقعمال غاندي ل ااضل اللعنف)2( إلى المسقندة السياتية
اللغة إلى بجذاره المصطلح ،ايعود اليذاء)3( عدم يعني الذي أهيمسا القاليدي المصطلح عن االبقعاد الراح
الذي Passive Resistance السلبية" "المااامة مصطلح اتقخدام من بدل�ا اتقعماله تم حيث السنساريقية
بين غاندي ميلز ،اقد أاريقيا)4( جنوب اي العنصري للقميز امااامقه نضاله بداية اي غاندي اتقعمله
المااامة ااي يعقاد، كما العنف من اعالية أكثر هي بل تلبية حالة ليست االساتياغراها المصطلحين،
العنف فإن الساتياغراها اي بينما العنف اتقخدام كليا�ا تمانع ل اهي Force قوة عنصر هناك السلبية
ااي اتم، بدان الد الساتياغراها مبدأ أن مذكراته اي غاندي ،اذكر الظراف)5( أحلك اي حقى كلياا محظور
هذا أن غير السلبية، المااامة أي Passive Resistanceالنجليزية العبارة يسقخدم كان الكوجارتية اللغة
بالكراهية يقصف مبدأ اهو الضعفاء تلح أنه على اجقماعاتهم أحد اي افارابيين لدى تفسيره تم المصطلح
جنوب ،اي الكوجارتية)6( باللغة تاتياغراها الجديد المصطلح سك اقم عنف، صورة اي يظهر أن ايمان

السلبية)7(. المااامة بمفهوم الرتباط من ليحررها ،1908 عام أاريقيا

ايحقمل زلقاا مفهوماا افاجه، مقعدد مفهوماا باي غاندي لدى الحقياة مفهوم اإن ذلك من الرغم اعلى
فيما الكن افيديولوجية، من نوع أي أا دينية أا أخلقية أا معرفية مواجهة اي ببساطة لسنا انحن الجدل،
ابحث خبرة عن ناتجة المفهوم هذا اي غاندي مساهمة اكانت Attitude، تلوك موقف أمام بالحقياة يقعلق
االخطأ، الياين عدم على للقغلب القحايق يقطلب لغاندي ااااا الحقياة عن االبحث التجاه، هذا اي انزعة
مثل افخرى اللعنف مبادئ مع ائام اي تكون أن المهم من الذلك المطلاة؛ الحقياة بامقلك الدعاء اعدم

كًنون ينًير/ الستراتيجية والبحوث للدراسات الرافدين مركز ا، ثوريً ا منهًجً العنف ضد اللعنف غًندي: منظور في السلمية وطفة، أسعد علي )1(

،ص9 2013 الثًني

(2) Véronique Dudouet, op. cit, p.6

(3) Harry Murray, op. cit, p.154

(4) Jacob N. Bauer, op. cit, P.13

(5) Arpana Ramchiary, op. cit, p.68

،ص429 سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )6(

،ص99 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )7(



101_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

تياق ااي معين منطق ضمن موجودة حاائانا أن معراة أي الخطأ، اي الوقوع اإماانية اللعصمة إدراك
أاعالنا تعديل خللها من يمان بطرياة القصرف ابالقالي للقغيير، قابلة الحقياة هذه اإن معين، اكري

اتصحيحها)1(.

من النابعة الاوة أنها على غاندي اترجمها بالحقياة" "القمسك تعني Satyagrahaالساتياغراها
موجود هو ما يعني يان لم غاندي أن إل الوجود، تعني القي تات كلمة من مشقاة تاتيا اكلمة الراح)2(،
الحقياة تشمل بل فحسب االمنطقية الواقعية الحقياة إلى تشير ل ،اهي أيضاا)3( حقياي هو ما بل احسب
الإنساني، السلوك عالم اي االورع المعراة، عالم اي الحامة على تنطوي اهي أيضاا، االراحية افخلقية
" لذلك)4(، االدعوة الذات اتحايق الحقياة عن للبحث نفسه غاندي اكرس الجقماعية، العلقات اي االعدالة
الأزمان كل اي صدقية ذا يباى بل البتة يقغير ل الذي الموجود" "ذاك حرفيا�ا تعني الحقياة أا االساتيا
أضاف غاندي الكن ا"، هي "الحقياة أن ،أي ل معادل�ا هذا كان لغاندي ابالنسبة الظراف، كل اتحت
أعظم ياول كما فالحقياة نسبية)5(، حايقة تاصي توى يسعنا ل انحن المطلاة الحقياة يعرف احده ا بأن
ليس الذلك كاملة، يمقلكها أحد ال الحقياة، من جزء لديه ارد كل الكن ا" هي "الحقياة أا الكون اي قوة
اتقخدام يمان ااط يقبناها، القي الحقياة تبني على الاخرين لجبار العنف اتقعمال اي مشراع حق لأحد
كان إذا الحقياة تلك باتم أحد أي إيذاء عدم إلى يؤدي الحقياة عن البحث أن يعني ،مما القناع)6( أتلوب
ذلك يدعي امن المطلاة، الحقياة يمقلك ل ،االنسان الشخصية)7( الأغراض من امجردا�ا طاهراا البحث هذا
باااة عنها للدااع تدعوه القي تلك للحقياة امقلكه بزعم تهميشه أا إقصائه أا الاخر للغاء مسقعداا تياون
تنقاص القي الخاصة حقياقه عن للدااع اتيلة العنف تياون ابالقالي العنف، اتقخدام ذلك اي بما الوتائل
يمثل أمر الحقياة بامقلك االزعم إخضاعه، ينبغي الذي الخصم أا العدا مصاف اي اتضعه الاخر من

(1) Mario López Martínez, op. cit, p.70

85 ص سابق، مرجع حمد، محمد يًسين )2(

(3) Arpana Ramchiary, op. cit, p.67

(4) Sean Chabot, and Majid Sharifi, op. cit, p. 212 -213

،ص99 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )5(

(6) Harry Murray, op. cit, p.154

،ص99 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )7(
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إلى يؤدي بداره الذي القطرف إلى اسيداعه النسان على تيطر ما إذا اهذا للقعصب الفكرية الخلفية
العنف)1(.

الحقياة يشالن مقماهيان، ،اهما لا الحقياة اأن الحقياة، باتقثناء شيء يوجد ل أنه غاندي يرى
ل الكنه ا اجود ينكر الملحد الحقياة، ينكر افرض على إنسان يوجد ال المطلاة، الحقياة أا الأعلى
أنبلها أن غير كثيرة ا أتماء كانت ،اإذا الحقياة)2( مع مقحد ا فإن لذلك الحقياة، قوة ينكر أن يسقطيع
لحق اقت اي الكن الحقياة،" هو "ا بأن ياول أن البداية اي غاندي اعقاد ،الاد الحقياة)3( هو لغاندي ااااا
هي االحقياة الحقياة، هو ا المبدأين: بهذين غاندي تمسك ااتقمر ا")4(، هي "الحقياة أن إلى العبارة قلب
الحياة دراب إلى ا يعيد االثاني العالم، عن المقعالي المطلق إلى العالم عن الحقياة ينفي افال ا،

اليومية)5(.

اي تكمن القي الحقياة هي ما يعرف الجميع الكن القعريف، صعب الله مفهوم اإن لغاندي اااااا
كان فإذا المرء، إله هو اهذا معينة، لحظة اي الصواب أنه على المرء به يؤمن ما اهي إنسان، كل قلب
، المطاف)6( نهاية اي ا أي المطلاة، الحقياة إلى تيصل أنه المؤكد امن النسبية الحقياة هذه يعبد المرء
أالى كانت اعموماا الحقياة". هو "ا عبارة من بدلا ا" هي "الحقياة بعبارة لحااا تمسك السبب لهذا اربما
الحقياة تلك ينشد شاغله كان ااد الحقياة هو ا ان ابما لوجه، اجه ا راية إلى القوق غاندي قناعات
يناهض اكان االحدس، اليمان أنوار يلقمس كان بل احده العال على يقوكأ لم هذا بحثه ااي بها، االقشبث
قلوب اي إل عليه العثور يمان ل ا أن له تؤكد العمياة قناعاته اكانت العال، تأليه إلى النزعة بشدة

قادراا ياون أن شيء بال اإحاطقه شموله اي لوجه اجها�ا الحق راح راية اي يرغب من على الذلك الناس،
ا لراية تأهيلي شأنها من كان إذا جسيمة تضحية أي لي تبدا ،الن لنفسه" حبه مثل الخلئق حب على

سًبق مرجع شعبًن، الحسين عبد )1(

(2) Arpana Ramchiary, op. cit, p.67

443 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )3(

(4) Arpana Ramchiary, op. cit, p.67

83 ،ص سابق ،مرجع حمد محمد يًسين )5(

(6) Bhikhu Parekh, Gandhi: A Very Short Introduction, (UK: Oxford University Press, 1997), p. 94
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هذه يسقهدف هو إنما أخلقياا أم إنسانياا أم تياتيا�ا أم اجقماعيا�ا أكان تواء كله، نشاطي إن لوجه، اجها�ا
الغاية")1(.

الإدراك خارج اكونها طبيعقها بحام مطلقة اهي ااحد، ان اي انسبية مطلقة لغاندي ااااا االحقياة
الأاراد اهمها كما اهي اإيجادها، عنها البحث على الادرة اهبوا قد البشر أن من الرغم على اذلك البشري
أا الخاصة نسبيقه له الحالة هذه اي ارد كل فياون النسبية، بالحقياة غاندي قصده ما كان لخر اقت من
يمان ل افاجه مقعددة الحقياة أن غاندي يرى ابذلك للحقياة)2( الخاص اهمه خلل من الخاصة حقياقه
إلى يحقاجون اكلهم لعقااده ااااا كل منها، أجزاء يمقلك ارد اكل مقكامل بشال يفهمها أن ااحد لشخص
الحوار شأن من الكبار إلى دعاه ما اهذا افكبر الحقياة نحو السعي ثم امن الخران يملكها القي الأجزاء
حقياة ال العالم، هذا اي مؤكدة حاائق اجود نقوقع أن الخطأ من أنه غاندي ااعقاد الرأي)3(، اي امخالفيه
قضية لكل ايوجد حقياي، اغير زائل حولنا من يحدث ما اكل أمامنا نراه ما اكل الإله، اجود غير مؤكدة
نفسه الوقت اي صحيحة تكون ل قد لكنها افرجح، على ذاتها اي صحيحة جميعها الأقل على جوانب تبعة
المصلحة مع القماهي بسبب أخلقية ل تغداا قد بذاتها الحقياة أن غاندي ،اأدرك ذاتها)4( الظراف ااي
هذا ابدان الصفر" إلى نفسك "خفّدض باوله، الذات حول المقمركز الممنهج القخفيض إلى دعا الذا الذاتية
الأناني الهوى التقبداد، اإلى بل االغطرتة الغرار إلى تفضي أن للحقياة يمان الأناني للهوى القخفيض
الراح، باوة الاوة تلك غاندي دعا اقد يحررها، منه االقخلص للساتياغراها الهائلة الداخلية الاوة تحرير يعيق

الحراي)5(. بالمعنى الاوة بل مجاز أي غاندي يعني ال

اسرها ااد الحقياة" اي "الحزم أا بالحقياة" "القمسك حرفيا�ا تعني أشرنا كما تاتياغراها كانت اإذا
عرف أاريقيا جنوب اي للصراع تبنيه من ،اانطلقاا )6(Love-Force الحب" "قوة أنها على أيضاا غاندي
باتم الهندية الحركة تسمية اي اشرع االثبات، المحبة تتضمن القي الحقياة أنها على الساتياغراها غاندي

394 ،440- 438 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )1(

(2) M. P. Mathai, op. cit, P.78

79 ،ص سابق ،مرجع حمد محمد يًسين )3(

359 ،ص336، سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )4(

102 ،ص101- سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )5(

(6) Jacob N. Bauer, op. cit, P.13
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على أتاتاا الساتياغراها تسقند إذ اللعنف)1( أا االمحبة الحقياة من تولد القي "الاوة تعني القي تاتياغراها
هذا اي شيء كل اراء ااحدا�ا إلهاا هناك بأن الديني العقااد على تاوم دينية كممارتة تبدا اهي الحب،
للحقياة االخلص الأناني غير بالسعي الساتياغراها اتطالب منا، ااحد كل اي يسان الإله اهذا الوجود،
بطرياة يعقاد كان إذا إل الطريق هذا على السير من المرء يقمان الن الشخصي، للماسب اعقبار أي بدان
اي فالساتياغراها "اللحاة")2( الحياة فاي الحياة هذه اي يان لم إن الجيد، عمله ثمار على تيحصل أنه ما
لقالبات يخضع ل الذي الضمير ذلك الفردي، االضمير ا تأكيد على قائم اديني أخلقي خيار جوهرها
حب يمانه ل النسان اإن لغاندي ابالنسبة ا)3(، من جذاره يسقمد فنه فيه القأثير يسقطيع بل القاريخ
تسويق على عمل ،الذلك نفسه)4( الوقت اي النسان أخيه اياره عنه، الراايات أا هيئقه كانت أيا�ا الرب،

مسقعداا النسان ياون أن تتطلب فالحقياة االحب، الحقياة بين ما القزااج على المعقمدة الساتياغراها اكرة
ضبط إلى يحقاج كله اهذا عليه، االحاد الخصم كراهية عدم إلى تدعو الذي الوقت اي االعناء للقضحية
عليه أطلق ما بل الظالم إرباك ليس الساتياغراها من الهدف كان ابذلك الحقمال)5( اقوه االضمير النفس
خصوم أا أعداء هناك ليس أنه مفادها مسبقة ارضية على الساتياغراها تسقند حيث الالب"، "تغيير غاندي
أخطاءه يدرك ل االمذنب يمارتها، لمن العظيم بالصبر الساتياغراها اتطالب ااط، مذنبون هناك اإنما
يجب عدااا ليس غاندي يراه كما فالخصم السليم)6( احسه مشاعره لإثارة اققاا يسقغرق أن بد ل اافمر
إلى اللعنف يهدف اغفوته... غفلقه من اإيااظه صدمه يجب غاال�ا ضالاا رجل�ا بل عليه، النتصار

غالباا العنف أن ابما لديه،" افخلقية غير الخاطئة المفاهيم ااتقبعاد اإصلحها الخصم أخطاء عن الكشف
الكن له، مسوغاا المضاد العنف اي يجد الذي العنف اهو ااحقمالته، الخصم عنف على اعل رد ياون ما
على النقصار إلى اللعنف اكرة تهدف قوته، اتتبدد نفسه يعالن فإنه بالفراغ العنف هذا يصطدم عندما
على الخصم تحريض على يعمل أصيل منهج صورة يأخذ بذلك اهو الخصم قلب اي ينمو الذي الشر

،ص99 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )1(

(2) Arpana Ramchiary, op. cit, p.67

445 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )3(

،)2019 العراقية، المل جمعية )بغداد: جًسم حسين وعلء غريب، آل لزم سنًء ،ترجمة والثقافة التاريخ في السلم ،تأويلت ديتريخ وولفغًنغ )4(

324 ص

،ص7 سابق ،مرجع وطفة أسعد علي )5(

(6) Arpana Ramchiary, op. cit, p.68
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لو حقى بخصمه الوثوق يخشى ل لذا الخوف، يودع ،االساتياغراهي خصومه)1( امع ذاته مع االقأمل الحوار
الثاة لأن االعشرين؛ الحادية للمرة فيه للوثوق اتقعداد على الساتياغراهي فإن مرة عشرين الخصم خادعه
ترمي ل فالمناشدة الثم، لحراج نية أية إطلقاا يبيت ل الساتياغراهي عايدته، صلب هي البشرية بالطبيعة
هداية الساتياغراهي هدف قلبه، إلى تقوجه أن ايجب تقوجه اإنما مطلاا�ا افذية مرتكب لدى الخوف إثارة إلى
حقى قلب أي إذابة على قادر اعلال أتلوب بسالة اي المحقمل الحقياي افلم ،ايععد

إكراهه)2( اليس المعقدي
مصادقة "هداي غاندي: شعار تراع اهي الساتياغراها، مفقاح يامن اايها الألم قدرة هي تلك حجراا، كان لو
يحاال االحب االألم القضحية ابفعل للخطأ" مااامة اأشد حب أعظم بين القوايق ابوتعي أجمع، العالم
االقعاطف"، بالصبر خطئه من الخصم تحرير ينبغي لغاندي ااااا�ا الضمائر، إيااظ الساتياغراهي
ذاته)3(، بقصحيحه قلبه أا ايها جفوة ل بحجج عاله إما يخاطب ادائماا أبداا خصمه يؤذي ل الساتياغراهي
اللعنف بسياتة اهقمت القي )2006-1918( Joan V. Bondurantبوندرانت جوان للباحثة اااااا
نضال اتيلة اإنما خاصة شرعية لاضية للمااامة منهجاا تعد لم الساتياغراها فإن غاندي بأاكار اتأثرت
الظالم مواجهة من الهدف أن غاندي أكد الساتياغراها خلل امن جذري، تغيير أجل امن إيجابية فهداف
حقياي ذاتي حام تحايق يمان ل أنه غاندي امن الذلك الخصم، اعال قلب كسب بل بالمواجهة الفوز ليس
أنا أربح "حقى الاائلة: الفكرة من الخراج إلى تؤدي اللعنف السفة أن ،أي للفرد)4( إصلح هناك يان لم إذا
اهي المشالة")5( ضد كلنا نحن بل ضدي لست اأنت ضدك لست فأنا كلياا، أنت تخسر أن عليك اإن

الصفرية. اللعبة من خراج

العنف إل طريق يوجد ال أخلق أا ضمير بل اجبارة قاهرة قوة يمقلك الخصم كان إذا ذلك امع

تماماا الحالت بعض اي العنف يسوغ اللعنف أن ،أي العنف)6( اتقخدام إلى الحالة هذه اي دعا غاندي اإن
امع كان أياا بالعنف تعار ل المثال تبيل على االمسيحية البوذية االمبادئ االفلسفات، افديان باقي تفعل كما

،ص11 سابق ،مرجع وطفة أسعد علي )1(

،ص44 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )2(

446 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )3(

(4) Ramin Jahanbegloo, Gandhian Inversion of Modern Political Perception, Journal of Conflictology, Volume 2,
Issue 1 (2011) ISSN 2013-8857, p. 4

،ص25 2015(، والتوزيع للنشر معًبر )دمشق: حسون عزة ترجمة اللعنفي، للعمل عملية إرشادات اللعنف: دليل نًغلر، مًيكل )5(

،ص13 سابق ،مرجع وطفة أسعد علي )6(
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غاندي" دين "اللعنف كان اإذا السياتية، صراعاتهم اي النصوص تلك تطويع اتقطاعوا الساتة اإن ذلك
قادمة. صفحات اي تنرى كما للعنف تسويغه ذلك اي بما السياتي نضاله اي اتقعماله من المانع اما

أجل من الصحيحة الوتائل "اتقخدم ايها: ارد القي جيقا البهاغاااد من الساتياغراها غاندي اتقاى
أن فيجب موقف، اي جيدة طاقة اظفت "إذا اخر تعبير ااي ا"، يدي بين النقائج ااترك عادلة قضية
بل اعمل ثمرته، عن اتخلّ��ق لك المخصص بعملك "قم أيضاا: اارد ما")1(، ماان اي جيدة نقائج يقلوها
الكاتبة )2010 – 1928( مير ااطمة اإن ذلك ،امع مااائة")2( اي رغبة تأترك ال العمل، بنقائج تعلق
بفكرة تأثر غاندي أن تي بي البي قناة أعدته اثائاي برنامج اي أكدت العنصري الفصل ماااحة اي البارزة
من االثلثين السابعة تن اي كان عندما ابالقحديد الجنوبية، أاريقيا اي إقامقه أثناء التلم اي الجهاد
اكرة اهي معينة قضية عن الدااع أجل من للموت التقعداد هي بها تأثر القي الفكرة اإن لمير اااااا عمره،

بالجهاد)3(. تأثرت أتاتاا أنها تقجد الساتياغراها أتاس تقبعت اإذا الجهاد، مفهوم اي جوهرية

الحقياة عن "الدااع اإن )1960-1913( Albert Camusكامو البير الفرنسي للفيلسوف اااااا
انقهاكها ل شيء كل اقبل أالا احقرامها النبيلة القيم عن الدااع يفقرض إذ بإنكارها؛ البدء هو العنف بواتطة
الهدف مع بالنسجام انبيلة عادلة تكون أن ينبغي النضال اتيلة إن لحقرامها، مسقابلية ارصة تواير بزعم
أي الحقياي النقصار اي أتاتاا االغاية الوتيلة بين القماهي هذا مثل تياون احينذاك االنبيل، العادل
هذه اكل االظلم، االتقبداد العنف ضد قوة بأنها الساتياغراها غاندي ،ايصف النسان")4( إنسانية انقصار
االعنف بالشر الشر نااام بدأنا اإذا بالكامل، امفهومة شاملة هي القي الحقياة إهمال بسبب تنشأ الشرار

النار)5(. على الزيت يصب كمن اإننا بالغضب االغضب بالعنف

حرفيا�ا يعني تنساريقي مصطلح اهو "أهيمسا" هو غاندي لدى للساتياغراها الموازي المصطلح
أديان اي به معقرف شائع امبدأ الشرقية افديان معظم اي أخلقي مبدأ اها الاقل، اي رغبة أي اادان

117 ،ص سابق ،مرجع لعنفي مستقبل عن البحث نًغلر، مًيكل )1(

،ص73 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )2(

43-38 الدقيقة. جـ1، الثًئر، الزعيم سيرة وثًئقي/غًندي: عربي، BBC )3(

https://www.youtube.com/watch?v=FXbfl6GdeOQ&lc=Ugh_n7Otd1YoL3gCoAEC.7-H0Z7-
0uc_74xKv8rfpgw&ab_channel=ArabDocumentary

سابق ،مرجع شعبًن الحسين عبد )4(

(5) Arpana Ramchiary, op. cit, p.67

https://www.youtube.com/watch?v=FXbfl6GdeOQ&lc=Ugh_n7Otd1YoL3gCoAEC.7-H0Z7-0uc_74xKv8rfpgw&ab_channel=ArabDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=FXbfl6GdeOQ&lc=Ugh_n7Otd1YoL3gCoAEC.7-H0Z7-0uc_74xKv8rfpgw&ab_channel=ArabDocumentary
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،اهو االبوذية)1( االيانية الهنداتية افخلقيات أتاتها على تاوم القي المركزية الفكرة ايعد الهندي، المجقمع
ناحية امن بالطاوس، مرتبط كونه ضيقة مرجعقيه فإن ناحية امن شاين: ذات خاصية يعرض مصطلح
بين المزج على الاائم اللعنف مفهوم أخذ ااد بالقضحية، يقعلق تياق اي يبحث فنه تفصيل ايها أخرى
معنى أخذ ااد الزمن، عبر مخقلفة تياقات اي مخقلفة معاني الهندية الحضارة تياق اي اتاتياغراها أهيمسا
انقيجقه، العمل بين االفصل بالحيوانات، القضحية راض معنى أخذ كما Vegetarianism النباتيين مبدأ

غاندي)2(. عنه عبر كما تياتي انشاط

تاقل ل أا تؤذي ل أنها على أهيمسا اهم يقم إذ تلبي معنى على ينطوي بأنه المصطلح يوحي
حب أيضاا تشمل القي أهيمسا من جزء هي الأمور اهذه ذلك، غير إلى أشار غاندي أن غير اهاذا،
من نوع أنها على ذاتها بحد السلبية غاندي ،اعد الشر)3( على يادمون الذين مع حقى الخير اعمل الاخرين
الجهد بذل عدم حال ااي اللعنفية، بالوتائل منعه يجب المخلوقات يؤذي عمل كل اإن ،الذلك العنف
داع عن المقناع جعل بحيث المفهوم هذا توتيع اتم أهيمسا، لمبادئ انقهاكاا ذلك يععد افذى لداع اللزم
القجارية بافتواق االقلعب الامع لمنع المبذالة كالجهود اذلك العنف، أعمال من عملاا افذى
كالعنف مرئية غير أبعاداا الغاندي الفكر اي العنف يقضمن أن المسقغرب من ليس ،الذلك االتقغلل)4(
Epistemic Violenceالمعرفي االعنف االتقغلل، الفار يشمل الذي Structural Violence الهيالي
الحياة اي المقمثل Everyday Violenceاليومي االعنف معاراهم، اإخضاع الناس إتاات اي المقمثل

الذات)5(. تحايق امنع إهانات من الراتينية

ربما االلعنف "الحقياة ياول: اكقب إيجابية، دللة له أن على المصطلح اي للنظر غاندي دعا
المقناع ااط ليست أهيمسا افعظم"، االحسان افكبر "الحب اهي العالم"، هذا اي احيوية قوة افكثر هي
االحب اللعنف غاندي اتقعمل ما اكثيرا�ا العالم، لكل ،الحب الحب هي بل تلبياا معنى لقحمل الأذى عن

صادقا�ا جهدا�ا افهيمسا اتتطلب الخرين، مع بالقماهي الشعور من نوعاا الحب ايععد
مقبادل)6( بمعنى

Jacob N. Bauer, op. cit,P.9,10و ،ص104 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )1(

(2) Denis Vidal, Gilles Tarabout, Éric Meyer, op. cit, P. 201, 208

(3) M. P. Mathai, op. cit, P.79

(4) Jørgen Johansen, op. cit, P.146

(5) Sean Chabot, op. cit p.208-209

(6) Jacob N. Bauer, op. cit, P.9,10

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
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اي عابة تشال فنها ذلك؛ إلى اما االغيرة االنقاام االكراهية االحاد الغضب مشاعر من العال لقحرير
النحو هذا اعلى اتراعه، للفرد الداخلية الحياة تنظف القي الطاقة هو غاندي يرى كما االحب الحب، طريق
،ادعا االقعاطف)1( االكرم االقسامح االرحمة الإحسان مثل النبيلة المشاعر يمثل أنه على الحب إدراك يمان
السيء االعمل التقحسان الصالح العمل يسقوجب كان حين افي اأعماله، المرء بين نميز أن إلى غاندي

الشفاة)2(. أا الحقرام الشريرة، أم الصالحة تواء الأعمال، تلك صاحب يسقحق ما دائما�ا الزدراء،

لغاندي اوااا�ا االبواعث، النوايا على غاندي تركيز اهو أل اليجابية على يدل اخر مؤشر هناك
الخرين حب ابواعثنا أاعالنا تكون أن يجب بل الأذى عن الكف كافيا�ا ليس باللعنف ملقزمين نكون حقى
مع لمريض جراحية عملية إجراء عند عنيفين نكون لن الذلك أاعالنا، إليه نوجه الذي الطرف ذلك اي بما
مفيدة أنها مع اغقيال عملية ارتكاب عند عنيفين نكون أننا غير تفيده، الكنها المريض لذاك افلم تحمل أنها
لم أم العنف ذلك تنفيذ على أقدمنا تواء الخرين إيذاء على االعزم الأذى نية ها العنف اجوهر للدالة،
بدااع حياة في الاقل أا افلم اي القسبب أنها على افذى، ،Himsaأي هيمسا غاندي اعرف نادم،
أن ااعقاد القعريف، اي افتاس ااعقبرها النية قدم اهو ابذلك إيذائه، باصد أا أناني لغرض أا الغضب
مع الحال هو كما المجقمع إاادة بنية الأاراد إيذاء مثل الحسنة نواياه ظل اي عنيفاا ياون أن يمان الفرد
تكون السياتة اي المحاتبة أن مع النية على يحاتب غاندي أن ،أي الحراب)3( اشن السياتية الغقيالت
من ينطلق كونه الكن تقيمها، يمان ل محضة ذاتية شخصية قضية فالنية النية، على اليس الفعل على

بالنية. مرتبطة بالضرارة اهي الدين أا الضمير من تنبع أخلقية داااع

العنف مااامة يقطلب ناحية من اهو أخرى، زااية من إيجابي أمر أنه على للعنف النظر ايمان
من بدل�ا بأنفسنا القضحية لدرجة أحياناا القدخل يجب االضحية بالجاني الهقمام يجب أنه ابما الخارجي،
امن النسانية)5(. أنسنة بأنها المهمة هذه يعقبر االلعنف كرامقها، اصون الحياة حماية بمعنى الخرين)4(،
الفضائل اغرس الرذائل مااامة خلل من اذلك الداخلي العنف مااامة على ينطوي اللعنف اإن أخرى ناحية
الشجاعة امنها الأخرى الفضائل باقي تاود القي افتاتية الفضيلة بأنه اللعنف غاندي ايعقبر افخلقية،

(1) Arpana Ramchiary, op. cit, P p.69

ص366 سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )2(

(3) Jacob N. Bauer, op. cit, P. 17- 18, 40

(4) Ibid, P. 11 - 10

(5) Mario López Martínez, op. cit, p.69
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تقطلب اللعنف ممارتة أن ارأى للعنف، أتاتياا شرطا�ا باعقبارها الشجاعة على اشدد النفس، اضبط
ااط يعني ل اهو إيجابياا مدلولا يقضمن النفس ضبط أن كما بالسيف، المبارزة من باثير أكبر شجاعة
المصطلح اإن ذلك عن ،عدا أيضاا)1( الخرين تجاه ضغينة أي حمل عن المقناع ،بل النقاام عن المقناع
الطاقة من تأتي ل "الاوة تلك الاوة، ايها تقحرر القي الدينامية العال حالة على يدل أهيمسا السنساريقي
الموجودة الألوهية قوة أا الراح قوة أيضاا ،اهي غاندي)2( ذكر كما تاهر" ل القي الرادة من بل الجسدية
تحت قوة أعظم هي الاوة اهذه اللعنف، فيه ندرك الذي للمدى ااااا الهة لنصبح ناقرب كبشر انحن اينا،
إمبراطورية أعظم يقحدى أن ااحد لفرد ايمان النسان، ابقكره تلح أي من أقوى اهي البشرية، تصرف

ظالمة)3(.

الجقماعي المجال حال غاندي أدخله الذي Tapasyaتاباتيا مصطلح إلى نشير السياق هذا ااي
الاران اعبر المعاناة، أا للقاشف الداخلية الحرارة عن ينقج الذي الشيء إلى يشير مصطلح اهو االسياتي
أا الراحي المجهود أا النفس" "ضبط إلى ترجمقه اتم الشخصي، بالنضباط القعهد مفهوم المصطلح أخذ
بادر راحيا�ا مطلبا�ا بدارها تعد القي اللعنف عملية اي رئيسيا�ا عنصراا تاباتيا ايعد القحول، أا القسامح
نحو االسعي منفصلين، العالمين هذين أن غاندي ير�ق لم الواقع ااي ااجقماعياا، تياتيا�ا مطلبا�ا هي ما
العام، المجال إلى يرتق�د لم إذا له معنى ل التعي اهذا غاندي، عمل جوهر يعقبر ا أا المطلاة الحقياة
بالزهد تعهد غاندي فإن القنوير لبلوغ الهنداتي القاليد اي أتاتياا عنصراا يعقبر الذاتي القطهير أن ابما
العزاف من الزمن عبر ر تحول غاندي لدى تاباتيا مفهوم فإن ذلك امع تاباتيا، جوهر يعقبر الذي االقاشف
اي مهماا تلوكاا اعقباره إلى بالراحانية االقمسك االشراب الطعام اي الإتراف اعدم الجنس ممارتة عن
عنصر إلى الشخصي القطهير عملية من غاندي لدي المفهوم ر تحوّ��ق ابالمثل الجقماعية، السياتية الحياة

الجقماعي)4(. القغيير اعملية اللعنف عملية اي أتاتي

يقيح ذلك اإن الأاراد حياة من المعاناة أزلنا ،اإذا الذات عن النقباه لصرف طريااا تاباتيا اتعد
للقغلب تاباتيا غاندي اتقخدم كما الاخرين، معاناة إلى بداره يؤدي ما لعملص مابول محفز لظهور المجال
االنقاال الفرار، أا الاقال الثنائي: الطريق على القغلب ذلك من االهدف الذاتي، النضباط ازرع الخوف على

(1) Jacob N. Bauer, op. cit, P. 10 - 11

،ص104 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )2(

(3) M. P. Mathai, op. cit, P.80

(4) Saskia L. E. van Goelst Meijer, op. cit, p.90, 92
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الخصم، حب اي يقمثل العملية تلك من اجزء ظرف، أي تحت اللعنفي السلوك اي يقمثل ثالث طريقص إلى
اي النقاام من بدل�ا للمعاناة االتقعداد أيضاا، عمليا�ا جانباا له أن إل أخلقياا موقفاا الحب ذلك كان اإذا
خلل من تسود أن يمان لذلك ااااا االعدالة العنف، داامة لكسر الوحيد السلوك يعد االظلم العنف مواجهة

الاخرين)1(. على معاناة يفرض ل الذي الحب

اأتباعه، منققديه لدى كبيرا�ا قلاا�ا تبب الذي "الصيام" غاندي اتقخدمها القي افتاليب امن
عن القعبير إلى تهدف طريقة اهي Suffering Love " المعاناة "حب من نوع هو لغاندي ااااا االصيام
صيامه من يأمل اكان أمله، اخيبوا أنفسهم يحقرموا لم بدارهم االذين يحبهم الذين الأطراف حول الأتى
أن أا الطائفي العنف اي الحال هو كما مؤققا حواتهم ااداا الذين المقخاصمة الأطراف ضمائر تحريك
اي شديدا�ا ناصا�ا أبدى أا بنذ الن�ع حالة اي الحال هو كما االمعاناة للظلم حساتة غير ضمائرهم تصبح
خلل من يطمح غاندي اكان العنف، لممارسة الساتياغراها تقحول عندما الحال هو كما الذاتي النضباط
أا أنانية فغراض الصوم ياون ل احقى فاعالهم، تاييمهم بإعادة إقناعهم المعاناة، يراااه الذي الصيام،
تربطهم الذين افطراف أالئك ضد إل به القيام يمان ال عليه، قيوداا غاندي ارض البقزاز أشاال من شالا
ضد موجها�ا كان ما انادراا اطنه أبناء ضد موجه صيامه كان الهذا الغرباء اليس المحبة راابط بالصائم
أخلقياا، عنه للدااع اقابلاا للقنفيذ اقابلا الهدف ااضح الصيام ياون أن ايجب النجليز، المسقعمرين حاومة
قومه اي زعيماا ياون أن بالصيام ياوم الذي على ايجب الشخصية، للمصالح الصيام اتقخدام يجوز ال

أخلقية)2(. بشخصية ايقميز

اهو دنيوي هدف ذا ياون أن أما ديني هدف اذا بالدين ارتبط الصيام مفهوم أن الاول ناالة من
اشعائر طاوساا ليس ذاته بحد االدين خاصة، معاني ذات غاندي لدى المفاهيم الكن الطعام، عن إضراب
الطعام عن الضراب يوازي الذي الصيام أن أدرك غاندي أن ايبدا لمفهومه، ااااا اجقماعية ممارتة اإنما
أدرك اقد يعزك، من ضمير على تؤثر أن تسقطيع فأنت زعيمهم، عليهم يعز الذين افطراف ضد أعكله يأتي
أهداف لقحايق االديهم على للضغط تعيهم اي الطعام عن يحجمون اقجدهم بالغريزة افتلوب هذا افطفال
بالاضية، الإعلم اتائل اهقمام حالة اي إل المحقل العدا ضد تأثير له ليس الإضراب اهذا خاصة،

براغماتي. تياق ضمن المفهوم تأطير إلى تهدف كانت اضعها القي الصيام شراط أن يبدا ابالقالي

(1) Ibid. p.93

(2) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 72
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الأحوال، جميع اي ناجعة اتيلة الضرابات تلك تكن لم السجون اي الطعام عن الضراب احول
ايؤتي الإضراب ينجع الكي للحقجاج، العملية غير الرامانقياية أا العاطفية الوتائل من مانديل ها اعدّ��ق
االإضراب بمصيرهم، أحد يعلم أن دان جوعاا السجناء مات اإل السجن خارج الناس به يسمع أن يجب أعكعله
نغازل بل للخطر صحقنا يعرض االإضراب أصلا نعاني "نحن ، جدا�ا تلبي أتلوب لمانديل ااااا الطعام عن
أا العمل عن الإضراب االمواجهة، القحدي على الاائمة اليجابية الوتائل أعاضل دائما�ا كنت الموت،
اي اكان أنفسنا تجويع أما إلينا...، الضرر تجلب ال بالدارة تضر بأعمال االقيام القنظيف عن المقناع

المسؤالين")1(. نفوس على االراحة السعادة من مزيداا يدخل اعقاادي

راض أتاس على الاائم غاندي إليه دعا الذي المبدئي باللعنف مرتبطة الصيام، اكرة الفكرة، اهذه
العنف على االاضاء بالخرين المعاناة إلحاق من بدل�ا المعاناة اي الرغبة على ايرتكز المادي العنف
كل داخل الموجودة المحبة لراح خارجي مظهر أنه على اللعنف إلى اينظر االرحمة، الحب باوة االحقفاء
السلمية الوتائل من ايعزز تدميره، من بدل�ا الخصم لدى الكامن الحب عن المبدئي اللعنف ايبحث ارد،
للغراض بالاوة الإجبار من بدل�ا اللعنفية االمااامة االقعاان الإقناع ايفضل تلمية، أهداف أجل من
الاخرين، بمعاناة يقأثر عام بشال البشري الجنس بأن الاائلة حجقه اي محااا غاندي كان ،اربما السياتية)2(
اي عموما�ا البيض يقأثر الم المعقادات، اخاصة عديدة بعوامل تقأثر المعاناة تلك تجاه الفعل رد أن غير
العديد تزعج لم النابالم بانابل احرقهم الفيقناميين الضحايا صور أن كما شاربفل، مذبحة بعد أاريقيا جنوب

افلمان)3(. من العديد على تأثير أي له النازية أيدي على اليهود ققل يان الم الأمريايين، من

تلحه العااد، لقعبير ااااا تلمي" "جهاد عن عبارة أنه على غاندي تبناه الذي الفكر تصور يمان

العداان من بد ل كان إذا لهم اياول االعنف، العداان مااراة من الحذر أشد أتباعه يحذر الذي االصبر الراق

عبر الفلتفة من العديد مع الفكر هذا يقماهى الذي الوقت ،ااي جناته)4( أنقم تكونوا ال ضحاياه أنقم اكونوا

قال: الذي راتو جاك جان السفة مع يقااطع نجده المثال، تبيل على اخرين، اكر مع يقناقض اإنه القاريخ

بااءا نوع كل بااء على فيساعد الذات، حب نشاط ارد كل اي يعدل طبيعيا�ا شعورا�ا الرأاة كون الثابت "امن

،ص397 سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )1(

(2) Kevin P. Clements, op. cit, p.2

(3) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 74

،ص33 سابق ،مرجع العقًد محمود عبًس )4(
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اي تاوم القي هي االرأاة يقألمون، نراهم من مساعدة على تأمل، غير من تحملنا، القي هي االرأاة مقاابلا،

الطبيعي: الصلح بمبدأ الناس جميع إلى توحي االرأاة االفضيلة... االعادات الاوانين ماام الطبيعية الحال

عامل الاائل: العقلي للعدل العالي المبدأ من بدلا الاخرين نحو ممان �ّ شر�ص بأقل نفسك نحو خيرا�ا اصنع

Friedrich Nietzscheنيقشه إليه دعا مما النقيض على افمر ،اهذا به")1( يعاملوك أن تريد بما الاخرين

القيام اي أملا تجد ل الضعيفة "الطبائع بأن قال الذي السوبرمان الرجل السفة صاحب )1900-1844(

اتائل أقدم من اإن بالاوة، لذيذاا شعوراا ايها تجد القي الشفاة إلى اقلجأ الاوية كالطبائع كبرى بغزاات

من هذا ااي افلم، اي يشاركوه بأن يقألمون؛ الخرين يدع أن النكبات، من بنكبة المرء يصاب حين السلوى،

لم بالاوة ... الشعور بوصفها السعادة "إن فنفسهم تعذيبهم اي بالاوة يشعران االزدهاد فيه... ما بالاوة الشعور

نيشه، ،اأضاف بالمعجزات" المؤمنين الزدهاد نفوس اي هي مما أكبر افرض ظهر على اخر ماان اي تكن

اما العدالة اأصحاب افخيار معشر أنفسهم يعقبران العبيد "إن االسفقه، غاندي مسقابل يسقشرف به اكأن

اي يشع االذي االفسق، الظلم اإنما عداهم هو ليس يارهونه اما العدالة، انقصار اإنما انقااماا ليس يطلبونه

بين يفرقون بذلك اهم االفجار، الفاتاين على العادل" ا ا، "نصر اإنما النقاام اي افمل ليس نفوتهم

ااثارها)2(. االاوة امعلولها، االعلة ااعله، الفاعل

اقع حال ااي قناعاته، اي االقأثير الخصم اتقعطاف مسقوى عند تاف لم غاندي السفة أن االواقع
فإن االجبن، الهراب أا بشجاعة العنف اارتكاب الشجاعة مع النفس عن الدااع إما أمرين بين المرء
اللعنف باتقخدام أحبائه عن أا نفسه عن الدااع عن المرء عجز حال ااي الأال، الخيار اضل غاندي
من ليس افمر أن أكد الحالة هذه اي اغاندي المعقدي، الطرف ضد العنف اتقخدام عليه اجب ما لسبب
يفضل اهو السليم الأخلقي الحس عن تخقلف ل غاندي السفة أن ايبدا أخلقي، القزام بل الخقيار قبيل
بين خيار هناك كان اإن ..." ذلك)3(: بخلف العنف تسويغ يمان أنه إل أمان إن عنف بدان النزاعات حل
الزالو اقنة ااي البوير حرب اي أنا اشقركت المبدأ هذا اعلى ... بالعنف، أنصح عندئذ اإني االعنف الجبن
العنف، بوتائل يؤمنون الذين فالئك الحربي القدريب إلى أدعوا أيضاا المبدأ هذا اعلى الكبرى الحرب ااي
اهي تاف أن من إليل أحب شراها عن للذاد به اتقأهب تحمله تلح إلى عمدت قد الهند أرى أن اعندي

51 - 50 ص ،)2013 والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسة )القًهرة: زعيتر عًدل ترجمة الناس، بين التفاوت أصل روسو، جًك جًن )1(

227، 187 ،ص سابق ،مرجع بدوي الرحمن عبد )2(

(3) Jacob N. Bauer, op. cit, P.55
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يطلق الذي الجندي للدهشة مثير بشال غاندي ،اعارض صامقة")1( اهي كرامقها اجرح حرماتها انقهاك ترى
الإقدام ذلك اي بما الجندية بقعاليم اللقزام عليه القجنيد قبل الذي االجندي الأاراد، من بدل�ا الهواء اي النار
اللقحاق راض حين الجبن ، معا�ا االكذب الجبن صفات يحمل الرجل اهذا ذلك، منه طعلب مقى الاقل على
أن ايبدا تنفيذها، عن المسؤال الأاامر ينفذ لم حين االكذب ذلك، عن الناتجة العاوبة اتحمل بالجندية)2(،
الفرد كان فإذا االمرااغة، الجبن حياة من بدل�ا اشجاعة بصدق االعيش الاقل على القدام اضل غاندي
العواقب بقحمل اقبوله علنية ذلك يراض أن يجب ققل من عليه تنطوي اما العسارية حياه ايعارض يراض
الحام اثام بين "من الذاتية: تيرته اي كقبه ما نارأ عندما نسقغرب أل يجب ،الذلك اصدق)3( بشجاعة
كأكثر افتلحة حيازة من بأكملها أمة بحرمان ياضي الذي الاانون القاريخ يقذكر توف الهند، اي البريطاني
افتلحة، تلك اتقخدام كيفية اتعلم افتلحة، حيازة حظر قانون إلغاء اي نرغب كنا فإذا ظلماا، الثام تلك
الشدة اقت الحاومة إلى العون يد المقوتطة الطباة تمد أن يجب ذلك، لقحايق الذهبية الفرصة هي اها
اي للشك مجالا تدع ل اارة اهي افتلحة")4( حيازة حظر ينقهي ثمّ��ق امن الثاة عدم تحابة تناشع حقى
خلل من الثاة إعادة إلى يدعو اهو اللعنف، خلل من العسارية الاوة على الحصول اي غاندي تعى
ضراس حرب خوض أجل من ذاته بحد القعاان ذاك الكن باللعنف، يقسم أمر اهو العدا، مع القعاان

الهندي. الشعب تسليح على الحصول أمل اعلى

اافال الاوي، يسقعمله الذي االلعنف الضعيف يسقعمله الذي اللعنف بين غاندي ميز لاد
امصدر حياة أتلوب ،ايعقبر دائم لعنف اهو الثاني بينما الضطهاد مواجهة اي كقانية اللعنف يسقعمل
،اإذا السلمية)5( بالوتائل الضطهاد امواجهة الحقياة عن داخلي ابحث بسيطة احياة ذاتي اانضباط قوة
لنفسه إنسان كل يحلها خلاية مسألة أهيمسا اإن السياتيون، يحلها تياتية مسألة الجيش مسألة كانت
، االكبرياء)6( االكراهية الجبن اتواس من اطمأن مقى له تعرض اقوى كل اي المرجع اهي نفسه، بها ليضبط
اماذا نساار اكيف نأكل ماذا يحدد بحيث اليومية الحياة مناحي جميع اي يؤثر المعنى بهذا االلعنف

96 ،ص )2012 والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسه )القًهرة: الهندية والحركة ،غاندي موسى سلمة )1(

الجبًري التجنيد على ينطبق المر أن يبدو )2(

(3) Jacob N. Bauer, op. cit, P.54

،ص662 سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )4(

(5) Kevin P. Clements, op. cit, p.3

،ص59 سابق ،مرجع العقًد محمود عبًس )6(
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اصل حقى الفراغ اقت اي نقصرف اكيف بالطبيعة نقصل اكيف الاخرين بالبشر نقصل اكيف نسقهلك
Total الكلية بالثورة اللعنف اصف إلى غاندي جانب إلى عاشوا الذين افاراد ببعض الأمر

ثورة ؛ Inner Revolutionالداخلية الثورة إلى االجقماعية السياتية الثورة تقجااز ثورة Revolution؛
هو بل تشاء، مقى نزعه أا لبسه تسقطيع ثوباا ليس "اللعنف باوله: ذلك على غاندي ،اأكد الفرد)1( داخل
يؤيدان الذين النجليز الدين رجال أحد قابل أنه غاندي ايراي الكيان"، من يقجزأ ل اجزء الالب اي مركز
ارد كذلك؟ أليس ا رجال الثنان نحن حسنا�ا الدين: رجل تأل الحديث اأثناء البريطانية المبريالية تياتة

تياتي)2(. زي اي ا رجل اأنا ا، رجل زي اي مقنكر تياتي أنت غاندي

"إذابة على قادر اأنه ، نقيا�ا ياون عندما مهيمن نفوذ لها الحب معاناة أن على مصراا غاندي اتقمر

لداا ج�ق الساتياغراهي كان مهما مخقلف، أمر العملي الواقع أن عرف ربما غاندي أن غير تحجراا" الالوب أقسى
ل بحيث جدا�ا قاتيا�ا ياون أحياناا الخصم اكذلك االقحمل، الصبر اي حداد له بشر النهاية اي فإنه
المااطعة مثل المااامة من أخرى تكقياات بإدخال قام أن المسقغرب من اليس لذلك الضحية لمعاناة يسقجيب
اأصبحت االمعاناة، الراحانيات على تعقمد ل قضايا اهي القعاان اعدم الضرائب داع اعدم الققصادية
من المجردة ا"الحرب السلمية" ا"الثورة السلمية" "الحرب عن للحديث الجأ عداانية أكثر غاندي مصطلحات
المثالية على لغاندي السياتية الواقعية انقصرت لاد القفااض، على الخصم لإجبار ذلك اكل العنف"

بحتة)3(. راحية دائما�ا تكن لم االساتياغراها ذلك، بعاس الدعاء من الرغم على اذلك افخلقية

غياب عن البديل أنها بالضرارة تعني ال االتقسلم الخنوع تعني ل اللعنف تياتة اإن اعموماا،
شراط توار بين الرابط ،أي تنااله يقم لم الباحث لطلع ااااا بينهما االرابط العنف اتقخدام عن الادرة
يلجأ الذي هو الاوة يملك ل الذي الطرف الشائع، هو العاس بينما للعنف، اللجوء مع العنف اتقخدام
االجماعات افاراد ت�ععّرض قد التقبدادية افنظمة ضد اللعنف الشجاعة، ذلك يرااق الكن للعنف،
أحد تخيل كبرى، جريمة يعدد ذاته بحد االناد الموت، إلى اربما االقعذيب العقاال إلى إليها يلجؤان الذين
حسين صدام أا الشمالية لكوريا افعلى الزعيم )-1983( Kim Jong Un أان جونغ كم ينقاد المواطنين
تلم درجات أتفل إلى ياون ما أقرب ،اهو القغيير بداية الناد يعقبر لربما جبراته، أيام )2006 – 1937(
محمد الرتول عن الوارد الشريف االحديث الشجاعة، قمة يعقبر إليه اللجوء فإن لذلك السياتي، اللعنف

(1) Jørgen Johansen, op. cit, P.148

(2) Harry Murray, op. cit, p.66

(3) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 71
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عدد كان كلما الخطورة اتزداد اراغ، من يأتد لم جائر" تلطان عند حق كلمة الجهاد "أعظم بأن الاائل ملسو هيلع هللا ىلص
ااحداا. ارداا حقى أا صغيرة أعداداا للحركة المنقسبين

دبلوماتي اهو )-1933( J. Bandyopadhyayaبانديوباديايا حدد اللعنف لفكرة تحليله اعند
يلي)1(: كما غاندي لدى اللعنف ملمح بانديوباديايا حدد الدالية، العلقات اي اباحث تابق بنغالي

الاقل.1. عدم المعنى اي يتااي ل اللعنف

الجبن.2. عن ناتجة ليست مااامة اللعنف

االصدق3. القملك اعدم الظلم امااامة االنشاط الحب مثل إيجابية قيم عدة يقضمن اللعنف
العنف. مواجهة اي االشجاعة االبراهماتشاريا)2(

اتولسقوي4. راتان من غاندي اتقمدها القي الفكرة ،اهي الخبز عمل يقضمن اللعنف
يده. عمل من يأكل أن يجب المرء أن اتعنى المادس االكقاب

ايعزز5. ، عالميا�ا للقطبيق قابل اهو نفسها، الحياة من أعلى اهو نهائية قيمة يعد اللعنف
تطبيااته. اي محداد اغير منها، أيّص من النقااص بدان الأخرى القيم كل

بأنها اصفها التي الحقياة مع اثيق بشال ارتباطه اللعنف اي افتاتية السمة فإن لغاندي اااااا

عمليا�ا يسقحيل بحيث ااحدة بجديلة مجدالتان االحقياة ،أهيمسا ااحدة)3( لعملة اجهان اللعنف مع تشال
بدان أنه غاندي اعقاد ،حيث الغاية)4( هي االحقياة الوتيلة هي أهيمسا ذلك امع بعضهما، عن اصلهما
الوقت ااي مقماهيان، أنهما على لا الحقياة إلى غاندي نظر ااد الحقياة، إدراك يمان ل اللعنف ممارتة
الكائنات اكل الكائنات، جميع يقخلل ا ،Pantheisticاأن الوجود احدة أنه على ا بمفهوم أقر نفسه
المقين الرابط بأنه النهاية اي يعقبر الذي اللعنف أا الحب خلل من تحقياه يتم التحاد اهذا بال، مقحدة
مسوغ يوجد ال اللئق غير من بأنه الاول إلى يسقدرك غاندي أن ،غير ا)5( أا الحقياة أصله الذي للكون
اخر اقت اي صحيح غير يصبح قد الحالي الوقت اي صحيح هو اما الاخرين، على المرء حايقة لفرض
افخلقية، أم المعرفية الناحية من أكان تواءا تسويغه يمان ل أمر الاخرين على الحقياة ارض اإن ثم امن

(1) Arpana Ramchiary, op. cit, p.68

الجنسية. العفة على للدللة البوذية في يستادم سنسكريتي مصطلح )2(

(3) M. P. Mathai, op. cit, P.78

ص104 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )4(

(5) Arpana Ramchiary, op. cit, p.69
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االحقياة عنها، االدااع لصيانقها أيضاا الكن الحقياة باتجاه للقادم ااط ليس اللعنف هي الوحيدة االطرياة
الوتيلة)1(. هي اأهيمسا الغاية هي

حاائق: بمثابة ها عدل القي الفرضيات بعض إلى اتقند اللعنف لفكرة تحليله اي غاندي أن االواقع

الاانون بنا، الخاصة Dharma الدارما اهي البشرية، الطبيعة جوهر هي أهيمسا افالى: الفرضية
يالبوا أن بهم يفقرض عنيفين ياونوا لكي للبشر، بالنسبة خليانا، من خلية كل اي مناوشة لكينونتنا المركزي
لكلمة الضمني االمعنى االغفران، االقحمل المحبة هي القي العمياة طبيعقهم عاس اياغلوا القطور مجرى
السعي منا تاقضي ل إنها المحبة، هو يقباى ما فإن البشري الالب اي عنف كل يهمد عندما أنه أهيمسا
المحبة هي الساتياغراها طبيعقنا، هي إنها عنها، االكشف شيء تحقاج ال داما�ا موجودة اهي اكقسابها، إلى
يعني الشر أن حين اي اللعنف اتقخدام على الادرة يعني غاندي لدى ،االخير عملية)2( صيغة اي
بغير أا "بوعي ذلك: موضحاا اكقب الخير، هي أتاتاا الإنسان طبيعة أن غير العنف، لعمل التقجابة
جيدة المجقمعات جميع تسقند اليومية، حياتنا اي البعض بعضنا تجاه عنيف غير بشال نقصرف اإننا اعي
اليومية"، حياتنا اي بماقضاه نعمل أن اعلينا الحياة قانون هو هذا كان اإذا .، اللعنف.. قانون على البناء
اي له أتاتي ااقراض أال هو اهذا كينونقنا يحام الذي الاانون هو الحب أا اللعنف بأن اتقنقج اهاذا

اللعنف)3(. نظرية

االلعنف العنف اأن الأرض اجه عن يقآكل أن أبداا يمان ل العنف أن اعقاد غاندي اإن ذلك امع
الحياة اتشايل االعامة، الخاصة الحياة من يقجزأ ل جزء العنف اأن البشرية)4(، الطبيعة ازدااجية يمثلن
العنف)5(، من معين مادار بدان مسقحيلة المعيشية الحياة أن الحظ االعلقات، االجقماعية الفردية
نظرية يباى المثالي اللعنف اإن افرض على نمشي بشراا دمنا اما مسقحيل، أمر المثالي االلعنف
لكبح هوادة بل االعمل لحظة)6( كل اي باتجاهه نسعى أن علينا لكن إقليدس، لدى المسققيم االخط كالناطة

(1) M. P. Mathai, op. cit, P.78

45 - 44 ،ص104، سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )2(

(3) M. P. Mathai, op. cit, P.80

(4) Vinod K. Kool, op. cit,

(5) Sean Chabot, op. cit p.210

(6) M. P. Mathai, op. cit, P.84
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نعيش أن يجب الذي الأخلقي المعيار هو المثالي اللعنف ،ايباى اللعنف)1( اتعزيز ابناء العنف جماح
رتم مهمة اي القاصير بمثابة يعقبر فيه تاصير أي اإن للقحايق قابل غير المعيار هذا كان اإذا بموجبه،
على الادرة عدم ظل اي حقى صحيح مفهومه اإن افحوال جميع فاي مثالية، بطريقة المسققيم الخط

العنف)2(. بدائل على تدريباا يقلاوا لم الذين أالئك خاصة المثلى بالطرياة تحقياه

اهو جنسنا قانون هو اللعنف أن غاندي اعقبر إذ النسانية، قانون هو اللعنف الثانية: الفرضية
اذهب العنف، اليس الحب علقات تربطها االمجموعات العائلت اجميع البشري، الجنس يوحد الذي الرابط
انفقح القاريخ هذا اأن البشري، القاريخ ميزت القي السمة هو اللعنف بأن لياول ذلك من أبعد غاندي
اهذا مسقوى، فدنى العنف عمليات اضبط للسيطرة ااعية محاالة اهو االأهيمسا، اللعنف باتجاه تدريجياا
السائد الاضع بعاس اذلك نكوص فترات هناك كان بل خطية معادلة يشال لم اللعنف باتجاه القادم

العنف)3(. اتقخدام على للسيطرة جدية محاالات هناك الطويل المدى اعلى الحالي، الوقت اي

كائن اكل شيء اكل اللعنف، عليها ياوم القي افتاتيات من اهي الحياة، احدة الثالثة: الفرضية
الخرين إيذاء على يادم ل الفكرة هذه يدرك امن االراحي، الفكري المسقوى على الكائنات باقي مع مرتبط
مجالت جميع اي القماتك اقوة الوجود قانون يعقبر اللعنف أن إلى غاندي اأشار نفسه، يؤذي بذلك فنه
بوعي اللعنف تطبيق اعند االققصادية، االسياتية الجقماعية للنشطة القنظيمي االمبدأ البشرية، الحياة
عضوية احدة ياونون البشر أن غاندي لدى للمقاتد النمعسق من ،اكان

البشر)4( تصور اوق مبهرة النقائج تقكون
أا الخرين قدر من يحط أن لأحد يمان ال للخرين، مدين إنسان اكل ببعضهم مقرابطين مقكاملة،
بنفسه، الضرر إلحاق دان معنويا�ا أم نفسيا�ا ضررا�ا أكان تواء بهم الضرر إلحاق أا تعنيفهم أا إهانقهم
، االظلم التقغلل فنظمة ناده عليه قام الذي الأتاس للقجزئة الاابل غير للنسانية غاندي مفهوم اشالل
أخلقي مجقمع أتس إرتاء ايعد امؤلمة، بطيئة مهمة تعد الإنساني الحس اترتيخ تنمية مهمة أن غير
القي الطليعة بمثابة يعقبر الذي الأكبر)5( العبء الساتياغراهي عاتق على اياع جماعية، مسؤالية حقياي

المسيرة. تاود

(1) Vinod K. Kool, op. cit,

(2)Jacob N. Bauer, op. cit, P.61

(3) M. P. Mathai, op. cit, P.80

(4) Ibid, P.82, 85

(5) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 51,53,70
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ااد راالز اجون كاننت مع الحال هو فكما العدالة، باضية المسلمة، أا إذن، الفرضية هذه ارتبطت
انفرد غاندي أن غير توحيده، أجل من بالعدالة النطاق ااتع إحساس إلى بحاجة المجقمع بأن غاندي جادل
المشقركة بالنسانية عاطفياا امشحون عميق إحساس إلى يحقاج بالعدالة الحساس أن ااعقبر تفسيره، اي
قابلة غير الإنسان رااهية بأن الاائلة افنطولوجية الفكرة إلى ذلك اي غاندي ااتقند االطاقة، العمق لمنحها
افخلقي المال رأس يشال بالنسانية االشعور نفسه، إلى يسيء الفرد اإن للخرين التاءة اعند للقجزئة

االاهر)1(. االتقغلل للظلم االقصدي الدااع على الادرة المجقمع يفاد ابدانه للمجقمع، الحيوي

يعمل افخير اهذا الجاذبية، باانون قارنه أن غاندي اكر اي اللعنف لفكرة المركزي للدار اكان
اتنظيم تماتك كاوة تعمل اهي اللعنف، أعمال أا الحب قوة اي افمر اكذلك اتنظيمه، الكون تماتك على
يعقبر افخلقي الاانون أن يفقرض اإنه ابالقالي الحقكاك من يمان ما بأقل النسانية العلقات اتوجيه
قانون اإن الفيزياء علم اي ثورة اتطبيااتها نيوتن قوانين أحدثت ،اكما الفيزيائي الجاذبية لاانون معادلا
باول غاندي ،ااتقشهد البشرية)2( الحياة مجالت جميع اي تطبياه عند مشابهة ثورة يعمل أن يمان اللعنف
... افتاس، هو الحب أا الرحمة أا "الدين بأن )1623-1532( Tulsidas تولسيداس الهندي الشاعر
بها يؤمن علمية" "حقياة بمثابة غاندي عدها القي الحياة" قيد على دمنا ما الرحمة عن نقخلى أل يجب
فأنت الراح قوة أا الحقياة قوة على القاريخية افدلة أما أربعة، مجموعهما االثنين الثنين بأن كإيمانه
ياول إنجليزي مثل اهناك للحراب، تجل هو القاريخ أن إذ الاصدير؛ من منجم اي الفضة عن يبحث كمن

لها(3). حراب ل القي الأمة هي لها تاريخ ل القي افمة

على مازالوا الكثيرين أن امادام انااها، تم قد البشرية لكانت الحرب على قائم كله القاريخ كان لو
لناطاع تجل هو القاريخ أن بل السلح، قوة اليس الراح قوه على قائم العالم أن على دليل اهذا الحياة قيد
على أم العائلة مسقوى على افمر أكان تواء القاريخ يسجلها لم طبيعية اكونها الراح، قوة الطبيعة، مسار

افمة)4(. مسقوى

(1) Ibid, p. 69

(2) M. P. Mathai, op. cit, P.81

(3) Mahatma Gandhi, op. cit,

(4)Ibid.
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بل نفسها للفكرة يعود ل السبب اإن ذلك حصل اإذا يفشل، أن يمان ل اللعنف اإن لغاندي اااااا
اإن للعنف تلجأ "ل غاندي: أعلن العنف مع ماارنة ،ااي الناي)1( للعنف يصل لم كونه يقبناها الذي للطرف
بدت لو حقى االحقرام المحبة تبل اتقخدم غايقك، يناقض العنف بالنجاح، يعد أنه الأالى للوهلة لك بدا
يفعله أن للعنف يمان ما اكل للعنف، حداا يضع أن مطلاا�ا للعنف يمان ل مؤكدة... غير أا بعيدة النقائج
ج. المؤرخ اذكر مضمونة"، الهند حرية تكون القام باللعنف اعقصمنا إذا لكن العنف، من المزيد إثارة هو
غاندي ايها تمع القي الأالى المرة اي أنه العمل اي غاندي رااق أقرب من ااحداا أصبح الذي كريبلني ب.
أا المادس بالكقاب تماما�ا ملماا تكون قد غاندي تيد اقال: نحوه مقجها�ا نهض الطرياة بهذه مقحدثا�ا
ابقسم عندها عنف"، بدان نفسها تحرر أن قط أمة تسقطع لم تماماا، القاريخ تجهل الكنك جيقا بالبهغفاد
أمر حدث قد يان لم إذا أنه القاريخ حول تعلمه عليك ما أال القاريخ، عن شيئاا تعرف ل أنت اقال: غاندي

المسقابل)2(. اي يحدث أن يمان ل أنه يعني ل اذلك الماضي اي ما

المدى على أنه غير الاصير المدى على أتوأ نقائج إلى ياود أا ااشلا يبدا قد اللعنف كان اإذا
عظيمة)3(: نقائج إلى ياود الطويل

الى1. يؤدي الطويل المدى اعلى تيئة، دائرة على ذلك ايعمل العنف، يولد العنف أن غاندي يرى
للجميع. تيئة نقائج

الكلمات2. خلل من االقعلم القاليد خلل من ينقشر كلهما االلعنف العنف أن غاندي يرى
القيام اعند المسقابل، اي العنف من للمزيد نمهد بالعنف القيام اعند اافعمال، اافاكار

المسقابل. اي الحب إشاعة على نعمل باللعنف
الأذى،3. طريق عن نفسها للهداف الوصول من أاضل أذى بدان افهداف إلى الوصول

امن تخيلها، يمان القي الظراف أصعب اي أهدااها اتحاق تنجح أن يمان اللعنفية االمااامة
افتهل. الظراف اي اتقخدامها أالى باب

أا4. زلل ع�ع مدنيين أاراد ققال عن يمقنع قد إذ الخصم، تلح نزع على اللعنف يعمل أن يمان
الضرر فإن الغاية تلك تقحاق لم اإذا بشجاعقه، إعجابه بسبب الإنسان إنسانية اي يؤثر قد

الصراع. بطراي افذى يلحق أن بدل�ا احسب اللعنف يسقخدم الذي افعزل بالطرف يلحق

(1) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 121

،ص43-42 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )2(

(3) Jacob N. Bauer, op. cit, P.31-32
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عن النظر بصرف ذاته بحد أهمية له اللعنف أن على مصراا باي غاندي أن من الرغم اعلى
ذلك العل كوتيلة، للاعنف العملية القيم مع ماارنة الرأي هذا لدعم حججاا قدم ما نادرا�ا أنه إل النقائج
هذه بعض اتقنقاج يمان ذلك امع بالحجج، دعمها من أكثر كقشف ت�ع افخلقية المبادئ أن إلى يعود

غاندي)1(: السفة خلل من الحجج

اللعنف،1. يقبع أن عليه تملى البشرية االطبيعة طبيعي، قانون بأنه اللعنف غاندي يصف
أا العنف يرتكبون الذين الناس يجعل الذي السبب هو اهذا الخرين نؤذي أن طبيعي اليس
موجود البشري الكائن لذلك، نقيجة النفسية للمراض ضحية ياعون مراعاا عنفاا يشاهدان

إنسانيقنا. ندرك حصراا اللعنف خلل امن للذى اليس للقعاان
احب2. افنانية على للقغلب كبشر خلانا اقد العنف اتقخدام حرم ا إلهي: قانون اللعنف

اليس بالخرين للعقناء خلانا ا العالمي، للحب االاصول الشخصية االمصالح الذات
ا. خلاه ما نؤذي أن حانا من اليس لليذاء،

طريقة3. اأاضل الالب، من بل العال من ينبع ل اهو بديهي، أمر اللعنف أن غاندي يعقاد
القنظير. اليس الممارتة خلل من بذلك للققناع

"قانون مفهوم خلل من إليه النظر يمان غاندي تبناه الذي اللعنف اإن النظرية الناحية من
االلعنف معينة، قضية بخصوص اليس عام ابشال الطويل، المدى على افاضل" النقائج على الحصول
اعلى الهدف، لقحايق الوحيدة الوتيلة اهي العنف، من أاضل نقائج إلى عام بشال يؤدي لغاندي، ااااا
أراض "أنا لاوله: اااااا النقائج، أتوأ يجني العنف اأن النقائج أاضل يجني دائماا اللعنف اإن الطويل المدى
تصنيف المغري من يجعل المنطق اهذا مؤققة"، نقائج ااط اهي جيدة نقائج يجني عندما فنه العنف
للعدل اتيلة الدالة أن رأى السن اي غاندي تادم اعندما جيدة)2(، أتاتية اتيلة أنه على اللعنف
يمان ل افحيان بعض اي العنف أن رأى كما عسارية، قوة إلى يحقاج افمر اهذا االمساااة الجقماعي
مقوازية نظرية ضمن اللعنف مع يرتبط فن ابحاجة أخلقياا عملا يعقبر بل العملية الناحية من تجنبه
اي تماماا مندمجة اليست مضض اعلى مؤققة كانت القنازلت هذه اإن ذلك امع الجقماعي، بالقغير تخقص

االلعنف)3(. الدالة حول نظرياته

(1) Ibid., P.42 - 43

(2) Jacob N. Bauer, op. cit, P. 22

(3) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 121



121_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

على اذلك مطلق، أمر اأنه اتقثناءات له ليس بأنه اللعنف يصف كان ما عادة غاندي أن االواقع
العامة مبادئه مع تناقض على احقوى لغاندي الفكري الإنقاج غزارة فإن ذلك امع المنفعة، مبدأ من النقيض
هذه تفسير ايمان الايود، تقجااز القي الحالت بعض اي باللعنف تمساه عن تغاضى أنه يبدا بحيث
أا للاعنف صحيح غير تفسير خلل من اتقثناءات هي بل بالفعل، تناقضات ليست أنها على القناقضات
اليست السيئين" "أاضل اخقيار أي تيئة، بدائل بين من الخقيار خلل من الحالت، معظم اي اهي أنها،
الجبن على العنف اضل غاندي فإن الهواء اي النار يطلق الذي الجندي حالة افي أخلقياا، تتويغاا
كمفكر ذلك، امع افتمى، الاانون يباى الذي اللعنف على العنف اضل أنه يعني ل هذا الكن االكذب
ابسبب الإكويني، اتوماس لوك اجون كاننت إيمانويل مع جنب إلى جنبا�ا غاندي اضع يمان أخلقي،
خللها من يمان اتيلة بذلك اهو الطويل المدى على النقائج أاضل إلى يؤدي اللعنف أن على إصراره
الرااد أحد أنه على غاندي تصنيف يمان ،اربما مل)1( اتقيوت اجون بنثام جانب إلى غاندي تصنيف

الصراع. تحويل لفكرة مهداا الذين افاائل

كان العشرين. الارن من الثاني النصف خلل أارابا اي طرحت القي النااشات بنوع غاندي تنبأ
كان بل الحرب، غياب إلى تشير القي السلم، إلهة إيرين كيان اي ااط ينحصر ل إليه بالنسبة السلم
،اتعدد المجقمع)2( ااتقغلل الفرد امقناع أتاس على المبني الجقماعي القناغم بناء اكرة تحت ينضوي
حل إلى تهدف ل اهي السياتي االعمل الجقماعي القغيير لنظريات اخلقة أصيلة مساهمة الساتياغراها
من يخفض الذي الأمر عميقة اعاطفية أخلقية راابط بناء إلى ذلك تقعدى بل احسب الاائمة الخلاات

جوانبها. بعض اي الصراع تحويل نظرية مع تقماهى بذلك ،اهي المسقابلية)3( النزاعات احقمالية

مسار تحويل أا الصراع "إصلح "أا Conflict Transformation الصراع "تحويل مفهوم يعبر
االهيالي الفردي المسقوى على اإصلح إيجابي تغيير خلق خلل من الصراع طبيعة تغيير عن الصراع"
المخقلفة، بأشااله العنف احقواء على قادر إيجابي تلم بناء إلى يؤدي مما العلقات مسقوى اعلى االثاااي
إلى الصراع مرحلة من العبور على الصراع أطراف تساعد القي االهياكل افتاتية البنية تشييد عن يعبر اهو
معرفية أم معنوية أم مادية أكانت تواء الصراع أتباب إزالة هو ذلك من االهدف اليجابي، السلم مرحلة
غايقهم بقحايق لهم يسمح تلمي، بشال بعضهم مع التعامل من افطراف تمان اهياكل بآليات ااتقبدالها

(1) Jacob N. Bauer, op. cit, P. 45, 57 - 59

324 ،ص سابق ،مرجع ديتريخ وولفغًنغ )2(

(3) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 73
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المسقوى امن الكلي إلى الجزئي من الأبعاد، من مجموعة يعالج شامل نهج ،اهو حياتهم)1( أاجه ابقنمية
الطويل، المدى إلى الاصير المدى امن النخبة، إلى الشعبية الااعدة امن العالمي المسقوى إلى المحلي

الهيالي)2(. القغيير ادعم الادرات تطوير إلى ايهدف

أمر ذاتها هي الصراع تسبب القي المشالت حل أن مفادها اكرة من الصراع تحويل مدرتة اتنطلق
الصراع، أطراف تغيير اربما اتغييره، بالصراع المحيط السياق اي القأثير يجب الذلك ممان، غير بل معاد،
يقخذ اهو السياتي)3( النظام أا الققصادي الوضع أا اافاكار افيديولوجيات القغيير هذا يشمل أن ايمان
أا خاطئة مفهومات تصحيح إلى المثال، تبيل على بحاجة، اهو الطويل، المدى على عديدة أشاالا
تغييرات إحداث إصلح اإلى القعليمية، البرامج خلل من اذلك افخر تجاه افجيال لدى عداانية مفهومات
تقماهى أاكار ،اهي االمحيط)4( البنية امسقوى الصراع أطراف بين العلقة امسقوى الفرد مسقوى على إيجابية
زرع خلل من االالوب العاول تغيير إلى يسقند كليهما أن إذ اللعنفية غاندي السفة مع الحداد أبعد إلى
السفة قدمت إذ الصراعات بحل المعنية الكلتياية افاكار تجاازت مفهومات اهي السلم، مفهومات

: غاندي

لهذه1. الجرائية االطبيعة الواقع تحويل بإماانية الوعي يعني اهذا القفكير: اي اخلقة بديلة طرق
بل، السع من العديد تمقلك جديدة تفسيرية نماذج اخلق أنفسنا اتغيير افشياء طبيعة ،تغيير القحولت
افخلقية للمااامة االلجوء عديدة، مناتبات اي للواقع بديل اضع إماانية االإبداع القفكير ايعني
عن الشرعية نزع ضمنياا يعني خلق بشال االقفكير الظالم مع القعاان اعدم المدني االعصيان
الفورية نقائجها أا االفورية السهلة للحلول ياود الذي الغواء اراض العنف امسوغات اتقخدام
البشري بالجنس االثاة للنسانية بالنقماء الشعور يعني خلقة إبداعية بطرياة االعمل االسطحية،
من العديد على للقغلب عادية غير بأعمال االقيام القيار عاس السير يعني اهذا للذكاء، رمزاا
القاليد عن مخقلفة بطرياة االعمل القفكير على الادرة يعني اللعنف من البديل المبدأ اهذا العقبات

السائد)5(.

48 ،78 ،ص سابق مرجع وآارون، ا، عبد ايري عمرو )1(

(2) Hugh Miall, Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task, 2004. Handbook Article. Berghof Research
Center for Constructive Conflict Management, at https://core.ac.uk/download/pdf/71735641.pdf

سابق ،مرجع عزام جميل أحمد )3(

49 ،ص سابق مرجع وآارون، ا، عبد ايري عمرو )4(

(5) Mario López Martínez, op. cit, p.71

https://core.ac.uk/download/pdf/71735641.pdf
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ااط2. الحديث يشمل ل اهو أتاتي، بشري نشاط هو الحوار أن الاول عن غني الفعال: الحوار
بقيمة العقراف على يعقمد للقواصل مبدأ افطراف بين االحوار أيضاا، جيد بشال االتقماع بل
النظر اجهات تاارب على يعمل اهو بشري، كجنس بعضنا اتادير الياين، احقكار اعدم الكلمة،
البشري)1(. كجنس بهويقنا اافمل الثاة ازيادة بإنسانيقهم االعقراف افخرى افطراف اهم خلل من

Nonviolence اللعنفي القحويل عملية المبادئ على المعقمدة الغاندية الراية تؤيد
اي موجود الخير بأن الراية هذه اتفقرض اللعنفي، منااسه نظر اجهة الخصم يعقنق Conversionبحيث
النظرة تلك أن غير الحجة، قوة خلل من الخصم لدى بالعدالة الشعور إيااظ يمان ابالقالي حي شخص كل
اهو الخاطئة القصورات عن الناشئة النزاعات اي افمر هذا يحدث أن الممان من كان اإذا الناد، من تسلم لم
الأتلوب هذا نجاعة المرجح غير امن القنااس، بحدة تقميز القي السياتية الصراعات اي ااقعي غير اتجاه
افمر يقعلق عندما أا االعداء التقاطاب ظل اي المخقلفة الإثنيات بين الحال هو كما القناع من
إلى ترجمقها الصعب امن الأاراد بين الية يعقبر القحويل فإن ذلك على علاة البشرية، بالحقياجات
،احقى االنخب)2( الأنصار ايهم بما الخصم مؤيدي جميع تحويل يتطلب حيث النطاق ااتعة صراعات
ندرة على إل الجماهير صفوف اي يعثر لم أنه إل باللعنف، تشبثه من الرغم اعلى غاندي، صفوف اي
الأافياء من احفنة المحبين، من المليين امئات الأتباع، من مليين له كان ااد لالسفقه، المخلصين من
تظهر الهنود جماهير أن 1942 إبريل نيسان/ اي افتقراليين الصحفيين فحد ،ااعقرف نهجه)3( تنقهج كانت
يدعو القي السلمية الأاكار بين شاتع بون هناك كان ااد بالفعل؛ الساتياغراها تققضيه ما تادر ل اكأنها
أا السلمي للقحدي حملة إطلق اي بدأ كلما يقكرر كان نمط اهو الشوارع اي لقابعيه الفعلي االسلوك إليها
داخل بها القيام من بدل�ا الفرد راح داخل بثورة للقيام غاندي إصرار اكان الحاومة، مع القعاان عدم
كانوا الذين الهنود من الكثير هناك أن ،ايبدا المؤتمر)4( حزب أعضاء من العديد ي�عرضد لم المجقمع
قال: ذلك احول السلح، لحمل المناتبة الفرصة تأتي ريثما القكقيك من نوع أنها على غاندي لفلسفة ينظران

(1) Ibid. p.71

(2) Véronique Dudouet, op. cit, p.15

215 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )3(

ص107 سًبق، مرجع الثًني، المجلد جيمس، لورانس )4(
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الاقال لعلن الساعة تأتي مقى فيسألونني العنف، نفسي اي أضمر أني يحسبون اهم اخران عليل يفدع "ثم
السلح")1(. احمل الصريح

النهاية اي للحياة نظرته أن غير السفقه مع منسجما�ا اعاش لمبادئه مخلصاا غاندي كان اقت ااي
من الاليل اجد الكنه السفقه طريق اي المضي على أتباعه يحث أن حاال لاد الإطلق، على لها قيمة ل
العمياة الجذار يدرك ،لم الااتي)2( الزهد اي للعيش الطبيعية غير الصرامة لفرض اتقعداد على الناس
الحياة اي محوريا�ا دارا�ا تلعب الغريزة هذه بأن الحديث النفس علم أشار اقد للنسان، العداانية للغريزة
الدينية النصوص على تحليله اي اعقمد بل الناحية لهذه الكااي الهقمام غاندي يعط�د لم للنسان، العملية
الإنسان داخل الحياة غريزة عن يعبر اللعنف كان فإذا االجقماعية، النفسية بالعقبارات اهقمامه من أكثر
اهمية نظرية "هناك بأن قال عندما غاندي قصد راتل برتراند ،اكأن الموت)3( غريزة عن يعبر العنف اإن
الواجب تبيل اي الرغبة يااام أن يسقطيع النسان أن ماقضاها المقحمسين الأخلقيين بعض بها تادم

افخلقية")4(. االمبادئ

ااد العنف، ايها أقرل القي الحالت من العديد هناك أن إل باللعنف غاندي تمسك من الرغم اعلى
ماالت ثمان كقب اقد البشر، لأذية مسااص الحيوانات إيذاء أعد أنه من الرغم على المسعورة الكلب ققل أيد
،اافكثر للشفاء)5( قابل غير بمرض المريضة العجول أحد ققل أيد كما المعقرضين، على ارداا الأمر يسوغ
المبراطورية عن دااعاا اإنما الهند، عن دااعاا ليس الحراب، اي المشاركة أقر غاندي أن ذلك من

البريطانية.

صرح حيث نفسه ابشهادته البريطانية المبراطورية مع تعاانوا الذين الرجال أكثر من غاندي كان
لمدة تناطع ل لفقرة معها تعاانت مما أكثر البريطانية الحاومة مع هندي أي يقعاان لم ..." بأنه 1920 عام
القصريح هذا ،كان مقمرد")6( إلى اخر رجل أي حولت ربما ظراف مواجهة اي العامة الحياة من عاماا 29

،ص95 سابق ،مرجع موسى سلمة )1(

(2) Ryan Brown, op. cit, p. p. 86

(3) Arpana Ramchiary, op. cit, p.69

142 ،ص سابق ،مرجع الغرب حكمة راسل، برتراند )4(

(5) Jacob N. Bauer, op. cit, P.53

(6) Ravi Mistry, “Gandhi: the myths behind the Mahatma”,Marxism, 16 August 2017, at:
https://www.marxist.com/gandhi-the-myths-behind-the-mahatma.htm

https://www.marxist.com/gandhi-the-myths-behind-the-mahatma.htm
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المبراطورية، تلك من غاندي موقف من غير الذي الفاصل الحدث اهي أمريقسار، مذبحة من ااحد عام بعد
ايها اطئت القي اللحظة من بدأ القعاان ذلك أن يقضح 1891 أي ،1920 عام قبل عاماا 29 عدنا اإذا
جامعة من المحاماة اي إجازة على حاصلا الجامعي تعليمه تلاى حيث لندن من عائداا الهند أرض قدماه
الفقرة اي غاندي أقام حيث أاريقيا جنوب اي البريطانية االمبراطورية غاندي بين القعاان ذاك ااتقمر لندن،
.1919 عام المذبحة موعد إلى أخرى مرة الهند إلى غاندي عودة بعد العلقة تلك ااتقمرت ،1914-1893

University of كوازالو-ناتال جامعة اي القاريخ أتقاذ Goolam Vahedااهيد لغولم اااااا
إل هو ما الرجل أن تبين أاريقيا جنوب اي غاندي لحياة متأنية نادية قراءة فإن KwaZulu-Natal
الهنود ارأى "الحاوق" تلك على للحصول البريطانية المبراطورية لدى تعى حاوقه" من محرام "اتقعماري
اي الهنود أن افتاتية حجته اكانت المبراطورية، تلك حداد داخل كاملة بحاوق بريطانيين كمواطنين
الرعايا جميع بين المساااة على أكد الذي 1858 عام فياقوريا الملكة إعلن تحت يندرجون أاريقيا جنوب
السياتية السلطة إلى تعوا الذين البيض المسقوطنين تياسة مع تعارضت التقراتيجية اهذه البريطانيين،
تحايق اي غاندي اشل من الرغم اعلى العنصري، القمييز لاوانين اإخضاعهم الهنود لبعاد امحاالتهم

اتكرارا�ا مراراا قاده الأمر اهذا المبراطورية، داخل افخوة بفكرة مشبعاا كان الرجل أن اتضح أنه إل تياتقه
غاندي اقوف امع أاريقيا، جنوب اي الهنود البريطانيين الرعايا حاوق لقعزيز البريطاني القاج لدى للقوتل
ماقوبة اثيقة خلل من رتمي اعقراف على الحصول حاال ااد البوير حرب اي البريطانيين جانب إلى
الأرض اتياسة الحرب ايلت غاندي تجاهل هذا تعيه ااي أاريقيا، جنوب اي للهنود حاوق على
اي اشله امع البريطانية، المبراطورية اتبعقها القي الجوع من االموت االعقاالت االوفيات المحراقة
مع القحالف اتجنب البريطانية المبراطورية داخل المواطنة اكرة عن يقخل لم فإنه رغباته على الحصول
اقد اتقعمارية أهداف ذات كانت البوير حرب أن امع االممقلكات)1( الحياة هدم عن النظر اصرف الأاارقة
البريطاني للنصر تهانيه غاندي قدم ذلك امع افارياان، من ا20,000 البوير من 28,000 ماقل عنها نقج
Discharge العسارية الخدمة إنهاء اشهادات البيض للجنود تمنح القي كوينز شوكولتة اطلب

الحرب)2(. اي الهندية المشاركة تثبت Certificate

بل الئه إظهار اي غاندي اتقمر ااد شيء عن تقنازل لم البريطانية السياتة أن من الرغم اعلى
تمرد حين اذلك 1906 عام الزالو)3( انقفاضة تحق اي أيضاا دعمها ااد البريطانية، للمبراطورية شراط

(1) Goolam Vahed, op. cit, p.5-6

(2) Ravi Mistry, op. cit,

(3) Ibid.
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كاهلهم أثالت القي الضرائب ضد )1906-1865( Bhambatha kaMancinza بامباثا بقياده الزالو
الءه لظهار لغاندي جديدة ارصة الحادثة هذه اكانت بشعة، بأتاليب امواشيهم أراضيهم انهب
لي ليس ..." أتسها القي الهندي الرأي صحيفة اي اكقب خدماته عرض ابالفعل البريطانية، للمبراطورية
ااجودنا البريطانية، السلطة جانب إلى ناتال اي انحن ل، أم يبرره ما له "الكفار" تمرد كان إذا فيما أقول أن
اي المقيمين الهنود ابين المبراطورية على المقمردين الزالو بين اقارن ،)1( مساعدتهم" اااجبنا عليها، يعقمد
ااي البيض، مع المساااة قدم اعلى للمبراطورية االمخلصين بالمقحضرين اصفهم الذين الجنوبية أاريقيا
قبل من ملئم غير بشال مدلل مجقمع الزالو أن مدعياا غاندي كقب الهندي الرأي صحيفة ااققاحية
لبضعة العمل على المواطن تجبر بأن الحالت معظم اي تضر لن حايمة قليلة ضرائب ارض اإن بريطانيا
الأاارقة من 4,000 من أكثر ضحيقها ذهب القي النقفاضة بامع الوحشي العنف تكفل اقد السنة)2( اي أيام
غاندي كان حدثين الزالو اتمرد البوير حرب اكانقا تااهة، النجليز إصابات كانت بينما مشرداا ا10,000
"راح تطوير خلل من الساتياغراها فكرة مع لققفق المواقف هذه اتوغ الاوي، الطرف جانب إلى ايهما
يدرب أن الاقال جبهة إلى يذهب الذي الرجل "على ياول: اكقب الاادة" اأاامر بالنضباط االشعور الجندية
مذكراته اي ،اعلق جدال")3( ادان الفور على رئيسه أاامر اطاعة الشديدة... المصاعب تحمل على نفسه
خير إلى تهدف البريطانية المبراطورية بأن الزالو( ثورة )اقت حينها أامن "كنت باوله: الثورة تلك حول

توء")4(. في المبراطورية تعرض تمني من حقى بالولء صادق شعور امنعني العالم،

على الهنود بحّث قام أن المفاجئة اكانت لندن، اي غاندي كان الأالى العالمية الحرب اندلع اعند

طالباا ثمانين نحو اانضم الذاتي، الحام على الادرة لديهم الهنود أن ليبرهن الاقالية غير العمليات اي القجنيد
Red Cross الأحمر الصليب باقيبة رتمياا اصفها تم القي التعاف تلك إلى بريطانيا اي هنديا�ا
شراينر أاليف أاريقيا جنوب من للحرب االمناهضة الراائية كقبت غاندي إلى رتالة ااي Detachment
تعرضون الهنود بعض مع فراك ابأتف الصباح هذا عات صع لاد " :)1920-1855( Olive Schreiner
تبيل اي حقى السلح يحمل لم الذي أنت بالقأكيد الشريرة، الحرب هذه اي النجليزية للحاومة خدماتكم
أن أعقاد ل الشريرة... الاضية هذه اي الدماء لسفك اتقعداد على تكون أن يمان ل المضطهدين الناس

(1) Goolam Vahed, op. cit, p. 8

(2) Ravi Mistry, op. cit,

(3) Goolam Vahed, op. cit, p. 8

سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )4(
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بالساتياغراها ملقزم بأنه موقفه توغ غاندي أن غير صحيحة"، تكون أن يمان الصحيفة اي الواردة العبارة
بريطانيا)1(. لخدمة ملزم ذلك بأن يشعر اإنه لندن اي مقيم أنه مادام الكن

أعطى كما 1942 عام الهند" "اتركوا حركة خلل العنف عن غاندي تغاضى ذلك إلى إضااة
ممارتاته أظهرت حين ااي كشمير، إلى الهندية الاوات إرتال على افخضر الضوء أا الضمنية المواااة
النفاق)2(، لقهمة عرلضه الذي الأمر Idealisticمثالية أا تاليدية بايت نظرياته فإن الواقعية من الكثير
الدماء إراقة عن حزنه عن يعرب كان ابينما العنف، الى تؤدي حملته كانت باللعنف ينادي كان حين ااي
عن يبحث كان بل الدماء، تلك اي تبباا كانت القي الحملت تلك بوقف ينادي يان لم أتباعه يقكبدها القي
يقفق يان لم نهرا أن الرغم ،اعلى الهند)3( من الإنجليز لطرد اتيلة ذلك بوصف الأتباعه لنفسه المعاناة
جميع على موااااا غاندي يان لم حين افي انظرياته، أاعاله بين البون توغ ما كثيراا أنه إل غاندي السفة مع
الرتمية صلقه ياطع جعله مما الشرين أهون بوصفه الأمر يقحمل كان أنه إل المؤتمر حزب قرارات
كان ربما لنهرا اااااا له، الفعلي الرئيس هو عملياا ظل اإن المنصرم الارن من الثلثينيات أاائل اي بالحزب
الحين بين المؤتمر يقخذها كان القي الارارات مخقلف عن شخصية بصفةص مسؤال أنه يشعر ل حقى ذلك
على لغاندي ملزما�ا الداخلي الصراع ،اكان امعقاداته مبادئه مع تماما�ا منسجمة تكن لم االقي االاخر
تخص ل نبوية" رتالة "يحمل إنساناا بوصفه اغاندي اطني كزعيم غاندي بين االقنااس الصراع ذلك الداام،
يراها كما بالحقياة اللقزام بين القوايق أبداا السهل من ليس كال، االعالم النسانية تعني بل احدها الهند
بعيدة الحقياة تباى حيث السياتية الحياة تخص القي تلك تيما ال اتالباتها الحياة مقطلبات ابين الإنسان
العمل معيار هي المنفعة بأن النسان ايسلم الإطلق، على بايت إذا هذا العال، زاايا إحدى اي

االممارتة)4(.

الهندي المجتمع في والالق الدين

من كان غاندي حالة ااي فيه، نشأ الذي الجقماعي بالسياق الحاطة من بد ل الفكر دراتة عند

اذلك اطنه عن بعيداا حياته من عادين نحو عاش غاندي أن صحيح الهندي، بالمجقمع اللمام الضراري

(1) Goolam Vahed, op. cit, p. 9 - 10

(2) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 121

(3) Ibid. p. 86

227 ص ،)2011 للكتًب، السورية العًمة الهيئة )دمشق: جنكر فًضل ترجمة 2 جـ الهند، اكتشاف نهرو، لل جواهر )4(
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اكان الهند، بأديان أيضاا تأثر أنه غير تابااا، أشرنا كما المفكرين من بالعديد اتأثر أاريقيا، اجنوب لندن اي

الحياة إلى الشارة من بد ل اكان لديه افال الهدف هو الهندي المجقمع ااتقالل إصلح أا تواراج البورنا

. السفقه اي الخوض قبل اذلك ادين أخلق من ااكبها بما الجقماعية

قانون لديها الهند بأن الاول عشر االقاتع عشر الثامن الارنين اي البريطانيون المسؤالون اعقاد
االجغرافيا، بالقاريخ الشعور إلى اتفقار الشائنة بالمحسوبية اتقميز الشرقي، التقبداد مركز اهي بائس
من محيرة مقنوعة مجموعة اتحقوي الدينية النصوص بضخامة تقميز افديان، كثيفة الهند أن إلى اأشاراا
علمات جميع معه حمل غامض دين اهو القدين، على االنكباب اللهة اانقشار االممارتات الطاوس
إلى الشارات جميع تحمل الفاضح بالجنس تقميز انقاامية خائفة بشعة الهنداتية االلهة المنحط، النحراف
)1859-1800( Thomas Macaulayماكولي توماس االمؤرخ الشاعر اكان )1( الفساد اي يغرق شعب
قد الهند اي المسقابلية القعليمية السياتات دراتة مهمقها كانت 1833 عام تشالت للجنة رئيسا�ا صار الذي
بهذه التراع أجل امن الدالة، عبر الغربي القعليم انقشر كلما اتخقفي تقوارى توف الهنداتية بأن تنبأ
عرض أن ثاقبة بنظرة اتنبأ البريطانية، النصوص احسب النجليزية باللغة القعليم كل جعل العملية
الذاتي)2( بالحام تطالب مثافة هندية طباة الوقت بمرار يولد توف القفكير اي اأنماطها البريطانية الأاكار
الاومية أن بل الهندي، المجقمع من الهنداتية اخقفاء بشأن تنبؤها اي أخطأت تلك الثاقبة النظرة الكن

الهنداتية. مع كبير حد إلى مقماهية بايت الهندية

مهقماا كان الذي )1931-1841( Gustave Le Bon لوبون جوتقاف الفرنسي للفيلسوف اااااا
الاديم دينه على محااظقه مع جديد دين انقحال من الهنداتي على أتهل شيء ل اإنه الشرقية، بالحضارات
بأاامر اتارة الهة بأاامر تارة الهنداتي ايعمل شيء... كل اعقااد بطبيعقه مسقعد االهنداتي الغالب، اي
نفسه المضمار ،ااي المصاداات")3( إحدى أا عيشه طراز أا حراقه عليه تمليه لما ااااا اذلك أخرى، الهة
المقناقضات يحقضن الجاري كالنهر الهندي "الفكر أن اللبنانية الجامعة اي الفلسفة أتقاذ زيعور علي علق
يؤمن ، مثل�ا غاندي أن ... قائمة تزال ال قديمة ميزة تلك ... يقوحد، مال ايهضم يوحد ... االمقناارات،
االكقب االاران االنجيل االقوراة ابالقناتخ البارة باداتة يؤمن كقاب: أا معقاد أا لون أا مذهب بال
لعبت الققصادية العوامل أن زيعور ايرى " المعقاد... المقباينة الهند لكقب تاديسه جانب إلى ... الزرادشقية،

(1) Vinay Lal, op. cit, p.32

،ص348 سابق ،مرجع م1 جيمس، لورانس )2(

514 - 511 ،)2012 والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسة )القًهرة: زعيتر عًدل ترجمة الهند، حضارات لوبون، )3(جوستًف
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االعبادات الراء من العديد تفسير يمان ل بحيث الهند اي الفكرية القشايلت نشوء اي المدى بعيد داراا
بدا الحيوان هذا كون لها تعليلا تجد قد المثال تبيل على البارة اعبادة العوامل، تلك اتقبعاد ظل اي االارابين
الحيوان على للمحااظة الغريزية بالمبالغة يعلل قد "أهيمسا" افذية عدم مبدأ أن كما الإنسان، لحياة ضرارياا
اي الهندي القصوف احقى ... اللحم، أكل تحريم بخصوص الاول كذلك بالفرد، امعيشياا تحرياا المرتبط
مشالة من اهراب ااعص ل نفسي نوع من حلر اكأنه الجوع، على اعل رد بمثابة يعد اجوهه بعض أا بداياته

الدائم)1(. الهند عدا الفار

اغالبا�ا العنف، نبذ إلى االجينية االبوذية الهنداتية الهند: اي جميعها الثلثة القاليدية الديانات تدعو
افلماني الفيلسوف ذكره لما اااااا الهند، اي االمجقمع الثاااة حول مثالية" "صورة اهناك نفسها، بالطرق
أا لطفاء يعدان Brahminsالبراهمة فإن )1803-1744(Johann Gottfried Herder هيردر
من قصيرة اقرات شهد الهند تاريخ أن غير تامية اأخلقهم اجميلة، رائعة ا حول ااكرتهم اديعة، حملن
تاريخها اي العنف لناطاع الاصيرة الفقرات إلى تشير للهند المثالية الصورة أن ايبدا الحرب، اعدم السلم
)-1935( Bhikhu Parekh باريخ بيغو السياتي الفكر أتقاذ لحظ ااد السائد للنطباع ،اخلااا المديد)2(
ر أصل الذي أندريوس صديقه بقوبيخ اقام الهندية الثاااة اي عميقة عنف نزعة اجود على أكد غاندي أن
أا المهابهارتا اي لذلك إشارة أي أرى "ل الهندية: النصوص اي محورية اكرة اللعنف بأن الاائلة الفكرة على
يمان ل االلعنف العنف مفهومي فإن الحقياة ااي تولسيداس،" المفضل كقابي اي حقى ال الراماياما
اي النخراط براض اخقزاله يمان ل الهنداتية اي اللعنف مفهوم فن البعض بعضهما عن بمعزل إدراكهما
تحديد نحو السعي اكان اللعنف، باتم نفسه يشرعن العنف اإن الحالت من كثير اي بل شجبه أا العنف
الفقرات أقدم اهي Vedic Periodالفدية الفقرة اي البراهماني القاليد من أتاتياا جزءاا العنف شراط
ذلك اي بما الكون اأتاس العظيم التنظيم مبدأ بمثابة القضحية اكانت النصوص، خلل من لدينا المعرااة

أمراا كان الحيوانات، اذبح االخقطاف كالغزا العنف، أشاال مخقلف اإن الفقرة تلك ااي الطبيعي، العالم
نوع هناك المادس العنف من النوع بهذا يقعلق افيما الطاوس، ضمن إدراجه تم مادساا عنفاا بوصفه ممجداا
يعني الذي بالأهيمسا يقعلق فيما تفكير أال اهو Anomic Violenceالمعياري العنف عن انفصل اخر

عز مؤسسه )بيروت: الصين في الشرقية الفلسفة عن مقدمات مع والمعاصرة والسلمية الهندوكية قطاعاتها الهند: في ،الفلسفة زيعور علي )1(

89 ،ص )1993 الدين،

(2) Jayandra Soni, Philosophical Justification of Non-Violence in Jainism, Journal of International Philosophy No. 2
2013, pp. 192-196, at: https://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/12813.pdf

https://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/12813.pdf
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عنف من تدريجيا�ا تطوراا تطور قد اللعنف حول الهندي القفكير اكان أذى"، بأي للقسبب رغبة هناك "ليس
للعنف)1(. أثر أي إزالة أا تلطيف عن تبحث كانت القي البراهمانية القضحية ممارتة إلى الفيدا

اتيلة بوصفها الحرب اتقخدام تحبذ ل اهي الهند، اي السائدة الديانة الهنداتية، يخص افيما
على تأكيد هناك كان الاديمة الهند افي الضرارة، اقت تمنعها لم أخرى جهة من أنها غير النزاعات، لقسوية
بد ل كان ااد ذلك مع السلم، أاقات اي حقى دائمة بصورة عليها االمحااظة اضرارتها العسارية الاوة أهمية
القهديد، أا العدا إلى الهدايا تاديم طريق عن االتقرضاء القفااض من جميعها، السلمية الوتائل اتقنفاد من
من نوعين على السنساريقية االنصوص الملحم نصت لاد افخيرة. الوتيلة اهو المسلح الشقباك اأخيراا
القفريق على الاديمة الهند اي الحرب قانون أكد اقد العادلة، غير االحرب العادلة الحرب اهما الحرب،
لدى المادتة الكقب أحد Rigاهو Veda، ايدا ريج افي الحرب، أثناء اي االمااتلين المدنيين بين الواضح
أن تؤكد القعاليم هذه االنساء، اافطفال السن اكبار المرضى مهاجمة عن ينهى ما القعاليم من الهنداس،
Bhagavad- غيقا البهاغاااد ايها بما الهنداتية، المادتة الكقب عن غائباا يان لم المادتة الحرب مفهوم

المفهوم)2(. هذا على حقياةا اشقمل الذي Gita

كما زمان كل اي السلوك، قواعد أي الداب، عن تماماا منفصلا ياون أن يااد الهنداس عند االدين
علقة لها اليس االلهة الإنسان بين بالعلقة تهقم الهنداتية فالديانة االرامان، الإغريق عند الحال هو
ل اللهة اإن احده بالنسان تععنى القي العملية النفعية المادية افمور ااي البشر، من اغيره الإنسان بين
ل اللهة نحو الإنسان تربط القي االصلوات بالطاوس الخاصة الااطعة الدين تعاليم أن كما أبداا، بها تبالي
عن الناشئة القجربة خلل من إل الهنداتية الداب تام الم بعض، نحو بعضهم الناس بسلوك تبالي
يضم تشريع اهو للنسان، السلبية نظرته على منه أجزاء اي عبر قد مانو تشريع ،اكان الحياة)3( ماقضيات
االققصادية الجقماعية الوجهات من االطباات افاراد اعلقات أمور تنظم القي القشريعات مجموعة
نصوصه معظم اتعود الهندي، المجقمع على البراهمانية للمفاهيم العملي القطبيق عن عبارة اهو االاانونية،

يأتي)4(: ما القشريعات تلك امن ب.م، 200 ق.م- 200 الفقرة إلى

(1) Denis Vidal, op. cit, p.198, 201

)2018 المعًصرة، للدراسًت حرمون مركز )إسطنبول: والسيكولوجية واليديولوجية المادية العوامل السياسي: ،العنف محمود رشًد طًرق )2(

514-511 ،ص،487، سابق ،مرجع لوبون جوستًف )3(

،ص126-124 سابق ،مرجع زيعو علي )4(

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
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افضعف1. يشوي افقوى اإن العاوبة، يسقحاون بالذين العااب الأمر، لزم كلما الملك، يعنزل لم إذا
.)20 اارة 7 )باب السفود على السماة ّي ش�ق

الوجود2. صعب الطبع بحام الفاضل الإنسان أن ذاك العااب، بفعل النظام على قائم برمقه العالم
.)22 اارة 7 )باب

الهنداتي اإن اجقماعي، محور هو اإنما لهوتياا أا صوفياا ليس الهنداتية محور اإن اعموماا
افديان أبعد هي االهنداتية الكهنة، أا البراهمة اقدتية الطباات، بانفصال اليمان شيء كل قبل منه يعطلب
تاسم اإنها التلم أا المسيحية اي الحال هو كما البشر بين للمساااة تعمل أن من ابدلا الديماراطية، عن
رجال أي الفايشيا اطباة الحرب، رجال أي الكشاتريا اطباة الكهنة، أي البراهمة طباة طباات: أربع إلى افمة
ليس فنه مهمل�ا ياون ايااد الهنداتية اي تذكر أهمية للفرد ،اليس الفلحين)1( أي السودرا اطباة القجارة،

للاراد)2(. ل للجماعة تقجه العناية اكل أكبر، جماعة اي عضو بدارها هي جماعة اي عضواا إل

للشخص النهائي االهدف االرحمة، الحب إلى الداعية بقعاليمها معرااة اهي بالبوذية يقعلق افيما
لدى افهم المادس الكقاب Theravada تيرااادا ايعد المثالي، الداخلي السلم تحايق هو البوذية يقبع الذي
نص أي على يحقوي ل الكقاب اهذا البوذي، المجقمع اي معظمها افخلقية القيم يسقمدان امنه البوذيين،
أن البوذيون الرهبان ايعد الشر، من نوعاا االصراع الحرب يعد بل غاية، أي لقحايق كوتيلة العنف يسوغ
أقل أهمية اإعطاء النفسية، الشوائب على االقغلب العنف اعدم االهداء االرحمة القجرد هي الدين مهمة
النصر عن تقحدث القي البوذية الدينية المصادر اي الوحيدة الحالة الجقماعي، الصلح أا الدينية للاومية
افراضي، غزا يعني الذي Cakkavattiكاكاااتي المسمى السياتي المبدأ اي تكمن االسيطرة الفقوحات أا
اتقخدام على تنطوي القي العادلة الحرب اكرة ،اأما افخلقية المبادئ خلل من اإنما السلح باوة ليس

أاكاراا تولد ل بوذا عند االحرب البوذية، الشريعة اي ااضحة بصورة غائبة اهي االعنف، الحرب أتلحة
اإن ذلك، مع الحرب. لخوض اضطرارية حالة النفس عن الدااع ايعد االكراهية، الحاد أاكار بل نااعة،
تدعو بل بافبرياء، الضرر إلحاق أا الضرارية غير الاسوة عن البقعاد إلى تدعو الحالة هذه اي البوذية

المهزام)3(. العدا عن حقى العفو إلى

ص19 سابق، مرجع موسى، سلمة )1(

،ص102 سابق ،مرجع شلبي أحمد )2(

، سابق ،مرجع محمود رشًد طًرق )3(
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طبقة اخاصة الهنداتية اي الموجود الطباات نظام على اكرية ثورة كانت الجينية الديانة أتاس
تؤمن ل اهي السبب الهذا لعقاادهم، ااااا االلهة الناس بين الواصلة الحلاة اهي الكهنوت أا البراهمة
اما بالطباات اعقراف اعدم قرابين تاديم ال صلة اجود عدم يسققبع بالله العقراف اعدم إله، بوجود
يبالغ مسالماا ديناا تععد أخرى ناحية من الجينية أن غير عليها، الاضاء تبغي القي البراهمة طبقة من يشمل
اي الجنايات أنواع أشد اتعد الصغيرة، االحشرات الهوام ققل ياره أنه حقى العنف، عن البعد اي المبالغة كل
باجقناب تقمثل الجينية العايدة ،اخلصة االقشدد)1( االعنف الحياة على العقداء هو اأاظعها الجينية
عندهم النفي همزة كلمقين: من مركبة كلمة اهي أهيمسا بالمة ذلك ايلخصان افحياء، بجميع الضرار
لحوم ايحرمون اخقلاه، على الحيوان أكل يبيحون ل نباتيون ذلك فجل اهم الإضرار، بمعنى اهيمسا
فن افلبان ايسقثنون االشهد، البيض يأكلون ال االطير، االسمك االماشية افنعام من افحياء جميع
عالم من الققراب اعلمة الغايات غاية الراح عالم إلى السمو ،ايعقبر االحنان بالرحمة ماقرنة الرضاعة
له تسول القي هي الجسد شواغل فن افحياء من أحد إلى يسيء ال يغضب ال ياقل ل المرء إن الراح،
الغلبة اآية غلبها امن إليه، اعاد الجسد عالم اي بقي الشواغل هذه غلبقه امن البغضاء، فيه اتثير العداان
الإنسان بين تحول القي الجينية، اي الرذائل امن االسلم، المحبة هي الراح عالم إلى بها يسمو القي
ملك هو االحب المجرمين، من كان الو اتقعلء نظرة اخر شخص إلى ينظر أن الراحاني، االخلص
لحزنه اتحزن غيرك لفرح تفرح اأن الجزاء، تنقظر ال تحسن أن الحب ااية االفضائل، الأخلق جميع

الأخلق)2(: جانب على الجينية العايدة اتؤكد الإحسان، نعمة حرمه الذي المسيء حظ لسوء اتبقئس

تعامله.1. أن يحب كما جميعاا الخلئق يعامل أن المرء اعلى

على2. ينقصر حين ذلك من أعظم الكنه الشجعان الأعداء من ألوف على الإنسان اينقصر
نفسه.

اأعمال.3. اأاكار كلمات أحد: إلى بها تسيء ل ثلث اتائل

الاقل.4. شريعة يضع من الكاار من شر

عليها.5. االثناء بها االإغراء الجريمة عمل اتائل: ثلث للجرام

الحياة.6. بعراض تقعلق ل تكذب، ل للشهوات، تسقسلم ل تكذب، ل تاقل، ل خمس: على أقسم

112 - 111 ،ص سابق ،مرجع شلبي أحمد )1(

،ص51-47 سابق ،مرجع العقًد محمود عبًس )2(
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ينبغي ابالقالي االهقمام، المبالة منا يسقحق ال ثابقة حقياة ليس الحسي العالم اإن للجينية ااااا
المقشّظف االسلوك اللعنف عايدة تنبع هنا امن الواقع، نحو ميل كل اقطع داخلنا بناء على النعااف

االقأملي)1(.

الشعبية الأمثال أن الهند" "حضارات دراتقه اي لوبون غوتقاف ذكر ااد للهنود السلوك قواعد احول
عن بصدق اتعبر فيها، نشأت القي االطباع الأخلق عن بإيجاز اتعبر افمم، لقجارب صدىا عدد ت�ع
اتوصل الهنداتي، الشعب مزاج لوبان درس الشعبية للمثال دراتقه خلل من للمجقمع، العامة الأاكار
عنها ينجم القي الطبيعية الميول باوة يؤمنون الهنداس أن على تدل الهندية الشعبية الأمثال أن مفادها لفكرة
"لو لاه: خع مظاهر تعديل إلى الإنسان ايها يعيش القي البيئة تؤدي ال بالوراثة، تنقال اهي ، لعقن الخ�ع ثبات

الدنيا")2(. هذه اي الناس طبيعة تبديل يمان ل محرقا�ا الامر اصار باردة النار أصبحت

امنها)3(: المنفعة على تدل القي افمثال من العديد هناك لوبون ذكرها القي الشعبية الأمثال امن

الضعيف؟1. يصادق امن المصباح، تطفئ االريح الغاب، تحرق القي النار تصاحب الريح

يارب2. ما بسبب إل تسقجيب ل االلهة منه، نفع اي طمعاا إل الخر يحب ل النسان
الارابين. من إليها

لبنها.3. نفذ إذا أمه يهجر االعجل الهبات، بداام المودة تدام
االثبات االحقراز البصيرة إلى تدعو الهندي المجقمع اي االرذائل الفضائل اإن للوبون اااااا
اكانت لفائدتها، حسنا�ا أمراا المداهنة ّدت اع�ع اائدته، لعدم خطيرا�ا أمراا الغضب دل اع�ع الرغائب، اي االعقدال

امنها)4(: ميااايلي يذمه ل ما الهنداس لدى الشعبية افمثال اي انجد للغاية، نفعية الهنداتية الداب

قصيراا.1. كان مهما افبطال يغلبه ل االمحقال بالحيلة، يعاهر كما بسلح العدا يعاهر ل

انفراد،2. على أا معاا االقفريق االفساد القوايق إلى يلجأ أن بأعدائه ليظفر افمير، على يجب
بالسلح. قهرهم اليجقنب

أل3. االرغبة االمنفعة الفضيلة اهي اتباعها يجب القي الثلثة السلوك قواعد يعرف من على يجب
يده. اي ما على يحااظ أن مقسامح يسقطيع الن الرحمة، عظيم ياون

ص321 سابق، مرجع زيعو، على )1(

450 ،ص سابق ،مرجع لوبون جوستًف )2(

458 ،ص نفسه المرجع )3(

485-481 ،470 ،ص نفسه المرجع )4(
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قهره.4. صعب قوي ما إذا الضعيف االعدا قوياا، يصبح أن قبل الضعيف العدا ققل اجب

االسلح5. بالحامة، ياقلون الذين هم الأعداء ااقلى بالاقلى، ليسوا بالسلح ياقلون الذين افعداء
االشهرة. االثراة الأترة تاقل االحامة البدن، توى ياقل ل

اليس جميعها، يان لم إن الشعوب معظم على تنطبق لوبون إليها توصل القي النقائج تكون قد
اي االشعوب للفضيلة، تدعو القي االفلسفات افديان مبادئ مع تناقضت لو حقى احسب، الهندي المجقمع
اافخلق الدين مبادئ مع تناقض أي ترى ال المنفعة، لمبدأ ااااا تسلك االجمعي الفردي المسقوى على جلها
كونه لوبون طرح اي للنظر الملفت أن غير لمصالحها، ااااا النصوص اتحوير تأايل على قادرة أنها بل
زيعور لعلي اواااا النظري، المسقوى على افقل على االقسامح، باللين عموماا تقسم أديان يعقنق شعباا عالج
للشهوات الخضوع اعدم االلعنف االمحبة االراحانيات االشفاة القسامح على تلّح الهندية الفلسفة اإن
على يؤخذ )2000 – 1915( شلبي أحمد المصري للمؤرخ اااااا الصراة)1( الفردية أا المادية االمصلحة
فيه المبالغة الكن اضيلة ععدل اربما بالضيم، الرضا درجة إلى يصل الذي االقسامح العمياة السلبية الهنداتية

الرذائل)2(. محيط إلى تناله

أن إل ااتعة، هوة االقطبيق النظرية ابين القفاصيل، اي دائماا يامن الشيطان اإن معلوم هو اكما
الاقل جعرم كان نفسها. الهنداتية بفعل اجقماعية فزمات تعرض الهندي المجقمع أن الموضوع اي المثير
الجرم اياون عظيماا، الج�عرم كان برهمياا أا بارة عليه المجني كان فإذا عليه، المجني صنف على يقوقف
،اكان البنات)3( ققل مثل الثام من تععد ل الاقل من أنواعاا هناك أن بل أخرى، حالت أي اي الصغائر من
الدينية، الشعائر من الأمر هذا ايعد حية اهي جثقه مع أرملقه حرق يقم الزاج يموت عندما الهند تااليد من
كراهية اي مقمثلة بايت بااياها أن إل عشر القاتع الارن بداية منذ العادة تلك ممارسة عن كفوا أنهم امع
الهندية القااليد امن يقزاجن، ل المثال تبيل على اافرامل معاملة، أتوأ امعاملقهن منهن االقشاام افرامل
الخراف أا العجل لمس إذا الهنداتي أن حقى البسيطة النسانية الحاوق من المنبوذين طباة حرمان أيضاا
بعض أن أيضاا العادات تلك امن منبوذاا، يسميه الذي الإنسان هذا لمس إذا يقنجس الكنه يقنجس ل اهو
أا الثامنة تن بلغت اإذا المعابد، أحد اي للخدمة بناتهم إحدى ينذران الهند اي كانوا المقدينين الباء
أا الثلثين بلغت اإذا البغي، تؤديه ما اتؤدي البراهمة خدمه اي تعيش حيث المعبد إلى حملها القاتعة
زااج الهند اي رائجاا كان كما الناس، لجميع عاماا بغياا اأصبحت المعبد تركت العمر من االثلثين الخامسة

،ص164 سابق ،مرجع زيعو علي )1(

ص101 سابق، مرجع شلبي، أحمد )2(

515 ،ص سابق ،مرجع لوبون جوستًف )3(
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يذلها مما أكثر الهند تذل تلك القااليد أن ارأى العادات تلك بإلغاء غاندي طالب اقد الصغيرات الفقيات
نكبات عن قيل امهما أبناءه، الشرق هذا يحقرم حقى الشرق يحقرم لن المسقعمر الغرب اهذا الإنجليز،
،لاد الهند)1( اي االجقماعي االراحي الذهني بالتقعمار ماارنة شيئاا تسااي ل اإنها البريطاني التقعمار
الهنداس جعل قد معا�ا االكهنوت المطلق الحام كان ، أجسادهم،... من أكثر مابلا الهنود عال "كان

.)2(" اتقعبادا�ا البشري الجنس عناصر أكثر اجسمانيا�ا ذهنيا�ا

غاندي لدى والسياسة والالق الدين فلسفة

ايجب العالم، اي المادتة الذات أا الرب تجسيد هي النسان بها ياوم مهمة أعلى أن غاندي رأى
اهو أل افتمى الهدف تياق ضمن االدينية االجقماعية السياتية الفرد انشاطات معقادات كل تسير أن
غير اهي نفسه الوقت ااي الخاصة، بطرياقها صحيحة افديان كل بأن امن غاندي أن ذلك الرب، إدراك
كان الديني السياق نطاق اي الحقياة يذكر اعندما المقبادلة، االقأثيرات المسقمر للقغيير تخضع لذلك كاملة،
هي له بالنسبة االحقياة ممارتقها. من يقمان لن لكنه إليها للوصول يجقهد أن يسقطيع النسان أن يؤمن
اإن هذا من الرغم على مطلق. بشال ثابقة اليست تمقلك ال تعنال ل لكنها دائماا مرغوبة الرب، رديف
باقي عن بعيدا�ا العليا الذات إيجاد أتقطيع ال الكلي من اكل جزء أنا شمولية: بمفاهيم تقايد كانت أاكاره
هو حي كائن أي ضد الموجه العنف لغاندي. بالنسبة ااحدة لقكون الحية المخلوقات جميع تقحد النسانية،
يضاف الذات. إدراك العنف هذا ايعرقل المعنلفة الذات حال هو كما تمارته القي الذات ضد عنف بالضرارة
جاهدت تاتياغراها اان لذلك المخلوقات. لكل الذات إدراك يعيق حي كائن أي ضد عنف أي أن هذا إلى

تياتيا)3(. نااسوها الذين فالئك حقى الكلية، الذات إدراك إلى للوصول

غاندي مبادئ أن فيه مراء ل الذي "الواقع الجينية: العايدة من أاكاره اتقاى قد غاندي أن العااد زعم
ترد ل السياتي أا الجقماعي الإصلح اي ااحدة خطة إلى يدع لم اأنه الجينية، العايدة من مسقمدة جميعاا
، الجينية"...)4( العايدة عن بمعزل حقياقها على تفهم ل غاندي عبارية العايدة... تلك إلى اتفعيلها بجملقها
اي صعوبة المعلاون اجد بحيث غاندي، تدين حول الراء من ااتعاا طيفاا هناك أن إلى يشير الواقع أن غير

، 6048، 21 ،ص سابق مرجع موسى، سلمة )1(

،ص348 سابق ،مرجع م1 جيمس، لورانس )2(

323 ،ص سابق ،مرجع ديتريخ وولفغًنغ )3(

،ص46 سابق ،مرجع العقًد محمود عبًس )4(
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أا االقزامه الديني االخطاب للرموز نشره ذلك إلى ايشير الدينية، غاندي لمعقادات ااضح اهم على الحصول
يمان بل معبدا�ا زار ما نادراا أنه إل هنداتيا�ا نفسه عدل غاندي أن من الرغم اعلى للمعقادات، مغادرته

ااااا اإنما، الهنداتية)1( اي جوهري أمر أنها على المعابد اي العبادة إلى عموماا ينظر لم غاندي أن الاول
االماكشا)3(، االكارما)2( الراح، اتناسخ اخلود بال، يؤمن أن عليه يجب هنداتيا�ا المرء ياون كي لغاندي،
تاسيم أي Varnasharma، الفارنشاراما بماقضى االعمل االحقياة، اللعنف ممارسة محاالة عليه ايجب

محددة)4(. ابأداار محددة طباات الى المجقمع

اي الفكرة تلك اردد الدين، أتاس بمثابة اعدها البشرية اخدمة افخلق مبادئ على غاندي أكد
هما ما االدين افخلق ا"إن الدين"، جوهر افخلقية "المبادئ بأن ذكر ااد مقعددة، مواقع اي الذاتية تيرته
بخدمة إل يقأتى ل الإله إدراك بأن شعرت فنني دينا�ا المجقمع خدمة اتخذت "لاد ااحدة،" لعملة اجهان إل

الخرين")5(.

القفكير، على الصبر لديهم النشطاء كان ما ،انادراا العمل عالم يراضون المفكران كان ما غالباا
اي ينغمس لم لو أاضل حايماا ياون أن الممان من كان ربما افمرين، بين الجمع اتقطاع غاندي أن غير
بالنشاط مرتبط أنه على للدين نظر ااد مخقلف، الأمر اإن لغاندي بالنسبة الكن العملية، العالم شؤان
المعبد ااحقفالت الدينية الطاوس من بدل�ا اليومية الحياة أنشطة على تأثيره بمادار يااس أن ايجب البشري
إنه الحقياة، مع ينفصم ل بشال ايربطه المرء طبيعة اي يغير الذي هو الدين أن ارأى الصلة، ذلك اي بما
خالاها اتعرف نفسها تجد حقى تماماا مضطربة الراح يقرك االذي البشرية الطبيعة اي الدائم العنصر

الخالق)6(. ابين بينها الحقياي النسجام اتسقطيع

من "كان افخرى: افديان كحال برمقها، قبولها يسقسغ لم غاندي اإن بالمسيحية علققه يخص افيما
خلل من ااط الخلص على أحصل أا الجنة إلى أذهب أن أتقطيع أنني أصدق أن لي بالنسبة المسقحيل

(1) Vinay Lal, op. cit, p.34, 32

تؤثر الفردية والفعًل النوايً حيث السببية مبدأ إلى ويشير والطًوية، والسياية واليًنية والبوذية الهندوسية المعتقدات في أالقي مفهوم هي الكًرمً )2(
)ويكيبيديً(. الفرد مستقبل على

)ويكيبيديً(. الطلق أو التحرر أو النعتًق ويعني الهندية والفلسفة الديًنًت في يستادم سنسكريتي مصطلح هو موكشً )3(

(4) Ingfrid-Elise Knudegaard, op. cit, p.24

24 ،227 ،ص183، سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )5(

(6) Vinay Lal, op. cit, p.34, 32



137_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

امعلماا للقضحية اتجسيدا�ا شهيدا�ا يسوع باون يؤمنون المسيحيين أصدقااه كان ابينما "، مسيحيا�ا أصبح أن
ابالنسبة الإطلق، على كمالا افكثر الرجل كان أنه اكرة قبول اي صعوبة اجد ذلك مع غاندي أن إل
موعظة اي ارد ااد ذلك امع افديان، جميع بين افعظم أا كاملة ديانة المسيحية تعد أن يمان ل لغاندي،
كان اإذا اللعنف، السفة مع الحداد أبعد إلى تقماهي اكرة ،اهي أعدائكم")1( "أحبوا المسيح ألااها القي الجبل
مسقوى إلى الفكرة هذه نال غاندي اإن الفردي المسقوى على االقسامح الحب على أكد المسيح السيد
أعاد القاريخ اي شخص أال كان غاندي اإن كينج لوثر لماتن ،اااااا احسب)2( الأاراد بين اليس الجماعات
المبشر أن ،كما االجماعي)3( الجقماعي للقحول اعالة أداة باعقبارها المسيحية الحب أخلقيات اخقراع
اي عراه مسيحي أاضل بأنه غاندي اصف )1973-1884( E Stanley Jones جونز افمرياي
كقب ااد افمرياي المسيحي الراهب )1968-1915( Thomas Merton ميرتون توماس بينما حياته،
كلياا، الجديد العهد عرف بأنه غاندي عن قال Gentle Revolutionary اللطيف" "الثوري بعنوان ماالا
الاضايا اي الإنجيل مبادئ طباوا الذين الالئل الرجال من ااحد اإنه ل أم بيسوع مؤمناا أكان اتواء
أن بالقأكيد صحيح هو اما افحوال، من حال بأي الدين عن يفصلها ل بطريقة االجقماعية السياتية

المسيحيين)4(. معظم من أاضل الحالت معظم اي كان بل احسب النجيل يفهم لم غاندي

دين ايقبع بدينه يقمسك أن ارد كل دعا اإنما ذاتها بحد المسيحية ضد يان لم غاندي أن ايبدا
بسبب جديد دين ااعقناق دينه عن للقخلي داعي ال المجقمع، اي يقغلغل الذي الدين عادةا اهو أجداده
إذا عيوبه من تطهيره على يعمل اأن دينه يحقرم أن الفرد ااجب من بل تكقنفه، القي االعيوب النواقص
يعر لم غاندي أن ،ذلك افخرى)5( الديانات من افاضل اققباس خلل من دينه إثراء يحاال اأن افمر، لزم
بل المهم هو اللهوت اليس الدين، أتاس اجعله المرء عيش كيفية إلى انظر اهقمام أي المعقادات
القي ثعل الم�ع بل معقاداته نظام ادقة السفقه تماتك اليس الأخير، االحام الدين جوهر تعدد القي الأخلق
جوانب هناك أن غير رائعة أخلقية جوانب على تحقوي افديان أن غاندي ارأى الحياة، انوعية يحملها
اي غضاضة ال مغلاة، ليست افديان بأن لياول اتقرتل الفكرة هذه من اربما دين، كل اي خاطئة

79 ،ص سابق ،مرجع حمد محمد يًسين )1(

(2) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 76

(3) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 4

(4) Vinay Lal, op. cit, p.34

(5) Siby K. Joseph, “Understanding Gandhi's vision of Swadeshi”, at:
https://www.mkgandhi.org/articles/understanding-gandhis-vision-of-swadeshi.html

https://www.mkgandhi.org/articles/understanding-gandhis-vision-of-swadeshi.html
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يعد غاندي أن امع ابالفعل للاكار، موردر فالدينع مانعاا، المرء يعقبره ما افديان جميع من االأخذ الققباس
افديان مخقلف من الققباس عن يقوان الم افديان، جميع على للنفقاح اتقعداد على كان ااد هنداتيا�ا
غير االجينية البوذية اخاصة الهندية الديانات من اتقمده أهيمسا امفهوم تبناها، القي افاكار أهم اي حقى
من المسقمد المحبة مفهوم ضوء على صياغقه اأعاد اعال اغير تلبياا يعقبر المفهوم هذا أن اجد أنه
ارتباطات إلى ايؤدي جداا عاطفي المفهوم هذا أن اجد ذلك امع الجقماعي، المجال اي المطبق المسيحية
الرتباط عدم بمعنى Anasakti أناتاكقي مفهومي إلى للرتكاز الهنداتية إلى أخرى مرة أعاده مما دنيوية

مااائة)1(. انقظار بدان العمل بمعنى Nishkam Karma كارما انيشاام

القي الدينية أاكاره بشأن ااضحا�ا بدا ااد السياتية تنبؤاته حول مبهماا أحياناا غاندي كان ابينما
مفاهيم اترتيخ الطباي، النظام اي اارنا اخقلاات على االحفاظ النبذ، على الاضاء أهداف: ثلثة تضمنت
ل الذي الشخص هو المنبوذ فإن الهنداتية االديانة الهندي المجقمع فاي االقدين، االقواضع القسامح
الاران مر اعلى المادس، للكقاب ااااا افربع المجقمع طباات من طباة) )أي Varna اارنا في ينقمي
اتقبعادهم تم االمسلمين الهنداس من المنبوذين اكلا اليومية، الحياة اي صارم بشال راتينياا المفهوم أصبح
يمثل النبذ أن غاندي ااعقاد الأخرى، افربع المجموعات مع الجقماعية االقفاعلت الطبيعية العلقات من
تم 1920 عام المؤتمر لحزب جلسة ااي اتطلعاتهم، أحلمهم لقحايق الفلحين من المليين أمام عقبة
على الدينيين الزعماء احث Sinبالخطيئة انعقه النبذ، يشجب قرار على غاندي من بضغط المصادقة

مناتب)2(. بشال الهنداتية إصلح

القي المجقمع اي افرثوذكسية االجماعة غاندي بين رئيسية خلف ناطة المنبوذين قضية كانت
حاوقهم على المنبوذين حصول ضد الساناتانيون يان الم الملقزمين، أي Sanatanist الساناتانيين تسمى
ينجتون نجس، المنبوذين هؤلء فإن الديني اعقاادهم ااق فنه للمعابد حضورهم ضد كانوا بل المدنية
أي تلويث دان هناك بعبادتهم ياومون الخاصة معابدهم لهم ياون أن يجب الذلك االحاضرين، المعبد
باقي ادعا المنبوذين ضد المعاملة باسوة اعقاد الذي الديني غاندي لقفكير مخالف افمر اهذا شخص،

المنبوذين)3(. هؤلء بابول أنفسهم يطهراا حقى معابدهم اي هؤلء قبول إلى الهنداس

(1) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 42-45

(2) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 62

(3) Ingfrid-Elise Knudegaard, op. cit, p.33
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أتاتي بشال دين رجل باعقباره غاندي إلى نهرا ذلك اي بما المؤتمر حزب اي السياتيون نظر
مفهوم أن غير اجوده، أعماق اي هنداتياا بوصفه نفسه إلى أشار نفسه غاندي أن كما تياتة، رجل اليس
حول ديانقه تمحورت بل الطاوس أا العرف أا بالعايدة علقة أي لها يان لم هنداتيقه اكذلك للدين غاندي
أنه على غاندي إلى نهرا ،انظر الحب)1( أا الحقياة قانون تماه الذي افخلقي بالاانون الراتخ إيمانه
بإيمانه أتاتاا يقعلق مفهوما�ا كان الدين عن مفهومه أن غير النخاع، حقى هنداتياا دين، رجل أتاتاا
نظره اي االلعنف الحقياة اتبدا االحب، الحقياة قانون أي إليه؛ يدعو الذي افخلقي بالاانون الراتخ
فإنه الهنداتية إلى غاندي يشير ،اعندما مقراداقين)2( كانتا لو كما الكلمقين هاتين ايسقعمل نفسه، الشيء
يتبعه الذي جيقا االبهاغاد اافابنشادا الفيدا اأهمها الهند اي المعرااة الدينية الكقب من ياقبس كان ما غالباا
امن الحياة، اي االأخلقي اللهوتي المجالين اي الهنداتي الموجه يمثل أنه المعراف امن بإخلص،
المعرااة الدين جوانب من العديد هناك كان الهنداتية اي الزاهد بها يلقزم القي المعثل على القركيز خلل
اي أصلية نصوصاا عده ما بين اصل حيث غاندي، بها يلقزم لم القي الهنداتي المجقمع قبل من االمابولة
االاناعة االثاااة الزمن بفعل تأثرت االقي افصلية النصوص إلى أعضيفت نصوصاا عده ما ابين الهنداتية
االرتائل الصحف عبر الهنداتية النصوص اانقاد ناقش الهنداتية للنصوص تفسيره خلل امن افخلقية،
اظهرت المقدينين، بعض قبل من شرتة اكرية مواجهة إلى الدينية للنصوص غاندي تأايل ،اأدى االماابلت
غاندي لراء معارضتها عن أاصحت القي افرثوذكسي الهنداتي المجقمع داخل الساناتانيين مجموعة

امقأثراا الهنداتية عن مرتدا�ا باعقباره إليه نظراا حيث االمظاهرات الإعلم اتائل خلل من الدينية
افنثرابولوجي لعالم اااااا الكفر، إلى اأقرب الهنداتية عن تكون ما أبعد أاعاله اأن االتلم، بالمسيحية
االممارتات، المعقادات من معاد نظام الهنداتية اي يوجد )- 1949( Christopher j. Fuller اولر
فاي النصية، االهنداتية الشعبية الهنداتية الهنداتية: مظاهر من مظهرين بين القمييز الطبيعي من اكان
الشعبية الهنداتية يخص فيما حيوية أموراا تعدد الهنداتية النصوص اي الموجودة اافاكار المفاهيم أن حين
معقادات اي مركزية أموراا دائما�ا ليست المادتة الكقب اي الرئيسية الموضوعات بأن اضح اولر أن إل

العاديين)3(. الناس اممارتات

قوقعقه أا تحجيمه يمان ال الفرد أنشطة جميع ايشال الحياة أتاس بوصفه الدين إلى غاندي نظر
الفرد شؤان كل اي يقدخل الدين بل الاخر لليوم اتقعداداا باعقباره أا افتبوعية أا اليومية المناتبات اي

(1) Ingfrid-Elise Knudegaard, op. cit, p.34

111-110 ص سابق، ،مرجع 2 جـ نهرو، لل جواهر )2(

(3) Ingfrid-Elise Knudegaard, op. cit, p. 26, 31
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أن يزعمون االذين االعامة، الشخصية الحياة اإدارة االحديث االمأكل الجلوس كيفية ذلك اي بما اليومية
االكنائس المعابد على غاندي دين ياقصر الم شيء)1(، الدين من يفاهون ل بالسياتة له علقة ل الدين
اكان االسياتي، الجقماعي بالعالم اثيق بشال ارتبط أنه بل الأخرى الخارجية اافشاال االطاوس االكقب
أل يجب االعبادة القأمل بأن مرة ذات اصرح تياتية، مناصب تبوااا الذين الالئل الراحانيين أحد غاندي
دالة إقامة يعني ل هذا ،الكن ماان)2( كل اي رايتهما يجب بل مغلاة صناديق اي محصورين ياونا
بينما الإكراه عملية ايسقبعد اصادقة حرة معقادات مسألة الدين لأن العلمانية الدالة راض أا ثيوقراطية
أا تفضيله أا ارضه أا الدين على المؤتسي الطابع إضفاء يجب ال إكراه مؤتسة ذاتها بحد هي الدالة
اكان بحرية)3(، أديانهم بممارسة للمواطنين السماح الدالة على ذلك امع بالقسااي افديان جميع دعم حقى
كان الذي الوقت اي دين، بدان تياتة ل أن الاائلة الفكرة على إصراره غاندي اكر اي المفارقات من
ل أن يجب " صرح مواربة ابدان علمانية، دالة تكون أن يجب المسقالة الهند أن الاائل الرأي اي حازما�ا
دين اإنما ايااتل، ياره الذي افعمى الدين أا الخرااات دين ليس دين، بدان تياتة توجد ل البلد، أخدع
الحاومة غاندي اصف التقالل ابعد عنه"، البقعاد يجب أمر أخلق بدان االسياتة العالمي، القسامح
من نوعاا هناك أن يبدا ،اربما دين)4( في تنقمي ال ثيوقراطية اليست علمانية حاومة الكل، حاومة بأنها
بأن أّصر أخرى ناحية امن الثيوقراطية الدالة اتقبعاد على غاندي أّصر ناحية امن الفكرة، هذه اي القناقض
اكأن اللقباس، هذا زال افخلق على قائم غاندي لدى الدين مفهوم أن تذكرنا إذا الكن الحياة، أتاس الدين

يوتيوبية. ااضلة دالة الحميدة، بافخلق مواطنوها يقمقع علمانية دالة أراد غاندي

اكان الراحانية، الأخلق مع العلمانية السياتة بقناغم قناعة على كان غاندي أن للدهشة، االمثير
القحدي كان السائدة، القاليدية المفاهيم بعاس االديني السياتي تفكيره اي يسير لأن الكفاية فيه بما جريئاا
أن اعقاد إذ بينهما، الحوار من جسر إقامة خلل من االدين السياتة بين صداقة عمل هو أمامه الحقياي
السياتة دمج اإعادة السياتة "راحنة" خلل من ااط مماناا كان الجقماعي االوئام الفرد حرية تعزيز عملية
لاانون لنفسه، الفرد إخضاع باصفها الحقيقية للمواطنة تصوره اصف النحو هذا اعلى الأخلقيات، ضمن
افخلقي العمل غاندي اصف الأخلق، خلل من نفسه الفرد يضبط عندما أي افخلقي؛ النفس ضبط

(1) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 45

(2) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 3

(3) Bhikhu Parekh, op. cit, p. 45

(4) Vinay Lal, op. cit, p.33
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النظر اراض الخر، العالم اي السعادة أمل على له القرايج تم عمل أي اراض ااجبة" "مسألة بأنه
ل بشال مقرابطان االدين السياتة بأن قناعقه عن اعبر مقناارة، أقطاباا بوصفهما العلمانية االمثعل للراحانيات
ل االسياتة افخلق اإن المقداال الفكر اي ،بينما الجسد)1( عن الدم اصل تشبه اصلهما اعملية ينفصم،
هناك جهة من شطرين: إلى الأخلق بالضرارة تشطر "السياتة اإن ايبر لماكس اااااا يلققيان، أن يمان
تقحدد القي المسؤالية أخلق هناك ثانية جهة امن مفضل هو ما بقفوق تعريفها يمان القي الققناع أخلق
اأخلق الققناع أخلق افن للعنف، معقدل ااتقعمال معين تاريخي تياق اي للقحايق قابل هو بما
عندما حقى مقمايزين مجالين ياونان االسياتة افخلق فإن تماما�ا النصهار يسقطيعان ل المسؤالية

يقااطعان")2(.

االدين اللعنف، باتجاه ياون أن بالضرارة يعني ل السياتة اي الدين إدخال اإن أخرى ناحية من
اصل إلى دعوا قد الغرب التفة يان الم أاجه، حملال اهو عنفية أا لعنفية كأيديولوجيا اتقعماله يمان
القعبئة اي الدين قوة بسبب ، تماما�ا العاس على بل بالسياتة له علقة ل الدين فن السياتة عن الدين
هذه طبعاا الدين، تحييد إلى الفلتفة هؤلء دعا للنزاعات تفاقم ثم امن اتقاطاب من عنه ينقج اما السياتية

الديماراطية. الدال اي المحلي المسقوى على ماا نوعا تطبياها يمان كان اإن الساتة بها يلقزم لم الدعوة

إلى الهندية العسارية النخبة اتقندت ايما اللعنف مبدأ إلى السياتي كفاحه اي غاندي اتقند
للبهاغاااد ذاتية قراءة إلى كفاحه اي غاندي اتقند ،ابينما الضعف من نوعا�ا اللعنف اي ،ارأت العنف
القااليد مع للنسجام الهندي الإنسان تعريف إعادة إلى الراديااليون اتقند ااد Bhagavad Gita غيقا
نعم نظرة، اجهة دعمت أيديولوجية منه اعمل النص طوع اكلهما القراث، إلى اتقند اكلهما البراهمانية)3(،

موقفاا أخذ غاندي أن باوله الفكرة هذه نهرا اأكد السياتة، خدمة اي تطويعه يمان أاجه حملال النص
نظرة النظرة تلك بدت اقد افتاتي، مبدأهما هو كان اللعنف أن ااعقاد الهندي االقاريخ الفكر من انقاائيا�ا
هي الهنداتية أن رأى فغاندي معه)4( مقفاين ياونوا لم الهنود االمؤرخين المفكرين من االعديد متطراة،
ياولون االثاات المرموقين الهنداتيين من العديد أن حين اي العنف، عن بعيدة بوتائل الحقياة الى السعي
جزء اهي جيقا البهاغاااد أن ،بل الهنداتي المذهب من أتاتياا جزءا�ا ليس غاندي اهمه كما اللعنف أن

(1) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 2 - 3

321 ،ص سابق ،مرجع ريكور بول )2(

(3) Denis Vidal, op. cit, p.213

238 ،ص سابق ،مرجع 2 جـ نهرو، لل جواهر )4(

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
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اتقند اغاندي الخاصة، بطرياقها اتفسرها باحقرام إليها تتطلع السفية اكرية مدرتة كل اإن المهابهارتا، من
"العادلة" الاضايا تبيل اي االحرب العنف يسوغون اخران هناك حين اي إليها، باللعنف الراتخ إيمانه اي
افخرى، الديانات اي الحال هو كما للقأايل قابل الهنداتية اي الديني النص أن ،أي أيضاا)1( خللها من
المجال اي كأيديولوجية اتقخدمه ايمان اللعنف، إلى ال العنف إلى بالضرارة يؤدي ل ذاته بحد االدين

. تهلة بطرياة السياتي

اي مألوف تاليد اهو بالبهاكقي، ارتبط الحديثة، للغراض احولها القاليدية المعثل غاندي اتقعمل
المحلية، االلغة المألواة الرموز خلل من الناس مع يقصل المقعبد المعلم أن أتاس على ياوم الهند
المجقمع، اي الدنيا الطباات مع بحماس االمرتبط االخلص الدينية المعراة إلى كطريق معراف البهاكقي
اعادة المثالي، للمقدين النموذج باعقباره الهنداتي المجقمع اي خاصة بماانة يقمقع الزاهد اإن لفولر اااااا
الدنيوية أا الدينية حياتهم اي للمساعدة يطلبونه اربما راحيا�ا معلماا بصفقه العاديين المنازل أرباب يعامله ما
)-1939( Shahid Amin أمين شاهد اعلق البراهمة، مرتبة من أعلى عليا، مرتبة اي كرجل ايعامل
المنصرم الارن من العشرينيات بداية اي غاندي زارها القي الريفية المناطق بأن دلهي جامعة اي المؤرخ
أالا، قديساا ااعقبراه غاندي، بركات أي دارشان، بقلاي مهقمين كانوا االناس تياتقه، من أكثر بقدينه تأثرت
دار له كان تياتياا كونه جانب إلى دينية شخصية غاندي اكون ، اجقماعيا�ا أخصائياا أا تياتيا�ا اليس
أكثر الدينية المصادر من المسقمدة افخلقية اللقزامات أن إذ الجماهير)2( اتعبئة حشد عملية اي كبير
ضارة غير محرمات تجد قد بل العالني، القسويغ على تاوم قاعدة أي من السياولوجية الناحية من إرغاماا

أخرى)3(. أخلقية اتيلة أية من أكثر بنجاح تحريمها الدينية المصادر اتقطاعت ذلك امع ، تماما�ا

جميع اعد لغاندي، الكامل الوطني المشراع جوهر االمسلمين الهنداس بين الوحدة قضية كانت
أن لحايقة مدركاا كان غاندي أن غير الخلص، اإلى ااحد إله إلى تؤدي مخقلفة مسارات أنها على الأديان
كيان اتشايل الدالة عن انفصالهم عدم اي ذاته، الوقت ااي حاوقهم، عن الدااع يجب أقلية كانوا المسلمين
المقعصبين للهنداس نفسه الوقت اي ادعامة الإتلمي للمجقمع مالقة تصريحاته بعض اكانت مسقال،
اعلى كله"، العالم ضد عبادتها عن اتأدااع )البارة( أعبدها اأنا ..." القصريحات: تلك امن المسلمين، ضد
علق بالمسلمين يقعلق افيما هنداتية، كشخصية النهاية اي نفسه قدم ااد غاندي قناعات جميع من الرغم

142 ،96 ،ص سابق ،مرجع 1 جـ نهرو، لل جواهر )1(

(2) Ingfrid-Elise Knudegaard, op. cit, p. 25

،ص22 سابق ،مرجع راسل برتراند )3(
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عن النظر بصرف أمة أنهم عون يدّ��ق اذريقهم المقحولين من لمجموعة مثيل أي القاريخ اي أجد "ل : قائل�ا
تغيير من الرغم على ااحدة تظل أن فيجب الإتلم مجيء قبل ااحدة دالة الهند كانت إذا افصلية، تللقهم
الرابطة زاد بل الهنود جميع يمثل بأنه ادعائه يعزز لم القصريح هذا أبنائها"، من جداا كبيرة مجموعة عايدة
للمزيد الهنداس المقطراين احفزت الهند، لمسلمي الوحيدة القيادة بأنها للدعاء الذخيرة من بمزيد التلمية
زرع الذي الأمر الديني التقاطاب ازداد رادياالية علمانية حركة غياب ظل ،ااي الهنداتي)1( القطرف من
هذا اتاهم خطابه اي الدينية الرموز اتقدعاء خلل من ذلك اي دار لغاندي اكان لحااا القاسيم بذار
الملح مسيرة خلل من الغقراب هذا توضيح اتم الهنداس يمثل أنه على المؤتمر حزب تصور اي الأمر

ايها)2(. للمسلمين مساهمة بالكاد تجد القي 1930 اي

جناح علي محمد اللداد خصمه أكدها ناطة اهي هنداتي، غاندي أن يعراون الناس معظم
الرجال أعظم من ااحد بأنه ماقله إثر اصفه حيث باكسقان لدالة االمؤتس المحرض )1948 – 1876(
جميع يمثل أنه غاندي إلى ينظران الناس باي حياته نهاية ،احقى الهنداتي المجقمع أنقجهم اللذين
)1949-1910( Nathuram Godseجودتي يد على بالرصاص رمياا حقفة لاى ااد ذلك امع الهنود،
النسحاب ،فبعد لباكسقان)3( أباا أصبح للأمة أباا ياون أن من ابدلا الهنداس، خان غاندي بأن زعم الذي
بافقدام، يوطأ عاماا 32 دام الذي الهنود بين القآخي تكريس اي عمله أن غاندي اجد الهند من البريطاني
قيام يعرقل بأنه يقهمونه المسلمون كان عليهم المسلمين يفضل أنه زاعمين يسبونه الهنداس كان حين افي

قديساا)4(. يعده ظل ااد مذهبه نبذ الشعب أن امع المسقالة باكسقان دالة

بعدما شعبوية اأصبحت الاومية الحركة شخصية تغيير على عمل قد المشهد اي غاندي ظهور كان
على السياتية مصطلحاته من جزءا�ا غاندي ألاى الجماهير، بقحريك مهقما�ا قائدا�ا الكونه دتقورية، كانت
المادس، الهنداتي الله رام حام ،أي راجيا رام مصطلح باتقخدام قام امثل�ا هنداتية، دينية تعابير شال
من ذهبي عصر إلى ألمح بذلك اهو التقالل، بعد يسود توف الذي العادل النظام إلى للشارة اذلك
الراحية المصطلحات اجلب المهاتما الاب هنداتي دين رجل بزي التزامه اكذلك الهنداتية، أتاطير
فيه ادعى الذي الوقت افي بالغقراب، المسلمين شعور زيادة إلى أدى مما السياتية الساحة إلى الهنداتية

(1) Talal Ahmed, op. cit,

(2) Ravi Mistry, op. cit,

(3) Vinay Lal, op. cit, p.33

88 ص سابق، مرجع حمد، محمد يًسين )4(

https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/politics/2016/12/6/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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المسلمة النخبة من كبيرة شرائح أن إل شيء كل قبل االمسلمين الهنداس بين الفجوة تد هي مهمقه أن
بالهوية الهنداتية ضمنياا يسااي كان غاندي فإن رأيهم ااي الهنداتية، الاومية تعاليم إلى ينقمي أنه نظرت
شعرت لذلك انقيجة الهنداس عند مادتة تعدد القي الأباار بحماية اهوته اتلوكه امفرداته بلباته الهندية
أن قبل افمر عليه كان مما المؤتمر رأس على غاندي اجود مع أكبر تهديد تحت هويقها أن المسلمة النخبة
السياتة خلط من احذر لغاندي الدينية القعابير بشدة جناح علي محمد عارض ،ابينما للحزب زعيماا يصبح
الجماهير تأييد لكسب الخلاة حركة دعم قد غاندي كان الطائفي التقاطاب على يعمل ذلك اأن بالدين
محاالة اي البريطانية المؤتسات جميع مااطعة إلى تهدف كانت القي القعاان عدم لحركة المسلمة
غاندي يحاكي أن 1934 عام قرر 1920 عام بالسياتة الدين خلط جناح عارض ابينما الهند، لتقالل
إيديولوجية إلى بالتقناد باكسقان اتقالل إلى النهاية اي أدى الذي افمر تياتية)1( كورقة الدين اتقخدام اي

دينية.

الطباات قبل من هائل اتمييز احشية لمعاملة الزمن من لاران الهند اي الناس من مليين خضع
من المليين لهذه الهند اتقغلل بين العمياة الضمنية الصلة غاندي أدرك اقد الطباي، النظام باتم العليا
للهند يعيد لكي عليها أقدم القي الخطوات أالى اكانت الهندي، للشعب العظمى بريطانيا ااتقغلل اقاقرين الم�ع
النجس يعني الناس لهؤلء السابق الاتم اكان الدنيا، الطباات هذه بقحرير البدء هو ااحدتها الذاتي احقرامها
: مخقلفا�ا لاباا منحهم خلل من مفاجئ نحو على الوضع هذا تغيير اي غاندي بدأ اقد السنساريقية، باللغة
نظام إلغاء إلى يدع لم أنه إل المضطهدة الطباات لدعم غاندي تعى ،ابينما ا)2( أبناء أي "هاريجان"
بأنها الأربع الطباات غاندي عدل 1920 عام نشر له ماال ااي باائه، عن دااع بل أتاته، من الطباات
الطباات ااانون الأتاتي، الناسام لقدمير محاالة أي اعارض المجقمع، بناء اي اجوهرية اطبيعية أتاتية
، الطباات)3( لقلك ااااا تنظم أن يجب قرية كل فإن المسقابلية لنظرته اااقاا بالقناتق، المجقمع ايزاد أبدي
محقرمة، أنها على الطباات جميع إلى انظر الداخلي الصلح إلى دعا النظام إلغاء إلى الدعوة من ابدلا
لحرمانهم بنشاط احارب الدنيا، االطباات المنبوذين نحو امقعجرااا مهينا�ا غاندي كان العملية الناحية امن
ياون أن بشدة راض 1932 عام لندن اي عاد الذي المسقديرة الدائرة مؤتمر فاي السياتي، القمثيل من

المصري سًرة ترجمه لغًندي عنه المسكوت الآار الوجه الهندوسي.. التعصب عزز )1(

/www.aljazeera.net/midan/reality/community/2017/12/4الوجه-المظلم-لغاندي-كيف-تاهم-المهاتما

،ص46 سابق ،مرجع ايسَوران إكنًث )2(

(3) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 62

http://www.aljazeera.net/midan/reality/community/2017/12/4/الوجه-المظلم-لغاندي-كيف-ساهم-المهاتما
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من جزء كلها العليا االطباات االمنبوذين القبائل أن مدعياا البرلمان اي بهم خاصة مااعد المنبوذة للطباات
الهنداتية)1(. العائلة

غاندي فلسفة في واليوتوبيا النيركية سواراج: بورنا

غاندي، مؤلفات بين افهم Hind Swaraj or Indian Home Rule تواراج هند كقاب يعد ربما
الجنوبية، أاريقيا إلى لندن من المقجهة السفينة مقن على تفره أثناء 1909 عام بقأليفه قام الذي الكقاب ذلك

مسقيري)2(. لقعبير ااااا االرجعية الخيالية غاندي السفة معظم يشمل الكقاب اهذا

المفهوم لهذا اااااا الأرض، على ا مملكة أي راجيا، راما بمثابة غاندي عند السواراج مفهوم ايععد
على الحصول هداه كان طموحاا، أكثر الأمر كان بل احسب النجليزي الحام إنهاء غاندي هدف يان لم
كان غاندي فإن ذلك امع Self-Ruleالذاتي الحام تعني تواراج اكلمة القام، التقالل أا تواراج بورنا
الدالة، امسقوى المجقمع امسقوى الفردي المسقوى على الحياة مناحي جميع تشمل كاملة ثورة بها يعني
بشال النفس اتطهير نزيه بشال الذات تاييم على بالادرة حيوي بشال مقصلة اهي الفردي المسقوى اعلى
عن بديل�ا ليست الجيدة الحاومة فإن السياتي المسقوى اعلى )السواديشي(، الذات على االعقماد مسقمر
حاومة أكانت تواء الحاومة تيطرة من اتقالل على للحصول المسقمر الجهد تعني تواراج الذاتي، الحام
اجهة امن البحقة، افخلقية السلطة على تعقمد الشعب تيادة فإن ذلك، على علاة اطنية، أم أجنبية
اإن أاتع ابمعنى الكادحين، لمليين كاملة اققصادية حرية تعني تواراج بورنا فإن اققصادية نظر
أن ايمان ذاتي اضبط ذاتي حام اهي الايود"، جميع من "الحرية من أكثر مضمونها اي تحمل تواراج

.)3( Mokshaالماكشا اا Salvation الخلص مفهوم مع تقعادل

نقيجة هو بل السماء من يهبط لن ذلك أن إلى أشار اقد السواراج تحايق حول جاداا غاندي كان
القرى ااخقراق القنظيم على ااتعة قدرة تعني االسواراج للبيئة، الذكي االقادير االشجاعة االمثابرة الصبر
الجماهير تعليم فإن غاندي خطاب ااي الجماهير، اتعليم الوطنية القربية أخرى بعبارة أا الارايين، لخدمة
خلل من بل السلطة على التقيلء خلل من يأتي ل الحقياي االتواراج اتماين، اتعبئة اعي إلى يؤدي

(1) Ravi Mistry, op. cit,

(2) Ravi Mistry, op. cit,

(3) Dhananjaya Kumar Rout, “Concept of Swaraj and Mahatma Gandhi: A Critical Analysis”, Odisha Review, October
– 2015, pp.16-21, p. 19, at: http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2015/Oct/engpdf/17-22.pdf, P.16 - 17

http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2015/Oct/engpdf/17-22.pdf
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حقى الجماهير تعليم خلل من السواراج تحايق يقم توف اتتخدامها، إتاءة يقم عندما مااامتها على الادرة

مسبااا اشرطاا الأالى الخطوة السياتية الحرية اتعدد السلطة، على االسيطرة القنظيم على قدرتهم مدى يدركوا
،ايجب غاندي)1( Manifestoمنفيسقو أا بيان، بمثابة يعقبر تواراج هند السواراج، إلى للوصول اضرارياا
اللعنفية، للمااامة اليس للسواراج افالوية اضعت الغاندية السياتية افخلق أن العقبار اي نضع أن
اأن الوحشي، التقبداد مواجهة اي السلبي الخضوع على الشجاع العنف غاندي اضل لماذا لنا يفسر اهذا
الظراف من االمجقمع الذات تحرير اي البعيد المدى على المناتبة الوتيلة هو الشجاع اللعنف كان

الامعية)2(.

ثم امن الغربية، للحضارة اناده للحضارة، مفهومه خلل من هذا الفكري مشراعه اي غاندي انطلق
اإن القعريف لهذا اااااا الجيد"، "السلوك تعني غاندي، لغة الكوجارتية، اللغة اي االحضارة البديل، تاديم
لنغماتنا، حداا أتلانا اضع "لاد كان، أي من الموضوع هذا حول للقعلم بحاجة ليست الهند أن رأى غاندي
تعيداا، ياون حقى غنياا ياون أن بالضرارة ليس النسان اأن عالية، حالة كبير حدص إلى السعادة أن رأاا
هذا لديها أمة االملذات، الرااهيات عن بالبقعاد نصحونا أجدادنا ااير، فنه تعيساا ياون أن بالضرارة اليس
امحامين محاكم لديها الأمة هذه منهم، تقعلم أن ل الاخرين تعليم بها الأجدى من الحضارة) )يعني الدتقور
لسلب تكانا لم االمحاماة الطب امهنقي للقفاخر، ليست مهن اهي قيود، ضمن يعملون الكنهم اأطباء
اي مسقال بشال الناس عاش للمحاكم، اللجوء تجنب هي السائدة االااعدة مابولة، العدالة ،كانت الناس

علناا اصرح قبل"، من كانت كما الهند تباى الحديثة الملعونة الحضارة هذه تصل لم احيث الزراعية، مهنهم
الطلق)3(. على الأاضل هي الهندية الحضارة بأن

االادرة بالنفس القضحية ضرارة على اتركيزه غاندي لدى افخلق على المبني الحضارة لمفهوم كان
شعواء حملة يشن جعله القركيز هذا الغربية، للحضارة الناد تهام توجيه اي دار البشر بين القعاان على
لبناء اتوجيه انطلق كناطة بافخلق تهقم ل اهي افمور، لهذه تفقار القي الحديثة الغربية الحضارة على
غاندي عّدها القي االمقعة االثراة السلطة على الحصول أالوياتها رأس على اضعت القي اهي المجقمع،

تنظيماا العنف أشاال أكثر باعقبارها الدالة انقاد ااد ياسوها، الذي للعنف)4( الجوهرية افتباب بمثابة

(1) Ibid, P.16

(2) Sean Chabot, op. cit, p.211

(3) Mahatma Gandhi, op. cit,

(4) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 3 -4
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غاندي كان ااد الشعب لخدمة أداة أنها امع الفردانية، ترضى الة راح، بل كيان بأنها ااصفها ، اتركيزا�ا
الذعان منهم اتطلب الكبير الحامي دار لنفسها اتنقحل المواطنين حاوق تبطل أن الدالة من يخشى
إلى يهدف التقعمارية للدالة انقااده اكان بلده)1(، اي امسقعبداا مغقرباا المواطن يصبح بحيث االرضوخ

مثالبها. عن بالهند االنأي االصدق)2( العدل مصاف إلى نالها

الرأتمالية، زخارف اانقاد ااط"، بالاتم "حضارة أنها على بريطانيا اي الحضارة إلى غاندي نظر
القي الكماليات إغراء تحت ااقعون لأنهم المقوحشة؛ الحيوانات مصير من أتوأ العمال مصير أن ااعقاد
قوضت القي المادية المعاناة عن المسؤال السبب بأنه الرأتمالي النظام اعدل المال)3( عبر يشقراها أن يمان
شرعنة على الدالة عملت حين اي افتاتية النسانية الحقياجات تلبية على الهندي الشعب قدرة من
غاندي راض الغربية للحضارة ناده خلل ،امن العنف)4( أشاال أتوأ نظره اي يعد الذي الققصادي الظلم
االمنااسة بالتقغلل المحفوف الرأتمالي النموذج اراض االشقراكية، الرأتمالية الحديثة: الققصادية النماذج
"دعه الققصاد: اي الدالة تدخل عدم مبدأ بذلك رااضا�ا بالقصنيع، لرتباطها الشقراكية اراض المسقمرة
من بشدة مرتاباا أيضاا غاندي ،اكان الكينزي)5( الققصاد أيضاا ارااضا�ا Laissez-Fair يمر" دعه يعمل
الملكية بإلغاء طالبت فنها طبيعية اغير شريرة أنها على للشيوعية انظر إلحادهم، بسبب الشقراكيين
مظاهر بعض كانت ،اإذا الرأتمالية")6( تحمل من أكثر البلشفية نير تحمل يمانني "ل اقال: الخاصة،
اعقبر إذ لللحاد انشرها بها ف�عرضت القي الطرياة كره أنه إل النظرية الناحية من لديه مابولة الماركسية
قلة يد اي السلطة تركيز على عملت العملية الممارتة ،ااي ا اجود اأنكرت بالعنف قامت الشيوعية أن
فنه مضر السلطة اقركيز للدالة، غاندي مفهوم اي لعنة يعقبر االلحاد الهرمي القركيب اهذا الناس، من
"نهرا قائلا: صرح 1940 عام ماابلة ااي افخلقي، القادم أتاس تعدد القي الفرد شخصية تدمير على يعمل
ارأيي الرأتمالية، شرار من خاليا�ا تياون ابالقالي الشقراكية مبادئ على قائم أنه اعقاد فنه القصنيع يريد

(1) Dhananjaya Kumar Rout, op. cit, p. 19

(2) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 3 -4

(3) Talal Ahmed, op. cit,

(4) Sean Chabot, op. cit, p.208-209

(5) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 56

(6) Talal Ahmed, op. cit,
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الرأتمالية عليها، الاضاء الجقماعية القنشئة من قدر في يمان ال الصناعة اي مقأصل الشر أن
اشهواته")1(. لرغباته تجيناا الإنسان تجعلن الحديثة الغربية الحضارة بصمات تحملن اكلهما االشقراكية،

السياتي للنظام ناده اي تفكيره على ذلك انعاس الحديث الققصادي النظام غاندي شجب احين
بالمرأة البريطاني البرلمان نعت تواراج" "هند كقابه فاي الغربي، الديماراطي النظام اخاصة أيضاا الحديث
لخر، اقت من يقغير ازير تيطرة تحت كونه بالعاهرة ااصفه جيد، شيء إنجاب على قدرته لعدم العقيم
اتباع من الهندية الوطنية الحركة احذر تنهار)2(، اسوف البريطانية القجربة نسخ على تعمل الهند كانت اإذا
هنداتقان تعد لم أنها يعني اهذا إنجليزاا، الهند من يجعل إنجليز بدان النجليزي الحام اأن البريطاني النهج

انجلشقان)3(. اإنما

تعاان بسبب اإنما االعالي المادي بقفوقها الهند غزا على قادرة تكن لم بريطانيا أن غاندي ارأى
تمسانا بسبب بل قوتهم بسبب الهند اي ليسوا إنهم لهم، قدمناها "فننا لقعبيره: ااااا أا الحقلل، مع الهنود
منع على عمل حين اي البشرية تادم على عمل افارابي االمنطق العلم بإن الاائل الدعاء اانقاد بهم"،
الطب مثل مقطورة مهن من ايها بما الحديثة الحضارة عارض ،كما بحرية)4( أاكارهم طرح من الباقي
ماابل الشيطان بمملكة الحديثة الحضارة ااصف الحديدية، الساك مثل تحقية بعنى من ايها اما االمحاماة
أن يجب القي الدينية الثاااة لصالح العلوم معظم تعليم ،اعارض الرب مملكة تماها القي الاديمة الحضارة
السلبية المااامة أن اادعي أجنبياا، أارابياا مفهوما�ا ذلك اعدل الجماهير تسليح اعارض افالوية، لها تكون

القضحية)5(. تهاب ل هيئة خلق أجل من االبساطة للفار بحاجة

اأن للخلق، العالمية المبادئ تحاق القي الحضارة أنها على الحقيقية الحضارة إلى غاندي نظر
افخلقية بالناحية اهقمامه تياق ااي مسقار، غير مجقمع هو أخلقية أعتس على يعاام ل الذي المجقمع
على العنف إلى غاندي نظر افتاس هذا ،اعلى النساني)6( القكاال على اتأكيده للحداثة ناده جاء االراحية

أيضاا راااه المقعة اتائل من يراااه اما المادي القادم أن ذلك الحديثة، الغربية الحضارة نقاج بالضرارة أنه

(1) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 57, 59

(2) Ibid, p. 59

(3) Talal Ahmed, op. cit,

(4) Sean Chabot, op. cit, p.208-209

(5) Ravi Mistry, op. cit,

(6) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 4
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الفردي المسقوى على العنف عنه نقج بداره اهذا االأخلق، القيم عن بعيدا�ا االجشع المنااسة تعزيز
الثراة بعبادة ا عبادة ااتقبدلت الهدف، لبلوغ تؤدي اتيلة أية ااتقخدام افنظمة اعنف االهيالي
ااجبها من ليس بأن يزعمون عنها االمدااعون االدين، للخلق اهقماما�ا تعير ل الحضارة هذه االمال)1(.
ايها البرلمانات ، أيضاا... ذلك اي ااشلت البدنية الراحة مسقوى زيادة عن تبحث ، الدين... بقعليم القيام
إلى الدعوة تعني ل الحديثة للحضارة غاندي ناد اإن ،ابالقالي الشفاة)2( تسقحق إنها ، للعبودية... رموز

البشر)3(. أخلق مجال اي للمام القادم إلى تدعو ما بقدر للماضي العودة

الحام إزالة على مركزين السياتي الطيف اعبر الهنود الاوميين غالبية كان العشرين الارن مطلع اي
بأن الاائلة ارضيقهم بشدة غاندي انقاد الحديث، السياتي النظام مااليد على االتقيلء الهند من البريطاني

مشبها�ا الحديثة، الحضارة ماومات على يرتكز أن يجب بالقناع أم بالعنف أكان تواء للقحرير طريق أي
بالطغيان البريطاني الطغيان اتقبدال يريد يان لم اهو نفسه، بالنمر االإنجليز النمر، بطبيعة الحضارة تلك
المبريالية العالية مااامة من لبد اكان نفسه، النمر اليس النمر طبيعة على الاضاء أراد بل الهنداتي،
االقيم الحضارة اارض المسقغلين الرأتماليين غزا توغت القي العالية أصحاب المبرياليين ااط اليس

الهندية)4(. االكرامة بالتقالل العقراف ااادان الهندية الثاااة حساب على افارابية

النيوغا اممارتة افزااج اتعدد الأطفال زااج مثل الهندي المجقمع اي الشائنة العيوب احول
غير عليها، الاضاء يجب عيوب بأنها غاندي اعترف ااد الدين باتم للرذيلة الفقيات تلجأ حيث Niyoga
يوجد ل أنه كما ناصراها، م�ع الها الغربية الحضارة اي مقغلغلة العيوب تلك من كثيراا أن بالماابل أكد أنه
اليمان إلى يسقند الذي الأخلقي المسقوى راع نحو تقجه الهندية الحضارة نزعة أن غير كاملة، حضارة
بذلك قصد ،اربما تيء)5( أمر اهو افخلقي غير الجانب ايها ينقشر الغربية الحضارة أن حين اي بال

. الغرب اي العامة الحياة عن المسيحية إقصاء

الصحااة اكانت منقوجاتها، اتقخدام عن يقوانق لم فإنه الغربية الحضارة غاندي شجب ابينما
ابينما أاريقيا، جنوب اي أم الهند اي افمر أكان تواء القرايجية حملته اي ثابتة تمة الإعلم ااتائل

(1) M. P. Mathai, op. cit, P.78

(2) Mahatma Gandhi, op. cit,

(3) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 4

(4) Sean Chabot, op. cit, p.212

(5) Mahatma Gandhi, op. cit,
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المالي الدعم خلل من ممانة حملته اأصبحت الهنود الرأتماليين مع تحالف أنه غير القصنيع ضد كان
الثراة تراكم اي الأغنياء حق على مؤكداا )1983-1894( G D Birla بيرل الصناعة رجل توله الذي
ذلك يدلل ،اربما لغاندي)1( االدينية الجقماعية الماانة من اتقفاد بالماابل بيرل فإن ابالطبع عليها، االحفاظ
للحضارة اناده الثاااي غاندي اعقزاز راية يجب إذ تناقضه، على يدلل مما أكثر غاندي براغماتية على
القي الإهانات على ااعالاا تكقياياا رداا بوصفهما أي القاريخي، تياقهما اي للحداثة العميق اازدرائه الغربية
،االواقع الجماهير)2( لدى الذات تادير لزيادة اطرياة المقخلفة" "الجاهلة الهند إلى المسقعمران اجهها ما كثيراا
باتقغلل قامت بل ااط حريقه من الهندي الشعب تحرم لم الهند اي النجليزية الحاومة أن فيه مراء ل الذي
تمارس لم البريطانية المبراطورية أن أي ؛ اراحيا�ا اثاافيا�ا اتياتيا�ا اققصاديا�ا الهند ادمرت الجماهير
للشعب اليومية االحياة الكرامة قوضت بحيث أيضاا المرئي غير العنف بل ااط المرئي العساري العنف
يرمي غاندي ،اكان الغربية)3( الحضارة طريق عن العاول ااتقعمرت المجقمع اي شرخاا اعملت الهندي،
السفقه ضمن تندرج اهي السياولوجي، المسقوى على بالدانية شعور من التقعمار زرعه مما القخلص إلى
)1406-1332( خلدان ابن لقعبير ااااا المغلوب، أن ذلك أترها، ااك العاول تحرير على تحض القي
اعوائده أحواله اتائر انحلقه امركبه اتلحه ازيه شعاره اي بالغالب بالققداء مولع الجقماع، علم مؤتس
المفكر صاغها القي الفكرة مع أيضاا تقماهى اهي إليه"، ااناادت غلبها فيمن الكمال تعقاد أبداا "النفس اإن

أبعاداا طياتها اي تحمل القي للتقعمار"، الاابلية "معامل اهي: أل )1905-1973( نبي بن مالك الجزائري
غاندي، عليها حض القي الوتائل إحدى اهي المحقل، مع القعاان عدم خلل من القمرد ابذار تياولوجية
اتقعداد من أنفسنا اي التقعمار يسقغله مما بالقخلص أالا منوطة التقالل "قضية اإن نبي، لبن اااااا

لخدمقه")4(.

الهند عن ادااعه االمضمون، المعنى من خالص بأنه اتصويره الغربي المجقمع على هجومه ابسبب
ااتعة اتلطة جمهوراا غاندي أكسب المقفوقة أنها على أارابا لابول الراض هذا أارابا، مجيء قبل الاديمة
خلل من حساس اتر�ص على عزف قد غاندي أن ايبدا بلوغها)5(، من الاخرين المؤتمر حزب قادة يقمان لم

(1) Talal Ahmed, op. cit,

22 ،ص سابق مرجع لوس، إدوارد )2(

(3) Sean Chabot, op. cit, p.210

ص ،)1986 الفكر، دار )دمشق: شًهين الصبور عبد ترجمة النهضة، شروط نبي، بن مًلك )4(

(5) Talal Ahmed, op. cit,
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المشاعر، يدغدغ تياولوجي أتلوب اهو اهم" "نحن بين الهندية، االحضارة الغربية الحضارة بين الماارنة
حضارة أنها على الغربية للحضارة ينظران الذين االتلمي العربي العالم اي المفكرين من العديد لدى امقبع

المادي. تادمها عن النظر بصرف ادينياا خلقياا منحطة

تععدد القي الطبيعي الاانون مبادئ إلى للحاوق غاندي مفهوم اتقند الغربية للحضارة راضه ابعد
قواعد اي صياغقها ايمان العالية، قدراتنا باتقخدام للمعراة قابلة المبادئ اهذه بطبيعقها، عالمياا ملزمة
اإن السياتي الفكر تاريخ مسقوى اعلى امطلاة، بديهية اهي للقغيير، قابلة غير الاانون هذا امبادئ عامة،
االحاوق الإنسان، حاوق إلى تصديرها تم االقي الطبيعي الاانون مبادئ من مسقااة الطبيعية الحاوق
النسانية العلقات تنظيم اي حي كائن لكل الطبيعي الحق للقصرف، قابلة غير طبيعية حاوقاا تعدد النسانية
قوة خلل امن افشياء، عمل طبيعة تعاس القي االنظام النسجام من نمط�ص اي عادلص نظامص على للحصول
اعلاة لذلك، اااا�ا تلوكهم يضبطوا اأن الاانون لهذا ثاقبة نظرة يعحرزاا أن قادران البشر اإن افاراد ضمير

اااااا المخلوقات، تحقاجه ما ااط تعنقج الطبيعة بأن يدرك أن بسهولة له يسمح المرء ضمير اإن ذلك على
العظيم الاانون هذا ننقهك انحن ... لحظة إلى لحظةص من مخلوق كل احقياجات توار "الطبيعة اإن لغاندي
جهة امن الاراط من تعاني كبيرة أعداد هناك ناحية امن ذلك، نقيجة يرى كلنا حياتنا، اي لحظة كل اي
الحياة اي الحق الطبيعي الاانون عن ،اينقج الفاقة" من يعانون تحصى ال تعد ل أعداد هناك أخرى
الممقلكات؛ تكديس الاانوني غير من أنه ينقج إنسانية نظر اجهة امن الموارد، من نصيب على االحصول
أن ااط المرء على يجب أنه على غاندي اشدد الاخرين، حاوق على العقداء يقضمن افمر هذا فن

يسقحاونه)1(. ما للخرين ايقرك اليومي للبااء يحقاجه ما يسقهلك

تماما�ا أدرك الهندية الأراضي عبر غاندي بها قام القي الرحلت خلل امن العملي، الواقع ااي
اعدم اافمراء الأغنياء اانقاد الهنود، الفلحين من العظمى الغالبية أصاب الذي االذلل الفار حالة
ملك اتحقرم تلمية تظل أن بشرط ايعظمها الفلحين مطالب يناصر كان غاندي أن غير بالفاراء، اهقمامهم
أن من الرغم على الخاصة االممقلكات الأراضي مصادرة يعارض اكان لقكقيااته، امطيعة الأراضي
المجقمعات اي المقأصل االققصادي الجقماعي التقغلل درجة من يالل البسيطة الزراعة نحو القوجه
القوااق بصمات كل تحمل كانت العمل اأصحاب العمال نحو غاندي تكقياات فإن ابالمثل الريفية،
كحركة النضال من امنعهم العمال غضب لقبديد Trusteeshipالوصاية مفهوم اتقخدام اتم االمصالحة،

(1) Monika Kirloskar-Steinbach, The Role of Natural Law in Gandhi's Social Utopia (August 28, 2014), 257, 268 - 269.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2488493 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2488493

https://ssrn.com/abstract=2488493
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2488493
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خلل من غاندي ،أراد طرف)1( لكل ذاته الوقت اي االواجبات الحاوق على القركيز اكان عمالية،
طواعية القنازل إلى داعياا العدالة)2(، أجل من ااتقغللهم ظلمهم بإنهاء افراضي ملك "إقناع" الساتياغراها
تعحل ل الفار مشاكل أن إذ تأكيد، بال عملية اغير ااقعية غير مطالب ،اهي السنين)3( مر على كسبوه عما
الجنة، لدخول افغنياء طموح خلل من ال اافمانة، الصدق خلل من ال االتقعطاف، الشفاة خلل من
اليس المسقابل، اي الجميع لمصلحة يؤدي كان لو حقى مثالي مجقمع خلق اي الرغبة خلل من ال
الميادين جميع اي العدالة إحلل على يرتكز أن يجب الحل الغنية، الطباة حساب على حلها بالضرارة

المجقمع. فاراد االقاني القعليمي بالمسقوى االرتااء الجميع على الاانون حام اتنفيذ

دار على اتأكيده إليها للتقناد الهنداتية القااليد غاندي اتقدعى الطبيعي الاانون جانب اإلى
عبر تنفيذها عليه بواجبات يولد لعقااده ااااا بشري كائن اكل المجقمع، اي افاراد على الملااة الواجبات
الصالح أجل من المصالح تلك عن يقنازل أن أي لصالحه؛ شخصي عائد أي ينقظر أن بدان حياته محطات
االمجقمع الحيوان، عن الإنسان يميز الذي اهو ممقع ذاته بحد القنازل هذا اإن أيضاا لغاندي اااااا العام،
افاراد تعين القي للظراف يؤتس أن بل فعضائه المعيشة مسقوى لزيادة يسعى أل عليه أخرى ناحية من
لصالح الخاصة الملكية مصادرة غاندي راض المنطلق هذا من ،اربما اجه)4( أتم على بواجباتهم القيام على
المصلحة أجل من تعدار القي العامة الممقلكات على أاصياء بمثابة يععدان الملك أن ارأى العامة الملكية

المشقركة)5(.

يعني ل الذاتي الحام أا السواراج أن غاندي اعقاد المثالية افخلق باواعد تمساه خلل امن
ثورة خلل من السياتية االسلطة الققصادي النمط تغيير أيضاا يشمل بل احسب السياتي التقالل
تعقمد القي الغربية المفهومات إلى بحاجة ليس أنه ااعقاد بأكمله، المجقمع إلى صعوداا الفرد من تبدأ أخلقية
على القفكير هذا اانعاس الاخرين، بافاراد تهقم القي الفردية بافخلق القمسك اإنما االثراة الجشع على
يان لم حيث الصغيرة الققصادية افنشطة اي االمشاركة القسامح على قائم مساااة أكثر مجقمع إلى رايقه
العلقات اي تناغم اعدم المساااة اي الفراق زيادة على تعمل كونها الكبيرة؛ الإنقاج اتائل اي يثق غاندي

(1) Talal Ahmed, op. cit,

(2) Dhananjaya Kumar Rout, op. cit, P.19

(3) Monika Kirloskar-Steinbach, op. cit, p. 270 - 274

(4) Ibid, p. 265 - 266

(5) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 58
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كاوة للفرد الذاتية المراقبة على اأكد النمو اي القأثير على الدالة قدرة اي شاك كما المجقمع، أاراد بين
تعدد التي الفردانية الشخصية تدمر عنف أداة بأنها الدالة ااصف للمام، بالمجقمع النقاال على قادرة
ثم امن الأمة، تخص القي بالاضايا إلمام أي لديه يان لم بحيث جداا بعيد الناخب أن كما تادم، أي أتاس
داائر شال على الدالة تنظيم ايمان ذاتياا، حاماا تشال أن يمان القي المجقمعات من مققالية طباات تصور

البااء)1(. على االادرة االهوية بالوحدة تقميز Oceanic Circlesمحيطة

االهيمنة االتقغلل المنااسة أتلوب من بدلا الأخلق مع الققصاد تكامل إلى غاندي دعوة كانت
المجقمع اانسجام خير على تاوم بنظرية الطباي الصراع مفهوم اتقبدال إلى أاضت قد النظام اي الكامنة
الساراودايا مسار اتبعنا إذا غاندي تعبير حد اعلى الذات، اتحايق االقعاان اللعنف اتباع خلل من اذلك
راتل لبرتراند اواااا السائدة، الفلسفة مع تنسجم ل أاكار ،اهي افرض)2( على تعؤتس أن الرب لمملكة يمان
إحساس من أتاتاا بل االنحل، النمل حال هو كما بالغريزة ليس الكن اجقماعي، مخلوق الإنسان اإن
المجقمع، إلى تسيء قد القي الفردية للمصلحة تعمل ل االنحل االنمل الجماعية، الذاتية بالمصلحة غامض
القي المقنورة الذاتية المصلحة اكرة ابث الدين أا بالاانون التقعانة إلى بحاجة البشرية المجقمعات أن بيد
المصدر هي الحرب اكانت جدا�ا محداد االدين، الاانون الاوى، هذه نجاح أن غير العام، الصالح مع تقفق
داع ما اهذا الاانون، أا الدين إلى المسقندة الأخلق اليست اجقماعي، تماتك من حدث ما لكل افتاتي
اقد افخرى، المجقمعات نحو ااجبات إليه ينقمي الذي المجقمع نحو ااجبات إنقاج إلى افخلقية بالنظم
البشري الجنس تعامل اأن القفرقة تمحو أن االمسيحية البوذية مثل العالمية نحو تهدف القي الأديان حاالت

الواقع)3(. أرض على ذلك اي اشلت أنها غير ااحد كمجقمع كله

الظراف لقحسين اتيلة أنه على - الذاتي الكقفاء أي - Swadeshiالسواديشي مبدأ غاندي عدل
المبدأ هذا ،ايحقم الجوار)4( احسن النقاج اتانيات المحلية المنقجات إنعاش خلل من الهند اي الققصادية
ياف الذي المادي الجسد من الراح تحرير نحو النهائي السعي اي بأكملها الخلياة مع يقماهى أن الفرد على
اهذا المباشر، الجار خدمة خلل من حصراا يمان القماهي اهذا الحياة، مع الوحدة طريق اي عثرة حجر
اافقرب، افقرب الجار من تبدأ الخدمة تلك إن بل جمعاء البشرية خدمة مع يقناقض ل لغاندي ااقاا افمر

(1) Nuti Namita, Gandhi’s Vision of Development Relevance for 21�� Century, Indian Journal of Public
Administration, Vol. LX, January- March 2014, p. 128

(2) Thomas Joseph Parathara, op. cit, p. 562

،ص27-26 سابق ،مرجع راسل برتراند )3(

(4) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 4
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،اهذا افجنبي المنقج من جودة أقل أا تعراا أعلى كان لو حقى المحلى الإنقاج دعم إلى غاندي دعا الذلك
يحقاجه ما الفرد يأخذ أن تواديشي قانون ايطالب الهند، اي القاليدي اللباس الخادي، لدعم أيضاا دعاه ما
اهي الاوانين"، "قانون تمثل أنها على تواديشي إلى غاندي نظر اقد االكراهية، للنانية ماان ال ااط
اي اهي الطبيعة، قوانين كحال تشريع إلى تحقاج ل اهي عالمي، قانون اهي البشرية، الطبيعة اي مقأصلة

افرض)1(. عبودية من للراح النهائي القحرر عن تعبر االراحي النهائي مغزاها

ادعا اليداي، االعمل القعاان يسودها االجلد القحمل على قادرة أمة اي يرغب كان غاندي أن ايبدا
اي للارى المناتب الققصاد هو لزعمه ااااا االخادي شأنه، من االراع الخادي حول اللقفاف إلى المجقمع
جعل ،اقد عشرة)2( السادتة تن اوق العمل على قادر ارد لكل جيدة اأجرة جيد نظام اهو افاقات، جميع
اإيثار المغزل باتخاذ الققصادي التقالل إلى ،ادعا الهند اي الققصادي للكفاح رمزاا المغازل من غاندي
البضائع مااطعة إلى أدت الدعوة اهذه الهند، إلى الواردة افجنبية افقمشة جميع على الهندي الاماش
عليه يعود بعمل الهندي الفلح تزايد إلى الدعوة تلك من يرمي غاندي اكان أحياناا، احرقها النجليزية
رااج من عليهم تعود القي الفائدة بمنع المسقعمرين على الطريق قطع ثم ااققه، عنه يخفف بالكسب،
فإن االتقالل الغزل بين غاندي ربط ابينما التقعمار)3(. مع القجارية مصالحهم تقعارض حقى بضائعهم
ابينما ، ضراريا�ا اليس ااضحا�ا لهم بالنسبة افمر ذلك يان لم المؤتمر حزب اخارج داخل من الكثيرين
إنه على إليه نظراا حيث نهرا، اعل كما أخرى لحسابات كان ذلك أن إل الخادي ببرنامج بعضهم أشاد
باضية مرتبط جوهري أمر ذلك أن يراا لم الكن السياتية، القربية من انوع بالجماهير للتصال اظيفة مجرد

التقالل)4(.

احقياجات تلبية يمانه االذي ذاتياا الماقفي المجقمع هو غاندي لدى المثالي المجقمع أن جلياا ايبدا
الإنقاج اي اائض اجود ظل اي تلبيقها يمان ل القي افخلقية بالقيم ذاته الوقت اي االمقمقع أعضائه،
الاادرين افاراد جميع عمل خلل من تحقياها يجب للحياة افتاتية االسلع الجشع، إلى يؤدي الذي المادي
احسب)5(، الضرارية الحاجات إنقاج إلى غاندي ادعا النقاج، اي اائض أي ذلك عن ينقج أن غير من

(1) Siby K. Joseph, op. cit,

(2) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 57

، ص5149 سابق، مرجع موسى، سلمة )3(

(4) Karuna mantena, op. cit, p.10

(5) Monika Kirloskar-Steinbach, op. cit, p. 259 - 261
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كونها من الرغم اعلى تفكيره، عن البعد كل بعيدة بايت بحيث اللة لتقعمال راضه ذلك عن اتمخض
أن ااعقاد للنسان، الطبيعي القطور إاساد على تعمل نقائجها فإن االكفاءة الإنقاج زيادة على تعمل
لدى الحل اكان المجاعة، المطاف نهاية ااي االبطالة التقغلل عنها اينقج المسقهلكين شهية تثير اللت
النموذج هذا ايثير ، كلياا)1( إزالقه بل القصنيع مثالب على الاضاء أا مثالي تصنيع عن البحث ليس غاندي

الملحظات")2(: من العديد

السلع.1. ماايضة خلل من ذلك يقم أن يمان بل القبادل لعمليات الناود اجود الضراري من ليس

المجقمع2. اازدهار لتقمرارية ضراري عمل كل فن فهميقها ااااا الفردية المهام ترتيب يمان ل
المهمات من غيرها مع مقسااص بأجر تكون أن يجب مهمة كل أن يعني بداره اهذا عام، بشال
بها للقيام المطلوبة المؤهلت أا لقعلمها اللزم االوقت لقنفيذها المطلوبة الطاقة عن النظر بصرف
حاجقه حسب لكل الاائل الشيوعية مبادئ أحد بذلك اااق غاندي اكأن القنااس، عدم إلى يؤدي مما

طاققه. حسب الكل
مسقهلكين.3. أاراد إلى يؤدي فنه إيجابية ميزة بالضرارة ليس النقاجية اي القحسن أن
المليونيرات4. كثير ليس الجيد المجقمع اإن لغاندي اااااا العمل، اي الحق ارد لكل المجقمع يضمن

جائعان. أناس أبنائه بين يوجد ل الذي المجقمع هو اإنما

يأتي)3(: بما يقميز غاندي له تعى الذي المثالي المجقمع اإن افخلق مبادئ على تركيزه خلل امن

ياقضي1. المخلوقات باقي على اصي البشري الجنس أن احيث الكونية، القاوى براح يقسم أن يجب
ذلك. ااحقرام تنظيم ااجبهم

اعدم2. االظلم االسيطرة التقغلل أشاال جميع ينبذ الصالح المجقمع اإن مقرابطون البشر أن بما
االقضامن. االقعاان االصدق المحبة مبادئ إحلل إلى ايدعو المساااة

افخلقية3. الاوة تطوير على يساعد أن يجب الصالح المجقمع فإن بطبنعه راحاني النسان أن بما
على افخلقية السيطرة ايها يسود حالة إلى يشير الذي للسواراج اللزمة الشراط تخلق القي االراحية
أي أا الدالة من خارجي إكراه بدان بينهم فيما خلااتهم ايحلاا الصواب يفعلاا بحيث الأاراد
االشعور النفس اضبط الذاتي النضباط تيطرة غاندي ااقرض ابذلك أخرى اجقماعية مؤتسة

(1) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 58

(2) Monika Kirloskar-Steinbach, op. cit, p. 259 - 261

(3) Bhikhu Parekh, op. cit, p.92-94
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ضرر إلى يؤدي مما التقخدام لسوء عرضة الفردية الحرية فإن ذلك ابدان بالمسؤالية، المقبادل
قوية. مؤتسات إلى الحاجة ابالقالي االخرين للفرد

االحامة4. االقااليد االمعقادات الفكر يادر اأن المعرفية بالقعددية يعقز أن الصالح المجقمع على
أي بهيمنة السماح اعدم البنلاء الحوار تشجيع المجقمع اعلى الأجيال، عبر المقراكمة الجماعية

الخرين. على طرف

على أكد ذاته الوقت اي اإنه الموارد اكقساب احق الحياة احق الحرية على غاندي أكد حين ااي
ايها يواق القي بغاندي الخاصة افاكار من العديد هناك أن الواقع افاكار؟ هذه بين ااق اكيف القملك، عدم

افضداد)1(: بين

يعني1. بالضرارة ذلك فن الخاصة بالممقلكات القمقع يعني ل غاندي عند الحقياي الحرية مفهوم
اعدم القملك عدم هو الجميع يمقلكه أن يمان الذي الوحيد االشيء الخرين، حاوق على القعدي

الرغبة. عن القخلي أي الطلق على شيء أي حيازة
.2Advaitaافداايقا ميقاايزيقيا على الهنود، المفكرين من العديد مع الحال هو كما غاندي، اعقمد

الأاراد أن مطلق بشال ااعقاد البشري، الجنس لجميع للحرية المقأصلة الطبيعة لقسويغ
ضد أناضل "أنا ياول: كما ،لذلك، نفسها الراح يمقلكون اجميعهم مقساايين، الداا جميعهم
الفور على يفاد القفوق يدلعي الذي اهذا فنفسهم، الحاام بعض ينقحلها القي القفوق عايدة
أتمان)2( من جزء البشر جميع أن الهنداتية القعاليم على ابناءا غاندي، ايعقاد إنسانيقه"
الأتمى الهدف يعد التحاد هذا براهمان، مع التحاد أجل من تجاهد القي العالمي Atman
تكديس يعمل أن ايمان افخلقي، القادم خلل من إل تحقياه يمان ل أنه إل إنسان لكل
على العالمي الطابع إضفاء غاندي يحاال لم ذلك امع جماحه، كبح على االسلع الحاجات
معين ميقاايزياي موقف أي انفى الحقياة، عن البحث على أكد بل البشرية، للمساااة تسويغه

عالمي. تسويغ بمثابه ياون أن يمان
من3. الكثير احرمان التقغلل إلى ذلك يؤدي أن بد ل المحدادة الموارد على القنااس حاله اي

العالمي الصعيد على الموارد لهذه العادل القوزيع اإن لغاندي اااااا افتاتية، للموارد الوصول
إلى افغنياء، اخاصة ارد، كل عمد إذا اعالية أكثر اتياون طويلا اققاا ايسقغرق مالفاا تياون

(1) Monika Kirloskar-Steinbach, op. cit, p. 270 - 274

الالص، أي الموكشً، إلى الفرد ويصل الله، أو الفًئقة الروح يعني براهمًن مصطلح بينمً الداالية، الذات أو النفس تعني سنسكريتية كلمة أتمًن )2(
ويكيبيديً براهمًن. مع أتمًن اتحًد عند
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اأن العامة المصلحة على أمناء أنفسهم يعقبراا اأن السنين، مر على كسبوه عما طواعية القنازل
افتاتية. الموارد إلى الوصول اي حاه على حي كائن كل يحصل

السواراج،4. هو القادم لهذا الرئيسي االمحرك البشري للكائن افخلقي بالقادم مهقماا غاندي كان
يقضمن الذاتي النضباط امفهوم اثيق، بشال بعضهما مع المقظاارة االفردانية الذاتي النضباط
الوقوع بدان فاعاله الجقماعي البعد تماماا المرء يعي بحيث الاخرين تجاه طوعياا داخلياا القزاماا

افنانية. الرغبات اي

اهذا عدد" فكبر خير "أعظم يعني الذي غاندي لدى Sarvodayaالساراودايا مفهوم يجسد ما اهذا
أجل من افجل قصيرة مصالحهم عن للقخلي اتقعداد على المجقمع أعضاء يصبح عندما يقحاق افمر
" ا"دايا الكل "اتعني Sarvo "تاراو شاين، من اتقكون افصل تنساريقية كلمه ،الساراودايا العام)1( الصالح
أن يجب الساراودايا اإن لغاندي اااااا للجميع"، "السعادة تعني الساراودايا أن أي السعادة Udayaاتعني
اهذه Summum Bonum افعظم الصالح إلى ترنو بحيث البشري الكائن نشاطات لجميع هدااا تكون
نظام تحايق خلل امن أيضاا، الطبيعي االعالم الحيوان تشمل بل احسب النسان على تاقصر ل السعادة
جميع اي شاملة نهضة اعمل االققصادية السياتية القبعية على الاضاء يمان ذاتياا ماقفص اجقماعي
الأديان اي ااضحة صلبة ظاهرة الساراودايا )2(اتعدد البشري الجنس أاراد لجميع الراحية ايها بما الميادين
هذا "حقى راتان كقاب بقرجمة قام عندما 1904 عام المصطلح هذا اتقخدم قد غاندي اكان القاليدية،

جزءاا تحقل الفكرة كانت اإذا "تاراودايا"، اتم حمل بحيث الكقاب عنوان اترجم الكوجارتية اللغة الى افخير"
اكانت لديه، اكري انالب إلى أدت للكقاب قراءته أن إل راتان كقاب يارأ أن قبل حقى غاندي اكر من
على ،اهي للفرد)3( مصلحة يحمل بالضرارة اهو للجميع مصلحة فيه ما أن هي الكقاب اي افتاتية الفكرة
مجموع اأن افتاس هي الفرد مصلحة أن تفقرض القي الرأتمالية عليها تاوم القي الفكرة من تماماا النقيض

الجميع. مصلحة على تعمل افاراد مصالح

ترتيبات غاندي ااققرح المسقويات، جميع على المساااة على اتؤكد العام للصالح الساراودايا تهدف
من نظام على ذلك اي ااعقمد الجقماعي القنظيم اي التقغلل أا القمييز أا الطباات خلق لمنع هيالية
على يسيطر الفرد اإن افجواء هذه مثل ااي االقوازن، الضبط على يعمل الفرد داخل من ينبع افخلق

(1) Monika Kirloskar-Steinbach, op. cit, p. 269

(2) Thomas Joseph Parathara, op. cit, p. 560

(3) Prabodh Kumar Rath, op. cit, p. 38
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الجقماعي القنظيم اإن اهاذا المحقاجين، اخاصة الجميع لمصلحة ايسقخدمها ثاة بال امواهبه ثراته
الهدف اتحايق افاراد لجميع الشاملة القنمية على تحث ملئمة شراطاا ايخلق الشرار من خالياا تياون
اتعد االحاوق، الحقرام على الجميع ايحوز االمرأة، الرجل بين حواجز هناك اليس الذات، اتحايق النهائي
تعقمد القي للساراودايا افتاتية الركائز من الراحي االقسامح بالنفس االقضحية االلعنف الحقياة
أتاتية أجزاء االأخوة االمساااة االعدالة الحرية من كل اتعدد الجقماعي، للقغيير احيد كسلح الساتياغراها
النفس ضبط ان يقعلموا أن يجب الساراودايا أجل من يعملون الذين افاراد اإن لغاندي ،اااااا الساراودايا من
االقخلي بالقواضع هؤلء يقحلى أن يجب كما تايهم، القي الدراع بمثابة تعدان الصفقان اهاتان الذات، امعاناة
السرقة اعدم االلعنف الحقياة مثل افخلق بفضائل يقحلوا اأن االمخدرات المسارات شرب عن
بخير راتخ إيمان لديهم ياون اأن براهما مع يقفق الذي السلوك أي Brahmacharya االبراهماتشاريا

البشرية)1(.

اخاصة الشعبية الااعدة تنظيم الغالب اي تضمنت قد الساتياغراها كانت العملية الممارتة ااي
اتلك الهند، أنحاء جميع اي الذاتي الحام من اتماينها النشاط نحو اداعها االمهمشين المضطهدين طبقة
للعنف بدائل خلق إلى هدف الذي " Constructive Programmeالبنلاء "البرنامج أتماه ما غاندي
الكبرى المدني العصيان لحملت الطريق مهد باللعنف، المقعلق نهجه صميم اي برنامج اهو االمبريالية،
البنلاء البرنامج غاندي اصور تواراج، البورنا نحو السياتي االقحول الشخصية لبناء الرئيسي المحرك اكان
تحاال القي المشلولة اليد مثل تياون البنلاء البرنامج بدان المدني العصيان معالجة فإن لي "بالنسبة باوله:

االهنداس)2(. المسلمين بين الوحدة ضرارة على البناء البرنامج خلل من اأكد الملعاة،" راع

إلى "هم" من النقاال أي بأنفسنا" "لننهض شعار إلى غاندي دعا اشأننا" "ليقركونا شعار من ابدلا
الخير، مع القعاان اجه اجهان: للعنف كان ابذلك االنهوض، البناء إلى القااعس من االنقاال "نحن"
ما اهما ناغلر، عنهما عبر كما الساتياغراها تيف حدي بمثابة الوجهان اهذان الشر، مع اللتعاان ااجه
محاالت اتراض الخاص مجقمعك اي إصلحات اتجري الأشياء تخلق حيث البناء" "البرنامج غاندي دعاه

اتقغللك)3(. أا لضعااك الخرين

(1) Thomas Joseph Parathara, op. cit, p. 561

(2) Sean Chabot, op. cit, p.212-213

175 ،ص171، سابق ،مرجع نًغلر مًيكل )3(
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البند هي النبذ حالة اكانت المشقركة الوحدة هو البناء البرنامج اي الأال الرئيس البند كان
الجماعة ضمن الطائفية الغطرتة من االقخلص االهنداس، المسلمين بين النسجام إعادة أي الثاني،
كل اراء تكمن الالب احدة اكانت امحب، معقآلف مجقمع لبناء يهدف كان البناء البرنامج أن أي الهنداتية،
عديدة)2(: نواحي على البناء البرنامج ركز ،اقد المجقمع)1( أاراد بين القباينات عن النظر بصرف مشاريعه

االصناعات1. الخادي اإنقاج الققصادية المساااة إلى غاندي دعا الهيالي للعنف اتقجابة
المحلية.

الشعوب2. لغات اتعليم افمية امحو افتاتي القعليم إلى غاندي دعا المعرفي للعنف اتقجابة
المرأة. ااتقاللية افصلية

الصحية.3. غير االظراف الكحول اإدمان النعبذ إنهاء إلى غاندي دعا اليومي العنف مواجهة اي

من4. اللعنف نظام أن إلى مشيراا اللعنفي للتقالل الأتاس تعدد الققصادية المساااة
الجياع. امليين الأغنياء بين كبيرة اجوة اجود ظل اي تحقياه المسقحيل

حملت5. خلق من حيوية أكثر اللعنفي البناء للعمل المرئية غير افشاال أن غاندي أاضح
الملح. مسيرة مثل للغاية المثيرة الساتياغراها

كانت بل الهند، له تخضع الذي الوحيد التقعباد هو يان لم البريطاني الحام أن إلى يشير االواقع
خلل من داخليا�ا إصلحاا أراد قد غاندي اكان أنفسهم، الهنود صنع من العوائق من للعديد ضحية الهند
إلى تياتي تنظيم من المؤتمر حزب تحويل أراد ذلك تبيل ااي بناءا، اعمل�ا ذاتية بداااع القطوعي العمل
العموميين" الموظفين "جمعية أي تانغ" تيواك "لوك باتم الكونغرس تسمية إعادة ااققرح البناء، العمل
لم السياتي الحزب من الكونغرس أعضاء أن غير السواراج أجل من االنضال للعمل الشعب لقعبئة اذلك
اهذا الشعبية، الااعدة مسقوى من يبدأ غاندي به يحلم الذي تواراج بناء اكان اهتمام، أي تعره الم به تأبه
كان هذا بال يؤمن غاندي كان ابينما العنصري، االفصل االقمييز االظلم الهيمنة أنواع جميع إزالة يعني
العمل نحو اليس الهدف ذلك نحو الجماهير تعبئة على ايعمل السياتي التقالل نحو يرنو المؤتمر حزب
ا"رابطة AISA الهند" جميع مغازل "رابطة مثل تطوعية منظمات أتس الذي غاندي مع الحال هو كما البناء
اي الطباات مسألة بمعالجة تععنى كانت القي " HSSتانغ تيواك ا"هاريجان AIVIA الهند" عموم صناعات
كان المضطهدين، الناس لقماين الريف إعمار لإعادة برنامجاا غاندي شنل المنظمات تلك خلل امن الهند،

،ص182 نفسه المرجع )1(

(2) Sean Chabot, op. cit, p.214
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مسيرة اي الحال هو كما الحاجة اقت السياتية القعبئة اي اجندهم أتاتي، بشال اجقماعياا يوجههم
الملح)1(.

دعا ااد ذلك، على تدل لم امعقاداته أاعاله أن غير ، اشقراكيا�ا نفسه غاندي عدل ااد لمسقيري اااااا
البرجوازية بمصالح اثيق بشال مرتبطاا غاندي كان العملية الناحية من الكن البدائية الشيوعية من نوع إلى
أجل من حارب برجوازياا زعيما�ا اكان اتعاليمه، السفقه اتباع اي حقى اشل رجعياا طوبااياا كان الهندية،
كفاحه اكان مطالبهم، مقجاهلاا االفلحين العمال باتقمرار اخان الهندية، البرجوازية عن نيابة الهند اتقالل

الناسامات)2(. تلك تاوية على عمل الواقع اي فنه امطلقة كاملة أتطورة االطائفي الطباي الظلم ضد

القغيير خلل من للمجقمع الجذري بالقغيير المقعلق غاندي بأتلوب الإيمان قليل نهرا كان
قضايا اي بينهما النظر اجهات ااخقلفت ااضحة، دينية معقادات لديه يان لم غاندي ابخلف الأخلقي،
تواراج لقحايق غاندي اتقراتيجية تكن ،الم بالتقالل)3( اعلققها افخلقية االنزعة الحديثة االحضارة الدالة
أاكاره احول حيرة، اي ااضعقهم ااقعي)4( غير أمراا اه اعدد المؤتمر قادة اباقي نهرا من مابولة الهند
ذلك امع تحقياها، المسقحيل امن تماما�ا خاطئة افاكار تلك بأن الذاتية تيرته اي نهرا كقب الققصادية

ااتع)5(. نطاق على القاليدية غير االسياتية االققصادية الجقماعية نظره اجهات نشر غاندي ااصل

عن البقعاد أن ارأى أيضاا، افخلقية الاواعد إلى تحليلها اي غاندي اتقند ااد بالدالة يقعلق افيما
كمرشد ااتقعماله الأبدي الاانون لذاك الجماعية العودة ايمان افخلقي، الفساد إلى أدى الطبيعي الاانون
تلطة لوجود داعي ال ذاتيا�ا امقضامنين أخلقياا ملقزمين الأاراد دام اما الجقماعية، العلقات اي اموجه
المقبادلة العلقات لقنظيم تياتية تلطات أا مؤتسات إلى حاجة هناك اليس الدالة، مثل قهرية خارجية
لم ذلك Enlightenedامع Anarchy، المسقنيرة افنيركية طريق عن حياتهم ينظمون افاراد هؤلء أن بل
افخلقي القطور تعيق أن يمان الاسرية المركزية االدالة العملية، الحياة اي الدالة أهمية تماماا غاندي ينكر
اتلك Ordered Anarchyمنظمة أنيركية تقكون المثالية اللعنفية الدالة أن يعقاد جعله افمر اهذا للفرد
على يعملوا أن للمواطنين يمان بمهماتها الدالة تام لم اإذا افاضلية، حيث من الثاني البديل تقكون الدالة

(1) Dhananjaya Kumar Rout, op. cit, P.18 - 19

(2) Ravi Mistry, op. cit,

(3) Nuti Namita, op. cit, p.129

(4) Dhananjaya Kumar Rout, op. cit, P.18

(5) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 57
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القمسك اعد السياتيين، االاادة السياتية المؤتسات غياب غاندي ااضل الضرارة، عند إلغائها أا تعديلها
ارد كل يصبح بحيث المسقنيرة افنيركية باتجاه الدالة تادم أثناء له داعي ل أمر بأنه الدتقورية بالمبادئ
غاندي نظرة عن تعبر النظرية اهذه جيرانه، بها يضر ل بطرياة نفسه شؤان ايدير لنفسه حاكماا
حاومة تمقلك ل لديه المثالية االدالة تاليدية؛ غير اراية مفهوماا يادم الذي الهند المسقابل للعالم المقواضعة
حديثة، مدن أا نادية عملة أا الت أا تصنيعاا أا جيشاا أا بوليسية قوة أا تلحاا أا دتقوراا أا تمثيلية
مدني، قانون ال ديني عنف ايها يوجد ال اتقغلل ايها يوجد ل شيوعية، اغير رأتمالية غير دالة اهي
اي غاندي كقابات اتعاس عديدة، نواحي من للشعب الجماعية الرغبة عن تعبر أخلقية أعتس على اتاوم
على تاوم تياتية، اغير أخلقياا مسقنيرة الحداثة قبل ما إلى تدعو أنها حيث من أنيركية مبادئ المجال هذا
احقمالت من اتزيد السياتي التقغلل ارص من تالل ذاتيا�ا ماقفية تياتية غير قرى اجود تصور
اتدبير أنفسهم حام على قدرتهم اي ثاة أكثر السياولوجية الناحية من الفلحون ايصبح الفردية، الحريات

الخارجي)1(. العداان ضد أنفسهم عن االدااع شؤانهم

أتاس هي الدالة جعل على قائماا )1679 – 1588( Thomas Hobbes هوبز نموذج كان اإذا
غاندي نموذج اكان النساني، القكاال بمفهوم اتقبدله غاندي اإن للمن، االضامنة السياتي القحليل
أخلقي، اجقماعي نظام تأمين عنه ينقج للمجقمع حقياي ديموقراطي تحول مزداجة: أهداف له اللعنفي
النواحي أا الاانون اكرة إلى لديه السياتية الاواعد تسقند الم الأخلق، عن بحث مجرد لديه السياتة اكانت
الدالة لمسقابل مسباا�ا شرطاا الراحي الإصلح ايعد الجقماعي)2(، القكاال مفهوم على اعقمدت بل القانية
ابائهم حياة يعيشوا أن للهنود يمان الساتياغراها ابواتطة لوجودها، ضرارة ل الحاومة يجعل الذي الهندية
اي ااقرض هوبز كان اإذا لقحقياه)3(، قناة كونها من أكثر الأخلق لوجود عائاا�ا تعدد فالحاومة المسقنيرة،
أن رأى غاندي ،اإن الجقماعي العاد نظرية إلى قاده الذي افمر بطبعه اأناني شرير النسان أن تحليله
خلل من بل الجقماعي، العاد نظرية ترى كما برغباتهم، حامهم يقم ل البشر اأن بطبعه، خير النسان
أن حاال قد هوبز كان اإذا أخلقية، داااع النهاية اي اهي الذاتية، االمعاناة النفس لضبط تاديرهم حسن

(1) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 55, 59 - 60

(2)Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 3

(3) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 55
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اللعنفية المثالية الدالة خلق تمنى غاندي اإن ااقعي، بشال الدالة نشوء كيفية ايحلل ايفسر يصف
المسقابلية)1(.

االهنود البريطانيين جعلت قد القحديث حول غاندي حملها القي القاليدية غير الأاكار كانت
افتاتية الشراط أحد بوصفها بل ذاتها بحد افنيركية عن يدااع لم غاندي أن غير بافنيركي)2(، يصفونه
غامضة المسقابلية غاندي تأملت اكانت افتاتي، الهدف اعقبره الذي السواراج أي الحقياي، الذاتي للحام
عشية كقاباته بعض تشير كما الوقت مرار مع قليل�ا الموضوع حول أاكاره تغيرت افحيان، بعض اي
عهد اققراب امع القصور، هذا لتتويغ كبيرة اتقمرارية على تحقوي بايت أنها غير السلطة، انقاال
على تقحاق لن أنها بدت الغريبة اليوتيوبية اأاكاره ارطة، اي اقع غاندي أن ااضحا�ا بدا الهند اتقالل
الحاومية، للسلطات محداد إشراف بدار العقراف القناقض هذا لحل الطرق إحدى اكانت الواقع، أرض
مجالت اي المجقمع اي داراا تلعب أن خلله من للحاومة يسمح مخططاا اققرح 1946 عام منقصف فاي
ل باي النهاية اي أنه غير اليداي الغزل اتنظيم الحيوانية الثراة على االحفاظ الاطن إنقاج اهي محددة
تشير القي القاليدية الهندية الديانات اي افتاتية النصوص حاكى بذلك ،اهو الحديثة)3( بالحاومة يعقرف
رغم الماضي اي االزدهار السلم ايها تاد لحاب أاصاف إلى اقشير الماضي، اي ذهبي عصرص إلى
الحركات اي أتاتية تعدد الأاصاف اتلك القجدد، الدائمة المحاصيل مثل اانقازيا عناصر على اشقمالها
راجا رما مفهوم اتقخدم يوتيوبياا الناحية هذه من غاندي عدد اي�ع اليوم، االسياتية االجقماعية الدينية
هيال أنه يؤمن كان ما احدد أاكاره، ليصال اتيلة بوصفه الذهبي العصر أا راما حام أا الهنداتي
نحو على اااضل الحديثة، الهند اي تحقياها اي امل القي اليوتوبيا أتاس لياون الاديمة الهندية الحضارة
المادي الغرب اي شاهدها القي االشقراكية الرأتمالية الديسقوبيا، ابين المسقابل الماضي/ رايقه بين مباشر

الراحانية)4(. على اليوتوبيا تأتيس يقم أن يجب لغاندي بالنسبة فنه القنااسي؛

(1) Ramin Jahanbegloo, op. cit, p. 3

(2) Talal Ahmed, op. cit,

(3) Joseph S. Friedman, op. cit, p. 55, 61

75 ص سابق، مرجع سًرجنت، تًور ليمًن )4(
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الثالث الفصل
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شارب جين لدى اللعنف فلسفة

السياسية ومحطاته شارب حياة

بدان االحقجاج المااامة حول بحث أي كقابة أا قراءة الحالي الوقت اي المسقحيل من ياون قد
المعاصرة الثورات ملهم الكثيران يعده الذي )2018-1928( Gene Sharp شارب جين أاكار إلى الشارة
بأنه البعض ااصفه العربي، الربيع ثورات إلى ا اصول�ا الشرقية أارابا اي الملونة الثورات من ابقداء
اللعنف حول كقابا�ا عشرين عن يزيد ما كقب اللعنف"، "ميااايلي بـ الاب اللعنفية)1(، الحرب كلوزاايقز
الجانب إلى غاندي اتقند حين اي الكن غاندي، ااكر حياة من أاكاره ،اتقوحي الجقماعية)2( االحركات
من أكثر اعال فنه اتقخدامه يجب اللعنف أن على اشدد البراغماتية إلى اتقند شارب اإن افخلقي

العنف)3(.

اي 1968 عام الدكقوراه درجة على احصل أاهايو الية جامعة اي الجقماع علم شارب درس
عام منذ ماتاتشوتقس جامعة اي السياتية العلوم بقدريس اقام أكسفورد، جامعة من السياتية النظرية
The Politics Of Nonviolent اللعنفي" العمل "تياتة كقابه شارب نشر 1973 عام ااي ،1972
الأقل على الزمن، من طويلة لفقرة تجاهله تم الكقاب هذا أن غير مؤلفاته، بين الأهم يعد الذي Action
اغاندي )1862 – 1817( Henry D. Thoreauثورا هنري من بكل امقأثراا العلمي، المجقمع اي
المجلد اي شارب ل اصّ��ق صفحة، افلف تجاازت مجلدات ثلثة اي االلعنف التلطة نظرية شارب طور
الثاني، المجلد اي اللعنفي العمل أتاليب اصنف اللعنف، عمل كيفية لفهم كإطار التلطة نظرية الأال
اجهة تؤيد القي القاريخ من افدلة مئات اجمع الثالث)4( المجلد اي اللعنفي العمل لديناميات انقال فيما
السياتة علماء بين السائد الفكر مع يقعارض اللعنف اكر كان إذ كبير حد إلى منفردا�ا عمل اقد نظره،

الباردة. بالحرب اتسمت اقرة اي العام االجمهور

(1) Naucke Philippe, “Gene Sharp: Nonviolent Action and the Rose Revolution: On the Confusion of Political and
Scholarly Success”, pp.91-102, In book: Caucasus, Conflict, Culture: Anthropological Perspectives on Times of
Crises, Curupira Workshop (Editor), (Marburg: Förderverein Völkerkunde, 2013), p. 91

(2) Marcie Smith, Change Agent: Gene Sharp’s Neoliberal Nonviolence (Part One) (CUNY), ARTICLES ISSUE #28 MAY
10, 2019, from: HTTPS://NONSITE.ORG/CHANGE-AGENT-GENE-SHARPS-NEOLIBERAL-NONVIOLENCE-PART-ONE/

(3) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power

(4) Naucke Philippe, op. cit, p. 92 - 93

https://nonsite.org/author/msmith
https://nonsite.org/category/articles/
https://nonsite.org/category/issue-28-2/
https://nonsite.org/change-agent-gene-sharps-neoliberal-nonviolence-part-one/
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بيقر طريق عن جديداا نفقساا اللعنف أبحاث اتقمدت 2000 عام ابالقحديد الثالثة، افلفية مطلع اي
A تأثيراا" أكثر "قوة بـ الموتوم مؤلفه أصدر الذي شارب تلميذ )-1946( Peter Ackermanأكرمان
" The Strategic المدنية للمااامة التقراتيجي "البعد مثل أخرى بحثية اأاراق Force More Powerful
2005 عام جديداا مؤلفاا نفسه شارب نشر كما 2008 عام Dimension of Civil Resistance
ااحدة نقيجة إلى انقهت الأعمال اهذه Waging Nonviolent Struggle اللعنفي" النضال "شن عنوانه:

الواقعية)1(. الحياة اي للنجاح قابل اللعنفي العمل أن "إثبات" اهي أل

الديماراطية" إلى الدياقاتورية "من بعنوان صغير كقاب رااجاا اجدت القي الشهيرة شارب مؤلفات من

مفاهيمياا إطاراا يحمل الكقاب هذا أن زاعماا العالم حول لغة 35 إلى ترجمقه تم االذي 2003 عام نشره تم
النشطاء ألهم بأنه اياال اللعنفي"، العمل "تياتة لكقابه شعبي ملخص بمثابة اهو اللعنفي، للعمل

الامعية)2(. افنظمة ضد إجراءات لتخاذ العالم حول السياتيين

تانية عملت ااد المسقحدث، بافمر ليست الشعبية" "الكقب ملخصات أن بالذكر الجدير امن
– 1483( Martin Luther لوثر مارتن أاكار نشر على 1454 عام جوتنبرج اخقرعها القي الطباعة
لوثر أتلوب اإن ذلك امع أيضاا، افارابي المسقوى على بل احسب الألماني المسقوى على ليس ،)1546
بطريقة افلمانية إلى اللتينية من أاكاره ترجمة بأن اعقااده اكان أاكاره، نشر اي كبير دار له كان
االرحمة" الغفران اي "عظة كقابه نشر على اعمل العريض، الجمهور لمخاطبة المثلى الطرياة ليست أكاديمية
الكراس هذا ايعد معاا، ان اي المحلية االلهجة العلمية اللغة تقجنب اتهلة مبسطة ألمانية بلغة 1518 عام
،اعلى أارابا)3( اي الديني الإصلح حركة لنطلق الحقيقية الناطة اوريا�ا نجاحا�ا لقى الذي المنشور
الأتلوب عن بعيد مبسط، بأتلوب الديماراطية" إلى الدكقاتورية "من كقيبه نشر على شارب عمل ذلك غرار
اتقفاد اكما مقعددة، نااط شال على السرد على تعقمد القي المدرتية الكقب بذلك احاكى المعاد، افكاديمي

لها. االقرايج أاكاره نشر اي الإنقرنت، العنكبوتية، الشباة من شارب اتقفاد المطبعة من لوثر مارتن

(1) Naucke Philippe, op. cit, p.94

(2) Ibid.

،ص125 سابق ،مرجع الشرقًوي محمد )3(
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الديكتاتورية النظمة لسقاط وسيلة بوصفه اللعنف

اي الصراع بأن الاائلة النظرة اهي الصراع، بشأن الغرب مفكري جعلّد لدى السائدة النظرة شارب شارك
المفااضات مثل السلمية افتاليب على بالعقماد تسويقها يقم الخلاات بعض اأن حقمي، أمر المجقمع
حل، إلى الوصول أجل من تنازلت الصراع طراي يادم أن تقطلب افتاليب اهذه االقراضي، االحوار
الحل اإن الحالت هذه اي احقى أتاتية، غير الخلف قيد الاضايا تكون عندما افتاليب هذه اتسقخدم
القي الحادة النزاعات اي اأما عادل، لحل مشقرك بقاييم يقأثر مما أكثر الصراع أطراف قوى بميزان يقأثر
بمثابة الصراع أطراف أا طراا يعدها قد تنازلت تاديم بماان الصعوبة من افتاتية، الاضايا حول تدار

حياتهم)1(. احقى امجقمعهم امعقاداتهم بمبادئهم تحيق كارثة

أتلوب من احذر السواء، على االعنفية السلمية الوتائل اتقخدام من شارب حذر ااد ذلك مع
القي النزاعات لحل المناتب الرد هما الحوار أا المفااضات بأن العقااد الجهل من أن ارأى المفااضات،
ال ققال، دان أتاليبهم أا أهدااهم عن الخصوم يقخلى ل حيث بالخطر مهددة افتاتية الاضايا ايها تكون
المفااضات: بشأن نقذكرهما أن علينا حقياقين اهناك النزاع، لطراي اوز فيه حل إلى نقوصل أن هنا يعال
المفااضات، عن الناجمة التفاقية احوى تحدد ل المخقلفة الراء اأهداف النسبية العدالة أن افالى الحقياة
كبيرة، بنسبة القفااض عن الناجمة التفاقية احوى تحدد القي هي طرف كل اقدرة قوة أن الثانية االحقياة
النسبية االاوة الحقمية الاوة فاضاع تاييم خلل من المفااضات من الحقيقية النقائج تأتي النهاية ااي
اي قوة موقع من القفااض إلى يلجأ قد الدكقاتوري الحام نظام أن إلى شارب أشار كما المقنااسة، للطراف
نحو يجبرها لكي المعارضة على القفااض عرض ايود مضاجعه تالق مااامة اجود من يعاني اقت
النظام فياون ضعف موقع من القفااض إلى يلجأ أن ايمان السلم"، "صنع شعار تحت التقسلم
أكبر يناذاا لكي القفااض اراء يسعون الدياقاتوريين الحاام أن نجد الحالة هذه ااي مهدداا، اعل�ا الدكقاتوري
أل الديماراطية الحركات على يجب الحالقين كلقا ااي أيديهم، بين زالت ل القي االثراة السيطرة من جزء

القفااضية")2(. العملية قلب اي مصائدهم "ينصبون الذين الدكقاتوريين الحاام تساعد

شارب اكر اي معدامة الثاة اإن غاندي، يرى كما الساتياغراهي لدى ميزة الثاة كانت اإذا
الحاام يادمها القي الوعود كانت مهما لشارب، اواااا ميااايلي، لدى الحال هو كما تماماا البراغماتي،

https://www.aeinstein.org/wp- 2 ص أينشتًين، ألبرت ،مؤسسة الحقيقية ،البدائل شًرب جين )1(

content/uploads/2013/09/TARA_arabic.pdf

18 - 17 ص2، الديمقراطية، إلى الديكتًتورية من شًرب، جين )2(

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/TARA_arabic.pdf
https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/TARA_arabic.pdf
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ااي الديماراطية، الحركات من خصومهم خنوع تأمين اتجاه اي تصب اإنها السلمية القسوية اي الدكقاتوريون
على الديماراطية الحركات اااات ،اإذا عليها اقعاا القي التفاقيات ينقهاون أنهم لدرجة حايرين تجدهم النهاية
بخيبة الشعور إلى المطاف بهم اسينقهي االضطهاد الامع من المؤقت القخلص أجل من المااامة اقف
االدالية الداخلية الضغوط زاال عند أنه حيث الضطهاد، حجم من المااامة عن القوقف يقلل االما الأمل،
المااامة انهيار ايؤدي السابق، من احشية أكثر اعنفا�ا قمعا�ا يمارتون تجدهم الدياقاتوريين الحاام عن
أمام المجال يفقح الذي افمر الدياقاتوري النظام اهمجية تيطرة قيدت القي القوازن قوة إزالة إلى الشعبية
اي للقغيير الضرارية هي المفااضات لا المااامة يريدانه، شخص أي ضد ليقحركوا الدكقاتوريين الحاام
تسقمر أن تاريبا�ا الحالت جميع اي المااامة اعلى المحك، على افتاتية الاضايا تكون حيث النزاعات

السلطة)1(. من الدكقاتوريين الحاام تزيل حقى

اتقخدام يعني إنما العنف أتاليب اي الثاة ع اوضن العنف، إلى اللجوء من شارب حذر ااد بالماابل
لتقخدام باتقعدادها الدياقاتورية افنظمة تقميز حيث فيه؛ بالقفوق دائما�ا الطغاة يقميز للنضال أتلوب
هذه تجد ل المطاف نهاية ااي الزمن، طال مهما الديماراطية الحركات تحق به تسقطيع الذي العنف
بامقلكها تقفوق الدكقاتورية افنظمة أن اهي الصعبة العسارية الحاائق مواجهة إل خياراا أمامها الحركات
الديماراطية الحركات تسقطيع ل بحيث العسارية الاوات بحجم اتقفوق النال ااتائل االذخائر العساري للعقاد

لها)2(. مثيلا افحيان أغلب اي تكون أن من أارادها شجاعة برغم

إلحاق إلى ذلك يؤدي قد إذ اللعنفي، النضال اتقخدام جانب إلى العنف اتقخدام شارب راض كما
أا اتدمير اانهيار تأثير عدم إلى يؤدي ابالقالي خللها من اللعنف يعمل القي المخقلفة بافعمال الدمار
ضد المحداد العنف اتقخدام يقم الحالت بعض اي كان ،اإذا افحوال)3( أتوأ اي اللعنيف النضال هزيمة
العنف أتاليب عن القخلي الجماعات بعض تراض اقد تجنبه، يمان ل أمراا اكان الدياقاتورية، الحام أنظمة
بين القام الفصل يجب الحالت هذه مثل ااي اللعنيف، النضال دار بأهمية معرفتهم حالة اي حقى
،اهذا االاضايا)4( االقوقيت الساان امجموعات الجغرااي الفصل طريق عن اللعنف اأعمال العنف أعمال

ص19 الديمقراطية، إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )1(

ص12 نفسه، المرجع )2(

11 ،ص الحقيقية ،البدائل شًرب جين )3(

31 ،ص الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )4(
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براغماتي، موقف من اإنما مبدأ أا عايدة من ينبع ل لديه العنف نبذ أن إذ شارب اكر مع يقناقض ل افمر
. ذلك اي تثريب ال المنشود الهدف يحاق أن يمان العنف أن دام اما

يعني ل اللعنفي النضال أن ارأى اللعنف قوة على شارب أكد ااد غاندي مع الحال هو كما
إرادة، ذا عنيف خصم لمااتلة م مصم�ق اهو لقعبيره، ااااا اللعنف" "حرب هو اإنما االمسالمة الاصور
هزيمقهم الصعب من خصوم قهر على مصمم أنه يعني ضخمة، عسارية اباوة الحرب الت بأحدث امجهز
لدى ذلك يشمل ل اإنه الثاااي االعنف الهيالي العنف يشمل غاندي لدى العنف كان ،اإذا العنف)1( بواتطة
البناء اهذا السوق، اي الدالة تدخل عدم إطار اي بسلتة االسلم للاعنف شارب بناء يعمل إذ شارب،
-1689( Montesquieuمونتتايو أمثال من الرأتماليين السلم منظري مع طويلة تلسلة اي يضعه
Thomas اريدمان اتوماس )1919-1835( Andrew Carnegie كارينجي اأندرا )1755

لم شارب فإن ابذلك السلم، لبناء الية أاضل هي الحرة السوق بأن جادلوا الذين )-1953( Friedman
العنف عرلف ،ااد غاندي اعل ما غرار على عنف، أنه على الحرة السوق عن الناتج الهيالي للعنف ينظر
هذا مثل بإلحاق القهديد أا اتيلة بأي للشخاص الوااة أا الجسدية للصابة المباشر القسبب بأنه
أي القخريب، عمليات عارض قد شارب نجد ذلك امع البدني، العنف على ياقصر القعريف اهذا الضرر")2(

عديدة)3(: براغماتية فتباب اللعنفي العمل مع تقوااق ل عملية بمثابة اعدها الممقلكات، تدمير

أبرياء.1. أاراد موت أا إصابة إلى ماصودة غير بطرياة القخريب يؤدي قد

له.2. القصدي يحاالون الذين افاراد ضد الجسدي العنف اتقخدام إلى يؤدي قد القخريب

اللعنفي.3. العمل مع تقسق ل أمور اهي االقنفيذ القخطيط اي السرية يقطلب القخريب

اللعنفية.4. الحملة اي المشاركين عدد من يالل مما المنفذين من قليل عدد يقطلب القخريب

اللعنفي.5. النضال كفاءة اي الثاة انعدام على يدل القخريب

حالة6. اي خاصة اللعنفية الحملة مع االقعاطف الدعم تدني إلى القخريب يؤدي أن الممان من
افيات. أا إصابات حداث

7 ،ص عنف بل والنضال النتفاضة شارب، جين )1(

(2) Marcie Smith, Part One, op. cit,

(3) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works (Boston: The Albert Einstein Institution, 2013), p. 102 - 103

https://nonsite.org/author/msmith


169_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

أن7. العقبار بعين افخذ مع الامع، اتيرة اارتفاع الخصم اتقفزاز إلى القخريب يؤدي قد
النسبية. الخصم قوة يضعف أن المرجح غير من القخريب

االجقماعية السياتية المجالت اي اتقخدامها يمان اللعنف تياتة أن من الرغم على
معظم اي المعلن افتاتي الهدف اكان السياتي، اللعنف افالى: على ركز شارب أن إل االققصادية
افشهر كقابه أن بل منه، بدلا ديموقراطي حام ابناء الدياقاتوري الحام إتااط على انصب قد شارب أعمال
الدياقاتورية، الحاومات إتااط لغاية مارس العنوان من ااضح هو اكما الديموقراطية"، إلى الدياقاتورية "من
النظام على الاضاء كيفية اهي العامة المشالة على العمل هذا "يركز الكقاب: مادمة اي شارب اذكر

.)1( جديد"... دكقاتوري نظام قيام امنع الدكقاتوري

لجميع عميق اهم المااامة مخططي لدى ياون كأن التقراتيجي القخطيط اتقخدام إلى شارب دعا
االسياتية االجقماعية االثاافية االعسارية االحاومية االقاريخية المادية العوامل تشمل القي الصراع نواحي
، اخلفياته المحدد النضال إطار اي إل التقراتيجيات تطوير يمان ل أنه حيث االدالية االققصادية االنفسية
الحام أنظمة على الاضاء أن مسألة مراعاة ايجب للنضال الحقياي الهدف تحديد الضراري امن
إنشاء اي مقمثلا ياون أن يجب الصراعات هذه اي االهدف ، كافيا�ا هداا�ا يشال ل احده الدياقاتورية
الرئيسية التقراتيجية هدف أن نقذكر أن علينا بأن شارب اأضاف ديماراطي، حام نظام يحامه حر مجقمع
يقم حقى يسقمر الكن الدكقاتورية على الاضاء عند ببساطة يقوقف ل الدياقاتورية الحام أنظمة مواجهة اي
النضال أتاليب تكون أن يجب ، مسقحيل�ا أمراا جديدة دكقاتورية نشوء من ايجعل ديماراطي نظام اضع
أعله: المذكورة افهداف تحايق أجل من المؤثرة المجقمع قوى توزيع تغيير اي المساهمة على قادرة المخقارة

جديدة)2(. دكقاتورية ظهور ااتقحالة ديماراطي، نظام اخلق الدياقاتورية، على الاضاء

بصرف للمااامة تصلح اللعنف تياتة بأن ااقرض غاندي، مع الحال هو كما شارب، أن يبدا
اللزمة الهيالية للعوامل يقعرض لم نجده الذلك ظلها، اي تعمل القي الهيالية العوامل طبيعة عن النظر
أن امع المااامة، لمخططي افمر اترك اغيرها، االثاافية االجقماعية الققصادية كالعوامل االبناء للهدم
بإن الاائلة االفرضية السياتي، الحال اي المفكرين بين خلف محل هي الديموقراطية إلى النقاال كيفية
إل يؤكدها، لم نفسه شارب أن بل الثبات، إلى تفقار الي بشال الديموقراطية إلى تؤدي الدياقاتورية إتااط
بالقفصيل شرح اقت اي المنهار الحام أنااض على ديموقراطي نظام بناء تفاصيل اي يخض لم شارب أن

8 ،ص الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )1(

42 - 41 ،ص نفسه المرجع )2(
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يزيد قد الذي افمر الهدم كيفية على القركيز اكان الدياقاتوريات، لتااط اللزمة االقكقياات التقراتيجيات
الدياقاتورية افنظمة بعض إتااط على عملت القي افمرياية بالسياتة بارتباطه الاائل الزعم حول الشك من

ذلك. يعاب أن يمان الذي النظام ماهية يهمها ل الذي الوقت اي لسياتقها المناهضة

هذه تكون بحيث الديماراطية نحو القحول أجل من ااضحة خطة تبني إلى شارب دعا ااد ذلك امع
لمصادرة محاالة أي إجهاض على قادرة اتكون تنهار، أا الدياقاتورية تضعف عندما للقطبيق جاهزة الخطة
حريات تمنح دتقورية ديماراطية حاومة لقأتيس الخطط تلك تعمل اأن عساري، انالب خلل من السلطة
،اعلى الثمن باهظة ماقسبات ضياع إلى يؤدي القخطيط اي الفشل أن شارب اأكد كاملة، ااردية تياتية
يجب ثم الديماراطية، نحو المنظم للقحول مسبق اتقعداد على ياونوا أن الديماراطية تدعم القي الاوى قادة

قوية)1(. لديموقراطية السلوك امعايير االاانونية الدتقورية الأتس بناء ثم امن الدياقاتورية الهيالية تفكيك

منحها اعدم مااامقها على احث الدياقاتورية تاوط تعاب قد القي النالبات من شارب حذر
الثلث السلطات اصل على يعمل دتقور كقابة إلى ادعا اللعنفية، المااامة خلل من شرعياا غطاء�ا
االجيش االمخابرات الشرطة أعمال تاييد إلى ادعا ااضح، بشال بعضها عن االاضائية االقنفيذية القشريعية

تياتي)2(. قانوني تدخل أي يمنع بحيث حاتم بشال

حشد خلل من المؤثرة للاوى عادل توزيع خلق اي يساهم السياتي القحدي اإن لشارب ااااا
الدكقاتوري الحام قدرات أن تعني اللعنفي النضال قدرات تطوير أن ،كما الدكقاتوري النظام ضد المجقمع
قوية أتاليب يمقلكون فنهم الخضوع على اترغمهم المواطنين ترهب أن تسقطيع ل العنف أعمال مواجهة اي
القحدي خلل من الشعبية الاوى حشد أن ذلك إلى ،أضف قوتها ارض اي الدكقاتورية اإعاقة مواجهة اي
بسهولة، تنسى ل المؤثرة الاوة ممارسة من الماقسبة الخبرة لأن المسقالة المجقمع مؤتسات تعزز السياتي
دكقاتور أي مواجهة على قدرة أكثر شعب صياغة إلى النضال أثناء الماقسبة االمهارات المعراة اتؤدي
اإن شارب نظر ااي قوي، ديماراطي مجقمع إنشاء ارص من يزيد الاوى موازين اي القحول هذا إن جديد،
االيجابية، السلبية القانيقين خلل من الديموقراطية نحو المجقمع تحويل اي تساهم اللعنيف النضال تانيات
تسمح ل اللعنف تياسة ابحام الحركة قادة أن ،إذ للضطهاد ذريعة الحام قيادة السلبية القانية تمنح ال
من يسقطيعون اتائل على الشعب حصول خلل من اليجابية القانية تعمل بينما العنف، باتقخدام لهم

57 - 56 ،ص نفسه المرجع )1(

58 ،ص نفسه المرجع )2(
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القأثيرات هذه امن المسقابل، اي دياقاتوري حام أي ضد عنها االدااع حريقهم على الحصول خللها
يلي)1(: ما الإيجابية

على1. قدرته تحدي ااي الحاكم النظام تهديدات تحدي اي بأنفسهم ثاة أكثر المواطنون يصبح
العنيفة. الضطهاد أتاليب ارض

خللها2. من المواطنون يسقطيع القي االقحدي اللتعاان أتاليب اللعنفي النضال يوار
دياقاتورية. مجموعة أي قبل من الديماراطية غير السيطرة مااامة

اللعنف بسياتة القايد على المراهنة توى الدالة ابناء الديموقراطية شارب أطراحات تقجااز لم
Marcie تميث أن بل النقاادات، من للعديد عرضه الذي افمر الدياقاتورية، شوكة كسر على الاادرة
مثل مهقما�ا يان الم معاوتة؛ بطرياة الكن حديثاا ميااايلياا كان شارب بأن الاول على تجرأت Smith
ابدلا تحولها، أا توجهها أا عليها تحااظ أا السياتية الاوة تدعم القي الشعبية الرادة بناء كيفية اي ميااايلي
المراد االهدف العدا هي بل الجائزة هي لشارب بالنسبة الدالة تكن الم تفكياها، بايفية مهقماا كان ذلك من
من يقضمنه اما الحر بالسوق راتخاا إيماناا تؤمن القي النيوليبرالية مع شارب تماهى ابذلك احله، شله

ااتعة)2(. خصخصة

شارب هدف اإن السواراج، ابناء المواطنين لدى االقيم الفكر تغيير نحو يرنو غاندي كان اإذا
االقيم الفكر تغيير على يركز لم شارب اإن ذلك امع ديموقراطي، نظام ابناء الدياقاتورية إتااط على انصب
اهي للبلد، دتقور اضع ذلك اي بما الهيالية الديموقراطية المؤتسات بناء على تركيزه بادر الليبرالية باتجاه
الحرب بعد االيابان ألمانيا اي بنجاح ذلك ارضت القي المقحدة الوليات بلده تياتة مع تقسق ربما اكرة

الثالثة. افلفية مطلع اي احقللهما بعد االعراق أاغانسقان اي ذريعاا اشلا اشلت بينما الثانية، العالمية

أا القيم إبدال من أي عن المؤتسات اي القغيير نفصل أن الصعب من أنه إلى يشير االواقع
يعاس قد السياتية المؤتسات اي القغيير بأن الاول الممان من فنه الجقماعي، البناء اي العام القغيير
تغيير أن أي القيم، تغيير يسبق قد المؤتسات اي القغيير أن كما الجقماعي االبناء السائدة القيم اي تغييرا�ا
افي القيصر؛ خلع بعد ألمانيا اي الوضع ذلك أمثلة امن الثورة، أبعاد من مسقال�ا عداا ب�ع يععدد المؤتسات
قيم بقيت ااد الجديدة المؤتسات من كامل بناء إقامة من الرغم اعلى الأالى، العالمية الحرب أعااب
الثانية، العالمية الحرب بعد اليابان اي الأمر اكذلك القيصر، خلع قبل عليه كانت ما على الألماني الشعب

42 ،34 ،ص الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )1(

(2) Marcie Smith, Part One, op. cit,
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كي إلهي" "كائن منزلة من بالمبراطور يهبط ديماراطي برلماني نظام بناء على الحلفاء دال أصرت حيث
ثابتة الديماراطية االبرلمانية الدتقورية الملكية قيم أصبحت اإذا الغربية، الطرياة على دتقورياا ملكاا يصبح
لقغيير ياون قد بل القيم، تغيير تسبق القي المؤتسات اي للقغيير ااضح مثال هذا فإن اليابان، اي

القيم)1(. إبدال اي أثر المؤتسات

السلطة نظرية

الكقاب أن غير ،1973 عام شارب لجين اللعنفي" العمل "تياتة كقاب من افالى الطبعة صدرت
تقعلق جديدة نظرية صاغ قد شارب بأن الباحثون يعقرف الم افكاديمية، افاتاط اي صدىا يجد لم
شارب كقاب صدار قبل أي ،1970 عام فاي أصيلا، عملاا يان لم قدمه ما أن رأاا بل السلطة، بنظرية
On Violence العنف" "اي بـ الموتوم Hanna Arendt أرندت لحنا الشهير الماال صدر تنوات بثلث
بينما المجقمع إجماع من مشقق اافال Strengthاالاوة Powerالسلطة مفهومي بين فيه ميزت الذي
اققصر بحيث محداداا كان العنف لمفهوم شارب تبني أن كما خالصة، اردية بادرة ياون أن يمان الثاني

الهيالي)3(. العنف أا Violence Symbolic الرمزي)2( العنف إلى يقعداه الم الجسدي العنف على

نظريات على القركيز حيث نسبيا�ا النفوذ قليل افكاديمية االداائر التاتة لدى شارب تأثير كان
امن السياتة، علماء انقباه تجذب لم شارب نظرية اي القبسيط اي المفرط االقفسير المجالين، كل اي العنف
المجقمع اي شارب لدى القغيير أن حيث من الليبراليين المنظرين يناتب ل شارب نهج اإن أخرى ناحية
اافحزاب العنف نهج على تحليلتهم اي اعقمداا الماركسيين أن حين اي الامة، باتجاه الااعدة من يأتي
المقابعين من الاليل لديها شارب أاكار مع انسجاماا الأكثر الغاندية الأاكار بينما البنيوي، االقحليل الطليعية
تحليل أن حين ااي بارزاا، كان الميدان اي شارب حضور اإن ،ابالماابل الفرديين الجقماع علماء بين
الحاكم صورة من أكبر بشال تاقرب القي التقبدادية افنظمة ظل اي للقطبيق قابلية أكثر يعقبر شارب

26 ،ص سابق ،مرجع كوهًن س. أ. )1(

ملئمة أكثر يكون الذي والتصور والتعبير التفكير في طريقتهم المسيطرون يفرض أن يعني معًصـر، سوسـيولوجي مفهـوم هو الرمزي العنف )2(
والشًرات، والصورة، اللغة، مثل والهيمنة السيطرة في كأدوات الرموز على تعتمد وثقًفية وأالقية ووجدانية قيمية ممًرسًت في ويتجلى لمصًلحهم،
المفًهيم من واحداا الرمزي العنف مفهوم ويعد لضحًيًه، بًلنسبة حتى محسوس وغير مرئي غير هًدئ، افي نًئم عنف فهو والمعًني. والدللت،

)ويكيبيديً( 1972 عًم المبكرة بورديو بيير طروحًت تصدرت التي المهمة

(3) Naucke Philippe, op. cit, p.93

tel:1972
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هياكل تعايد حيث أيضاا الليبرالية الديماراطيات اي كبيرة امقابعة صدى لها اجدت أاكاره أن إل االمحاوم
نظريقه)1(. أهمية من تحد القي السلطة

غاية كانت قدمها القي السلطة نظرية أن افكاديميين قبل من شارب أعمال لقجاهل القفسيرات أحد
إليهم يشار كبار مفكران فيه كان اقت اي السياتة علماء انقباه تجذب أن يمانها ل بحيث القبتيط اي
Antonio Gramsci )1937- غرامشي مثل ااتع نطاق على السلطة حول أاكارهم مناقشة يقم بالبنان
غرامشي عمل المنصرم الارن ثلثينيات ،افي )2(Michel Foucault )1984-1926( ااوكو 1891(
الرغم على شرعيقها على الرأتمالية افنظمة حااظت كيف لشرح Hegemonyالهيمنة مفهوم تطوير على
العلقات على مبنية أنها موضحاا السلطة اكرة تطوير على اوكو ميشيل عمل ثم للاوة، النسبي الناص من
علقات عن تعبر السلطة أن على اغرامشي اوكو من كل مع شارب ااتفق بالمعراة، اثيااا ارتباطاا امرتبطة
نموذج اي Theory of Powerالسلطة نظرية صاغ شارب أن إل افاراد، يمقلكها أشياء كونها من أكثر
مواااة من تعسقمد الحاام تلطة اأن امحاومين، حاام من يقكون أنه على للمجقمع نظر إذ بسيط،
يسقخدم أتلوب اهو المواااة، تلك تحب على الادرة خلل من اللعنف اقدرة أهمية اتأتي المحاومين،
أن امع االظلم، االحراب الجماعية االبادة الدياقاتورية عن الناتجة الحديثة الرئيسية المشالت أمام للوقوف
بل ااحداا ارداا ليس بالحاام المعني الجزء أن إلى أشار أنه إل االمحاومين الحاام قضية اي ل يعفصّد لم شارب
تحت العاملة االشرطة االجيش البيراقراطي الجهاز مثل الدالة هيال عن المسؤالة االهيئات الجماعات يشمل
للرأي انحاز بل ااحد ارد شخصية اي تقاوقع ل أنها على للسلطة نظر شارب اإن ابالقالي الحاكم، قيادة
" Loci of السلطة "توزيع عليها يطلق مقنوعة مواقع ااي المجموعات بين اتقوزع تعددية السلطة أن الاائل
بشال موزعة السلطة تكون عندما اخصوصاا الفرد الحاكم تلطة ضد موازية قوة يوار الذي افمر Power
ايعقمد يحاموه، الذي المجقمع من تأتي الحاام يمقلكها القي السياتية السلطة أن إلى شارب اأشار كبير)3(،
ايعقمد يحاموه، الذي المجقمع امؤتسات الشعب تعاان على للسلطة مصادرهم اي المسيطرة االنخب الحاكم
عامة)4(. بصفة االشعب اافاراد االمؤتسات الجماعات مخقلف اطاعة تعاان على الموارد هذه تواار مدى
اليوميلة الحياة اي نظر ااد أعله، اي ل المجقمع هرم أتفل اي السلطة عن شارب جين بحث ااد ابالقالي

(1) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power, op. cit,

(2) Naucke Philippe, op. cit, p.93

(3) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power, op. cit,

(4) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, Monograph Series, Number 3, The Albert Einstein
Institution, September, 2000, p. 3
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الحاكم لسلطة موازية لطات السد هذه أن ارأى الجيش، ااي االسجان االمدارس االمشااي االمؤتسات
المقمثّدلة القلاليدية الّسياتية لطة السد أتاس اإنل الهرم، أعلى اي السلطات من اغيرها اافحزاب االبرلمان
داخل السلطة لهذه صدى يمثل الحاكم اإنل نفسه، المجقمع ضمن من هي االعااب المراقبة سات بمؤتل
إذا إل قانونا�ا يعد ل نفسه الاانون اأن لسلطقه، المحاومين قبول قوة اي تكمن حاكم أي قّوة اإن المجقمع،

المجقمع.)1( قبل من به الابول اتمل نّفذ

السياتية)2(: التلطة لمفهوم السائدتين الرايقين إلى ااضح بشال شارب اأشار

قمة1. اي تقركز هرمية، أنها على للتلطة تنظر االقي Monolithic المقجانسة المقرابطة الوحدة
السرعة أا السهولة من اليس امقينة دائمة السلطة أن اترى الأاراد، من قلة ايها يقحام الهرم،

تحطيمها.
اتنظر2. الشعبي، الدعم من قوتها تسقمد السلطة بأن ترى اهي للسلطة: الجقماعية الراية

االشعب. المؤتسات من العديد تعاان على اقوتها اتقمرارها اي اتعقمد هشة أنها على للسلطة

على الجقماعية، السلطة أنماط أحد هي القي السياتية، السلطة اعرلف الثانية الراية شارب تبنى
لقحايق للتقخدام المقاحة االعاوبات االماااآت الاوة ذلك اي بما االضغوط، االقأثيرات الوتائل إجمالي أنها
اتعاان طاعة على اثيق بشالص تعقمد الحاكم تلطة مصادر اإن لشارب اااااا للسلطة، افعلى الاائد أهداف
أا النشط دعمهم خلل من افاراد، مواااة ابدان السلطة، على المواااة نظرية أا المجقمع، اي افاراد
، السياتية)3( للسلطة الالب بمثابة االطاعة السلطة، من الاليل توى للحاكم ياون لن االذعان، بالرضوخ
الحاومات فإن القعاان الناس يراض اعندما تباى، لكي االطاعة القعاان على الحاومات جميع اتعقمد
– 1912( Karl Deutschداتش كارل بماولة شارب ااتقشهد تسندها، القي الركائز جميع تخسر
اي تسقمر لكي االمجقمعات الجماهير دعم على تعقمد التقبدادية الدياقاتوريات "حقى :)1992
العال، إلى اصوله خلل من يأتي العفوية الطاعة امفقاح تلطقه، لابول بحاجة حاكم ،اكل حامها")4(
جوهر اإن ابالقالي الجبار، إلى اليس الولء إلى مستندة تكن لم ما عفوية تكون ما نادراا االطاعة

/www.alawan.org/2020/09/26الّسلطة-الّسياتّية-االّطاعة-عند-جين- شًرب" جين عند والط�ًعة الس�يًسي�ة "الس�لطة العلي، ريبًل )1(

prettyPhoto#/ش

(2) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p.4

(3) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power

12 ،7 ،ص الحقيقية ،البدائل شًرب جين )4(

http://www.alawan.org/2020/09/26/السّلطة-السّياسيّة-والطّاعة-عند-جين-ش/
http://www.alawan.org/2020/09/26/السّلطة-السّياسيّة-والطّاعة-عند-جين-ش/
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السلطة انهيار أا ضعف اإن العاس، اكذلك االجبار، الاهر اليس االابول، الرضا على يعقمد السلطة
إلى يؤدي الطاعة اعدم ااعية، بطرياة عدمه أا الطاعة قرار اتخاذ ايقم المحاومين، طاعة على يعقمد
بل ذاتهم بحد مقأصلة تلطة لديهم ليس الحاام اإن شارب لدى السلطة لمفهوم ااتقناداا السلطة، انهيار

هي)1(: شارب ذكرها كما المصادر اهذه خارجية مصادر من السلطة هذه تأتي

يطيعها1. أا يسمعها االقوجيه القيادة اي الحق اهي ذاتها، بحد السلطة أي : Authorityالسلطة
أن يافي بل العاوبات، ارض بدان موجودة الشعب، قبل من طواعية مابولة اهي الخران،

. Powerالاوة مفهوم مع تقطابق ل بالتالي اهي الشعب، لدى امابولة محسوتة تكون
يزادانهم2. االذين االمقعاانين لهم الخاضعين افاراد بعدد تقأثر الحاام قوة البشرية: المصادر

تنظيماتهم. اشال امدى الساان لعدد بالنسبة الأشخاص هؤلء انسبة خاصة، بمساعدات
لهم.3. الطائعين الأاراد امعارف بالمهارات أيضاا الحاام قوة تقأثر االمعارف: المهارات
تجاه4. االمواقف العادات مثل االسياولوجية افيديولوجية العوامل من اتأتي ملموسة: غير عوامل

بالمهمة. إحساس أا مشقرك إيمان اجود عدم أا ااجود االخضوع الطاعة
االتصالت5. الققصادي االنظام االمالية الطبيعية الموارد أا الممقلكات اهي المادية: الموارد

االنال.
بأنها6. )1859-1790( John Austinأاتقن النجليزي الاانوني المنظر عراها العاوبات:

أن ايمان الطاعة، مسقوى ازيادة الطوعي، الإذعان لتمام العاوبات اتسقخدم الطاعة،" "ارض
الردع. أا العااب هداها ياون اقد عنيفة، غير أا عنيفة العاوبات تكون

عليه ياوم الذي افتاس اهي امؤتساته، الشعب ماونات مجموع تعاان إلى تسقند السلطة أن ابما
السيطرة اي الجماهير رغبة نقيجة هي بل الحاكم، من أععطية ليست مثل�ا االحرية شارب، لدى اللعنف
من يتبعها اما الطاعة هذه تقم لم اإذا المرااتين، طاعة إلى تسقند السلطات اجميع الحاكم، تلطة على
تحبوا قد ياونوا االسيطرة الحام اي الحاام حق المحاومان يراض اعندما "، تقبخر)2( السلطة فإن عصيان
عمليه النحو هذا على السلطة خسارة ايطلق ممانه، الحاومة اجود يجعل الذي العام التفاق أا الرضا
جوهر تشال ،اهي السلطة")3( الحاام يفاد أن درجة إلى هذه القحلل عمليه تسقمر اقد الحاام" قوة "تحلل

(1) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. 5 - 7

(2) Harry Murray, op. cit, p.154

(3) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 4
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إلى تؤدي القي السياولوجية الناحية إلى الاضية لهذه تحليله اي اتقند شارب أن ،ايبدا اللعنفي العمل
أن يمان الذي الجقماعي الهيال نحو تحليله اي يذهب الم القوجه، اطوعية اردانية قضية اهي الخضوع،
الجقماعي الهيال أن ضمناا ااقرض إذا إل عمااا، أكثر تكون قد المواااة)1( قضية لفهم أخرى براية يزادنا

المحاومين. تياولوجية يشال الذي هو

الامعية ممارتاتها تحمل اي الرغبة لديهم اتوارت الحاومة على الاضاء المواطنين غالبية قررت إذا
البغيضة، الحاومة حماية على قادرة غير يؤيدانها االذين الحاومة قوة تصبح ذلك إلى الوصول بغيه
الطاعة إلى العودة على الناس لجبار إماانية هناك ياون لن أنه اتقنقج الذي بأاتقن شارب ااتقشهد
الأمن تواير يسقطيع لن العامة جميع يعاديه الذي الأمير بأن صرح ااد ميااايلي اأما االخضوع، الدائمة
Chalmers Johnsonجونسون تشالمرز ،ايميل حامه)2( نظام ضعف كلما قتوته زادت اكلما لنفسه،
السلطة بين عاسية علقة بوجود العقااد إلى يميل أمرياي، ااققصادي مؤرخ اهو )2010-1931(
شرعيقه يفاد لأن مال كلما ماانقه على للحفاظ الاوة من مزيداا السياتي النظام تطلب كلما الاوة، ااتقخدام
مشابهاا، موقفاا تبنى الذي شارب إلى يقعداه أن يمان ناداا العقااد هذا ااجه ااد ذلك امع جمهوره، نظر اي
اتقارار إلى النهاية اي يؤدي أنه بمعنى ، اظيفيا�ا ياون قد ما نظام جانب من للاوة المقزايد االتقخدام
دعم إلى اجلا أم عاجلا تقصل ادعمه النظام تند على بالعمل الوقت كسب اي نجحت إذا فأنت الشرعية،

السلطة)3(. من المزيد إلى تؤدي أن يمان الاسر اتائل أن أي الجماهير،

Étienne de La Boétie لبويسيه الفرنسي الفيلسوف من لنظريقه افتاتية الفكرة شارب اتقمد
يمان أنه امضمونها مفاهيمياا، تحريراا تادم القي Consent Theoryالمواااة نظرية اي )1563-1530(
الضرائب داع اعدم الأاامر طاعة عدم خلل من للحاكم الدعم تحب خلل من الحاام تلطة تاويض
ضعيف، الواقع اي الكنه قوي الحاكم يبدا قد اللعنفي، للعمل نظرية اهي االمسيرات، االضرابات
من الطوعية" العبودية اي "ماالة اتعد جنود)4(، بل قائداا يصبح أن بعد النظام تاوط تعني المواااة فتحب
ااي بها، أعشقهر االقي الوحيدة تكن لم أن لبويسيه افنيركية النظرية امؤتس الفرنسي الكاتب أعمال أهم
الحرية، عن المجقمع تخلي اقد إياها، منحهم الشعب فن السلطة يمقلكون الطغاة أن على يؤكد الماال

(1) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power

،ص23 الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )2(

،ص157 سابق مرجع كوهًن، س. أ. )3(

(4) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power
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العلقة اهي معاا، االهيمنة الطاعة لبويسيه ربط ابالقالي الحرية، من بدلا االنصياع االهيمنة الرق ااضل
دعم راض طريق عن ببساطة االحل افنيركيين، المفكرين قبل من نظرية لحق اقت اي تقكون القي
مواااة بأن لبويسيه ااضح اللعنفية، االمااامة المدني العصيان دعاة أقدم من ااحداا اأصبح الطاغية،

عنف.)1( بل تعسحب أن ممان المواااة اتلك السلطة، أجل من مطلوبة الشعب

يقعرض قد إذ ذلك شارب أدرك اقد دائماا، السهل بافمر ليس القعاان تحب على القدام أن غير
جميع اي بالنجاح يعد لم شارب أن كما االاقل، الااتية االمعاملة للضرب اللعنفية الحملت اي افاراد
االقمرد بالنفس، االثاة المبادرة إلى القعاان تحب يحقاج ناحية امن الاصير)2( المدى على خاصة الحالت
)-1944( Alice Walker ااكر أليس أشارت كما أا المفاودة تلطقه الشعب لتقعادة الراتين على
هي تلطقهم عن الناس لقخلي شيوعاا الأكثر "الطريقة بأن النسان حاوق مجال اي االناشطة افديبة
غريزية، بمعنى طبيعية، اردية حاجة الطاعة أن البعض ،ايرى تلطة")3( أي يملكون ل بأنهم العقااد
Lyford P. إداارد لليفورد ،اااااا االقسلط)4( الطاعة ثم امن الخضوع غريزة على مجبولون اافاراد
مؤتسة- أي "إن العشرين: الارن ابداية عشر القاتع الارن نهاية اي عاش أمرياي كاهن اهو Edwards
حقى السائدة افعراف أرض اي الجذار عمياة كانت إذا باقية تقظل االفساد- السوء من بلغت ما بالغة
ل العاطفة نقائج المؤتسات امعظم اتااليده، عاداته أتير النسان أن ذلك إلغائها، الملحة الضرارة تفرض
قائمة مؤتسة الجقماعي نظامه من يساط أن على االخسارة المعاناة يقكبد أن الإنسان يفضل اقد العال،
على بالبديل تيعقرف ... امقيازاا، أكثر البديلة المؤتسة تكون أن هنا شيء يعني ال ، طويل�ا باائها اعقاد
على "نحن قال: حين الفكرة لهذه مولّدر ماري جان ،انبه ااط...")5( الملحة الضرارة اطأة اتحت مضض
الذين هؤلء بموقف عموما�ا "تعاان" كلمة اتذكر للعنف" اتقعدادنا من أكثر االقعاان للرضوخ اتقعداد
"إن الظلم: مع القواطؤ ليشمل المفهوم هذا توتع يمان الكن الوطن، أرض احقلله عند العدا مع يقواطؤان
يضطهده،" الذي للحام الأمثل الحليف هو بهزيمقه، قنع أم الخوف اتقعبده تواء اخانعاا، مسقعبداا شعباا
اللعنف إنه السلبي، العامة صمت على احقجاج بل احسب للنظام معارضة يعد ل القمرد فإن احينذاك،

ويكيبيديا )1(

(2) Mark Engler, op. cit,

(3) Andreas Speck, op. cit, p. 37

134 ص سابق، ،مرجع الجليل عبد رعد )4(

ص26 سابق، ،مرجع كوهًن س. أ. )5(
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الاوة اجه اي اللعنفية الحقجاجات أن ،غير الاائم)1( الظلم مع افغلبية به تاوم الذي القعاان مواجهه اي
المواطنين ترايع خلل من اذلك تحمله؛ على للشعب طاقة ل اعل برد تواجه أن يمان الساحاة العسارية
ااي تيانانمن، انقفاضة تحق أثر على 1989 عام الصين اي حصل كما الواقع للمر إذعانهم ثقمل امن
مئات مخلفة لها المناهضة اللعنفية المعارضة قمع على الحاومة عملت حيث 2005 عام أازباكسقان
تبيل اي المخاطرة عن تردعه البااء غريزة أن إذ النسان؛ لقصرف طبيعي أمر يعد الذعان ،اهذا الاقلى

نبيلة)2(. أهداف

القي االقركيبات العلقات شبكة من جزء انحن للعصيان، اللجوء السهولة من ليس أنه ايبدا
لتقبدال تسعى ل الجقماعية الحركات اإن الذلك الخيارات، قليل نطاق ضمن تقركنا القي السلطة نقجها ت�ع
جديدة راابط ابناء السلطة علقات اتحدي الجقماعي، القغيير إلى بداية تهدف بل احسب بأخرى الحاومة
كانت السبب لهذا اربما العاول، اي تبدأ االثورة القفكير، اي للقأثير تسعى ،إنها للسلطة)3( مخقلفة انماذج
لدى السن اي القادم أن ايبدا المجقمع، اي االمثافة الشابة الفئة أكقاف على تاوم القاريخ عبر الثورات
المقاريس تأثير تحت العاول بقخملر افمر أكان تواء السائد، الجقماعي للنظام قبوله إلى يؤدي النسان
عاولهم اي تعشعش لم الشباب ائة بينما القغيير، عملية من اليأس بسبب أم االتقكانة بالخضوع أم الفكرية
المجقمع اي السائدة االعلقات الهيالية ايراضون الوحيدة، الحقياة هو السائد النظام بأن الاائلة الفكرة

الشباب. بعنفوان يقمقعون الحال ابطبيعة

قد للطاعة، الوحيد السبب ليست الكنها العاوبات من خواا�ا الطاعة على يابلون الناس اإن عموماا
هناك ذلك امع االاقل، االسجن للبطش يلجأ الذي الدكقاتوري الحام حالة اي المهيمن السبب هي تكون

الأتباب)4(: هذه امن الطاعة لفرض أخرى أتباب

اعقراض.1. بدان الطاعة اعقاد قد االشعب القاليد: أا العادة

أخلقياا2. ملزمون بأننا تشعرنا القي الدينية أا الجقماعية القيم بسبب اذلك افخلقي: اللقزام
المجقمع. اي المابولة االمسارات الأعراف عن ننحرف ل حقى بالطاعة قانونيا�ا بالضرارة اليس

سابق مرجع مول�لر، مًري )1(جًن

(2) Richard Lappin, “The Politics of Nonviolence: A Critical Review”, Central European Journal of International and
Security Studies, January 2009 3(2):202-206, at: file:///C:/Users/USER/Downloads/Sharp-
bookreview_20090418%20)1(.pdf

(3) Andreas Speck, op. cit, p.36

(4) Ibid, p.36

https://www.researchgate.net/journal/1802-548X_Central_European_Journal_of_International_and_Security_Studies
https://www.researchgate.net/journal/1802-548X_Central_European_Journal_of_International_and_Security_Studies
../Downloads/Sharp-bookreview_20090418%20(1).pdf
../Downloads/Sharp-bookreview_20090418%20(1).pdf
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اي3. الذين الأاراد مع نقماهى اقد الماانة أا المالي العائد اي تقمثل القي الخاصة: المصلحة
االعصيان. للقمرد تداعنا مهمة قضية هناك بأن نشعر ل أا السلطة

لدينا.4. الداخلية السلطة اناص بالعجز خللها من نشعر بالنفس: الثاة ناص
أن غير الأزمات، أاقات اي خاصة للحاام السياتية التلطة لبااء هاماا عنصراا العاوبات "اتعد
ينبغي اعالة العاوبات تكون الكي العاوبات، تلك حيال الشعب اعل رد على يعقمد العاوبات هذه اعالية مدى
تلك تؤتى ،الن االطاعة")1( للقعاان أخرى مرة مسقعدين تطبياها بعد يصبحوا اأن منها الناس يخاف أن
اقدرة احقمالية االذعان: العاوبات بين خاصة علقة اهناك محدادة، الطاعة مادامت أعكلها العاوبات
المهددين المحاومين اتقجابة على العاوبات تلك اعالية ،اتعقمد االقعاان الطاعة على يعقمد العاوبات ارض
اي عصيان هناك درجة إي اإلى تهديد، بدان طاعة هناك درجة أي اإلى العاوبة، عليهم تفرض الذين أا
اكلما صحيح، االعاس العاوبات، اارض الضبط زيادة إلى الطاعة مسقوى ارتفاع يؤدي عاوبات، اجود ظل
اخضاع إلى بالضرارة يؤدي ل الامع " بأن يعني ،اهذا العاوبات)2( مفعول ضعف كلما الطاعة مسقوى تدني
الخوف إلى تؤدي اأن المواطنين عاول على تؤثر أن ينبغي اعالة تكون لكي العاوبات أن اذلك المواطنين؛
مشاكل يفجر أن المعارضة بها تاوم الذي االحاذق االحازم الماثف القطبيق شأن امن للطاعة، االتقعداد
المعاناة تفادي إلى غالباا افاراد معظم ،ايميل لاواته")3( اتقخدامه اعالية من بالقالي يحد اأن الذاتية الخصم

اأحياناا العاوبات، تلك اجود من الرغم على العصيان إلى تؤدي خاصة حالت اي إل العاوبات عن الناتجة
بالنفس الثاة يقطلب بداره العصيان اهذا العصيان، ااتورة داع اي الرغبة عدم عن ناتجاا الذعان ياون
الناس على يجب أمر أال اإن ابالقالي العاوبات)4( عن الناتجة المعاناة لقحمل االتقعداد للمااامة احااز
للكفاح مسبق شرط ،اهو العمل)5( عن يابحهم الذي الشديد الخوف على القغلب هو به القيام المضطهدين
الفرد يقحول بأن أمل "هناك قوله: غاندي عن شارب انال يلققيان، ل اللعنفي االكفاح االخوف اللعنفي،
ارضية من ينشأ الخوف لعنفي"، الجبان الفرد ياون بأن أمل هناك ليس لكن لعنفي، إلى العنيف
ااتائل امبادئهم قضيقهم اقوة عدالة اي ثقة المدنيين المااامين لدى ياون أن يجب الفرد، لدى الضعف
تعمل االقي الفرد يمقلكها القي العالية بالثاة الصلة اثيق أمر عليه السيطرة أا الخوف نبذ ايعد عملهم،

(1) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 4

(2) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p.8

(3) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 5 - 6

(4) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p.13

ص16 سًبق، ،مرجع اللعنف دليل نًغلر، مًيكل )5(
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الخوف إزالة على تعمل ذاته بحد النضال اي المشاركة أن كما القغيير، نحو للسعي اعال كمحفز بدارها
الخوف. نبذ من يزيد االقدام القدام من يزيد الخوف انبذ مقبادلة، علقه هناك أن أي مراحل)1( على

من الخوف طريق عن ماقسب الأال السلطة: من نوعان "ثمة أن يرى اإنه غاندي إلى عدنا اإذا
من الخوف من بل ذاته بحد العااب من تأتي ل السلطة أن أي المحبة،" أاعال بواتطة االاخر العااب،
الخوف طريق عن يحامون المسقبدين فإن الذلك تلطة، توجد ل خوف هناك يان لم إذا ابالقالي العااب،
ليس لكن يؤذينا أن للعنف يمان الأذى، ليااع يملكونها القي الفعلية السلطة طريق عن يحامون مما أكثر
غاندي تعاليم جوهر اإن لنهرا ،اااااا ذلك)2( اعل بوتعه العنف من الخوف ااط اتلوكنا، ارائنا تغيير بوتعه
افعين. نصب الجماهير رخاء إبااء مع معهما، المقحالف االفعل االحقياة الخوف عدم اي مقجسدة كانت
بمعنى ل الخوف(، )عدم ابهايا هي افمة أا الفرد عليها يحصل أن يمان هبة أعظم أن الاديمة كقبنا علمقنا
إن تاريخنا اجر اي اياخبااالكا جاناكا قال اقد العال. من الخوف غياب بمعنى بل احسب الجسدية الجرأة
هي البريطاني للحام الخاضعة الهند اي المهيمنة النزاة أن غير يخاف. ل جعله هي الشعب قادة اظيفة
من الخوف البوليس، من الخوف الجيش، من الخوف الضاغط، الخانق الطاغي الخوف هذا الخوف. نزاة
من عت اضع القي الاوانين من الخوف الرتمية، الطباة من الخوف ااتع، بشال المنقشرة السرية افمن أجهزة

جوعاا االموت البطالة من الخوف المرابي، من ،الخوف القطاعي اكيل من الخوف االسجن، الامع أجل
ل قائلا: الحازم الهادئ غاندي صوت ارتفع الطاغي الخوف هذا كل ضد باتقمرار. العقبة عند يافان اللذين
أشباحه يقيم االخوف تماماا. ليس البساطة؟ من الدرجة هذه على افمر كان اهل خائفاا! تكن ل تخف!
قبول ايقم بهداء تحليله يجري حين االواقع، نفسه، الخوف من االخوف للرعب إثارة أكثر تكون القي اأاهامه
بالشجاعة القظاهر افقل على أا جانباا الخوف تنحية ،اكان رهبقه)3( من الكثير يفاد اإرادة رغبة عن عواقبه
"...إن مذكراته: اي مانديل نيلسون ذلك عن عبر اقد اللعنفي، العمل غمار لخوض أتاتياا أمراا االقدام
الكنني لها حصر ل مرات بالخوف أحسست لاد عليه، النقصار الكنها الخوف غياب اي ليست الشجاعة

الخوف")4(. ياهر من هو الشجاع الكن الخوف يعرف ل من ليس االشجاع الشجاعة، قناع اراء أخفيقه

(1) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p53.

140 ص سًبق، ،مرجع لعنفي مستقبل عن ،البحث نًغلر مًيكل )2(

105 ،ص سابق ،مرجع 2 ،جـ نهرو لل جواهر )3(

،ص542 سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )4(
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اللعنف)1(: تياتة خلل من للقغيير ممانة اليات أربع هناك لشارب اااااا

بأن1. ايعقرد الحركة نظر اجهة من جانباا تبني إلى الخصم يلجأ اايها : Conversionالقحول
اجيدة. مابولة أهدااها

ما2. عادة اهي للحركة القنازلت بعض تاديم الخصم ايارر :Accommodation القسوية
عندما إليها يلجأ حيث الخصم موقف اي جذري تغيير حداث إلى تمقد ل محدادة تنازلت تكون
تاليل أا داخلي انشااق على الطريق قطع إلى يهدف اقد ذلك، عمل مصلحقه من أن يدرك
هو لشارب ااااا القغيير من النمط اهذا الوجه، ماء لنااذ أا أكبر كارثة اقوع تفادي أا خسائره

شيوعاا. افكثر
الخصم3. عن رغماا الأهداف تحايق يقم اايها :Nonviolent Coercionاعنفي الل الرغام

كبيرة بدرجة الخصم قوة مصادر قطع اي الحركة تنجح عندما مماناا هذا ايصبح إرادته اضد
ااتع شعبياا الخصم يواجهه الذي القحدي يصبح عندما أهمها: عديدة فتباب هذا ايحدث
تطبيق على الخصم قدره تقالص عندما أا الامع خلل من عليه السيطرة يصعب بحيث النطاق
الواتع الراض أا البوليس أا الجيش قبل من ااتع تمرد حداث بسبب تياتاته اتنفيذ الامع
ااتعه شعبية قطاعات جانب من القعاان راض أا البيراقراطية جانب من للمساعدة النطاق

المواطنين. من النطاق
ل4. بحيث بالكامل الخصم قوة مصادر قطع يقم عندما ايحدث : Disintegrationالقحلل

حقى يسقطيع مقماتك جهاز هناك يباى ل الحالة هذه ااي ذلك، بعد االتقمرار البااء يمانه
كلياا. تحللت قد الخصم قوة أن أي الهزيمة قبول

بين الوتط اي تاع الناجحة اللعنفية الحملت اي شيوعاا الأكثر اللية اإن العملي الواقع ااي
إلى الخصم يلجأ النموذج هذا ااي Nonviolent Accommodationلعنفية تسوية ،أا االقحويل الكراه
امن حولها المقنازع الاضايا حول ارائهم اي تغيير ذلك يواكب أن بدان اللعنفيين النشطاء مطالب تلبية
يقحول الاوى ميزان أن خللها من يدرك لمرحلة يصل أنه غير الصراع اي التقمرار على الادرة يفاد أن دان

بالمااامة)2(. القشبث من أتهل أا تكلفة أقل فنها للمفااضات اللجوء السياتية الحامة من أنه ايجد ضده

(1) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 15 - 16

(2) Véronique Dudouet, op. cit, p.15
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طريق عن يقحاق الذي القغيير اأن السلطة توزيع إلى يميل اللعنفي العمل بأن شارب جادل
السياتي، السياق على تعقمد يبدا كما العملية النقائج أن إل ديمومة، أكثر ياون أن المحقمل من اللعنف
الكن كبير، حد إلى اللعنف خلل من تمت )1979- 1978( اليرانية الثورة فإن المثال تبيل اعلى
مثل القحول ذاك لقشال تظاارت كثيرة عوامل اهناك مركزي، قمعي نظام الى الثورة تلك تحولت ما ترعان
اهذا العالمي، السياتي االهيال الشيعي الإتلم اأيديولوجية الهرمي االهيال المسلحة االاوات البيراقراطية
لفهم اللزم الجقماعي القعايد من الكثير يسقبعد اللعنفي العمل لديناميات البسيط القحليل أن يظهر
الديموقراطية، عهد لنبلج ضرارياا أمراا كان اإن تركيزها، من بدلا السلطة توزيع أن ،ثم اليرانية)1( افحداث

االفوضى. النشااقات إلى يؤدي قد ذاته الوقت اي أنه إل

بناء عمليه صريح بشال يقناال الم اللعنفي العمل تياتات على منصبا�ا شارب اهقمام كان
اي السلم بناء إلى بالضرارة يؤدي ل إليه دعا الذي اللعنف أتلوب أن ايبدا المجقمع، اي السلم
السلم لدراتات الرئيسي المؤتس )-1930( Johan Galtungلجالقونغ اااااا الي، بشال المجقمع
مهمة أيضاا يشمل بل العنف منع اي تقمثل فحسب تلبية مهمة عن يعبر ل السلم بناء فإن االصراع،
القحرك فإن ابالقالي االصراع، للعنف الكامنة الأتباب اإزالة للدالة المسقدام النقعاش على تعمل إيجابية
فحسب اتقراحة ال هو ما اللعنف أتلوب اإن اإل للصراع الجذرية افتباب يعالج أن يجب السلم نحو
الدياقاتوري الحاكم جبر ي�ع أن شارب به نادى الذي اللعنف أتلوب اتقطاع لو احقى اصراع، عنف يقبعها
بدأت لو ،احقى ديماراطي بنظام الامعي النظام اتقبدال يضمن ما هناك اليس السلطة عن القنازل على
خلل من العنف إلى العودة إلى المبارة االنقخابات السيء النقاال يؤدي ما اغالباا الدمارطة عملية
القحول هذا لمثل النموذجية النقيجة أن إلى الدراتات من العديد اتشير خدلفية، قضايا اي المجقمع اتقاطاب
الوقت اي الأحزاب مقعددة دارية انقخابات بإجراء يسمح نظام خلل من زائفة، ديماراطية العادة اي هي
Luc ريشلر لوك البلجياي الجقماع عالم لاحظ اكما الحريات، ممارسة على قيوداا يضع الذي
للقعامل بطرق يزادنا ل شارب اأتلوب النقاالية، المرحلة اي يامن الشيطان "اإن )-1944(Reychler
اي السلم بناء تعايدات يخفي النقفاضة أا الثورة أثناء موحد رمز حول الجماهير فحشد الشيطان"، مع
اعلى تحصى، ال تعد ل كانت اصربيا اأاكرانيا جورجيا اي الشوارع إلى الناس خراج فأتباب المجقمع،
اي النسجام هذا على يحااظاا لم أنهم إل مسقساغ غير بغيض لنظام معارضقهم اي اتحداا أنهم من الرغم
أن ،كما أخر)2( أمر الشامل الديماراطي الحام اتعزيز أمر المسقبد اإزاحة للبلد، جديد مسقابل على التفاق

(1) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power

(2) Richard Lappin, op. cit,
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ضد لحااا العنف يسقخدم لن نفسه الطرف أن بالضرارة يعني ل اللعنف طريق عن للسلطة طرف اصول
)-1967( Mikheil Saakashvili تاكاشفيلي الكاريزمي الرئيس اإن جورجيا فاي اللعنفية، النقفاضات
الذي الأمر السلميين المحقجين ضد 2007 نوامبر اي للعنف لجأ الوراد ثورة 2003 عام قاد الذي
باتجاه القادم على دليل�ا يعقبر ذاته بحد المحلي النقااد كان اإن ادالية، محلية لنقاادات عرلضه
القي االيرانية الجورجية القجربقان تفيد كما مققالية، لعاود�ص الشمولي الحام من عانى بلد اي الديماراطية
لأن صعوبة أكثر يصبح للديماراطية النقاال عند الشخصيات تلك اجود أن كارزمية شخصيات قادهما

المؤتساتي)1(. الطابع من بدل�ا شخصانية تصبح أن إلى تميل السياتة

علقات لفهم اللزمة الهيالية االظراف الجقماعي القعايد شارب لدى السلطة نظرية اتقبعدت
لمساعدة عملية ميزة أعطاه اهذا الفهم تهل مبسط مفهوم شارب لدى السلطة مفهوم أن كما السلطة،)2(
الهدف تحايق حيث شارب براغماتية مع يقفق مفهوم اهو القغيير)3( كيفية اتقيعاب اي الجقماعية الحركات
إتااط اي ناجحة شارب نظرية تعدد ابذلك للنظرية، الشامل االفهم الفكرية المادمات عن النظر بصرف
على اارتكازها القبسيط، هذا اإن ذلك ،امع المجقمع اي الكامنة بالقفاعلت الحاطة بدان افنظمة معظم
قد الأعمال اهذه اللعنفي، العمل نجاح إلى تؤدي قد القي للعوامل القفسير غياب إلى أدى ثابقة تانيات
الثاافية السيولة )-1949( Sherry B Ortner أارتنر النثرابولوجي أتقاذ عليه أطلق ما إلى تنقمي
القيم انظم الدين مثل القحليل، اي االثاافية الجقماعية العوامل غياب تعني االقي Cultural Thinning
أشاال كل تناتب عالمية تانيات كمجموعة اللعنفي العمل اأظهرت اللعنفية المااامة مع تقفاعل القي

الحدث)4(. ماان االجقماعية الثاافية الظراف عن بذلك مسقالة تخيلها، يمان القي الحقجاج

ثورة كل مع تزداد شارب تمعة كانت ااد نظريقه اي جوهري اكر تطوير عدم من الرغم على
الحام إتااط النجاح معيار كان إذا Martain Brain براين مارتن ذكره لما ااااا�ا العالم، حول لعنفية
الباحث Naucke Philippeايليب لنوك اااقاا ناجحة، تعدد المبسطة شارب نظرية اإن المسقبد
اأبعاده السياتي الحقجاج تفسر انظرية معرفة تاديم المعيار كان إذا ماربورغ جامعة اي الأنثرابولوجي

(1) Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, op. cit, p. 232

(2) Naucke Philippe, op. cit, p.93

(3) Mark Engler, op. cit,

(4) Naucke Philippe, op. cit, p.94
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هذا إلى ااتقناداا ضرارية، تصبح المعادة النظرية فإن االثاافية الجقماعية الأخرى المؤثرة العوامل اعلقة
الظراف هي ما يفسر لم الكن الشرعية تحب كيفية شارب اسر ،ااد ااشلة)1( شارب نظرية تبدا المعيار
الشعوب بعض تعادم الماذا الدالة، داخل االفكري االققصادي الجقماعي الوضع هو اما لذلك، المناتبة
كالذي بذلك اهو أخرى، دال اي اتفشل دال اي تنجح الماذا غيرها، اتعحجم الدياقاتورية من الشرعية لسحب

الدااء. ذاك بها يعمل القي اللية ايجهل الحالت لمعظم شافياا دااءا يادم

اللعنف تقنيات

على النفقاح إلى شارب ذهب غاندي، مع الحال هو اكما علنياا، عملا بطبيعقه اللعنفي العمل يعدد
داااع اتقيعاب الخصم على يضمن، ال يسهل، النفقاح بأن ذلك اعلل اافتاليب، افهداف اكشف الخصم،
االخصم المعارضة بين المباشر االتصال ااضح، بشال اخططها انواياها اأهدااها اللعنفية المعارضة
مسار على خطير بشال تؤثر أن شأنها من القي تصحيحها أا المقصورة القشوهات تجنب على يعمل
يزيل بالمظاهرات للخصم المسبق الشعار أن كما مشوهة، تكون قد الخصم حول الفكرية االقصورات الصراع،
نهرا عن شارب انال افمن، رجال إليها يلجأ القي االوحشية الامع مسقوى من تخفف أن يمان القي المفاجأة
تري شيء هناك يان لم إذ لهم يرثى حالة اي بنا يحيطون الذين المخابرات ارجال الجواتيس "أصبح قوله:

الطاالة")2(. على دائماا أاراقنا جميع كانت لياقشفوه، لهم بالنسبة

بها، المساس يمان ل بحيث الاوة من اكأنها تظهر ما عادة الدكقاتورية الحام أنظمة أن شارب يرى
اارق العقاال امراكز االسجون االجيش االشرطة بالمخابرات تقحام القي الاوية الفئة بمظهر تبدا اهي
لقحايق تعسفي بشال اتسقغلها النقاجية اقدراتها الطبيعية امصادرها البلد أموال على االسيطرة الإعدام
ضعف، نااط لديها الدياقاتورية الحام أنظمة أن إل الاوي مظهرها من الرغم ،اعلى ذلك امع إيراداتها،
اهناك الفعالية، عدم من مؤتساتها اتعاني أارادها، بين شخصية منااسات اهناك الكفاءة، عدم من اتعاني

اداائرها)3(. منظماتها بين نزاعات

(1) Naucke Philippe, op. cit, p.99

(2) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. 64

ص27-26 سًبق، ،مرجع الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )3(
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معها القعاان عن الإحجام يقم عندما خطيراا تهديداا مهددة تصبح الحاكم "تلطة أن شارب ايرى
الجماعات خلل من عادة يقحاق أمر اهذا ااحد اقت اي المواطنين من كبيرة أعداد خلل من ادعمها

أمراا يعد للحاكم توارها القي الاوة مصادر قطع على افجهزة هذه قدرة أن أي الجقماعية، االمؤتسات
العمل اي كبيرة أهمية ذات الكم حيث من المشاركين أعداد اتعدد الحاكم، تلطة تاويض اي حاتماا")1(
ذات تعدد االعصيان االلتعاان المواااة تحب تضم االقي اللعنف عليها ياوم القي االقانيات اللعنفي،
من اللعنفية الحملت اي المشاركين لنوعية أهمية هناك أخرى ناحية امن المشاركين، بأعداد اثيق ارتباط
يرى ذلك امع يواجهونه، الذي الامع من الرغم على للمثابرة االتقعداد االنضباط بالشجاعة تمقعهم حيث
تؤدي أن يمان كبيرة أعداد على للحصول المعايير اانخفاض الكمية، من أهم النوعية أن عام بشال شارب
ذات اللعنفية الحملت اي للمشاركين العالية المعايير اتعد الحركة، إضعاف إلى اتؤدي عاسية نقائج إلى

االنوعي)2(. الكمي المسقويين على قوية حركة لنقاج كبيرة أهمية

اجقماعية احقجاج بأتاليب الصراعات لقوجيه تانية بمثابة لشارب، ااااا اللعنفي، النضال ايعد
تطبيق خلل من تعمل تانية اهو المعيق، االقدخل اللتعاان خلل من اتياتية ااققصادية انفسية
االقحدي القعاان اراض المعارضة على االادرة الصرار أا البشري، للعناد اتياتي ااققصادي اجقماعي
عن ممنوعون بأشياء االقيام بها القيام منهم المطلوب بافشياء القيام الناس يراض أن معناه بما االعاقة،
إلى يسقند تعريف أنه أي القعريف، بداية اي ارد كما تاني أا إجرائي تعريف بمثابة ،اهو بها)3( القيام

ذلك. إلى غاندي ذهب كما ذاته بحد غاية اليس اتيلة اهو افتاليب،

أن ذلك العنف، لتقخدام التقعداد الديه الاادر، الخصم لمواجهة اللعنفي العمل تصميم تم
المقكاائ غير الصراع من خاصة حالة يخلق العنيف الامع ضد اللعنف اتائل بواتطة السياتي النضال
الاوة اتحويل الخصم إضعاف على اللعنف يعمل حيث اليابانية Jiu-Jitsuالجاجوتسو رياضة تحاكي
اللعنفية المااامة ضد العنيف الامع خلل من أتاتاا السياتي الجوجاتسو يعمل ضده، لقعمل يمقلكها القي
يجب ذلك يحصل الكي للخصم، مناائ ثالث طرف اتحويل الخصم عن الدعم إبعاد إلى بدارها تعمل االقي
اللعنف،)4( بأتلحة حصراا اللقزام اعليها الخصم، تفوق حيث العنف إلى تلجأ أل اللعنفية المااامة على

(1) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 5

(2) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. 61

12 ص سًبق، ،مرجع الحقيقية ،البدائل شًرب جين )3(

(4) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. 111
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تياتي اضع اي الخصم اضع على العنف أعمال مواجهة اي اللعنف اتقخدام يولده الذي القناقض ايعمل
على تعمل تلك الجوجوتسو تياتية اإن لشارب اااااا المحقجين، قوة من ايزيد قوته من يضعف مقوازن غير
عليهم يؤثر الذين االمواطنون نفسه، الخصم جماعة أعضاء اهي: مجموعات ثلث عن الخصم عزل
المعارضة زيادة إلى العزلة هذه تؤدي اقد مباشر، غير بشال النزاع اي المقورطون اافطراف الوضع،
مناصرة اإلى الخصم ضد افخرى افطراف تقحول أن إلى تؤدي ما عادة اهي الخصم، معسار اي الداخلية

المحقجين)1(.

الخضوع يراضوا اأن يصمداا أن اللعنف حركه اي المنخرطين للماااحين ينبغي الامع مواجهه اي
الخصم مجابهة نحو النزلق الحركة يجنب أن الموقف هذا شأن امن الامع، هذا يقحداا اأن القراجع أا
كلما الحركة ضد الوحشية أعماله من الخصم صعلد اكلما الخصم، صفوف اي الغلبة حيث السلح باتقخدام
عن العاديين المواطنين ابقعاد اازداد الحركة به تحظى الذي االدعم القعاطف اازداد اضاعقه، مدى اتضح

هاماا داراا االدالي المحلي العام الرأي يلعب ما اعادة الحركة، صفوف اي منهم مقزايدة أعداد اانخراط النظام
يبدأ أن ايمان النظام، على كبيرة اتياتية اققصادية ضغوطاا يمارس أن يمانه بحيث الفقرة تلك اي
يمان الشك اهذا الخصم، ينقهجها القي السياتات عدالة مدى اي الشك اي اقواته الخصم اعملء المواطنون
اإن اباخقصار تمرد، حركات أا إضرابات شال يأخذ اعصيان تعاان عدم اإلى بل معارضة، إلى يقحول أن
أا السياتي الجودا بعملية الماصود هو اهذا إليه يرتد أن يمان اللعنفية المااامة لحركة الخصم قمع
اليات فاي لوجه، اجها�ا مواجهقه من بدلا نفسه ضد الأقوى الخصم طاقة مسقخدماا الجوجوتسو)2(،
المقظاهران الثوار اتقطاع فإذا الثوار؛ قوة مصدر نفسه هو الحاومي الامع فإن السياتية الجوجوتسو
توازنه ايفاد افخلقية تلطقه اتضعف النظام ضد العام الرأي ينالب ااد الدالة من عنيفة اعل رداد إثارة

العنيفة)3(. النظام طبيعة عن الكشف ايقم السياتي

اخر أتلوباا طرح الذلك افحوال، جميع اي تعمل ل الجوجوتسو تياتة بأن أقرل شارب أن االواقع
البراغماتي: اللعنف اكرة من أكثر ياقرب قد الذي افتلوب اهو الخصم قوة مصادر تاويض اي تمثل
اهذه الخصم، قوة مصادر تاويض اهي اللعنف أشاال باتقخدام للنضال أخرى رئيسية طرياة هناك "اتباى
تقخلى أا ما بعمل تاوم لكي ما حاومة على ضغط ممارتة هداها ياون عندما خاص بشال اعالة الطرياة

5 ص سًبق، ،مرجع الحقيقية ،البدائل شًرب جين )1(

(2) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 13

(3) Marcie Smith, Part One, op. cit,

https://nonsite.org/author/msmith
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تسديد خلل من الخصم قوة مصادر تاويض ايأتي النظام، تفكيك الهدف ياون عندما أا ما بأمر القيام عن
اعلى الحام لنظام الجماهير قبول على افالى بالدرجة تعقمد القي الخصم قوة مصادر إلى اللعنف ضربات

.)1( الحام" لنظام المجقمع يادمه الذي القعاان اعلى الجماهير هؤلء اطاعة خضوع

تشال ،اهي االعصيان)2( االلتعاان المواااة تحب تانيات إلى أهدااه إلى للوصول اللعنف يسقند
اقسمها أتلوباا 198 إلى أشار بحيث اللعنف أتاليب تحدد اي أااض شارب أن غير العريضة، الخطوط

أقسام)3(: ثلثة الى

المااامة1. رموز اارتداء اافعلم االعرائض الشعارات ايشمل اللعنفي: االإقناع الحقجاج
الخصم. إلى رتالة بعث هو االهدف اغيرها، االمسيرات

االجقماعية2. الققصادية االمااطعات الإضرابات من عديدة أنواعاا اتشمل القعاان: عدم
اتعليق الضرائب داع اراض المصرفية الودائع اتحب الجماعية التقاالت مثل االسياتية
السلع، لبعض الققصادية االمااطعة النقخابات امااطعة المنازل اي االبااء الرياضية افنشطة
امنة طريقة نفسه الوقت ااي الخصم، على مباشر تأثير لها افتاليب من المجموعة اهذه

مفقوحاا إضراباا المعلمين ناابة أعلنت عندما افردن اي الوتيلة هذه تطبيق تم لمسقخدميها.
ناابة له دعت الذي العقصام ضد الرزاز عمر حاومة مارتقه الذي الامع على احقجاجاا للمعلمين
توقف الرااتب. براع للمطالبة 2019 عام الدراتي العام بداية اي الوزراء رئاتة أمام المعلمين
تأثيره من زاد امما المملكة، تاريخ اي افطول هو إضراب اي يوماا ثلثين لمدة تماماا القعليم
إلى أبنائهم إرتال عن الحجام خلل من المعلمين ناابة مع الطلبة أمور أالياء تعاان ااعاليقه
الضغط بهدف بمدارتهم لللقحاق الطلب دعت القي الحاومة لدعوة اتقجابقهم اعدم المدارس

الناابة. على
موازية3. حاومة اتشايل المصانع احقلل مثل الأتاليب من العديد اتشمل اللعنفي: القدخل

افتاليب. من اغيرها العنيفة غير االعاقة االصوم االعقصامات

ااااا الأتاليب تخقلف بل اماان زمان لكل تصلح ل اهي إرشادية، الاائمة هذه أن الاول ايمان
أتاليب الى اللجوء للشعب يمان كما لخر ان من نفسه الماان اي تخقلف قد بل الخصم، اطبيعة للثاااة

6 ص سًبق، ،مرجع الحقيقية ،البدائل شًرب جين )1(

(2) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. 61

(3) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power
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كما الطعام صحون أي الصحون، قلب مثل اعاائده مبادئه مع تقفق قد قائمقه اي شارب يذكرها لم أخرى
يعقنق ل الذي للشخص شيئاا تعني ل اهي ،2007 عام الزعفران ثورة أثناء الرهبان قبل من بورما اي حدث
اي الحرمان معنى ،اتعادل الكثير تعني البوذي المجقمع اي الكنها طاوتها يعرف ل الذي أا البوذية

المسيحية.

الحركات ابقكار خلل من اللئحة اي كبير توتع هناك تياون بأنه شارب اققراح من الرغم على
األ تخطيطهم اي مبدعين ياونوا أن على المنشاين اتشجع الوثائاي، السجل إلى اخرين باحثين اإضااة
مرة فال ظهوره منذ قرن نصف لمدة مجمداا باي االمقداال الموثق المجموع أن إل الساباة، مناهجهم يارراا
من مقنوعة مجموعة على اللئحة تحقوي الذي الوقت ااي اللعنفي"، العمل "تياتة من الثاني مجلده اي
اإن لفظية، غير بطرياة الحقرام عدم عن تعبر القي للخلف" بوجهه المرء "إدارة مثل لها داعي ل العناصر
معجبو ايميل شارب، لئحة من غائبة مازالت التصالت تقنية على الاائمة للنشطاء الحديثة البقكارات
شارب أن لو كما المقعاطفة الحسابات اتقصرف باحقرام، اللئحة مع القعامل إلى السواء على شارب اأعداء

اهرتقها)1(. مجرد من بدلاا ما بطرياة القكقياات اخقرع قد

مع يقكيف منها اكل عنيف، جيش تراتانة اي الموجودة المخقلفة بافتلحة اللئحة هذه شارب شبه
نقيجة تحديد اي الحايم الخقيار يساعد أن ايمان معاا، أا منفصل بشال اتقخدامها ايمان مخقلفة، ظراف

اللعنف:)3( ااتقراتيجيات تكقياات اي الرئيسية العناصر شارب ،احدد المعركة)2(

للوقوع1. اداعه الخصم قوة شل بماان افهمية من الخصم: قوة مواجهة اي المباشر غير النهج
نفسها، بافتلحة مواجهقه يجوز ل افتلحة، يسقعمل الذي الخصم مواجهة ااي ما، خطأ اي
تنخفض بحيث قوته اياوض إليه يرتد توف الخصم يمارته الذي االامع اللاعنف، خلل من بل

المسلحة. للمواجهة اللجوء بدان تزال أا
القوتر2. مسقوى تدني على باللعنف القمسك عن الواضح الإعلن يعمل السياولوجية: العناصر

إثارة ارص من نفسه الوقت اي ايزيد احقمالا أقل الامع يجعل مما افمن قوات صفوف اي

(1) Mark Engler, op. cit,

(2) Mark Engler, op. cit,

(3) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. 66 - 70
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االادرة المهارة جانب إلى أتاتياا أمراا تعدد باللعنف المااامين ثاة أن كما صفواهم، اي التقياء
االحماس. القحمل على

اي3. ثانوية أهمية ذات المادية الممقلكات أا الجغرافية المواقع تعدد االمادية: الجغرافية العناصر
لبعض ياون اقد البشرية، االأاعال الدارة على الأالى بالدرجة تعقمد القي اللعنفية المااامة
المسقشفيات مثل الخدماتي الدعم ذات للأماكن بالضااة غير، ل الرمزية أهميقها الأماكن

االمطابخ. االمخيمات
الشعب4. اتقعداد مثل اللعنفية الحملت اي للنطلق المناتب الوقت اخقيار القوقيت:

مهمة. بمناتبة مرتبط تاريخ اخقيار أا للمشاركة
يااام.5. ل كبير دار لها امثابرتها اانضباطها الكبيرة الأعداد المشاركين: أعداد
.6)1970-1895( Liddell Hartهارت ليدل العساري للمؤرخ اااا الاوة: اتركيز الاضية

للوتائل ااااا المناتبة الأهداف اخقيار يجب إذ لديك"، المقاحة للوتائل ااااا أهدااك "اضبط
بعين الأخذ اكذلك الخصم، باوة اماارنقها ااققصادية ااجقماعية انفسية تياتية من المقاحة
أن الضراري امن نجاح، أا هزيمة من المحقملة االعواقب نفسها الاضية أهمية مدى العقبار

الثاة. تفاد أن بدان ااقعياا تكون
ذلك،7. من الخصم اتحرم المبادرة براح تحقفظ أن اللعنفية المعارضة قوى على المبادرة: راح

العمل. امسار االاضية االماان الزمان تخقار أن اعليها

قوى لمناصرة أا الصراع اقيل لنزع اللعنف خلل من دارا�ا خارجي ثالث طرف يلعب اأحياناا
الوتائل)1(: بعض خلل من اذلك المااامة

أا1. العنف اقف محاالة إما ياون االهدف أخرى، دالة اي التقالل لدعم بمبادرات القيام
أا الققصادية المااطعة مثل الامعي الحام ضد لعنفية عاوبات خلل من مباشرة بطرق الظلم
تياتاتها لقغيير الغربية االدال الحاومات على الضغط مثل مباشرة غير بطرق أا الثاافية
حول االأاراد الجماعات من العديد هناك كان 1990-1950 الفقرة فاي النظام، لذلك الداعمة
من العنصري الفصل تياسة لنهاء الجنوبية أاريقيا اي الحاومة على الضغط حاالوا العالم
المجالت اي القعاان اقف على الدال احث الجنوبية أاريقيا تصدرها القي السلع مااطعة خلل

اافتلحة. االنفط المالية

(1) Véronique Dudouet, op. cit, p.12
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يلعب2. ما اغالبا�ا االظلم، العنف فعمال الدالي النقباه لفت خلل من اذلك القعبئة:
الحملة. تلك اي محوريا�ا دارا�ا الشقات اي نفسها الدالة مواطنو

تياتية3. مساحة لخلق الصراع مناطق اي تقم القي الميدانية افنشطة اهي اللعنفية: المراااة
الاوات إحجام خلل من اعاليقها اتنبع اللعنفي، العمل اي النخراط على النشطاء تساعد امنة
الدال )مواطنو الأجانب المواطنين مهاجمة عند الغربية الدال بإثارة المخاطرة عن المسلحة

الدار(. ذلك على الاادران هم تحديدا�ا الغربية
بين4. عازلة كاوة أنفسهم بوضع مسلحين غير نشطاء ياوم بأن اذلك اللعنفي: القدخل

المقنازعة. الأطراف

أارد قمعية إجراءات لتخاذ الدياقاتورية، الحاومة غالباا اهو الخصم، يلجأ قد المواجهة أثناء ااي
منها)1(: العديد شارب

اقمع1. الإعلم اتائل جميع على الرقابة خلل من اذلك االمعلومات: التصالت على السيطرة
أا كاذبة أخبار لبث الخصم يرجع أن يمان كما االقلفزيون، االذاعة امنشورات اكقب معينة صحف

اللعنفية. الجماعة اأقسام أعضاء بين التصالت قطع
ضد2. االنقاام االقهديد النشااق اتشجيع االنفي اللفظية التاءة تشمل االقي النفسية: الضغوط

الأقارب.
اغيرها.3. االمعدات االمااتب االمراتلت االسجلت االأموال الممقلكات مصادرة اتشمل المصادرة:
من4. اللعنفيين المااامين لحرمان مباشرة غير أا مباشرة جهود خلل من اققصادية: عاوبات

العمل. من الفصل اخاصة رزقهم مصدر
أن5. ايمان اافنشطة، الأعمال من معينة أنواعاا بموجبها تمنع تعليمات إصدار خلل من الحظر:

العامة االقجمعات الجقماعات احظر قانونية غير منظمات أنها على القهم توجيه ذلك يشمل
القجول. حظر اارض

ايواكب6. الدالة، اأنظمة الاوانين عصيان لمعاقبة شائعة عاوبات اهي االسجن: العقاال
اللعنفي. بالعمل مقعلاة مقخيلة أا صغيرة أا خطيرة تهم توجيه العقاالت

(1) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, op. cit, 88-92
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احالت7. العرفية افحاام إعلن أا جديدة اتعليمات قوانين تشمل اقد اتقثنائية: قيود ارض
االقحريض، كالقآمر اللعنفية للمااامة خطيرة تهم توجيه ايمان الخاصة، الاوات اتعبئة الطوارئ

العقاال. معسارات اي االإيداع محاكمة بدان االعقاال للنفي اللجوء أا
المهم8. امن الصراع، لحالة الخصم لقصور ااقاا درجقه اي يخقلف اهو المباشر: الجسدي العنف

القعاان تنفير أا النظام اتقعادة حالة اي للامع المقوقعة االنقائج اللعنفية الحركة طبيعة إدراك
حدته زيادة إلى يميل اتوف مرتجلاا أا مخططاا الامع ياون اقد الاخرين، قبل من اللزمين االدعم

الخصم. قبل من المسقخدم العنف جداى اعدم اللعنفي النضال اتيرة ارتفاع مع

باللعنف القشبث إلى ادعا العنف، خيار نحو النزلق من شارب حذر العاوبات تلك على ارداا
اعدم النضباط على االمحااظة االخضوع النصياع عدم خلل من اذلك النجاح مفقاح بمثابة عّده الذي
الجريئين الأشخاص عدد يصبح قد الحالت بعض ااي اعاليقها، تفاد العاوبات فإن خوف ابدان الخوف،
يساهم أن المرجح امن عاجزاا، الامع اجعل ا مسقحيل�ا أمراا ايهم الأحاام تنفيذ يصبح بحيث الضخامة من
القعاطف كسب على يعمل اهو اليجابية، الإنجازات من مقنوعة مجموعة تحايق اي اللعنفي السلوك
للمشاركة الأقصى الحد اجذب الخصم، صفوف بين القمرد احقى التخط اإثارة الخسائر، اتاليل االدعم،

اللعنفي)1(. النضال اي

أن يسقطيع فنه بالاوة الدكقاتوريين الحاام تزاد القي افتاتية المصادر أحد الجيش يعد لشارب ااااا
امن المقمرد، الشعب امعاقبة الهجوم اي مباشر بشال اأتلحقها المنضبطة العسارية الوحدات يسقغل
تادم العسارية االاوات االبيراقراطيان الشرطة كانت إذا الدكقاتورية تفكيك المسقحيل من يان لم إن الصعب
القي التقراتيجية إعطاء الديماراطيين التقراتيجيين على ابالقالي أاامرها، اتطيع للدكقاتورية الكامل الدعم
شارب بها أشاد القي افتاليب أحد اكان قصوى)2(، أالوية الدكقاتوريين الحاام قوات الء تحويل تسقهدف
الجنود مع القحدث إلى الجمهور دعا حيث االجنود؛ الجمهور بين القآخي أتلوب الاوى موازيين لالب
انضمامهم أا جانباا تنحيقهم ثم امن الحاام أا للاادة الئهم بسحب إقناعهم بهدف امعاشرتهم امناشدتهم
الموظفين بين العلقة تحويل إلى تهدف القي المواااة لنظرية عملياا تطبيقاا القآخي ايعقبر للمعارضة،
الربيع ثورات من ،االعديد الفرنسية)3( كالثورة الثورات من الكثير اي اتقخدامها تم اعالة تانية اهي االحاام،

(1) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, op. cit, 92, 101

ص51 سًبق، ،مرجع الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )2(

(3) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power, op. cit,
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المقواجدان المنخفضة الرتب ذاي من الجنود اإن ذلك امع مباشر. بشال العلم اتائل اثاقها القي العربي
اأصحاب الجنرالت مع ماارنة قليل تأثيرهم ياون ربما الجمهور مع مباشرة صلة اعلى الميدان اي عادة
مباشرة صلة على ليسوا اهؤلء العساري، القسلسل اي الهرم أعلى من تأتي العسارية االارارات النياشين،
الجيش مصلحة عليهم تمليه لما ااااا العسارية الارارات تأتي ابذلك تياولوجياا، بهم يقأثراا حقى بالجمهور

افال. الماام اي

من احذر بأيديها، أنفسها تحرير على الشعوب قدرة على أتاتاا يعقمد القحرر أن شارب أكد
الجهود أن رأى إذ العالمي، العام الرأي على كثيراا يعول ،الم افجنبي)1( القدخل أا العسارية النالبات
إنسانية أتس على بناءا الدكقاتورية الحام أنظمة ضد مقواضعة تقمة تعد العالمي العام الرأي لقسخير
ااققصادية اتياتية دبلوماتية عاوبات على الحصول أجل من الجهود بذل أيضاا ايمان ادينية، اأخلقية
ارض شال العاوبات هذه تأخذ ااد الدياقاتورية، الحام أنظمة على الدالية االمنظمات الحاومات تفرضها
العلقات قطع أا الدبلوماتي التمثيل مسقوى اتخفيض افتلحة بيع على حظر اارض اققصادي حصار
دكقاتورية، حام أنظمة تحامها القي الدالة اي التقثمار امنع الققصادية المساعدات امنع الدبلوماتية
المقحدة، افمم امنظمات المخقلفة الدالية المنظمات من الدكقاتورية الحاومة ممثلي طرد إلى بالضااة
إلى مباشرة االإعلمي المالي الدعم تاديم اي المقمثلة الدالية المساعدة توجيه نسقطيع أننا ذلك إلى أضف

الديماراطية)2(. الاوى

الدعم اتعليق الئقمانات تحب إلى اللعنفية الحركات ضد الامع جراء من الدالي التقياء يعمل قد
لم ذلك فإن للها، جع يان لم إن الحالت، من العديد اي ذلك امع دبلوماتية، أا اققصادية عاوبات اارض
ما اغالباا النصر، يحاق أن يمان منفرداا العام الرأي بأن الاائل الساذج بالرأي الأخذ عدم ايجب يحدث،
تحد عوامل اهناك بذلك، يهدد أا الاوة علقات اي تحولا يحاق لم ما العام الرأي مطالبات الخصم يقجاهل

العام)3(: الرأي تأثير من

العام،1. للرأي حساتيقهم مدى اي مقشابهين ليساا الخصوم الصراع: احالة الخصم طبيعة
يعقناها، القي اافيديولوجية أاتوقراطياا، أا ديماراطياا كونه النظام بطبيعة الفعل رد يقأثر حيث

15 - 13 ،ص الديمقراطية إلى الديكتاتورية ،من شًرب جين )1(

،ص43 نفسه المرجع )2(

(3)Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, P. 114-115
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الخصم ااعقماد الجقماعي، النظام انموذج الامع، دار نحو انظرته المااامة، نحو اتطلعاته
ثالثة. أطراف على

الإجراء2. يقخذ الذي الطرف على يعقمد بداره اهذا العام: الرأي عن الصادرة الإجراءات
اعاوبات امظاهرات اتصريحات احقجاجات عن عبارة ذلك ياون اقد الجراء، ذلك انوع
الكنها اماملة مقممة أنها على إليها النظر يجب الأمور اهذه اهاذا، ااققصاديه دبلوماتية
الجراءات بينما رمزية، تعدد بل ضعيفة مساهمقها انسبة الصراع، اي الرئيسي الإجراء ليست
طبيعة امن امسقدام، منهجي أتاس على تطبق لم اإنها الققصادية العاوبات مثل المهمة
تياسة من مباشرة المأثرة القظلم مجموعة أكقاف على الأكبر العبء ياع أن اللعنفي افتلوب

الخصم.
اعالية3. تعد الدالي االدعم الثالث الطرف اعالية اإن عام بشال ثالث: طرف رأى اي القحول

القزايد مثل أطلات قد الدعم من جديدة أشاال هناك اربما اللعنفية الحركات دعم اي محدادة
االقدريب للقعليم امراكز اللكقرانية االتصالت الإذاعي البث امرااق اللعنفية المااامة بأدب
اي يساعد اهو المعجزات يصنع ل الدعم من النوع اهذا اللعنفية، المااامة أتاليب على

أيضاا. الخصم لدى المقوارة القكنولوجيا اهي المعلومات إلى االوصول االقعليم التصال

امارتوه افتلوب هذا المواطنون تعلم "كلما لشارب اااااا المواطنين، على اللعنفي الكفاح ايؤثر

اعياا أكثر اأصبحوا افحداث مسار اي القأثير على بادرتهم االثاة بالنفس العقزاز من أكبر قدراا اكقسبوا كلما
العنف ممارتة أن ،اكما الداخلي")1( تضامنها اتزايد المشاركة الاوى احدة إلى اتؤدي ... قوة من يمقلكوه بما
يقطلب الفعال العساري الصراع أن اكما أيضاا، تدريب إلى بحاجة اللعنفية الحملت اإن تدريب إلى بحاجة
على التقراتيجي القخطيط يعمل إذ اللعنفي، للعمل بالنسبة افمر كذلك اتطبيق، اتخطيط ذكية اتقراتيجية

يلي)2(: ما التقراتيجية اصياغة اخقيار ايقطلب نجاحه، ااحقمالية النضال قوة زيادة

النضال.1. لمحقوى اكامل دقيق اهم

إليه.2. الوصول المرغوب االوضع الراهن الوضع بين الخقلف طبيعة معراة

تلك3. تحايق مهمة تسهل القي االعناصر افهداف، إلى الوصول دان تحول القي العوائق تاييم
افهداف.

(1) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 18

10-9 ص سًبق، ،مرجع الحقيقية ،البدائل شًرب جين )2(
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أي4. الدى الشخص إليها ينقمي القي المجموعة الدى الخصم لدى الضعف انااط الاوة نااط تاييم
الحملة. يعيق أا يساعد قد ثالث طرف

اتباعها.5. يمان القي العمل خيارات احداد ااقع تاييم

كلياا.6. جديد عمل مجرى رتم أا موجودة خيارات بين من العمل مجرى اخقيار

أجل7. من للعمل المحددة االطرق )القكقياية( الأصغر الخطط تارر للعمل شاملة خطة معراة
الرئيسي. الهدف تحايق

العمل اي تدريبية برامج تادم الغربية اأارابا الشمالية أمرياا اي المنظمات من كبير عدد هناك
االحركات العالمية االعدالة االبيئية الجقماعية الحركات اي النشطاء نحو الغالب اي موجهة الكنها اللعنفي
للعمل بعثات اي يغادران الذين الداليين المقطوعين اتدريب للحرب المناهضة أا النواية للتلحة المناهضة
افنظمة ضد أخرى دال اي يعملون نشطاء تدريب على تعمل خدمات لقاديم بالضااة ثالث كطرف
هذه اتعمل بوتقن، اي أينشقاين ألبرت ماتسة المنظمات هذه امن الخارجي، الحقلل أا التقبدادية

يلي)1(: ما خلل من احقرااها اطرق اللعنف أاكار نشر على المنظمات

من1. مخقصرة نسخ اخاصه اللعنفي، النضال اممارسة نظرية حول االكقيبات المنشورات تواير
اللغات من العديد إلى ترجمقه تم الذي اللعنفي" العمل "تياتة بـ الموتوم شارب جين كقاب

العالم. حول الإنسان احاوق الديماراطية أجل من الحركات اتسقخدمه العالم، حول
أنقج2. ااد مخقلفة، تياقات اي اللعنفي للنضال الناجح القطبيق توثق القي افالم انشر إنقاج

ترجمة اتم افالم، هذه من الكثير )-1943( Steve York يورك تقيف الأمرياي المخرج
تسع إلى صربيا اي السلمية الثورة عن Bringing Down a Dictator دياقاتور" "إتااط ايلمه

اأاكرانيا. جورجيا اي الملونة الثورات أثناء العام القلفزيون شاشة على اععرض لغات
ااتبور3. الصربية الطلبية الحركة مع حصل كما اللعنفي العمل تنفيذ كيفية حول المشورة تاديم

اأاكرانيا جورجيا مثل الدال من العديد اي الحال اكذلك 1999 ثورة قادت القي Otpor
اغيرها. االسطين ابورما اانزايل اإيران اكازاخسقان ابيلراتيا

الوتائل تلك اتقخدام يمان أنه غير اعالة، اتائل اللعنف تانيات تكون أن الممان من كان اإذا
)2006-1941( Slobodan Milošević ميلوتوايقش الصربي االزعيم شريرة، أعمال أا رة خيّ��ق فعمال
الرئيسية القحقية البنية لحماية بشرية دراع اتقخدام اهي شارب بها نادى القي الوتائل إحدى اتقخدم

(1) Véronique Dudouet, op. cit, p.10
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أارابا اي الجدد االنازيين المقطرف اليميني للجناح بالنسبة الأمر كذلك لصربيا، الناتو حلف قصف خلل
فإن ابالقالي الديماراطية، بالعملية املقزمين لعنفية منظمات أنهم على أنفسهم يصوران الذين الغربية
من ،بل تاذج)1( أمر السلم ابناء اللعنف بين Unity Of Goodnessخير احدة بوجود الاائلة الفرضية
إليها دعا القي اللعنفية القكقياات أن كما شريرة، فهداف اللعنف أتاليب اتقخدام على الادرة الواضح
اتقنفاد يحاالون المثال تبيل على العساريون االتقراتيجيون الجيوش، تكقياات إحدى تكون أن يمان شارب

اللعنف)2(. تكاليف تفوق العنف تكاليف بأن دراية على فنهم للعنف اللجوء قبل اللعنفية الخيارات

يسقغرقه مما ينجح لكي أطول اققاا يسقغرق اللعنفي الكفاح بأن شائعاا اعقااداا هناك أن من "ابالرغم
أا أتابيع غضون اي اللعنفي الكفاح نجح حالت اهناك بالضرارة كذلك ليس افمر أن إل العنيف الكفاح
أعمال مع الحال هو كما تماماا مضمون، غير اللعنفي العمل نجاح أن باتقمرار أكد شارب أن غير أيام")3(،
االفشل، للنجاح محددة معايير يحدد لم شارب أن غير أخرى، إلى حالة من تخقلف النقائج اأن العنف)4(

القفسيرية)5(. الاوة حيث من نسبيا�ا ضعيفاا أعماله، بين افهم اللعنفي" العمل "تياتة كقابه اباي

الاائلة المدرتة تبنى شارب أن إلى يشير للنضال اتقراتيجية اتبني القدريب على شارب تأكيد
قوة من يزيد الذي افمر العفوية الثورة ماولة تقبنى القي افخرى المدرتة عاس اهي الثورة صنع بإماانية
العنوان اي تنناقشه الذي افمر العربي الربيع اثورات الملونة الثورات ر منظّد أنه على إليه الموجهة القهمة

القالي.

المريكية والسياسة شارب براغماتية

أخلقية أتس على االحرب للعنف المعارض Pacifism السلم حب أا السلمية مبدأ كان إذا
العالم، حول الرئيسية الدينية النصوص إلى جذاره تعود أن ايمان السنين الف يان لم إن مئات منذ موجود
عام الهند اي غاندي لساتياغراها الصحفية للقغطية قراءته خلل امن مخقلف، بأمر مهقماا كان شارب اإن
أخلقي بالقزام الشعور منطلق من اللعنف يقبناا لم المااامة حملة اي المشاركين معظم أن اجد 1930

(1) Richard Lappin, op. cit,

(2) Kevin P. Clements, op. cit, p.10

(3) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 10

5 ص سًبق، ،مرجع الحقيقية ،البدائل شًرب جين )4(

(5) Naucke Philippe, op. cit, p.92-93
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السلم دعاة من للعديد العزيزة المعقادات مع يقناقض ما اهذا العمل، اي اعالا أتلوباا كونه لذلك لجأاا اإنما
بل حرب ادعاة أشرار فنهم ليس العنف إلى يلجؤان الناس اإن ،ابالماابل المبدئي اللعنف على الاائمين
لحل اتائل مجرد االلعنف ،االعنف العنف)1( توى المسقعصية النزاعات يحل اخر خياراا يران ل فنهم

خّيرة. أم شريرة أكانت النسان طبيعة عن بالضرارة تعبر ال الصراعات

القي اافخلقية الدينية المعقادات ظاهرة ابين اللعنف بين الخلط ينبغي "ل أنه على شارب أكد
اي أنه إل المعقادات هذه تقبنى قد اللعنف تقبنى القي الحركات أا الأاراد أن ارغم العنف، نبذ على تحث
أن ايمان اللعنفية، بافتاليب المبدئي لللقزام تفقاد احركات أاراداا اللعنيف الكفاح قادة اإن كثيرة حالت
معينة، ظراف ظل اي المسقابل اي لقبنيه اتقعداد على ياونوا اقد السابق، اي العنف تبنوا هؤلء ياون
هذا بأن اليمان هو اللعنف كفاح اخقيار إلى الناس من مجموعة يداع الذي الرئيسي السبب ياون ما اعادة
للعنف القكاليف اقلة اعالية اكانت الدائر")2(، الصراع اي نجاحهم ارص من يزيد النضال من النمط
القزام�ص على بناء�ا اليس النهج ذلك لقبني االحركات السياتية الأحزاب لجوء اي الفعال الدار لها البراغماتي
أتاطت القي اللعنفية الحركات من عديدة أمثلة اهناك لعنفي، مسقابل إلى يؤدي أخلقي أا إيديولوجي
لتقخدام يلجؤان الذين الاادة إن بل لعنفي، أا عدل�ا أكثر مسقابل نحو اللقزام بدان الدياقاتوريات
اتائل من قديم هو ما كل على التقيلء ابين اللعنفية اتائلهم بين تناقض أي يجدان ل اللعنف
من تياتي تنااس عن عبارة هو البراغماتي اللعنف أن الاول يمان بحيث الاسرية، امادراتها الدياقاتورية
طبيعة أا الدالة مؤتسات اي جذري بشال القفكير إعادة إلى يهدف ل بالقالي اهو اللعنفية، الوتائل خلل
عن نسبي أا مطلق بشال العاجزين لقماين موجه بافحرى هو بل االدالة المدني المجقمع بين العلقات

لصالحهم)3(. تعمل أن الدالة مؤتسات مباشر غير أا مباشر بشال يداعوا حقى الكامنة قوتهم إدراك

الكراهية عن المقناع بأن اعقرف قد شارب اكان االلعنف، الحب بين تااى قد غاندي كان اإذا
حب على اللعنفي العمل ممارتي يحث لم أنه إل ااعاليقه اللعنفي العمل انضباط مسقوى من يزيد االعداء
ياونوا أن بالضرارة ليس اللعنفي العمل اي المشاركين الناس إن ،ثم هدايقهم)4( محاالة أا خصومهم
حبهم عن اللعنفيين النشطاء يعبر أن الضراري من ليس الكن فيه المرغوب من اكان قديسين، أا مسالمين

(1) Mark Engler, op. cit,

(2) Gene Sharp, The Role of Power in Nonviolent Struggle, p. 2

(3) Kevin P. Clements, op. cit, p. 6, 12

(4) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, P. 107
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الخصم" "هداية على الصرار يؤدي أن ايمان الخاطئ، طرياهم يدركون جعلهم أا خصومهم تجاه
ضد اللعنفي الناشط بماولة اتقشهاده خلل من ذلك على شارب ادلل عاسية، نقائج إلى Conversion
االجقماعية السياتية الأحداث تاحة "اي :)1999-1920( James Farmerاارمر جيمس العنصرية
أنواع ظل اي بها القيام الواجب افاعال من باثير أهمية أقل الارد تنقاب القي االمشاعر المعقادات فإن
قلب على القأثير نسقطيع ل الذي الوقت "اي اخر: ماان اي اارمر ااتقنقج الخارجية،" الضغوط من مخقلفة

الشريرة")1(. لممارتاته حداا نضع أن يماننا الشر، ااعل

لم البراغماتي اللعنف تبنى الذي شارب اإن حياة اأتلوب مبدئي اللعنف أن رأى غاندي كان اإذا
بحد غاية اليس غايات لقحايق أداة اللعنف اأن عملي، اغير مالف العنف أن على أكد بل ذلك، يعقاد
تكون ما عادة القي الغاية لبلوغ الفعال افتلوب عن تأل ااد االصواب الحق عن تؤاله من ابدل�ا ذاته،
جميع لزالة الطويل المدى على اليس ما قانون تغيير أا المسقبد الحام نظام كالب الاصير، المدى على
اتقعمال من مانعاا هناك أن يران ل عموماا االبراغماتيون الجقماعية، الحياة مجالت جميع اي العنف أنواع
الأمن ذلك اي بما نفسها الحاومة أتاليب اتقعمال ثم امن الحام نظام لالب تكقيك أا كاتقراتيجية اللعنف
ما لديهم اليس للمجموعات، الخاصة للمصالح اصولا الأمن على للحفاظ اذلك االجيش االبوليس الاسري
المادي بالكراه ياومون السلطة اتقلمهم حال ااي االققصادي، السياولوجي اخاصة الإكراه اتقخدام يعيق
هو اللعنف به، يؤمنون ما اليس الناس يفعله ما هو "اللعنف اإن لشارب اااااا الجديد، النظام عن نيابة
هذه تحايق يعني طويلة لفقرة افهداف على القشديد أن البعض يعقاد أن السذاجة ،امن للسلح")2( بديل
بذل يعني اافزمات القالبات اجه اي بها االقمسك االقيم للمبادئ الخلص أن يفقرض البعض افهداف،

المرغوبة)3(. افهداف اتحايق الاائم الوضع لقغيير كافص غير هذا الكن تحقياها، أجل من الجهد أقصى

الوحشية، الامعية افنظمة إلى ذلك يقجااز بل الديماراطية افنظمة ضد اللعنف اتقخدام ياقصر ل
االجقماعية السياولوجية الاوة اتقخدام على ينطوي النضال من أتلوب هو اللعنفي العمل أن كما
اشجاعة ااتعة اتكقياات اتقراتيجيات ايقطلب معارك"، "شن لشارب ااااا يقضمن، االسياتية، االققصادية

(1) Mark Engler, op. cit,

(2) Kevin P. Clements, op. cit, p. 3

9 ص سًبق، ،مرجع الحقيقية ،البدائل شًرب جين )3(
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من كثير اي كانوا عسارية خلفية لديهم الذين أالئك أن اعقاد السبب لهذا اربما اتضحية، اانضباط
أاكاره)1(. على القعرف اي السلم نشطاء من أترع الأحيان

اي السياولوجي العامل اتقخدام اتاان يقطلب اإنما السفية القزامات اللعنفي العمل يقطلب ل
يقطلب اإنما االشعور الوجدان إلى اللجوء بنفسه الخصم ثاة تدمير اي ينجح لكي يقطلب ال العمل،
القفاعل تمثل القي النظرية تلك Game Theory، اللعبة نظرية عنفوان تمثل أن يمان اتقراتيجية
ايؤكد أعله، بينا كما السياتي الجوجوتسو اصفه ققال أتلوب هو بل العالء، الأاراد بين التقراتيجي
لقحمل مسقعدين اللعنفيون النشطاء ياون أن ايجب منه، بد ل أمر العنيف النقاام عن الحجام أن شارب
اللعنفي، الاقال الية أتاس هو بل أخلقياا شرطا�ا ليس بالمعاناة الابول اهذا تراجع، دان الخصم عاوبات
حاومة إلى النقاال دان يحول ل اللعنف طريق عن مسقبدة حاومة أي هزيمة بأن الاول إلى شارب اذهب
اكان اخر، مسقبد نظام الى انقاالها دان تحول ضمانة هناك اليس أنفسهم، الثوار يقولها جديدة مسقبدة
فتباب اتقخدامه دان يحول اللعنفي العمل اي شيء اجود عدم على أكد حيث ذلك، اي ااضحا�ا شارب
تهقم تكن الم السياتي بالشأن تهقم شارب يقبعها القي اللعنفي العمل تياتات اكانت تيئة، اأتباب جيدة

الققصادي)2(. بالشأن مثل�ا

تبدأ اهي العسارية؛ الحملت ما حد إلى تشبه اللعنفي القخطيط عملية اإن البراغماتية افدبيات اي
الاوة عوامل اتقعمال طريق عن اللعنفية الحملت اتعمل لديه، الضعف اأماكن الخصم دعائم بقحديد
، لديه)3( الدعم قاعدة اي القصدع ازيادة الخصم لدى السلطة مصادر تاويض على االسياولوجية السياتية
االلعنف العنف، اتائل أا اخيارات البراغماتي اللعنف اخيارات تكقياات بين القمييز من الاليل اهناك
خللها من النخب تشجع صفاات أا حوااز تاديم مثل العساري للعمل مشابهة اتقراتيجيات خلل من يعمل
اتعبئة العاوبات من أخرى فتاليب تلجأ الحوااز اي تنجح لم اإذا االنشااق االمعارضة التقياء على
إلى تؤدي أن يمان الغراءات اشل فإن أيضاا العنف حالت ااي الحاومة، شل إلى تهدف القي الجماهير
لمصالح الاوة ممارتة إلى يهدف كلهما التقراتيجي االلعنف العنف فإن ابالقالي قسوة أكثر عنف

،اااااا المبدئي)4( اللعنف يمارتون الذين افطراف اتطلعات أهداف عن بعيد اكلهما معينة، تياتية

(1) Mark Engler, op. cit,

(2) Marcie Smith, Part One, op. cit,

(3) Véronique Dudouet, op. cit, p.15

(4) Kevin P. Clements, op. cit, p.12

https://nonsite.org/author/msmith
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إطار ضمن االلعنف للعنف النظر يجب )2016-1921( Thomas C. Schellingشيلنغ لقوماس
الصلة بين كالفرق ليس االلعنف العنف بين "الفرق اأن النجاز" ذلك اتكاليف السياتي الهدف "إنجاز
ما شخص جعل اي يقمثل الذي الهدف حيث من السياتي اللعنف مع يقماهى السياتي االعنف االديناميت"
اكلهما السلوك، اي القأثير هو االهدف ما، عمل عن يقوقف أا ما عمل عن يمقنع أا ما بعمل ياوم أن

مضللة)1(. أا شريرة فغراض اتقخدامه يمان

عنف إلى مغزى بل عنف من يقحول حيث العنف، لشرعنة افتاتية العناصر أحد اللعنف يعد
الوقت اي المهينة بافحداث مباشر اتصال أي يقجنب ما عادة الكاريزمية عن يبحث الذي االاائد مغزى، ذي
أا العنف حول يدار معنى بناء فإن ابالقالي االثارة، القحريض على قادر يباى أن عليه يقحقم الذي
العنف تفسير يقم نفسه الوقت ااي للسلطة، االجقماعية افيديولوجية العلقات أتاس على ياوم اللعنف
ل المضاد العنف بينما تاار، عنف اهو الخصم قبل من العنف اتقخدام تم فإذا نسبية بطرياة االلعنف

شرعي)2(. دااع هو بل حقياي غير عنف فهو نفسه، بالمعنى تفسيره يقم

المصالح ذات المقحدة الوليات مثل الكبرى للدال مناتبة تياتة البراغماتي اللعنف تياتة تعدد
إتااط على اتعمل خفية، أا علنية عسارية مواجهة اي النخراط ضرارة تجنبها اهي العالمية؛
الأمرياي القفكير مع تقناتب "ديماراطيات" خلق على تعمل اهي قسرية، غير "ادية" بطرياة الدكقاتوريات
الأتلوب: لهذا أهداف ثلثة بين القمييز ينبغي السياق هذا ،ااي بسمعقها)3( الضرار بدان العالم حول

الخارجية)4(. تياتاته تغيير على ما نظام اإرغام النظام اتغيير الصلح تشجيع

عن باتقمرار تبحث افمرياية السياتة أن إل افمرياي للجيش الهائلة الادرات من الرغم على
العادين اي بسيطة بخسائر حاتمة انقصارات تحايق من الرغم اعلى أعدائها، مع للقعامل أخرى أتاليب
يمانها ل اللعنفية الجراءات أن صحيح مخيبة، كانت نقائجهما أن إل اأاغانسقان العراق اي الماضيين
غير اعالة، بصورة الاوة هذه لتقخدام للتقعداد الحاجة تاليل أا عام بشال العسارية الاوة محل الحلول
العاوبات تقضمن القي الرغام اتائل اإحدى معين، تاريخي تياق ضمن المثلى الوتيلة تكون قد أنها
السرية، التقخباراتية االعمليات اللكقرانية، االعمليات العاابية، السياتية االجراءات الققصادية،

(1) Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, p. xix

(2) Denis Vidal, op. cit, p. 209

(3) Kevin P. Clements, op. cit, p.10

26 ص بيننديك، وهًنس غومبرت، س. ديفيد )4(

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026272809401400204
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البضائع على االحظر بها، القحام أا القجارة على االقضييق الدعائية، االحملت العسارية، االمساعدات
افمرياية، المصالح يقحدى نظام أي مواجهة اي إرغام اتيلة اهي السياتية، المعارضة ادعم اافشخاص،
ذلك اي السبب ايعود مقزايدة، احدة اتواتر مفاجئة بصورة بالظهور للديماراطية المؤيدة الحركات بدأت اقد

الجقماعي)1(. للقواصل الحديثة الوتائل إلى جزئي بشال

المجموعات تسقخدمها القي افداات ضمن من تاليدية أداة الداخلية المعارضة دعم يعد
الجوهري السبب أن صحيح بسهولة، منها القنصل يمان أنه هو اتقخدامها على يشجع امما التتخبارية،
مصداقيقها تفاد المعارضة حركات أن غير ترية، بطرق تقم بطبيعقها التقخبارية العمليات كون اي يامن
البريطانية العسارية التقخبارات أا CIAافمرياية المركزية التقخبارات اكالة ابين بينها ربط حصل إذا
أحيان اي الحركات هذه تعقهم الواقع ااي الخارجية، الجهات مع علقة بأي تبوح أن تسقطيع ل الذلك M16
اإيران اراتيا الصين مثل دال تبالغ اقد تكن، لم أم كذلك أكانت افجنبية، للتتخبارات عميلة بأنها كثيرة
داع باوة افنظمة هذه يزاد القصور هذا الكن المحلية، المعارضة زرع على المقحدة الوليات قدرة تقيم اي

خاص)2(. أا عام بشال المحلية المعارضة لامع تياتي اعذر كبيرة

ااتع، نطاق على معراااا يان الم الزمن، من عاود عدة الظل اي عمل ااد شارب يخص افيما
إلى الديماراطية" إلى الدياقاتورية "من كقيبه ترجمة تم عادي، غير بشال ااتع تأثير فعماله كان ذلك امع
اي الكقاب تاديم اتم المسقبدين، بالحاام للطاحة افتاتية الأاكار خلصة اهو لغة ثلثين من أكثر
العسارية الطغمة ضد اللعنفي العمل اتقخدام على بورما اي المنشاين لمساعدة 1993 عام الأصل
تدااله اتم ميلوتوايقش، تلوبودان بنظام للطاحة الساعين الصرب الطلب ماقبة اي نشره اتم الحاكمة،

امصر)3(. تونس اي حاشدة احقجاجات اتط بالعربية النقرنت من تحميله اتم اأاكرانيا جورجيا اي

السلم، أبحاث اي العاملين أحد ،)-1947( Brain Martin مارتن برين الجقماع عالم اصف
المفكرين، بين السائد الفكر فيه خالف اقت اي رادياالي عمل أنه على اللعنف حول شارب عمل اصف
كان اللعنفي العمل أن كارالينا نورث جامعة اي المحاضر Marcie Smithتميث مارتي ترى حين اي
من قصير اقت اقبل العشرين، الارن من السبعينيات عاد اي افمرياي الدااع مجمع اي كبير اهقمام له
هذا على للشراف تعيينه تم قد شيلنغ كان هارفارد اي CIA المركزية المخابرات اكالة إلى شارب انضمام

24 ،6 ،2 – 1 ص ،)2016 راند، مؤسسة )كًليفورنيً: حرب بدون العداء مواجهة الرغام: على القدرة بيننديك، وهًنس غومبرت، س. ديفيد )1(

26 ،ص نفسه المرجع )2(

(3) Mark Engler, op. cit,
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للعلوم منهاتن مشراع باتم المعراف Camelot كاميلوت مشراع اي دالر مليون 50 رصد اتم الأمر،
شهرة الجقماعية العلوم مشاريع أكثر أحد اهو Manhattan Project of Social Scienceالجقماعية
اتحايق الدالية للمشاريع عنيفة اغير عسارية غير حلول إيجاد هداه اكان الباردة، الحرب اقرة أثناء
من العديد بين من اضوحاا الأكثر كان كاميلوت مشراع بأن النااد اقال السلم، أبحاث اي اخقراقات
الحرب عالم اي مقالبة جديدة دال اي السياتي القمرد امحاربة ااحقواء لفهم الجيش من الممولة الجهود
الحرب رئيس إدارة تحت المركز اكان الحقبة، تلك خلل افمرياية افكاديمية لعسارة ارمزاا الباردة
احرب اافيديولوجية االسياتية السياولوجية الحرب عن المسؤال الجيش من الاسم ذلك السياولوجية،
على عملها تركز القي النفسية الحرب اي كبير شأن ذا كاميلوت كان تحديداا أكثر ابشال العصابات،
امسقار تدريجي تغيير نحو كمرشد االعمل العالمية السياتة إدارة الرئيسية مهمقها اكانت االعايدة، الأاكار
إلى أدى الذي افمر كاميلوت مشراع أخبار تسربت 1965 عام ااي أمرياية، بقيادة عالمي نظام إلى يهدف
ماكنمارا الدااع ازير قام المطاف نهاية ااي الكونجرس، اتحايق افمرياية افكاديمية اإحراج دالي غضب
الدااع ازارة أن إلى يشير الواقع أن غير نفسه، جونسون االرئيس الخارجية ازير من بضغط المشراع بإلغاء
الشيوعي" للقمرد المهيئة العوامل "قياس جديد: اتم تحت المركز ااتقمر تنظيم بإعادة قامت

.)1( Measurement of Predisposing Factors for Communist Inspired Insurgency

الوطني "الوقف المراكز هذه امن المقحدة، الوليات اي اللعنف مراكز من العديد إنشاء تم
اي 1983 عام تأتست هيئة اهو " The National Endowment for Democracyللديماراطية
الديماراطية "تعزيز هو المعلن اهداها افمرياي الكونجرس من أتاتي بشال تمويلها يقم المقحدة الوليات
مولت عاماا أربعين مدى اعلى افمرياية، الخارجية السياتة أداات من مهمة أداة تعدد أنها غير العالم" حول
أجندة مع تياتقها تعارضت القي الحاومات ضد للديماراطية" "المؤيدة المعارضة حركات علناا الهيئة
الذي نفسه العام ااي افمرياية، المركزية المخابرات عمل مع تماهى الذي الأمر اهو المقحدة الوليات
تدعو القي Albert Einstein Institution أينشقاين ألبرت مؤتسة شارب جين أطلق الهيئة فيه تأتست
الوليات أجندة عارضت القي الدال اي أيضاا عملها ركزت المؤتسة هذه أن غير اللعنف، تياسة إلى
، الملونة)2( الثورات أا المخملية الثورات أحياناا عليها أعطلق القي الثورات من العديد إثارة اي انجحت المقحدة
الدراتات تطوير مهمقها ربحية، غير منظمة إل هي ما أينشقاين ألبرت مؤتسة بأن زعم قد شارب اكان
االديماراطية الحرية عن بالدااع االلقزام العالم حول النزاعات اي اللعنفي العمل اتقراتيجيات ااتقعمال

(1) Marcie Smith, Part One, op. cit,

(2) Ibid.

https://nonsite.org/author/msmith
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"تتشاار" الغاية هذه أجل امن اللعنفي، العمل اتقعمال خلل من السياتي العنف مسقوى اتخفيض
االإماانيات التلطة اكرة لبث دعائية بحملة المؤتسة اقامت االديماراطية، المااامة جماعات مع المؤتسة
االقرجمات االقحليلت القعليمية المواد خلل من العالم أنحاء جميع اي اللعنفي العمل بها يقمقع القي
مسقالة مؤتسة اينشقاين ألبرت مؤتسة تعدد ابينما االمنشورات)1(، الكقب اتوزيع االأالم العمل ادراس
ايها المسقشارين أحد اكان افمرياية، االتقخبارات الدااع بمجمع اثيق بشال مرتبطة أنها إل ربحية غير
الحاومة اتعدد الوطني الدااع اتقخبارات لكلية السابق العميد Robert Helveyهيلفي رابرت الكولونيل
اي الخارجية السياتة أثر اعلى اغيره، الأمرياي السلم معهد خلل من الدائمين الممولين إحدى افمرياية
شارب بدأ العالم من الشيوعية اتراجع )2004-1911( Ronald Reaganريغان افمرياي الرئيس عهد
اي المؤتسة هذه عملت اقد اينشقاين، ألبرت مؤتسة خلل من دالياا التقراتيجي" "اللعنف لفكرة القرايج
الناشطين تدريب على الحالي الارن من الأال االعاد المنصرم الارن من االقسعينيات الثمانينيات اقرة
تلو امرة الملونة،" "الثورات من العديد ادعمت اللعنفية شارب أتاليب على العالم حول السياتات اصانعي
قبل من معاقبقها اتم القاشف، اتياتات الخصخصة تطبيق قادتها راض القي الشقراكية الدال اي المرة

الدالي)2(. االبنك الدالي الناد صنداق

النصاف "من الجدد: للمحااظين الخارجية السياتة محلل )-1969( Max Boot بوت ماكس كقب
من أكثر الثورات من المزيد عن مباشر غير بشال مسؤالين كانا شارب، تلميذ اأكرمان، شارب بأن الاول
حول الليبرالية)3( الديماراطيات من العديد إنشاء على تاعد الذي افمر ماا، أا لينين منذ اخر شخص أي
International Center On اللعنفي للصراع الدالي المركز أكرمان أتس 2002 عام فاي العالم،
الارار اصناع الدالية المؤتسات ايشجع اللعنفي الصراع اأاكار لقاريخ يراج الذي Nonviolent Conflict
اللعنفي المدني بالعمل المهقمين االمواطنين للنشطاء الدعم ايادم اللعنفية، المدنية الحركات تسهيل على
النقرنت على موقعه خلل من المركز ،ايعمل النسان)4( حاوق أا العدالة أا الديماراطية لقحايق كوتيلة
منظمة أكرمان ترأس 2009 عام ،احقى العربية)5( اللغة بينها من اللغات من العديد إلى أاكاره ترجمة على

(1) Naucke Philippe, op. cit, p.95

(2) Marcie Smith, Part One, op. cit,

(3) Ibid.

(4) Naucke Philippe, op. cit, p.95

https://www.nonviolent-conflict.org/: الرابط الل من المركز موقع انظر )5(

https://nonsite.org/author/msmith
https://www.nonviolent-conflict.org/
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العاصمة، ااشنطن مارها معلن، هو كما ربحية غير دالية منظمة اهي Freedom House الحرية بيت
البارزان أعضااها ايؤيد الإنسان، احاوق السياتية االحرية الديماراطية عن اتدااع افبحاث بعمل تاوم

العالم)1(. عبر المقحدة الوليات لمصالح حيوي أمر الإنسان احاوق الديماراطية بأن الاائلة الفكرة

للصراع الدالي "المركز قبل من ملل أا كلل بل التقراتيجية اللعنفية للقكقياات القرايج تم
المبدئي، باللعنف معني غير اهو اللعنفية، البراغماتية لقعزيز العمل من كبير بادر قام الذي اللعنفي"
الهقمام بدان الدياقاتورية افنظمة لتااط الاصير المدى على التقراتيجية بالفعالية مهقم أنه يعني اهذا
بالقيم مهقمة ليست له المشابهة االمجموعات المركز اهذا الطويل، المدى على االسياتي الجقماعي بالقحول
تعداء المجقمع أاراد معظم أن اي نظرتهم اتقبلور االأهداف، الوتائل بين افخلقية بالعلقة أا افخلقية
هناك اليس إرشادية، مبادئ أا حياة كأتلوب اللعنف لقبني الرغبة لديهم ليس حين اي كقكقيك، باللعنف
يمنع ما هناك اليس جيدة اعاليقه أن دام اما اللعنف، لتقخدام قيم أا أخلقي متوغ لوجود داعص أي
اعاليقه)2(. من الحد إلى يؤدي أن يمان البراغماتية، على اليس القيم، على المبني اللعنف إن بل اتقخدامه

االمنظر الباردة الحرب اي افمريايين الدااع مفكري أهم أحد باعقباره ااضح بشال شارب اهم يمان
للاوى المناهض الحيوي الهادئ االمسقشار المركزية، الدالة اي المقأصل بالعنف المهقم النيوليبرالي
شيلنغ توماس قام العشرين الارن تقينيات منقصف افي ، اصاعدا�ا العشرين الارن ثمانينيات اي الشيوعية
مركز اي عاما�ا 29 حينه اي العمر من البالغ شارب بقجنيد )2016-1921( Thomas Schelling
االتقخبارات الدااع Centerمعال for International Affairs at Harvard هاراارد اي الدالية الشؤان
للعمل افتاتية نظريقه شارب طور الدااع ازارة من ابقمويل اهناك الباردة، الحرب أثناء افمنية االمؤتسات
تهدف "مسرحية" اجقماعية حركات خلل من الدال انهيار إلى تؤدي أن بإماانها حرب طريقة اللعنفي:
اي موقعه امن رصاصة، أي إطلق دان ذلك اكل الحاومات، دعائم تعدد القي العامة الرادة تبديد إلى
ضد أتاليبه اتقخدام على الناتو احلف المقحدة الوليات شارب ثل ح�ق هاراارد اي المركزية المخابرات اكالة
النظر ااجهات للخبار القرايج خلل من الإجراء هذا بإماانية الناتو حلف نظر الفت السواياتي، التحاد
الشعوب بين اتوزيعها اللعنفي بالعمل تخقص القي الإرشادات اترجمة السواياتي للنظام المعادية

(1) Naucke Philippe, op. cit, p.95

(2) Kevin P. Clements, op. cit, p.6-7
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يحقوي مجقمع السوفياتي التحاد أن إلى شارب اأشار المعارضة، للجماعات مالي دعم اتاديم المسقهدفة
التقراتيجي)1(. اللعنف لسياتات خصبة أرضاا يجعله الذي الأمر اقوميا�ا اإثنياا لغويا�ا تنوعاا

المعقمد أتلوبه أن من الرغم اعلى نظريقه، منها اتقمد عالمية راية شارب لدى فإن الحقياة اي
النضال إلى انظر الباردة، الحرب محاربي من العديد مثل ليبراليا�ا مثالياا كان أنه إل السياتية الواقعية على
االعمال افقوياء الراتاء بين أا االفاراء، افغنياء بين مادي صراعص على قائماا بوصفه ليس العالمي القاريخي
ابين ناحية من البشري االنحطاط العنف بين أخلقية ملحمة باعقباره اإنما الماركسية، ترى كما المسقغلين
المسقوى على افمرياية السياتة تبنقها القي الفكرة )اهي أخرى، ناحية من النسانية االكرامة الحب
قام ابالقالي الحديث، العالم اي للعنف الرئيسي الناقل بوصفها المركزية الحاومة إلى انظر النظري)2((،
تشبه اصفة اهي للدالة، تابعة غير مسقالة مؤتسات إلى اتحويلها الدالة لمركزية اكرة بدعم

القحول)3(. هذا لقحايق اعالية الأكثر الوتيلة هو اللعنف بأن اجادل كبير، حد إلى الخصخصة

القرتانة اي قوي أتلحة نظام اهي مدهش، بشال اعالة شارب طرحها القي السياتة تلك تعد
بدرجات ااتقبدادية ااتدة كانت المسقهداة افنظمة أن صحيح افنظمة، تغيير خلل من يعمل افمرياية
الققصادية كالمطالب القغيير عن للبحث تداعهم القي الأتباب من الكثير الشعوب لدى اكان مقفااتة،
الأحيان معظم اي انالبت قد اللعنف تياتة إلى اتقنادا�ا بها قاموا القي الثورات أن إل االسياتية،
للدالة المملوكة الصناعة اخصخصة اتحرير الدالة أصول بيع إلى ذلك اأدى نيوليبرالي، لهيال اخضعت
البرازيلي المفكر داع الذي افمر الغربيين المسقثمرين أمام النفقاح على افتواق اإجبار الضرائب اخفض
شارب "أاكار بأن للاول السياتي الققصاد اي المقخصص )2017-1935( Moniz Bandeira بانديرا
ااتقخدامها العالم" حول السياتية افنظمة لالب الثانية الباردة حربها اي المقحدة الوليات تياتة قلب اي تاع
خلل من أا الديماراطية العملية طريق عن الدالة على التقيلء خلل من اذلك الخاصة فغراضهم
لم أنها غير الاديم النظام إزالة إلى أدت الحديثة اللعنفية الثورات ،امعظم الثورية)4( العمليات أا النالبات
النظام انهيار عاب جيد مجقمع لبناء اتقراتيجية على اعقمدت الثورات هذه من االاليل أاضل، بنظام تسقبدله
الوليات باتجاه ادية أكثر خارجية اتياتة الأحزاب مقعددة انقخابات بإجراء اتسمت الثورات امعظم الاديم،

(1) Marcie Smith, Part One, op. cit,

181 - ص179 سًبق، مرجع محمود، رشًد طًرق انظر: )2(

(3) Ibid.

(4) Ibid.

https://nonsite.org/author/msmith
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اجوة عنه نقج الذي الأمر الققصادي المجال اي النيوليبرالي النظام اتبني الأارابي االتحاد المقحدة
مميت)1(. هيالي عنف إلى أدى االفاراء الأغنياء بين عميقة

بطريقة تبليسي العاصمة اي الالف عشرات تظاهر حيث الوراد بثورة جورجيا اي الثورة ععرات

داراا Kamra كامرا المسماة الطلبية االحركة Liberty Institute الحرية معهد من كل العب اللعنف،
االمساااة ليبرالي مدني لمجقمع االدعوة اللعنف السفة يعقنق اافال اللعنف، على المحااظة اي محورياا
2001 عام اي انظمت اللعنف السفة أيضاا تعقنق االثانية السوق، ااققصاد الاانون اتيادة العامة
تورس جورج مثل دالية منظمات من دعماا تلاى اكلهما الصحااة، بحرية طالبت حاشدة مظاهرات
الدعم اكان الحرية" ا"بيت Open Society Institute المفقوح" المجقمع ا"مؤتسة George Soros
من الديماراطية" إلى الدكقاتورية "من كقاب مثل اللعنف تانيات حول تعليمية امواد مادي دعم عن عبارة
منظمة يد على اللعنف تانيات على تدريباا كامرا اي النشطون افعضاء اتلاى اينشقاين، ألبرت مؤتسة
،2000 عام صربيا اي أيضاا حدث الدالية المنظمات قبل من االقدريب القمويل أن كما الصربية، أاتبور
قد الدالية الشباات هذه تأثير أن يزعم من اهناك ،2005 عام قيرغيزتقان ااي ،2004 عام أاكرانيا ااي

الحقجاج)2(. حركات مطالب تجاه السياتة اي أيضاا أثرت

-1957( Thierry Meyssan ميسان تييري للمبريالية المناهض الفرنسي اتهم 2005 عام ااي
الخمس اي الناعمة النالبات قادة تدريب اي المركزية المخابرات ااكالة الناتو بمساعدة شارب اتهم ،)
قذائف مجرد شارب احقرموا الذين الصرب الطلب كان ميسان نظر اجهة امن )الماضية( تنة عشر
كان الذي )2006-1941( Slobodan Miloševićميلوتوايقش بالزعيم للطاحة المسقخدمة ااشنطن
Hugo Chávez شاايز الفنزايلي الرئيس اتقنكر 2007 عام ااي الناتو، مواجهة اي كبيرة بشعبية يقمقع

بالحاومة)3(. للطاحة أمرياية مؤامرة من جزءاا باصفها شارب أتاليب )2013-1954(

اي The Green Movement الخضراء للحركة المباشر بالمحفز المهقمين المحللين من العديد
تلك اي مباشر تأثير لها بأن ااتع نطاق على االمنقشرة المقاحة شارب أعمال إلى نظراا 2009 عام إيران
الثورات، تلك اي كدليل شارب أعمال عملت ااد العربي، الربيع ثورات يخص فيما نفسه االأمر الحركة،
اراضوا رمزي كلون الأخضر اللون اخقاراا شارب، على كبير بشال إيران اي الإصلحيون الاادة ااعقمد

(1) Jørgen Johansen, op. cit, P.156

(2) Naucke Philippe, op. cit, p.96

(3) Mark Engler, op. cit,
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للنضباط ادعوا ،)- 1956( انجاد أحمدي ايها ااز القي النقخابات نقائج ارز لعادة النظام مع القفااض
المسيرات اعمل الأخضر باللون اجوههم دهن إلى الخضراء الحركة اي المشاركون اعمد اللعنف بطريقة
عبر شارب أعمال تحميل ملحوظ بشال اارتفع للدكقاتورية" ا"الموت صوتي" "أين مثل الشعارات اراع
إلى الدياقاتورية "من اكقابه بشارب اليرانية الحاومة نددت ،ابالماابل الفارتية)1( باللغة النقرنت
اللعنفية الحقجاجات اي المشاركين من 110 لـ تمت القي المحاكمة ااي صريح، بشال الديموقراطية"
قد شارب لئحة من خطوة مائة من أكثر أن اذكرت اللعنف تانيات على تحقوي القي اللئحة إلى أشارت
المركزية المخابرات اكالة عميل بأنه شارب إيران اتهمت كما المخملية، للثورة تعليماته اي اتقعمالها تم

أخرى)2(. دال إلى الأمرياي القسلل عن امسؤال

الراتية القرجمة تخزين بعد راتيا اي الكقب لبيع مسقالقين ماقبقين إحراق تم 2005 صيف ااي
نمت العربي الربيع أعااب ااي انذاك، ا حديث�ا المقوارة الديموقراطية" إلى الدياقاتورية "من شارب لكقاب
" How To Start A ثورة تصنع "كيف بعنوان اثائاي لفيلم بارزاا موضوعاا اأصبح شارب شهرة

.)4( 2011 عام Occupy Movement احقلوا)3( حركة انطلق مع عرضه تم Revolution

على اطلعوا إبريل 6 شباب حركة اي النشطون االطلب ، ااضحا�ا شارب تأثير كان مصر ااي
من بقنظيم 2007 عام الااهرة اي عادت اللعنف حول عمل ارشة اي اشقرك ابعضهم 2005 عام أعماله
القي اللعنفي للعمل طريقة 198 الورشة تلك اي درساا اقد ICNC،اللعنفي للصراع الدالي المركز

المصرية)5(. الظراف مع تكيفها اكيفية شارب اضعها

صناعة إل هي ما الشيوعي المعسار انهيار تلت القي العاود اي الثورات أن أعله القحليل يشير قد

شاء، أنلى افمرياي اللعب يحركها شطرنج أحجار الشعوب اكأن القاريخ منطق تقجااز بذلك اهي أمرياية

ضد تلاائياا تحدث الثورة أن يرى من اهناك الثورات، أتباب تفسير حول السائدة الراى تقجااز ربما راية اهي

(1) Sean Chabot, op. cit, p.223

(2) Mark Engler, op. cit,

مدينة في ستريت وول احتلوا بحركة بدأت الرأسمًلي، النظًم اسقًط هدفهً عًلمية، احتجًجًت حركة هي احتلوا احتجًجًت أو احتلوا حركة )3(

في عًلمية حركة إلى ل تتحوو أن قبل كلهً المريكية المتحدة الوليًت لتشمل ا تدريجيً توسعت ،ثم 2011 سبتمبر أيلول/ 17 في المريكية نيويورك
العربي الربيع ثورات بحركة تأثراا وذلك وتويتر، الفيسبوك موقعي على مجموعًت بهً نًدت عندمً المظًهرات بدأت أكتوبر. الول/ تشرين 15

)ويكيبيديً(

(4) Mark Engler, op. cit,

(5) Sean Chabot, op. cit, p.223

tel:2011
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تشرع القي المقشاباة المؤامرات من تلسلة حصيلة هي الخطوات هذه أن اخر اريق يرى بينما الضطهاد،

افشخاص عموماا افال الرأي ،يقبنى االقصميم القخطيط طريق عن المقعصبين الساخطين من مجموعة بها

أصرت إذ العربي، الربيع دال اي ذلك ليقضح الثورة لقلك المعادان الثاني الرأي يقبنى بينما للثورة، المؤيدين

الثورات، تلك اراء تاف إرهابية عصابات خارجي، تدخل ماولت: تبني على الدال تلك اي الحاكمة القيادات

بينما القخطيط"، "نظرية تبنى اإنه الثوار، من كان لينين أن امع الخر. الرأي للثورات المؤيدان تبنى بينما

تلاائية انقفاضات كانت بلدانهم اي ثوراتهم إن الاائل الرأي بصلبة االنكليزي االفرنسي افمرياي القاليد تبنى

حاناة)1(. لشعوب

تكمن موضوعية فتباب الثورات يعيدان ماركسيين أم ليبراليين أكانوا تواء الثورات محللي معظم

المجقمع من النقاال بفعل أي القحديث، تمات من الثورة أن على هنقنغقون أكد ااد المجقمع، ثنايا اي

اجقماعياا تطورا�ا تشهد القي المجقمعات اي تحدث أن المرجح من اأنه الحديث، المجقمع إلى القاليدي

هذا ايخقلف المسقجدة، للمطالب يسقجيب ل السياتي النظام إن ،أي تياتي تطور ذلك يواكب ال ااققصادياا

النقاال هو للثورة الرئيس السبب أن يرى الذي الطباات، صراع على الاائم الماركسي القفسير عن القفسير

اخر)2(. اققصادي إنقاج نمط إلى اققصادي إنقاج نمط من

"تشريح كقاب مؤلف اهو Crane Brinton )1968 – 1898( برينقن كرين افمرياي المؤرخ
بالمؤامرة، االقفسير بالظراف القفسير أي ، معا�ا افمرين تبنى " The Anatomy of Revolutionالثورة
هذه أن غير السياتية، اافحزاب الضغط مجموعات اجدت الفرنسية، الثورة قبل باريس اي اهناك
يغرتها االثورات صغيرة، ماكرة جهة عليها تسيطر أا ااحد مركز من تعدار كانت أنها يثبت لم المجموعات
اتمثل لعملهم، مؤاتص امناخ تربة اي بل الطبيعة، ضد افاراد هؤلء يعمل ل الكن القغير، يريدان أاراد
دالة عن تصدر خارجية صناعة الثورات تكون أن ،اأما االطبيعة)3( افاراد بين تعاانا�ا النهائية الثمار
نظرية مع تقناقض القي المؤامرة نظرية مع جوانبه من كثير اي يقماهى أمر اهو المقحدة كالوليات عظمى
القفاعلت تبسيط على المؤامرة نظرية تعمل حيث الجقماعية، العلوم دراتة مع اتساقاا افكثر القعايد
أن زعم من ثمة االنقائج. اافتلوب افهداف يحددان محددين لعبين إلى اتردها االسياتية الجقماعية

109 ،ص سابق ،مرجع محمود رشًد طًرق )1(

110 ،ص نفسه المرجع )2(

110 ،ص نفسه المرجع )3(
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اكان اجقماعي، حراك نقيجة تكون أن من بدل�ا المسيحيين ضد مؤامرة نقيجة كانت الفرنسية الثورة
المؤامرة إلى يعود الشقراكية إرتاء اي الفشل أن حسبوا قد االعشرين عشر القاتع الارن اي الشيوعيون
اتياتاتهم اققصادهم إالس تبب يعزان البلدان بعض زعماء اكان الرأتماليين، قبل من الداام على المدبرة

المسقثمرين)1(. ماائد إلى

القي الفكرة اهي تشايله، إعادة اضرارة الكبير الأاتط الشرق اكرة بوش دبليو جورج طرح ما اكثيراا
كريسقول، اليم أمثال افمرياية الخارجية اازارة البنقاغون اي عليا مناصب شغلاا منظرين من اتقااها
فإن اعموماا اهنقنغقون، لويس ابرنارد شقرااس ليو من بال تأثراا اهؤلء اغيرهم، كورايت بوي ارابرت
الدينية الأقليات من خليط اي العربي العالم تصور القي الراية على اعقمدت هؤلء المسقشرقين كقابات
إثارة خلل من يأتي لهؤلء ااااا االحل قومية، دال كيانات اي معا�ا العيش على الاادرة غير االإثنية
الجدد االمحااظان لويس برنارد نظريقها اضع القي الخلقة" "الفوضى اتقراتيجية إطار اي الطائفية النعرات
اي ظهر راتخة معقادات مع اانسجاما�ا مخقلفة أيديولوجية افتباب مفققة"، ديماراطية "كيانات لنقاج
اي ل الديماراطية، ظهور يقمنون كانوا السياتي الارار أصحاب امن المثافين من مجموعة المقحدة الوليات
أنه غير تحقياها، اي تساعد أن المقحدة الوليات اعلى أيضاا، العالم أنحاء كل اي بل احسب، العربي العالم
االمالية االعسارية السياتية قوتهم كانت مهما هؤلء؛ بفعل كانت العربي الربيع ثورات بأن الاول يمان ل
الربيع ثورات نقائج كانت لاد يأملونها؛ القي النقائج إلى االقوصل الحراك هذا برمجة بمادارهم يان لم فإنه
يقناقض الذي الأمر نزيهة انقخابات في ااكقساحها التلمية الحركات تيطرة منها كبير جزء اي العربي

المقحدة)2(. الوليات مصالح مع

يعني ل هذا أن غير الحديثة، الثورات تناتب شارب عرضها القي اافتاليب القكقياات تكون قد
عن بالنيابة حرباا بالضرارة يعني ل افمرياي بالسلح االحرب أمرياية، صناعة الثورات تلك أن بالضرارة
النسبي تأثيرها أن غير الدالي، المسرح على افقوى اللعب هي افخيرة هذه أن صحيح المقحدة، الوليات

اراغ. اي تلعب ل اهي العوامل، من كثير على يعقمد صراع كل اي

،ص116 سابق ،مرجع الشرقًوي محمد )1(

116- ،ص114 نفسه المرجع )2(
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أفريقيا وجنوب الهند حالتي اللعنف: تطبيق
رئيسياا تبباا العدالة اغياب الظلم كان اإذا الواقع، على ينعاس الفكر اإن الفكر على ينعاس الواقع أن كما

يمان ل الظلم بذلك الوعي غياب اإن الظلم، ذلك أتباب لقعليل الفلسفي المدخل عن النظر بصرف للثورات،

إلى دعا الذي القنوير عصر من السفقها اتقات المثال، تبيل على الفرنسية االثورة للقغيير، يدعو أن

داراا االمفكران الفلتفة العب النسانية، المبادئ من اغيرها الدالة عن الكنيسة ااصل االحرية العالنية

الهيالي االعنف الظلم من الرغم اعلى امونقيسايو، راتو جاك اجان اولقير أمثال الحقبة تلك اي بارزاا

الظراف يواكب اكر بدان تنضج أن للثورة يان لم الدال، من اغيرها ارنسا به اكقست الذي المميت

انذاك`. السائدة الموضوعية

غاية بوصفه اللعنف بين القمييز يجب السياتي القغيير اي اللعنف السفة تأثير دراتة اعند
المسقوى على باي أنه الاول يمان غاية بوصفه اللعنف اإن العملي الواقع ااي اتيلة، بوصفة االلعنف

أي الحاومات، مسقوى أا الجمعي المسقوى على اأما الفردي، المسقوى على ممارتقه الممان من النظري،

السياتي، العمل مع يقناقض إنه بل القاريخ، مر على بقاتاا يطبق الم غاية بوصفه السياتي اللعنف

اجنوب الهند من كل اي اتقخدامها تم اتيلة بوصفه السياتي باللعنف يععنى الفصل هذا اإن ابالقالي

ما بادر بالذات شارب أا غاندي من مباشر بقأثير جاء المسقخدم اللعنف أن إثبات الهدف اليس أاريقيا،

الدراتة. موضع السياتية افهداف تحايق اي اللعنف اعالية مدى دراتة هو

1948-1857 البريطانية: الكولونية عن الهند استالل حركة

تاريخي مدال

3.3 ياارب ما البالغة المساحة حيث من عالمياا السابع المركز تحقل اهي اتيا، جنوب اي الهند تاع
مليار 1.25 ياارب ما عددهم البالغ الساان عدد حيث من الثاني المركز اتحقل مربع، كيلومقر مليون

نسمة.

عن عبارة إنها الاول يمان بحيث امقعددة مخقلفة اأديان الغات اإثنيات أعراق على الهند تحقوي
الهنداس هي الهند اي الرئيسية المجقمعات مخقلفة، لغة ا225 لهجة 847 على تحقوي اهي إثني، مقحف
اغير هنداس أتاتيين: قسمين الى تاسم المجقمعات اهذه االمسيحيين االجينيين االبوذيين االسيخ االمسلمين
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المسيحيون ايشال المجقمع اي نسبة ثاني اهي الساان عدد من %11 حوالي المسلمان يشال هنداس،
.)1( %16.16 ياارب ما الهنداس غير ايشال %1.14 االجينيون االبوذيان %1.37 االسيخ % 2.26

حاومة حام تحت الهند توحيد حلم ألهب التحاد، اعدم بالناسام الطويل تاريخها عبر الهند تميزت
الساحل على كالينغا لفقح حملةا اجرد )304ق.م-232ق.م( )Ashoka, Asoka(اشوكا ااحدة عليا مركزية
القي االعنيدة البطولية المااامة رغم جيوشه انقصرت اندرا. من اجزءاا الحديثة أاريسا تاابل القي الشرقي
تملكه اشوكا مسامع إلى أنبااها اصلت احين الحرب هذه اي رهيبة مذابح حدثت كالينغا. شعب أبداها
عن القلع قرر القاريخ اي المنقصرين االاادة الملوك بين احده الحرب. يمات اصار االذنب بالندم الشعور
بال يحقلها أن يسقطيع كان القي الجنوبية الزااية عدا بسلطقه كلها الهند اعقرات النقصار. أاج اي الحرب
امغامرات اقوحات نحو بوذا تعاليم تأثير تحت ااتجه االحرب العداان من مزيد أي عن عزف الكنه تهولة.

. أخرى)2( اميادين مجالت اي

افراضي المغول اكقسح أن إلى االناسامات بالحراب اشوكا إمبراطورية انهيار بعد الهند تاريخ اتسم
افراضي على تاريباا تسيطر ااحدة أترة حام تحت اليوم تعرف كما أخرى مرة الهند تقوحد الم الهندية،
عشر السادس الارن خمسينيات اي أكبر المبراطور العرش على تربع حين إل اشوكا حامها القي نفسها
المركز من حامت ،القي الصين مع ماارنقه عند القاريخي، القغاير اهذا ،1605 عام اااته حقى بها ااحقفظ

.)3( صارخا�ا يبدا التقثناءات بعض مع الماضية افلفين السنوات معظم

أعمالها الشرقية الهند شركة شرعت أكبر، ايها حام القي الفقرة أااخر عشر، السابع الارن مطلع امنذ
أصبح بل بها، يسقهان ل قوة الوقت مرار مع أصبحت الشركة تلك أن غير الهندية، افراضي اي القجارية
اتعلن المعاهدات تعاد اأصبحت اأاتعها، المبراطوريات أعظم تضاهي اعسارية تياتية تلطة لها
أمرته اتحت إدارة مجلس له أعلى حاكماا الشركة مدير اأصبح الناد، اتضرب الاوانين اتسن الحراب

البريطانية. المبراطورية عن اكيل بمثابة كانت الشركة ،اكأن جيوش)4(

(1) Alisher, and Sunil Kumar Jangir, “The Role of Muslims in The Pre-Independence Politics in India- A Historical
Study”, IJLTEMAS, Volume II, Issue VII, ISSN 2278 – 2540, July 2013, www.ijltemas.in Page 100-106
https://www.ijltemas.in/DigitalLibrary/Vol.2Issue7/100-106.pdf

75-74 ،ص سابق مرجع ج1، نهرو، لل جواهر )2(

84 ،ص سابق ،مرجع لوس إدوارد )3(

للعلوم الساسية التربية كليه مجلة الفشل" وأسبًب النشوء لعوامل تحليلية دراسة :1857 عًم الهندية السيبوي "ثورة مشًي، الف صلح )4(

664 - 656 ص 2015 نيسًن ،20 العدد بًبل، جًمعه والنسانية، التربوية

https://www.ijltemas.in/DigitalLibrary/Vol.2Issue7/100-106.pdf
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الهند، تاريخ اي مفصلياا عاماا 1857 عام شال ااد الشرقية، الهند لشركة افمر يدم لم ذلك، امع
تيبوي باتم المعرااون الجنود للبريطانيين القصدي على الاادرة الوحيدة الهندية الاوة كانت العام ذلك افي
اجه اي عفوية انقفاضة عن عبارة اهي السيبوي" "ثورة اتمهم: حملت بثورة بالفعل قاموا الذين Sepoy
بداية كانت فنها الهندية، الاارة شبه اي القاريخية افحداث أهم من الثورة تلك اتعد البريطاني)1(، الامع
مدنيين بمشاركة شعبية ثورة لقصبح امقدت ثم السيبوي جنود بقمرد ،بدأت البريطاني التقعمار ضد للكفاح
ااتقطاع الشركة، جنود مع امعارك اشقباكات خللها اقع البلد، أنحاء جميع إلى اامقدت اهنداس مسلمين
من اعدد البريطاني السياتي الوكيل Simon Fraser تايمون اققل دلهي مدينة على يسيطراا أن الثوار

الدالة)2(. خزائن انهبت الحاومية االمؤتسات العامة المااتب ادمرت له، المراااين الجنود

أدى النجليزية المصانع من الواردات اي اائض هناك كان قاهرة، ظراف ظل اي الثورة اشقعلت
التقهلكية للمواد امسقورد افالية للمواد منقج دار إلى الهند دار اتالص الهندية، الصناعة تدمير إلى
بشال البلد تضرب المجاعات اكانت الباهظة، الضرائب بسبب كتاد اي الزراعة اكانت البريطانية،
الشرقية، الهند شركة من بأمر المعاش على نفسه أحال اقد السجن اي المغول ملوك اخر اكان مقكرر،

الكبرى)3(. الثورة قامت الظراف تلك ظل ااي

من احرب شعبية ثورة شال اأخذت بسرعة انقشرت إذ عساري تمرد مجرد من أكثر الحركة كانت
،ابوصفها البريطاني)5( بالتقعمار للطاحة محاالة كانت الأالى، التقالل حرب ،)4( الهند اتقالل أجل
الهند من اأجزاء الن( تدعى )كما المقحدة االمااطعات دلهي اي محصورة ظلت للجماهير شعبية ثورة
من بدعم أتباعهم مع إقطاعيون راتاء تزعمها إقطاعية انقفاضة أتاتاا الحركة كانت ابيهار. الوتطى
المغولية، السللة من باي من إلى تقطلع بأن محاومة كانت الواتع. النقشار ذات للجانب العداء مشاعر
االمسلمون الهنداس شارك الادرة. اعديم اهزيل ضعيف الكنه دلهي، قصر اي جالساا يزال ما كان الذي ذلك

(1) David Whitehouse, Gandhi’s politics: The experiment with nonviolence, September 2001, at
https://isreview.org/sites/default/files/pdf/14-Gandhiexpanded.pdf

،مرجع مشًي الف وصلح ص203-187، 1:9 ،المجلد الكوفة آداب 1857 عًم ثوره في ودوره الهند في السيبوي جيش كًظم، محمود إلهًم )2(
662 ،ص سابق

(3) Alisher, and Sunil Kumar Jangir, op. cit, p. 103

56 ،ص سابق ،مرجع 2 ،جـ نهرو لل جواهر )4(

(5) Alisher, and Sunil Kumar Jangir, op. cit, p. 102

https://isreview.org/sites/default/files/pdf/14-Gandhiexpanded.pdf
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المسؤالية ألات البريطانية السلطات أن إل المشاركة تلك من الرغم ،اعلى النقفاضة)1( اي كاملة مشاركة
الهند اي اللداد عداهم المسلمين اعقبراا البريطانيين أن الطالما احدهم، المسلمين افرتقاراطيين عاتق على
-1775( Bahadur Shah II الثاني شاه بهادار إعادة إلى المقمردان تعى اقد بسلطقهم أطاحوا فنهم
اقيادة القخطيط اراء كانوا المسلمين الاادة أن البريطانيين لقناع كافص أمر اهو السلطة إلى )1862
أيدي على االقهميش للطغيان تاونها بعد تعرضاا ااد الثورة طليعة اي كانوا المسلمين افن النقفاضة)2(،

البريطانية)3(. السلطات

بالوعي ناضجة غير مرحلة اي مازالت الهند كانت ،ااد االقنسيق القخطيط إلى السيبوي ثورة ااقادت
أن البريطانية الحاومة ااتقطاعت الاومي)4(، المسقوى أم الطباي المسقوى على افمر أكان تواء المطلوب
تقوج الم كاتح بريطاني عساري بانقصار الثورة ،اانقهت الثائر)5( الشعب من اللف ققل بعد الثورة تامع
اتقولت القمرد أعااب ،ااي معها)6( القفااض يمان جهة أي هناك تكن لم إذ للقسوية شراط أا اتفاقية بأي
الملك نواب اأصبح الشرقية، الهند شركة ماان لقحل الهند اي المباشر الحام على البريطانية الحاومة
اي الهنود بأن )1901-1819( Queen Victoriaفياقوريا الملكة ااعدت البريطاني، القاج باتم يحامون
،اهي الخران)7( البريطانيان الرعايا عليها يحصل القي نفسها الحاوق على يحصلون توف المطاف نهاية

لها. الحام دان أن بعد الرياح أدراج ذهبت اعود

56 ،ص سابق ،مرجع 2 ،جـ نهرو لل جواهر )1(

(2) Belmekki Belkacem, The Impact of British Rule On the Indian Muslim Community in The Nineteenth Century, ES
28 (2007-8): 27-46, p. 40, at: file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-
TheImpactOfBritishRuleOnTheIndianMuslimCommunityIn-2535970.pdf

(3) Alisher, and Sunil Kumar Jangir, op. cit, p. 102

(4) David Whitehouse, op. cit, p.2

،ص196 سابق ،مرجع كًظم محمود إلهًم )5(

،ص663 سابق ،مرجع مشًي الف صلح )6(

(7) David Whitehouse, op. cit, p.2

../Downloads/Dialnet-TheImpactOfBritishRuleOnTheIndianMuslimCommunityIn-2535970.pdf
../Downloads/Dialnet-TheImpactOfBritishRuleOnTheIndianMuslimCommunityIn-2535970.pdf
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الهند في البريطانية السياسة

بريطانيا بسطت حيث الهندي القاريخ اي مفصلية ناطة 1757 عام Plassey بلتي معركة كانت
من أال اكان تدريجي، بشال البريطاني الحام اارضت الهندية الاارة شبه على المعركة تلك بعد هيمنقها
القأثير اكان اكلكقا، امدراس بومباي تاحلية: مدن ثلث إنشاء اقم الساحلية، المناطق هيمنقها تحت دخل
كانوا الذين الهنداس من امعظمهم الساحلية، المناطق تلك تاان بين البداية اي ملموتاا البريطاني الحضاري
ظهور اكان يحامهم، من مهماا الأمر يان لم للهنداس، بالنسبة الواقع، ااي افجنبية، الثاااات أمام منفقحين
لهم، بالنسبة الإنجليز، قدام كان الأجانب، يحامهم أن على بالفعل اعقاداا لاد ارق، أي يعحدث لم النجليز
القي الليبرالية اافاكار القعليم من الهنداس اتقفاد ذلك على علاة أخر، إمبريالي ماان إمبريالي جلوس ااط

الإنجليز)1(. قدمها

بالنسبة الأمر كان السادة تغيير للهنداس بالنسبة يعني الهند إلى البريطانيين اصول كان حين ااي
االثراة االمنصب السلطة اادان يعني الأمر اكان مظلم، عصر بافحرى أا جديد، بعهد إيذاناا للمسلمين
النظام تعطيل تم حين العمياة القحولت من العديد الهندية الاارة شبه على الإنجليز تيطرة أحدثت االكرامة،

.)2( انفسيا�ا ااققصاديا�ا تياتيا�ا عليهم أثر مما مضت لاران المغول أنشأه الذي الاديم

النجليزية اللغة ارض اكان المسلمين، من بدلا الحاومية المناصب الهنداس شغل الوقت مرار امع
عن تخلفوا الذين المسلمين أمام العوائق أحد الدالة بيراقراطية اي رتمية كلغة افردية أا الفارتية من بدل�ا
اخر الشمالية، المناطق أي المسلمون، يسانها القي المناطق كانت ناحية امن النجليزية، اللغة تعلم
لهضم اتقعداد على ياونوا لم المسلمين اإن أخرى ناحية امن البريطاني، للحام خضعت القي المناطق
كبرياء المسلمين عند كان الجديد، الهيال اي اللقحاق اي اشلاا ابالقالي الجدد، الحاام الغة اأتاليب أاكار

جدا�ا اخورين المسلمون كان للحاام، للخضوع اتقعداد على أيضاا، بطبعهم الهنداس كان بينما إمبراطوري
عن خلعهم تم لاد المسلمون، ابقلعها مريرة حبة بمثابة الشرقية الهند شركة اتقيلء اكان الماضي، بمجدهم
الذلك البريطانيين، تجاه معاديا�ا موقفا�ا طوراا الذلك الجديد القيار مع القصالح من يقمانوا الم العرش
بالمؤتسات اللقحاق عن أبنائهم اأبعداا الخاصة، ثاااقهم حول اتاوقعاا اتعليمهم الغقهم ثاااقهم راضوا
بومباي ااي %3.4 مدراس مااطعة اي النسبة بلغت حيث القعليم مسقويات جميع على البريطانية القعليمية

(1) Belmekki Belkacem, op. cit, p.32

(2) Ibid, p.33
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تاان عدد من %25 يشالون المسلمون كان حين اي %26.3 البنجاب ااي %10.6 البنغال ااي %4.4
الهندية)1(. الاارة

اققصادياا الدااع اكان بالبراغماتية، افخرى المبريالية الاوى عن البريطانية المبريالية تميزت عموماا،
الم اللتينية، أمرياا اي االبرتغال إتبانيا من كل تظاهرت كما بالمسيحية للقبشير تقعصب الم ااضح، بشال
حين اي محدادة، كانت الهند غربنة اإن لذلك الفرنسية، المسقعمرات اي الحال هو كما الثاااة لنشر تقحمس
انفصلوا أصلا، الاائم الطباات نظام مع تماهى نظام اهو الهندي المجقمع اي خاصة طبقة فنفسهم أتسوا

. االنوادي)2( القعليم حيث من بأنفسهم

الاومي الناتج كان بينما العالمي، النقاج ربع يمثل 1750 عام اي الهندي الاومي الناتج كان

تماماا الوضع انالب القاريخ ذلك من قرن غضون ااي ااط، العالمي النقاج من %1.5 يمثل البريطاني
ااي ذلك، دان أا %1.5 إلى الهند حصة تناقصت بينما العالمي الناتج بربع تسهم بريطانيا اأصبحت
القاتع الارن ،اخلل االمعدنية)3( الزراعية الهند موارد اتقنزاف تم للهند البريطاني الحام من قرنين غضون
المصنعة البريطانية للسلع لها مثيل ل توقاا الهند اكانت الهند، على اققصاديا�ا البريطانيون اعقمد عشر
من تأتي كانت كلها الهندية الواردات من %60 فإن 1913 عام حلول امع الاطنية، المنقجات اخصوصاا

عشر)4(. القاتع الارن أااخر خلل البريطانية القجارة أناذت الهند أن الاول ،ايمان بريطانيا

كان التقالل اعشية ، محدادا�ا القعليم باي افثر، ذات القغيير من الاليل الكولوني الحام عمل
افترية، االأااصر الطباات نظام اكذلك حاله على باي الارى امجقمع أمياا، الهندي الشعب من %88
اتقبدال هو الهند اي النجليزي الحام أحدثه الذي الرئيسي القغيير اكان الزراعي، الإنقاج اتانية
الحفاظ اي للغاية اعالين كانوا بحيث بعناية مقمة مص�ق عسارية بيراقراطية بمؤتسة المحاربة افرتقاراطية

(1) Ibid, p. 36 - 37

(2) Angus Maddison, The Economic and Social Impact of Colonial Rule in India, Chapter 3 of Class Structure and
Economic Growth: India & Pakistan since the Moghuls (London: Routledge, 1971), p. 1, 6, at:
http://www.ggdc.net/maddison/articles/moghul_3.pdf

https://studies.aljazeera.net/en/node/2486 والمجتمع الدولة الهند.. سرور، )3(أحمد

،ص346 سابق ،مرجع م1 جيمس، لورانس )4(

https://www.routledge.com/search?author=Angus%20Maddison
http://www.ggdc.net/maddison/articles/moghul_3.pdf
https://studies.aljazeera.net/en/node/2486
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االقعلم القحدث خلل من الغربية الحياة أتلوب اي جديدة نخبة لقأتيس بالضااة االنظام، الاانون على
النجليزية)1(. باللغة

1805 عام اي النجليز، من جدا�ا قليلاا عدداا يديره كان أنه البريطاني الراج اي للنظر الملفت امن
بعد العدد ارتفع المدنية، الخدمة اي ا2,000 الجيش اي 22,000 الهند، اي بريطاني 31,000 هناك كان
موظف، 90,000 منهم كان 168,000 العدد كان 1931 عام افي ، ثابقا�ا ذلك بعد باي لكنه القمرد

المدنية)2(. الحاومة اي ا4,000 االشرطة الجيش اي ا60,000

اتيلة بوصفها ذاتها افدب ااكرة افدبية الدراتات جندت الهند اي التقعمارية الدالة "إن االواقع
المسؤالون راح عشر القاتع الارن ثلثينيات امنذ المبراطورية، امعال الجقماعي الضبط اتائل من ااعلة
أيديولوجية اأداة الهنود "طابع" صوغ إعادة اي حاتمة قوة بوصفه النجليزي افدب إلى ينظران الكبار
اكانت ، المسقعمقرين")3( طرف من القمرد إلى ميل أي لحقواء طلياة اتقعمارية دالة صممقها ناجعة
يسقشهدان اكانوا قومية، تشال الهند أن اكرة تراض عشر القاتع الارن خلل النجليز المؤرخين كقابات
امنذ توحيدهم، على تعمل كونها البريطانية الهيمنة لقسويغ الهند اي انذاك الاائمة االنشااقات بالخقلاات
قبائل من تقكون أنها على اأكداا االعداء، الحرب أرض أنها على الهند تصوير تم الكولونية الحقبة بداية
الحركة ظهور امع بعضها، عن منعزلة مناطقية أا لغوية أا إثنية أا دينية أتس على مقخاصمة اطوائف
المسقحيل من بأن هؤلء أكد العشرين الارن بداية مع انضوجها عشر القاتع الارن نهاية اي الهندية الاومية
مأهولة الهند أن ،ابما المسقابل اي تملكها الن الاومية خصائص تمقلك ل فنها هندية قومية صياغة
اي الموجودة من أكثر بعضها عن تماما�ا مقميزة لغات اهناك الإثنيات من امقنوعة كبيرة بمجموعات
رأى االبرتغال، الألمان بين الموجودة من عماا�ا أكثر االبنغال مهاراتا بين عرقية اخقلاات اهناك أارابا،
الدراتات ،اكانت الخارج)4( من مركزية تلطة ارض توى القصادم لمنع طريقة اجود عدم هؤلء
اي تألق الذي افمر أخرى أماكن اي الحال هو كما الهند اي البريطاني الحام لقسويغ أداة التقشراقية

"التقشراق". بـ الموتوم الشهير بحثه اي تعيد إداارد الكبير المفكر تفصيله

(1) Angus Maddison, op. cit, p.1,6,7

(2) Ibid, p. 7

13 ،عمران ديب ثًئر ترجمة الستعمًرية" "المعرفة بًلنتًين، توني )3(

(4) S.B. Upadhyay (Coordinator), Indian national movement, Indira Gandhi National Open University, School of
Social Sciences, 2015, p. 36

https://www.routledge.com/search?author=Angus%20Maddison
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الجماهير)1( لحركة ا موازيا الهندي المؤتمر حزب

الممالك من العديد بين تقوزع عليها هيمنقها البريطانية المبراطورية تفرض أن قبل الهند كانت
بريطانيا ارضقه الذي االداري الققصادي النظام أن غير مسقال، بشال تياتاتها تشالت القي الصغيرة
المبريالية اكانت االوطنية، المواطنة مفهوم خلق مما الهند أرجاء جميع اي االنظم الاوانين تلك د احل
الاومية خلق عنه تمخض اما الشعب بين السياتي الوعي نمو اي المهمة افتباب أحد ذاتها بحد البريطانية
اكرة أن الهنود الاوميين بعض رأى الهندية، الاومية اكرة النجليز المؤرخون راض حين ،ااي الهندية)2(
تعرضت الادم منذ موحدة اثاااة حضارة شالت الهنداتية اأن الاديمة، العصور منذ موجودة الهندية الاومية
هي الأتاس اي كانت الحرية اأاكار الغربي القعليم أن اخران رأى ،بينما القاريخ عبر مخقلاين لغزاة
اي تاعدت القي العوامل من مقنوعة مجموعة على هؤلء اأكد الهندي، الوطني الوعي تكوين عن المسؤالة
البنغال اتاسيم الحديثة االداب االمطبعة الحديث االقعليم التقعمار منااأة أهمها الوطنية الحركة خلق
الهنود اإذلل العنصري للقمييز الرتمية االسياتة الهند اي النجليز أظهره الذي العرقي بالقفوق االشعور

أذهانهم)3(. اي المرارة اخلق

الظلم بسبب الهندية الاومية تشايل اي هاماا داراا التقعمار اتبعها القي الققصادية السياتة لعبت
إلى الهند من الخام المواد فأرتلوا ، اققصاديا�ا الهند باتقغلل السياتة تلك اتمثلت الهند، بأهل حاق الذي
السياتة ،اأدت الهند داخل مرتفعة بأتعار المصنعة السلع ببيع قاماا ابالماابل زهيدة، بأتعار إنجلقرا
الرااتب اتدنت الحاومي، الهمال بسبب الزراعي الإنقاج اتدهور البطالة مسقوى ارتفاع إلى تلك البريطانية

"الجماهير اعاّمقهم لدهم جع النلاس: من جمهور • معظمه. شيء: كلّد من "الجمهور تعني: جعمهور لفظة اإن المعاصرة العربية اللغة لمعجم ااااا )1(

1937( الحاج أنسي اللبناني الشاعر نجد ذلك امع الرياضية"، الفرق مشجعو الكرة: جماهير الادم/ كرة جماهير الجمهور"| ثاة يسقرد العربّية- الكادحة/
مظاهره. أحلك اي التقبداد شال إّنها عربّية. لفظة أبشع »جماهير« جماهير. دمنا ما أحرار مجقمع نصير "لن تلبية: نظرة للفظ نظر )2014 –
أعزل. اهو القاريخ يعغّير احده الشعب الحّق. يعخيف كما مخيف احده الشعب شعور. دان الهااية إلى يركض االاطيع قطيع االغوغاء غوغاء الجماهير
هو الشعب؟ هو مقن باتمه. تثور ال الشعب على تثور الجماهير الامح. من الزاان ز رق يعفن كما الشعب من ققطقع تعان الجماهير تونس. اي حصل مثلما
بعرق العادي، العيش مجّرد العيش، على يادران يعوداا لم الذين الناس هو ائة. ضد شعبّية ائة من ل الجهات كّل من تهّب تقهّب حين القي العاصفة
يفقادهما اعندما الحرّية، هو ارّبه العدل هو ادينه حزبّية، ال حزب ال مذهبّية ال مذهب ال طائفّية ال للشعب طائفة ل يصبران. هذا امع جبينهم،
بعيد حد إلى يقفق بذلك ،اهو https://www.evernote.com": شيء كّل يجرف تيلا االنهر نهراا اتصبح تونس اي حصل كما عفوّياا جدااله تلقاي
أرض اعلى الجماهير"، "تياولوجية كقابه اي للجماهير اصفه اي )1931 – 1841( Gustave Le Bonلوبون غوتقاف الفرنسي الفيلسوف مع
على تعقمد بينهما االنسبة مجقمع كل اي ا"جمهور" "شعب" يوجد الظراف أحسن ااي الحاج، إليه أشار الذي بالمعنى ناي "شعب" هناك ليس الواقع

الظراف. أتوء اي "الرعية" مفهوم إلى النزلق يعني ل "جمهور" لفظ اتقخدام أن يعني اهذا الفكري، المسقوى أهمها لعل كثيرة عوامل

(2) Nalini Waghmare, “British rule and Indian nationalism” in British Rule and Its Impact on India, Rajvirendrasing
Gavit and others (Editors) (Dhule: Atharva Publications, n.d.), p. 97 - 103

(3) S.B. Upadhyay (Coordinator), op. cit, p. 37 - 39

https://www.evernote.com
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إلى بالضااة الحديد، تكة مشراع مثل أالوية لها ليس مشاريع اي العام المال هدر اتم العام الدين اازداد
الفلحين ،ااتقغلل الشعب)1( باقي امعاناة الإنجليزي الجانب امحاباة النجليز الموظفين رااتب صرف
أا أنفسهم الهنود ضد يسقخدم كان الذي العساري المجهود على النفاق اي االقبذير الثراات ااتقنزاف
القي االقليمية االلغوية الطبقية االطائفية الضياة الفراقات جميع الهنود تجااز تعنيهم، ل حراب لخوض

للمبريالية)2(. معادية موحدة جبهة حشد أجل من الهندي المجقمع اي موجودة كانت

لغة أصبحت بحيث 1835 عام منذ للقدريس اتيلة النجليزية اللغة ارض أن ذلك إلى أضف
فيما القواصل عملية من تهل الذي الأمر القامة امناطق الدينية الخقلاات عن النظر بصرف المثافين
بافاكار اتصال على كانوا المقعلمين الهنود اهؤلء البلد، تواجه القي المشقركة الاضايا امناقشة بينهم
االديماراطية، االمساااة الحرية أاكار على المثافة النخبة اطلعت حيث اللغة تلك خلل من الغربية االثاااة
اي اتاعداا الوطنية الحركة قاداا الذين هم اهؤلء الغربي، العالم مع مباشرة اتصلت القي الفئة اخاصة
الاومية خلق اي دار االمواصلت التصالت ااتائل للصحف كان كذلك الهندية، الاومية اتنظيم تطوير
اللغة تباى أن على اأكد معاا، الهند يجمع الذي الصمغ بأنها النجليزية اللغة نهرا اصف ،اقد الهندية)3(
اللغة جانب إلى النجليزية، اللغة بايت إذ بالفعل حصل ما ،اهو التقالل)4( بعد االمحاكم للحاومة الرئيسية
الدى اللغة بهذه القواصل يمانهم الساان ربع أن إلى الحديثة القاديرات اتشير البلد، اي رتمية لغة الهندية،

اكقابة)5(. تحدثاا النجليزية من اخر أا قدر اتقخدام على الادرة المواطنين من %10

تمد اأخذت 1789 الفرنسية الثورة بعد أارابا اي نشأت حديثة ظاهرة هي الاومية أن المعلوم من
االلغة كالدين العناصر من العديد بفعل تقشال الاومية أن من الرغم اعلى العالم، أرجاء باقي اي اراعها
ياون قد افعداء امواجهة كالحراب بالمعاناة المليء القاريخ اخاصة افخير، هذا أن إل االقاريخ االعرق
الاومية على يضفي بحيث "هم" ا "نحن" يحدد الذين العنصر فنه العناصر تلك بين من الحاتم العنصر
الاومية اكانت االنفيس، بالنفس حماها عن للذاد إطارها ضمن افاراد يقاوقع حين اذلك تياولوجية خاصية

البريطانية. الكولونية مع الصراع بفعل الهندية

(1) Nalini Waghmare, op. cit, p. 97 - 103

(2) S.B. Upadhyay (Coordinator), op. cit, p. 37 - 39

(3) Nalini Waghmare, op. cit, p. 97 - 103

،ص44 سابق ،مرجع لوس إدوارد )4(

سابق ،مرجع سرور أحمد )5(



219_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

بين ربطت قد هندية حركة أي تكن لم السيبوي، ثورة شهد الذي العام اهو ،1857 عام احقى
مخقلفة، طبقية أعتسص على مناسمين الهنود اكان الهند، من البريطانيين لطرد العمل ابين المحلية المظالم
على قادرة موحدة جهة هناك يان ،الم امناطقية)1( الغوية ادينية ااققصادية اجقماعية طباات هناك اكان

الهندي. الوطني المؤتمر حزب تأتس حيث 1885 عام حقى كذلك افمر ااتقمر الهند، عموم تمثيل

أال اي خصوصاا العليا الأنقلجيسيا لطباة حزباا كان 1885 عام تأتيسه امنذ الحزب ذلك أن غير
افثرياء من عليها تيطر ام�ع ممولة النخبة، تمثل مجموعة عن عبارة الحزب كان تأتيسه)2(، من عادين
عن عبارة كان الحزب أن الاول ايمان افعمال)3(، ارجال المحامين اخاصة النجليزية باللغة المقحدثين

حايقةا الحزب مثل بحيث السياتي المشهد على هيمنوا الذين الليبرالية الأاكار ذاي من العليا للطباة ناد�ص
للمحلل ،اااااا )4(

مقطراا�ا نخبوياا أرتقاراطياا منهجا�ا هؤلء ،اتلك الهندي المجقمع اي العليا الطباة مصالح
إلى جاء الكونجرس اإن هندية، أصول من بريطاني اهو ،)1974-1896( R. P. Dutt دات الماركسي

تراا ترتيبها تم خطة خلل من اذلك مباشرة البريطانية الحاومة من اتوجيه مبادرة خلل من الوجود حيز
الشعبية للضطرابات المقصاعدة الاوى ضد البريطانيين لحماية ماصود كسلح الهند اي الملك نائب مع
لبريطانيا الموالية شخصيقه عن الكونجرس تخلي إلى أدى الشارع ضغط أن إل لبريطانيا، المناهض االشعور

.)5( اطنيا�ا دارا�ا ااعقمد

المدنية الخدمة توطين اكان االدتقورية، الدارية بالصلحات مهقماا "معقدلا" طابعاا الحزب أخذ
االخطب اللقماتات خلل من رئيسي بشال الحزب تحرك الفقرة تلك اخلل للحزب، حاتما�ا هداا�ا
الحاومة مع االقعاان القشاار باتجاه هؤلء ،اذهب اقانونية)6( ليبرالية مصطلحات اي اعرضها االماالت
العديد كان منها، المسقعمرات حعرمت اقد جذابة، السياتية الليبرالية مبادئ ،اكون البريطانية)7( المبراطورية
المؤتمر أعضاء من العديد اكان الهند، إلى الليبرالية تلك بريطانيا تمد بأن يأملون المؤتمر حزب أعضاء من

(1) David Whitehouse, op. cit, p.2

(2) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 21

(3) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.81

(4) Talal Ahmed, op. cit,

(5) S.B. Upadhyay (Coordinator), op. cit, p. 40 - 41

(6) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 21

(7) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.81
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السياتة، اي العلماني نهجهم أم أحاديثهم أم لباتهم اي افمر أكان تواء أنفسهم النجليز من أكثر إنجليزاا
Thomas Macaulay ماكولي توماس البريطاني المؤرخ كلمات إلى يرقى يبدا ما على الكونجرس اكان
مجموعة نحامهم، الذين المليين ابين بيننا مقرجمين إلى بحاجة "بريطانيا بأن قال حين )1859-1800(
االده مع نهرا ل مثّ��ق اقد ،"

االقفكير)1( اافخلق االرقي الذاق إنجليز الكنهم االلون، الدم هنود الناس، من
المغزال الاطن ثوب غاندي يلبسه أن قبل المؤتمر حزب على هيمنوا الذين المقأنكليزين المحامين نموذج
جامعة اي ثم بريطانيا اي العامة المدارس أرقى إحدى اهي هارا، اي نهرا درس حيث المنزل، اي
يحام إنجليزي اخر "أنا بالاول مداعباا نفسه إلى يشير أن ،ااعقاد لندن اي محامياا يقأهل أن قبل كامبريدج

الهند")2(.

على تيطرت القي النخبة اإن الاومي، للوعي غياباا أم خاصة لمصالح انقهازياا افمر أكان اتواء
العسارية قبل الفكرية الهيمنة مدى عن يعبر الذي افمر النجليزية، السلطة تأثير تحت اقعت الكونغرس
،)1997-1921( P aulo Freireاريري باالو البرازيلي بعبارات أا الهند، اي افمور إليها اصلت القي
تم لمن بد ل الثاااي الغزا ينجح أن أجل “من الاهر: ضد ثورية اتيلة بوصفه القعليم إلى نظر الذي اهو
أكثر غزاهم تم من اأصبح الغزا تعمق ازداد كلما الجوهر...، حيث من ماانقهم بقدني ياقنعوا أن غزاهم
ايلبسون مثلهم يسيران الغزاة مثل ياونوا أن اي رغبقهم ازدادت كلما ذاتهم، امن ثاااقهم راحية من اغقراباا

مثلهم")3(. ايقكلمون مثلهم

الصحف خلل من عملاا المقطراين الاوميين من إقليمية مجموعات هناك كان الحزب مع ابالقوازي
اصيل أن من الرغم اعلى ،الكن، الأارابيين)4( الاوميين كقابات تنهج كانت القي "الرهابية" االأعمال
صوب اتجهت الجماعة تلك أن إل العشرين الارن أاائل منذ حاضراا كان الاومية السياتة اي المقطراين
كان الأقل، على 1905 عام حقى اهاذا الجماهير، صوب التجاه من أكثر الفردية االبطولت "الرهاب"
النخبة تطالب لم اقت ،ااي )5(

راديااليا�ا أم دتقورياا أكان تواء ، نخبويا�ا الهندية للاومية السائد النموذج
اإن مادتاا(، أمنياا تنسيااا كان )اربما االقنسيق، القشاار على الحصول أجل من عملت بل بالتقالل

(1) David Whitehouse, op. cit, p. 3

،ص27 سابق ،مرجع لوس إدوارد )2(

2009 بيرزيت، جًمعة العليً، الدراسًت كلية مًجستير، ،رسًلة سعيد فانون، غاندي، تحررية: ،أقنعة البسطًمي مراد )3(

(4) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.81

(5) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 22



221_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

للجناح تحدص اي الأمر تطلب إذا العنف لتقخدام بذلك مسقعدين القام بالتقالل طالبوا المقعصبين الاوميين
المشقرك العنصر اإن االقكقياات الأهداف اي الواضحة الخقلاات من الرغم اعلى الحزب، اي المعقدل
بالمصطلح أا الشعب، باقي عن نيابة يعملون بأنهم اقناعقهم النخبوية، خلفيقهم كانت الاومية جناحي بين
أنفسهم، أي االمقعلمة، المثافة الفئة أن يعقادان المؤتمر قادة اكان Substitutionism، "الحلل" الماركسي
عن المبهم بالحديث يسقرضيهم أن قادراا التقعماري النظام اكان الشعبية، القوى عن نيابة يقكلموا أن يجب
يمان القغيير أن مسلحا�ا ثورياا هجوماا يقبنون الذين أالئك رأى ابالماابل المسقابلية، االمشاارات الصلحات
إلى أشار الواقع أن غير افغلبية، عن نيابة بثورة للقيام يافي بما شجاعة مخلصة أقلية قبل من يأتي أن
ااي االنفي، االغقيالت العقاالت خلل من اهزيمقهم تهميشهم على عملت القي التقعمارية الدالة قدرة
هذا اي جاء قد غاندي تدخل اكان السائدة، افتاتية التمة هو الشعبية الحركة غياب كان الحالقين كلتا

الحاتم)1(. المنعطف

الحام دعم اي الكونغرس تواطؤ المقطراون "أدرك" أن ابعد العنيف، الثوري افتلوب مع ابالقوازي
إليها دعا القي المااامة تلك اللتعاان، حركات أي السلبية، المااامة تكقياات إلى هؤلء دعا البريطاني
اي القحول هذا اكان الضرائب، داع اعدم االمؤتسات النجليزية البضائع مااطعة مثل بعد، فيما غاندي
"مناشدة على تعقمد القي السياتية النخب أتلوب عن بعيدا�ا حاتماا تحولاا أيضاا يقطلب القكتياات
من العاديين الهنود بين جدد حلفاء إيجاد إلى باتقمرار تعى الذي الشعبي الأتلوب باتجاه اذلك البريطانيين"
الوتطى الطباة من مسيسة غير أقسام مع أا االعمال الفلحين مع لبريطانيا مناهضة اتصالت إقامة خلل
المحلية االرموز العامية اللغة اتقخدام إلى االلجوء النجليزية الثاااة عن البقعاد اتقدعى الذي الأمر
الأبطال اصور القاريخية االأتاطير القاريخ من صور اتقحضار ذلك اي بما االقحريض القعبئة اي اللزمة

الديني)2(. االقكاال المحليين

المراكز بعض اي دارها تأخذ الشعبية الطباة بدأت عشر القاتع الارن تسعينيات أااخر ابحلول
اي الفلحين قاداا الذين هؤلء أحد )1920-1856( Bal Gangadhar Tilak تيلك اكان القيادية،
"لوكمانيا" لاب أثره على نال 1896 عام مجاعة خلل ناجح إضراب اي Maharashtraماهاراشقرا مااطعة
كان القي السياتة من الشعب صبر نفاد عن القحول هذا اعبلر الناس"، بين "المحبوب أي Lokmanya
ايها مثلل منعطف بداية العشرين الارن مطلع اكان المعقدل"، "الجيل عن عبر الذي المؤتمر حزب يقبعها

(1) Talal Ahmed, op. cit,

(2) David Whitehouse, op. cit, p. 1
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لهندنة القدريجي اراضه القام، للتقالل الواضح بدعمه تميز الحزب، اي مقطرفاا" "جناحاا تيلك
إدراك الوتطى الطباة ضمن اكان السياتة، اي الهنداتية تدخل كذلك اراضه الحام، Indianization
بدان الحام من يقمانوا لن البريطانيين أن تيلك الحظ طبيعقه، بحام بوعوده يفي يان لم الراج بأن مقزايد

)1( بريطانيا. نوايا بأاهام المخداعين المسالمين الكونغرس أعضاء ذلك اي بما الوتطى الطباة تعاان

الغقيالت على اعقمد ثوري جناح بقشايل المقعصبين من مجموعة قام 1920-1900 الفقرة ااي
إل االقعبئة، القحريض اي اعاليقها أثبقت كإيديولوجية الهنداتية إلى اتقندت قد الفكرة ،اكانت االقفجيرات
تربة اارت أنها ذلك من االأكثر للحركة، اتركهم العاديين المسلمين نفور إلى أدت ذاته الوقت اي أنها

ااداا الملك نائب Lord Minto منقو اللورد اتقابل 1906 عام فاي الراج، مع للقحالف للبعض خصبة
الهند، اي المسلمين يمثلون أنهم على بهم تقعقرف الدارة أن لهم أكد المسلمين افراضي املك نبلء من
االدالة افراضي أصحاب قبل من اتقغللهم تم الذين المسلمين معظم اتقشارة بدان الصفاة الطراان اأبرم
يخشون المسلمون كان اقت اي )2( Muslim League التلمية العصبة بقأتيس الواد ااام البريطانية،
تكره الطائفقين من اكل للهنداس، الهائل العدد ظل اي المجقمع اي قلة فنهم الهندية التقالل حركة
دالة تمثل كانت القي تركيا على الخناق ضياوا الحلفاء أن حدث الكن عمياء، صماء كراهية الأخرى
على الهنود المسلمون هاج العثمانية الدالة تمزيق حركة اي الحلفاء رأس على بريطانيا كانت الما الخلاة،
ذلك اي الطائفقان ااتحدت التقالل طلب اي بالهنداس يربطهم ما لهم عدااتهم من ااجداا النجليز

الوقت)3(.

الهند تاان من %90 أن احيث النضال، اي طويل باع لها افرض احاوق الفلحين ثورات كانت
على تعقمد التقعماري الحام ااردات اكانت الفلحين، من امعظمهم الريف تاان من كانوا التقعمارية
امدى الفلحين زخم من زاد امما محقملة، كبيرة قوة الهندي الفلح من جعل الذي افمر افراضي تحصيل
فن العمال؛ من بدل�ا الفلحين إثارة اضلت القي البرجوازية الاومية القيادة اتبعقها القي السياتة تلك تأثيرهم

البرجوازية)4(. الطباة تديرها القي افعمال على مباشرة يؤثراا لن ابالقالي افراضي يملكون معظمهم

(1) Ibid., p. 2

(2) Ibid., p. 3

46 ،ص سابق مرجع موسى، سلمة )3(

(4) Ravi Mistry, op. cit,
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واللعنف العنف غاندي: ظل في النضال

قيادته اكانت 1915 عام أاريقيا جنوب من عودته قبل الهند إلى تباقه قد غاندي شعبية كانت
، الهند)1( لكل زعيما�ا بوصفه للواجهة به داعت قد أاريقيا جنوب اي خاضها القي االصراعات الهندية للجالية
الحام إنهاء إلى يهدف يان لم اأنه عام بشال الغربية الحضارة انقاد غاندي أن إلى تابااا أشرنا اقد
القام، التقالل أا تواراج بورنا على الحصول هداه كان طموحاا، أكثر الأمر كان بل احسب النجليزي
جميع تشمل كاملة ثورة بها يعني كان غاندي فإن Self-Ruleالذاتي الحام تعني تواراج كلمة أن امع
من النجليز طرد هدانا ياون أن الضراري من "ليس بأنه تواراج بورنا كقابه اي ذكر بل الحياة، مناحي
امع لهم، ماان ال حضارتهم مع البااء أراداا إذا أما اتقيعابهم يمان هنوداا الإنجليز أصبح فإذا الهند،
بإن االعقااد النجليز، تيقغير طبيعقه النمر يغير "عندما ممان، غير افمر هذا بأن غاندي اعقرف ذلك
يؤدي ل النجليزية بالقيم الهندية القيم اتقبدال أن غاندي ارأى النسانية" القجربة مع يقعارض ممان ذلك
النمر طبيعة تريد أنت إنجليز، بدان النجليز حام نريد "بأننا لغاندي، ااااا يعني، اهذا المطلوب البورنا إلى
بل هندتقان تصبح ل إنجلقرا تصبح اعندما إنجلقرا، الهند من نعمل أن نريد ياول كالذي اهذا نمر، بدان

أعريد")2(. الذي السواراج ليس هذا إنجلشقان،

البريطانية بالمبراطورية مفقوناا كان أنه إل الغربية للحضارة غاندي انقااد من الرغم اعلى ذلك، امع
المبراطورية هذه تكون قد اتساط تذهب المبراطوريات أن من الرغم "على رأيه: ااي يبدا، ما على

راحية")3(. أعتس على اإنما مادية أعتس على تاوم ل ... اتقثناء�ا

العالمية الحرب خضم اي اذلك لندن من قادماا 1914 ديسمبر 17 اي الهند إلى غاندي عاد
الهنداتية الجامعة ااققاح عند اذلك 1916 عام من ابراير شباط/ حقى المشهد خارج باي الهند ااي افالى،
الحام دعاة إلى النضمام من ابدلا النخبة، مجقمع من بدلا الكامل الجقماعي القحول إلى ايها دعا حيث
الفلحين بقحريض ،ابدأ النجليز)4( صفوف اي للاقال اللقحاق على الهنود المقطوعين يحث بدأ ااد الذاتي
اتم أارابا)5(، اي افمامية الخطوط اي هم زجل يمان بأنه قال حقى البريطانية المبراطورية لدعم الارى اي

(1) Ibid.

(2) Mahatma Gandhi, op. cit,

(3) Goolam Vahed, op. cit, p.1

(4) Ibid., p.10

(5) Ravi Mistry, op. cit,
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مخقلف بين الدعم زيادة طرق فيه ناقشوا 1918 إبريل نيسان/ 29 - 27 الفقرة اي دلهي اي مؤتمر عاد
الحربي، المجهود لمواصلة الراادين ابلد االسطين مصر اي اخاصة الإنجليزي للجيش الهند اي الطباات
الشعور مع الارار "يؤيد أنه غاندي قال خطابه ااي الهنود، من مليون نصف تجنيد على المؤتمر اعزم
الذي اللعنف ابين الدعوة تلك بين القوايق اي صعوبة الناس من الكثير اجد اقد بالمسؤالية" الكامل

تبناه)1(.

العالمية الحرب من راتيا اانسحاب 1917 عام القيصرية راتيا اي البلشفية الثورة أثر اعلى
جراء من بريطانيا اي داخليا�ا هيجانا�ا ذلك رااق كما ألمانيا، مواجهة اي مهماا حليفاا بريطانيا اادت الأالى
عمل الذي إبريل مؤتمر خلل من افزمة لقلك الحل اقدمت الهند اسارعت الإجباري، االقجنيد القانين تياتة
ارصة الحرب تلك اي اجد الذي البلد أرجاء اي السائد القيار اعاس الهندية المشاعر ضد غاندي فيه
يساهموا أن الهنود على بأن غاندي حجة اكانت التقالل، أجل من البريطانية المبراطورية على للضغط
يقصور غاندي اكان المبراطورية، تلك داخل مقساا�ص بوضع�ص يطالبون كانوا إذا المبراطورية عن الدااع اي
يعمل المبراطورية عن الدااع بأن اجادل اكندا، أتقراليا اي الحال هو كما تيادي اضعص على الحصول
قومياا، انقحاراا يعد افالية الحقياة بهذه العقراف "عدم لاوله: اااااا الذاتي، الحام على الحصول تعجيل على
Patna باتنا اي ألااه خطاب ااي الغاية"، لقلك المضمونة الوتيلة هو المبراطورية إنااذ بأن ندرك أن يجب
أن بل النجليز من القخلص يعني ل الذاتي الحام بأن موقفه غاندي كرر 1918 مايو أيار/ 25 اي
القاديم ذلك ياون األ للحرب الرجال تادم أن الهند على يجب اأنه المبراطورية، اي شركاء الهنود يصبح
على بالهنود تحل بالمبراطورية تحل لغاندي، ااااا كارثة، اأي الذاتي، الحام على بالحصول مشراطاا
ااداها القي الهنود لدى الحربية الخصال إحياء لعادة ارصة تعدد الحرب بأن شعر غاندي أن كما السواء،

للبريطانيين)2(. الخضوع نقيجة

اي كبير اضل يرجع اإليه البريطاني، الجيش صفوف اي الهنود من الالف مئات غاندي جند
ادعت القي بريطانيا تياتة اي غاندي انخدع أن بعد جاء الموقف هذا أن البعض ايزعم النقصار؛ تحايق
تسويغه احول الحرب، بعد التقعمارية)3( تياتقها تعديل تنوي أنها ااعقاد الشعوب، عن دااعاا تااتل بأنها
أبناء ااضع اضعي أحسن أن امل "كنت باوله: مذكراته اي علق مبادئه مع يقناقض الذي العنف فتلوب

(1) Goolam Vahed, op. cit, p.10

(2) Ibid. p.11

413 – 383 صفحة 2015 الأول كًنون ،19 ع تارياية، دراسات مجلة ،1918- 1905 الهند في السيًسية التطورات يًسين، طلل سبلة )3(
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الأتطول بحماية أنعم كنت إنجلقرا اي كنت اعندما البريطانية، المبراطورية إلى اللجوء بواتطة اطني
به، تاوم أن يمان الذي العنف اي مباشرة بصورة أشارك كنت القسليحية بادرتها اباحقمائي البريطاني،
تحت أعيش اأن بالمبراطورية علققي على أحااظ أن أردت ما إذا خيارات ثلثة أمام نفسي اجدت لذلك
لمبادئ اااا�ا المبراطورية أقاطع اأن للحرب الصريحة المااامة أعلن أن الأال الخيار كان رايقها،
اي إلاائي اي أتسبب أن الثاني الخيار اكان العسارية، تياتقها من المبراطورية تغير أن إلى الساتياغراها
أن اكان الثالث الخيار أما عصيانها، اجوب أرى القي المبراطورية لاوانين المدني العصيان بقهمة السجن
الذي العنف لمااامة اللزمة االبدنية العالية الادرة أكقسب ثم امن المبراطورية جانب إلى الحرب اي أشارك
اي الشقراك إل أمامي ليس أنه اجدت لذلك االبدنية، العالية الادرة لقلك أاقار اكنت عليه، تنطوي
مع العلقة على الحفاظ اي إيجابية جوانب أرى كنت ااد عليه، أقدمت ما على بالندم أشعر ال الحرب...

انجلقرا)1(.

نيابة الهنود بقجنيد غاندي قرار بأن )2006-1920( Peter Brock براك بيقر المؤرخ جادل
اي العنف أعمال خلل من اللعنف "تحايق بإماانية اعقاد أنه مفادها بحايقة مقأثراا كان البريطانيين عن
تموز 25 بقاريخ أخيه ابن Magnalal ماجنالل إلى رتالة اي كقب قد غاندي اكان معينة،" ظراف ظل
اعل من الساير لوقف مانع هناك أن أرق لم ]...[ العنف اي يامن اللعنف بأن "يرى إنه ايها قال 1918
العنف يمثل ل المواقف هذه فاي ، لقبن الك�ق بداءد مصاب أا عضال مرض من يعاني كلب ققل أا الشر،
الوقت ااي إليها، دعا القي اللعنف مبادئ مع تماماا يقناقض الموقف ذلك اإن افحوال جميع ااي )2(" عنفا�ا
لّي اي يحصل كما تماماا اللعنف، خلل من العنف اتسويغ النص حول اللقفاف على قادراا كان نفسه

االسلم. الحب على تأكيدها مدى عن النظر بصرف للعنف اتسويغها الدينية النصوص أعناق

هو النجليز حام اأن البريطانية للمبراطورية الولء بوجوب ياول اهو 1919 عام إلى غاندي باي
به يطالب أن يمان ما اأقصى الهندية، الوليات فيه اتقحدد يباى أن يجب الذي الحام أا الذاتي الحام
غاندي دعم اكان المبراطورية)3( داخل مسقالا قعطراا أي الداخلي، الصلح إلى االقدرج الصلح هو الهنود
مقعدد كومنولث الى تحويلها على يعمل مخلص كمواطن نظره اجهه مع يقوااق البريطانية للمبراطورية
كانت 1918 نوامبر 11 اي الحرب انقهاء بعد الكن Multinational Commonwealth، الجنسيات

475 - ،ص474 سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )1(

(2) Goolam Vahed, op. cit, p. 12

،ص45-44 سابق ،مرجع موسى سلمة )3(
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بريطانيا؛ ضد الهنود المسلمين إثارة إلى العثمانية المبراطورية تدمير اأدى اتقنزفت قد البريطانية الموارد
نيقها عن أعلنت الذي الوقت اي الحرية أجل من تااتل كانت أنها أعلنت حين مصداقيقها بريطانيا اادت كما
بما العصيان قمع اي ااتعة تلطة منحها الذي Black Actافتود المرتوم أا راليت لجنة توصيات بقبني
بدان االحقجاز القعبير حريه اقمع القجول حظر مثل الحرب زمن ف�عرضت القي الايود اتقمرار ذلك اي
تلك اعند ،1919 تنة أمريقسار مذبحة إلى تفاقمت القي الحقجاجات تصاعد إلى أدى الذي افمر محاكمة
عنيفة، لهزة تعرض الهنود لحرية الكايل ايها يرى كان القي للمبراطورية االولء غاندي، موقف تغير اللحظة
مذبحة كانت للهند)1(؛ القام التقالل أجل من البريطاني الحام ضد اللعنفية المااامة إلى غاندي اتحول
إلى مطلق بشال اتقند للهند البريطاني الحام أن خللها من ثبت ااد الهند؛ تاريخ اي تحول ناطة أمريقسار
الهندي، العام الرأي على جذري تأثير لها كان المذبحة حول بريطانيا اي تمت القي المناقشات أن كما الاوة،
الكن البريطاني، العام الضمير على القأثير أمل على يقصراان المؤتمر احزب غاندي كان المذبحة اابل
هناك اكان موجود، غير هذا أن أظهرت المجزرة، بقنفيذ أمر الذي الاائد داير، حول تمت القي المناقشات
جميع ،اتحول المسؤالية)2( تحمل على قادرين غير بطبعهم الهنود أن يدعي البريطاني العام الرأي من قطاع
هؤلء رأس اعلى القام بالتقالل المطالبة إلى الذاتية للحاومة الهنود بقدرج ياولون كانوا الذين المعقدلان

افبالسة)3(. حاومة بأنها الهند اي النجليزية الحاومة اصف الذي غاندي

شقى: مذاهب على الوطنية تياتقهم اي يومئذ الهند أهل كان 1915 عام الهند إلى غاندي عودة مع
الحاوق من المزيد بلوغ إلى تمهيداا النجليز مع القعاان إلى يجنح ااريق الدموية الثورة إلى يجنح اريق
حزب كلها الأحزاب هذه اي اليس الغاية، هذه لبلوغ اتقعجالا القعاان عدم إلى يجنح ااريق الدتقورية،
العشرينيات اي الهند اكانت إليه)4( الضرارة أحوجقه إذا االفقك الغيلة أعمال أا العنف أعمال عن يحجم
نظام عن عدا االجندرية االدينية الطبقية االناسامات بالقناقضات تطفح المنصرم الارن من االثلثينيات
تلك اتقغلل النجليزية الدارة على تهل�ا اكان الهنداتية، اي الأتاتي الركن يعدد الذي الطباات

الهند)5(. لدارة القناقضات

(1) Goolam Vahed, op. cit, p. 13 - 14

،ص104 سابق ،مرجع م2 جيمس، لورانس )2(

،ص45-44 سابق ،مرجع موسى سلمة )3(

،ص31 سابق ،مرجع العقًد محمود عبًس )4(

(5) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power, op. cit,
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شعبياا)1( طابعا�ا الهندية الاومية اتخذت افالى العالمية الحرب خلل الهند إلى غاندي اصول بعد
اي القأثير من يائسون المؤتمر، حزب الرئيسية، السياتية الاوى قادة أن غاندي اجد الهند إلى عودته اعند
يأملون اكانوا أخرى، جهة من الجد محمل على تأخذهم لم القي التقعمارية الدالة امن جهة من الجماهير
نالت القي هي الشعب بلغة القحدث على غاندي مادرة ،اكانت بالعون)2( تمدهم أن غاندي شخصية من
اتلوكهم، لباتهم اي بالنجليز اتشبهاا لندن اي درتوا الذين المحامين نادي من الحرية تبيل اي النضال

كلهم)3(. الهنود اشملت الجماهير على ارتكزت حركة إلى النجليز، دان من النجليزي الحام إلى اتعاا

على عمل غاندي أن إل المؤتمر لحزب العاملة الطباة انضمام ازدياد من الرغم اعلى الكن،
غاندي يان الم السياتي)4( العمل عن بعيدة تباى أن يجب العاملة الطباة بأن اعقاد حيث تحجيمها
امع المسؤالية، تحمل على قادرين اغير جهلة اعقبارهم نحو يميل اكان الجماهير، مشاركة مع مقساهل�ا
السيطرة يمان ل القي "الغوغاء" طبيعة من الخطر ناقوس دق الهند اي له اللتعاان لحركة تجربة أال
اللجوء عدم على اصمم الحركة علق 1922 عام Chauri Chaura تشورا تشوري مذبحة أثر اعلى عليها،
غاندي راية ،ابانت الجماهير على ايها السيطرة يمان مرحلة إلى الوصول يمان حقى المدني العصيان إلى
تحت 1920 عام ماالة اي كقب ماالته، اي اتقخدمها القي المصطلحات خلل من الجماهير لمشاركة
خللها من انقاد " Democracy Versus Mobocracyالموبوقراطية مواجهة اي "الديماراطية عنوان
خضوعها اضرارة الجماهير انضباط إلى أخرى ماالت اي ادعا للحشود، المفرط الحماسي السلوك
الديماراطية)5(. إلى الموباراطية من القحول الى يؤدي ذلك أن ازعم مناقشة، بدان الساتياغراهيين للمقطوعين

، )6( 1919 عام قبل الهندية السياتة اي أهميقه مدى ااضحاا يان لم المؤتمر حزب أن البعض رأى
جامعة اي التيوية للدراتات الدالي المعهد اي المدرس Kristoffel Lietenليقين امنهم أخرين أن إل
الرادياالية الجماهيرية الحركات لجم باصد تم بداياته منذ الهندي المؤتمر حزب تشايل بأن جادل أمسقردام
"البرجوازية خلل من تنفيذها اتم 1885 عام الحزب نشأة منذ ت�عارخ الهند اي السلبية الثورة اأن

(1) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p.21

(2) Talal Ahmed, op. cit,

،ص20 سابق ،مرجع لوس إدوارد )3(

(4) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 4

(5) Ibid., p. 40

(6) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.81
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حركة انمو نشوء كان ااد الراج، كانت الهندية الاارة شبه اي المحركة الرئيسية الاوة أن ابما المستنيرة")1(
خلاها)2(. القي السياتية االمنظومة االدارة المؤتسات ضمن حدثت قد الهندية الاومية

1942 أغسطس اب/ شهر من القاتع افي غاندي، زعامة خلل اتقمرت المهمة تلك أن ايبدا
الدارة اتخذتها القي الإجراءات طريق عن اشلت الحملة تلك أن غير الهند" "اتركوا حمله عن غاندي أعلن
60,000 ياارب ما على القبض إلااء تم حيث السياتيين النشطاء على القبض إلااء خلل من البريطانية
ااي بأكملها، الوطنية القيادة ذلك اي بما السجون، اي هم ازجل المجقمع اي المؤثرين المؤتمر حزب كوادر من
حملة أن إل الهندية، الاارة أرجاء كافة اي اللعنفي العمل ذراة شهد الحملة من الأال اليوم أن حين
ليلة ااي اللعنفي، العمل على اتحااظ تضبط كانت القي الكوادر كافة إخلء إلى أدت العقاالت
الشال اي يظهر كما مقاطع بشال أشهر لمدة اتقمر الذي العنف أعمال اي حاد ارتفاع حدث اضحاها

في يمان ،ل المراق)4(
تياتة اي يسقمر أن تحرك
زعمااه كان إذا إل اللعنف
لقوجيه اناشطين حاضرين
من مرحلة كل اي الجماهير

المراحل)5(.

الواقع أرض اعلى
لم الريف تاان معظم اإن
على مطلاا�ا الادرة لديهم يان
حزب عضوية إلى الوصول
عليه يسيطر الذي المؤتمر

الاومية لليديولوجيا الفريدة الاوة اكانت المقوتطة، الطباة امثافو االقجار افعمال ارجال الأراضي ملك
الصراعات لحل االدعوة االطباات الفئات جميع تضم حركة أنه على المؤتمر صورت القي هي لغاندي

(1) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 4

(2) S.B. Upadhyay, op. cit, p.48

(4) Rikhil Bhavnani, op. cit, P.84 - 85

112 ،ص سابق ،مرجع آزاد الكلم أبو مولنً )5(
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قادة عاس على غاندي، أن ،على المؤتمر داخل المقناقضات بين االقوايق المقفجرة االطائفية الطبقية
نظرية تطوير على قادرا�ا اكان السياتي، النضال اي الجماهير اتقخدام إماانية رأى الاخرين، المؤتمر
غاندي اتقعمل اللعنف، لمبادئ اااا�ا السيطرة اتحت محدد بشال الطاقة هذه لقوجيه عمل ابرنامج
رصينة بطرياة تعمل الحشود أن يضمن احقى الجماهير، حركة اضبط م لقجن ل�د االراحية العلمانية الوتائل
االأكثر شعب"، "شرطة كـ االعمل الحشود على السيطرة لفرض المقطوعين تدريب على ر أصل امنهجية
الديني الفكر على الاائم النفس" اي "القحام أا الذاتي" "النضباط مفهوم هو لغاندي بالنسبة جوهرية

االأخلقي)1(.

أتيراا جعله الذي الأمر البرجوازية الطباة على تمويله اي غاندي تزعمه الذي المؤتمر حزب اعقمد
تاتياغراها نحو انجذبت البرجوازية تلك فإن ابالماابل االمااامة، القغيير عملية اي الطباة تلك لراية
مصالحها يهدد الذي العنف تكره كانت الهندية االبرجوازية التقعمار، مواجهة اي لرايقها أنسب فنها غاندي
بايت ااد لدات اااااا يمارتونها)2( القي االأعمال القجارة عمليات على تلبا�ا نقائجه تاود توترا�ا ايخلق
تطرف أي منعت العناصر اهذه الكونغرس، اي نفوذاا الأكثر ظلت القي المالكة الطباات أيدي اي القيادة
االعصيان اللتعاان حركة توقفت الخاصة، مصالحهم على خطراا يشال أن شأنه من الوطنية للحركة
صنعقه مزداج طابع ذا كان الكونجرس اإن لدات اااااا ،1932 عام ذراتها إلى اصلت عندما المدني
الحاومة ضد الشعبية الحركة لقيادة داعقه المبريالية مع تناقض على كان ناحية امن الهندية، البرجوازية
كان للخطر مصالحهم تعرض أن يمان مسلحة حركة أي من الخوف اتحت أخرى ناحية امن الستعمارية،

الوطنية)3(. الحركة اقرة طوال مقذبذباا داراا لعب لذلك المبريالية، مع للقعاان يعود

النهج بأن دات قاله ما أكد )2014-1928( Bipan Chandra شاندرا بيبان الهندي المؤرخ
تعرض ل بحيث المالكة للطباات أتاتي ضمان بمثابة كان الاومية القيادة تبنقه الذي الدموي اغير السلمي
القيادات اإن النضال اي تلعبه داراا للجماهير أن المعقدلة القيادات ترق لم ابينما للخطر، الخاصة مصالحها
أن إل غاندي عهد اي الاومية الحركة باتجاه الجماهير تداق من الرغم اعلى تعبئقها، اي اشلت المقطراة
عمليه عن ابعيدة 1947 لغاية ضعيفة الاومية للحركة الشعبية الااعدة ابايت تيس ت�ع لم الجماهير تلك

(1) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 6, 22, 36

https://revsoc.me/revolutionary- ،2009 مًرس 1 اشتراكيه، أوراق مجلة السلمي"، الكفًح وتنًقضًت المهًتمً "تعًليم عمر، دنيً )2(

experiences/tlym-lmhtm-wtnqdt-lkfh-lslmy/

(3) S.B. Upadhyay, op. cit, p.41

https://revsoc.me/revolutionary-experiences/tlym-lmhtm-wtnqdt-lkfh-lslmy/
https://revsoc.me/revolutionary-experiences/tlym-lmhtm-wtnqdt-lkfh-lslmy/
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جميع اي الاومية القيادة اأكدت الامة، من عليه تيطر م�ع للجماهير السياتي النشاط ،اباي الارار صنع
افتاتية االتقراتيجية الثورية، اليس القطورية بالطريقة يقم أن يجب الوطنية الحرية تحايق بأن مراحلها
على الجماهير تحريض بمعنى الضغط(، المساامة/ )الضغط/ تياتة خلل من كان الهدف هذا لقحايق
االوصول الضغط راع يقم القنازلت بعض تاديم السلطات تبدى احين الكولوني، الحام على للضغط القمرد
على للحصول القمرد أعمال تجديد خلل من جديد ضغط ذلك يعقب المساامات، خلل من حل إلى

اهاذا)1(. جديدة تنازلت

"حرب مفهوم خلل من اذلك الهند اتقالل لقحليل غرامشي بمنظور شاندرا أخذ لحق اقت اي
من محددة لحظة اي السلطة على التقيلء يقم ال طويلة تاريخية اقرة على النضال ياون حيث المواقع"
الم اافيديولوجي، االسياتي الأخلقي المسقوى على المدى طويل شعبي نضال خلل من اإنما الثورة خلل
افمة صهر اي االرغبة جهة من المبريالية محاربة من الوطنيين الاادة قلق بسبب عنيفا�ا النضال هذا يان
الاادة ،اأراد االفكري السياتي المسقويين على المطول النضال اكان أخرى، جهة من ااحدة بوتاة اي الهندية
تفسير إعادة تم ابذلك قهره، يمان اأنه الهندي للشعب مفيداا يان لم الكولوني الحام أن إظهار الاوميان
تضمنت حركة من أتاتي جزء هو بل المالكة الطباات تمليه مصالح يعني يعد الم الغاندي، اللعنف
نطاق على حشدها تم جماهيرية حركة على معقمدا�ا الهيمنة، أتلوب على قائم صراع شن اتقراتيجيقها
لجميع االفرصة المجال أاسحت الطباات لجميع حركة باصفها الوطنية الحركة إلى النظر اتم ااتع،
عن شاندرا ابقعد الطرياة ابهذه حركة، بل حزباا ليس باصفه للكونجرس النظر اتم هيمنقها، لبناء الطباات

الهندية)2(. الوطنية الحركة تفسير اي القاليدية الماركسية

تكن لم الهندية الاومية بأن Anil Seal تيل البريطاني المؤرخ جادل الماركسيين للمارخين خلااا
يسقند مفهومات نظام خلل من اهمها يمان بل الققصادي، الهيال اي تغيير أا الطباي للصراع نقيجة
ذاك يان الم المناصب، حول النخب بين الصراع اكان الطباات، صراع إلى اليس النخب" "صراع إلى
اما الهندية، االاومية المبريالية بين يان الم اافديان، الطوائف إلى اتقند أاقياا اإنما عموديا�ا الصراع
القي المعارك من االعديد زيف، إل هو ما المبريالية حام مواجهة اي الهندي المؤتمر حزب صراع يسمى
يابح أن طرف كل اتقطاع تياتية، خدع مجرد كانت بعضهما ضد االكونجرس الراج من كل خاضاها
معارك إل هي ما المدني االعصيان اللتعاان حركات المواجهة، خط اي الموثوقة غير الاوات جماح

(1) Ibid. p.43

(2) Ibid. p.44
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مصالحهم تكن لم إذ الجماهير على تاخطين كانوا الهندية الاومية الحركة تزعماا الذين االاادة مصطنعة،
معهم)1(. تقفق الخاصة

تعد الم الوطنية، إلى الولء تحول العثمانية الخلاة تاوط بعد اتحديداا الديني، المسقوى اعلى
بالشعوب تهقم تعد الم اقومية اطنية صارت تركيا رأتها اعلى التلمية البلدان اكل موجودة. الخلاة
كانت الهند ااي غيرها. اي كما اتيا اي المهيمنة الاوة هي الواقع اي الوطنية كانت كثيراا. افخرى التلمية
أثرت الوطنية الحركة اتلك مرة. من أكثر البريطاني الحام اتحّدت قوية اأصبحت نمت قد الوطنية الحركة
أجل من النضال اي قيادية أدااراا المسلمين من كبير عدد لعب اقد الهند اي التلمي العال على قوياا تأثيراا
إلى ذلك أدى اقد أيضاا. هنداتية نظرة اذات الهنداتية السيطرة تحت ظلت الهندية الوطنية أن غير الحرية.
الذي بالتجاه عليها القأثير محاالين الوطنية بقلك منهم العديد ققبدلق التلمي. العال اي صراع ظهور
اي تنزلق بدأت ثالثة أخرى جماعات أن غير بعيدين، مقفرجين باوا الكنهم معها اخران اتعاطف يريدانه،

االفلسفية)2(. الشعرية )1938 – 1877( إقبال محمد مواقفع له هيأت الذي النفصالي الناسامي التجاه

إنسانيقهم اإيااظ المبراطورية تادة ضمائر إحياء إلى الهنود معاناة تعمل بأن يأمل غاندي كان
اذلك الهنود الاوميين اتقرضاء على عملوا النجليز اإن ناحيقهم امن التقالل، على الحصول ابالقالي
غاندي حملت اي الإنجليز رأى ااد أخرى، جهة من غاندي تياسة اعرقلة جهة من المقبادل الاقل لقجنب
على الراحية لممارتاته نظراا الهنود من المهقمين احقى تياتية، مااتب على للحصول محاالت أنها على
مخلصة" راحية "أمة الهند جعل عن بعيدة النظرة اهذه دينية، طاوساا اليست نفعية تياتية أداات أنها

غاندي)3(. أشار كما

اي له اجود ل شئت إن أا البعد، كل بعيد الخلق احسن الضمائر إحياء على العقماد أن امع
الذي غاندي اأن اللعنف، بسياتة المحللين من كثير لدى ارتبط قد الهند اتقالل أن إل السياتي، العمل

اأنموذجاا رمزاا بالهند يحلم كان غاندي اإن لنهرا اااااا الواقع، أرض على نظريقه طبق قد السياتة لقلك نظلر
أدرك ااد العنف، اأتاليب الحرب من العالم باقي انقشال على هذا اأنموذجها بمثالها اقادرة للعنف،
االقعاان االمصالح الخوف كانت الهند اي البريطاني للحام افتاتية المرتكزات أن لنهرا، ،ااااا غاندي
ااام البريطاني، بالحام مرتبطة شخصية مصالح ذات معينة طباات امع الشعب مع االإجباري الطوعي

(1) Ibid.p.48

94 ،ص سابق ،مرجع 2 ،جـ نهرو لل جواهر )2(

(3) Ryan Brown, op. cit, p. 78
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لم أيضاا، لنهرا اااااا الذي، السلح اتقخدام من بدلا ،اذلك المرتكزات)1( هذه على الهجوم بقركيز غاندي
ذلك الى أضف السلح، يسقخدم كيف يعرف يان الم أعزلا كان الهندي الشعب لأن الهند حالة "يناتب يان
يناتب ال الجيوش يناتب المسلح القمرد النصر، يافل ل كبريطانيا كبيرة دالة مع المسلح الشقباك أن

تخيفاا أمراا افعمال هذه لمثل الشعب الجوء بالسلح المدججة الاوات مع المواجهة اتعد الأعزل، الشعب
معنوياته")2(. من يحط

1919 عام الأالى للمرة المصطلح ااتقخدم Non-Cooperationاللتعاان لقكقياات غاندي لجأ
امذبحة Rowlatt Act رالت مرتوم على ردا�ا االهنداس المسلمين قادة من مجموعة مع اجقمع حين اذلك
1920 عام كلكقا اي الهندي الوطني المؤتمر انعااد موعد إلى جانبا�ا المصطلح باي ذلك امع أمريقسار،
المصنعة الملبس اخاصة افجنبية البضائع مااطعة تشمل اللتعاان حركة بأن غاندي أاضح حيث
، االسوداشي)3( السااراج على للحصول االمحاكم كالمدارس البريطاني الحام امؤتسات مياانياية بطريقة
عام الصادر تواراج" "هند كقابه اي أشار ااد القاريخ، هذا تبق قد غاندي لدى اللتعاان مفهوم أن غير
الهند اي إنهم لهم، قدمناها الذين نحن بل الهند، يأخذاا لم النجليز "إن نفسه: المعنى يفيد ما إلى 1909
من الشركة، ضباط تاعد من القجارة، أجل من إلينا جاءاا هم بهم، نحقفظ فننا الكن قوتهم بسبب ليسوا
نكون مفقوحة بأذرع الشركة بضباط بنا رحل أن ابمجرد هذا، كل اعلنا إننا القاريخ يشهد بضائعهم؟ اشقرى الذي
نحن الحايقي" تببها معراه عليك يجب الهند لمرض بالنسبة كطبيب تقصرف كنت إذا ... تاعدناهم، قد
" بالهند للحقفاظ اائدة له ليس ،"السيف االسيطرة" التقيلء اي الشركة تاعدت القي الظراف خلانا الذين
اصف اهو القلجار من أمة بأنهم النجليز نابليون اصف لاد الهند، على بريطانيا تيطرة أا احقفاظ أي
لحمايقها، دل أععد اأتطولهم تلحهم تجارتهم، على للمحااظة شيء أي يفعلون اهم غاندي، يرى كما مناتب
الإنجليز لاام بالفعل هناك كان لو فنه الامر تطح على ذهب لوجود ضئيل "الحقمال بأن ايضيف
اي بالنجليز نحقفظ نحن إلههم، هو المال أن تذكرنا إذا حلها يمان المشاكل من ،العديد عليه" بالتقيلء
الهند دخلوا النجليز الماكرة، بأتاليبهم يرضوننا اهم تجارتهم نحب نحن الشخصية، مصالحنا أجل من الهند

226 ،109 ،ص سابق ،مرجع 2 ،جـ نهرو لل جواهر )1(

سابق ،مرجع عمر دنيً )2(

(3) Nishant Batsha, “Gandhi and Chauri-Chaura: A Lacanian Reinterpretation of Gandhi Through the Chauri-Chaura
Riot”, Intersections, volume 10, number 3, Autumn 2009, pp. 27-41, p. 29
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عديمة اذخيرتهم أتلحقهم بذلك، للقيام نساعدهم الذين انحن نفسه للهدف ايها امازالوا القجارة أجل من
تماماا)1(. الفائدة

فإن المبدأ لهذا ااااا�ا اللعنفية، للتقراتيجية الأتاتي المبدأ االلتعاان المشاركة عدم مبدأ ايعد
غاندي اأكد اتعاانهم، اقبولهم المجقمع أعضاء معظم تواطؤ إلى عائد المجقمع اي عميااا المظالم تجذر
تعااننا مساال هو ما بادر عبوديقنا عن احدها مسؤالة البريطانية البنادق "ليست باوله" الفكرة هذه على
البعض أصر لاد الظلم، مع القعاان هذا كسر على اللعنفية التقراتيجية اتاوم البنادق"، هذه مع الداري
أن غير اهدايقهم، افاراد إقناع هداها االضمير العال إلى للرجوع دعوة اكأنها غاندي أعمال إظهار على
الحقلل أمد تطيل القي الهياكل على الاضاء كان القعاان بعدم المقعلاة لحملته االقلاائي المباشر الهدف
ارضوه الذي النظام على بل الإنجليز على حاداا يحمل ل تعااننا "عدم بإن قال الذلك لبلده، البريطاني
شل إلى تسعى افمة اأن الحاومي، الجهاز تعطيل هو المؤتسات مااطعة من الهدف أن اأكد علينا"

الحاومة)2(.

حاومة ضد كبيرة شعبية حملت أربع المؤتمر حزب نفذ الأالى العالمية الحرب بعد ابالفعل،
يقصل اما الملح امسيرة ،1922 اللتعاان احركه رالت، قانون ضد 1920 -1919 احقجاجات بريطانيا:
المؤرخ اجادل ،1942 Quit India الهند اتركوا احركة ،1934 – 1930 مدني عصيان حركة من بها
ناحية من القحريض بين تأرجحت الحملت تلك بأن )2015-1927( D.A. Low لو انقوني النجليزي

أخرى)3(. ناحية من الحاومة اي االمشاركة

ضد قويا�ا هجوما�ا الأالى، العالمية الحرب بعد اخاصة العشرين، الارن من الثاني العاد شهد
لمصاعب الهندية الصناعة تعرضت الحرب اخلل افتباب، من للعديد ذلك ايعود البريطانية، الكولونية
عدم كان الأهم السبب أن غير العمال، أجور مسقوى تدني ماابل مذهل، بشال الأتعار اارتفعت كبيرة،
إصلحات ااشل البلد، اي الديماراطية مسقوى لقطوير البريطانية الدارة قطعقه الذي بالقعهد اللقزام
بالصلحات المقعلاة The Montagu-Chelmsford Reforms1919 لعام مونقاجو-تشيلمسفورد
االمقطراين المعقدلين بشقيه الحزب اااد الناس، لعامة الساخط االمزاج المؤتمر حزب إرضاء اي السياتية

(1) Mahatma Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule, (Ahmedabad (INDIA): Jitendra T Desai Navajivan Publishing
House), 380 014, at https://www.mkgandhi.org/ebks/hind_swaraj.pdf

معابر ،موقع طوق مًري ترجمه وأسسه"، المدني العصيًن مبًدئ "اللعنفية: مول�لر، مًري جًن )2(

(3) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p. 22

https://www.mkgandhi.org/ebks/hind_swaraj.pdf
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حنق إلى أدت القي العثمانية الدالة اي الخلاة لساوط إضااة المعلنة، أهدااهم إنجاز عدم بسبب مصداقيقه
،1919 عام الخلاة حركة المسلمين قيادات اشالت الخلاة تاوط عن المسؤالة بريطانيا ضد المسلمين
القأثير على عملت القي البلشفية الثورة انجاح راتيا اي القيصرية بالسلطة للطاحة بالنسبة الأمر اكذلك
اضطرابات الفقرة تلك اشهدت ،1919 لعام رالت قانون اإصدار الهنود، الاوميين الاادة لدى القفكير اي
عام مدراس عمل ناابة اظهور 1919 يناير الثاني/ كانون اي النسيج صناعة إضراب مثل اناابية عمالية
نوامبر اي مومباي اي الهند لعموم الناابي المؤتمر تشايل اأخيراا جديدة عمالية ناابة 125 احوالي 1918

.)1( 1920

تنقه الذي للاانون الشعبي التم اهو المااامة، أججت القي الشرارة كان رالت مرتوم أن ايبدا
توصية على بناء�ا صدر الذي "1919 لعام االثورية الفوضوية الجرائم "قانون عنوان تحت الحقلل تلطات
،)1945-1862( Sidney Rowlatt رالت تيدني السير برئاتة Sedition Committeeالفقنة لجنة
السياتيين السجناء باحقجاز تمح حين السياتية افنشطة لامع للحاومة هائلة تلطات المرتوم منح اقد
على رالت تاتياغراها حملة الاانون، ضد حملة إلى غاندي دعا ذلك على ،ارداا عامين لمدة محاكمة بدان
ذلك اي بما أعمالهم تعليق بعدم الموظفين اطالب الحركة، على قيوداا ارض غاندي أن غير البلد)2(، مسقوى
أن إل غاندي قيود من الرغم اعلى العمل، أصحاب من تابقة إجازة على الحصول بعد إل الأحد يوم
المسيسين الفلحين قبل من شغب أعمال إلى أدت اردية إجراءات هناك اكان بها، يلقزماا لم الكثيرين
اقف القحول ذلك ظل ااي االقلغراف، الحديدية الساك خطوط هاجموا الذين العاملة االطباة الراديااليين
صمت ظل اي تغريمهم أا المحقجين على القبض اتم الوضع تهدئة على اعمل بريطانيا جانب إلى غاندي

العاوبة)3(. لتلك مااامة أي يعبدد لم الذي غاندي

قبل الكن 1919 إبريل نيسان/ 6 يوم ينطلق أن المنقظر من اكان هارتال)4(، إلى غاندي دعا
المدن من اغيرها أباد اأحمد ابومباي كلكقا اي البريطانية الدارة ضد عااله من العنف انفلت المحدد الموعد
اي الحياة توقفت اافمراض، الإجباري االقجنيد الامع بسبب مقفجرا�ا الوضع اأصبح البنجاب اي اخاصة

(1)Sreya Mitra, Gandhi and Non-Cooperation Movement, at: http://www.gurudascollege.edu.in/guru/wp
content/uploads/2019/05/Sreya_notes.pdf

(2) 100 YEARS OF ROWLATT SATYAGRAHA: https://www.drishtiias.com/printpdf/100-years-of-rowlatt-satyagraha

(3) Ravi Mistry, op. cit,

)ويكيبيديً( إضراب ويعني غًندي، لغة الهندية، الكوجًرتية للغة يعود مصطلح هًرتًل )4(

http://www.gurudascollege.edu.in/guru/wp%20content/uploads/2019/05/Sreya_notes.pdf
http://www.gurudascollege.edu.in/guru/wp%20content/uploads/2019/05/Sreya_notes.pdf
https://www.drishtiias.com/printpdf/100-years-of-rowlatt-satyagraha
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البنجاب اشهدت الضراب، لنداء اتقجابة أبوابها االمدارس المقاجر أغلات حيث الهند اغرب شمال مدن
-1864( Reginald DyerColonel داير الكولونيل إلى افخبار اصلت عندما اذلك امريقسار)1( مذبحة
الميدان نوااذ اأغلق المجقمعين احاصر الميادين، أحد اي علني اجقماع لعاد تخطيط اجود عن )1927
هندي 400 ضحيقها اراح دقائق، عشر غضون اي احصدهم المجقمعين على النار بإطلق أمر ثم بالجنود
الاقل تعمد الكنه للدماء إراقة بدان المجقمعين يشقت أن بإماانه كان أنه القحايق اي داير ااعقرف أعزل،
من اإقالقه داير الجنرال عزل عن المجزرة اتمخضت البريطاني"، السلطان احقرام اي درتاا الهنود "يلان لكي
، الحركة)3( غاندي أاقف 1919 إبريل نيسان/ 18 ابقاريخ المذبحة، بعد أيام غضون ااي الهندي)2(، الجيش
على اذلك االقيادة)4( النضباط إلى تحقاج كغوغاء إليهم ينظر غاندي بدأ الجماهير، مع القعاطف من ابدلا
اي للقحايق لجنة تشايل تم 1919 أكقوبر افال/ تشرين 14 فاي المسؤالية، اتحميله داير إدانة من الرغم
لجنة باتم تعرف اللجنة اأصبحت )1900-1840( Sir William Hunter هنقر ايليم برئاتة المجزرة

تأديبي)5(. أا جزائي إجراء أي عليه تفرض لم اللجنة اإن داير للجنرال إدانقها من الرغم اعلى هانقر،

مواطني من اغيره رامانباي السير الراحل "جاءني مذكراته: اي غاندي كقب الظراف تلك احول
تعلياها قررت قد كنت فنني الطلب ذلك لمثل حاجة أر لم الساتياغراها. أعمال تعليق مني اطلبوا اباد أحمد
ذلك يقرق لم ذلك، امع مسراران. اهم افصدقاء ارحل افمن. على الحفاظ درس الناس يقعلم حقى بالفعل
افمن على الحفاظ توقعت ما إذا الجماعية الساتياغراها تحايق المسقحيل من أنه شعراا ااد لخرين. الارار
من كان الرأي. اي معهم لخقلاي بافتف شعرت الساتياغراها. لنطلق شرطا�ا ااعقبرته ماان كل اي
لنقهاج اتقعدادهم تصورت االذين بينهم عملت من باللعنف يلقزم لم إذا الساتياغراها إطلق المسقحيل
ياونوا أن الساتياغراها حركة زعماء على بأن تامة قناعة لديّ��ق كان الذاتية. االمعاناة اللعنف تياتة
يومنا حقى الاناعة بقلك أحقفظ أزال ال اللعنف. بحداد يقعلق فيما الجماهير على السيطرة على قادرين

هذا")6(.

(1) Drishti, op. cit,

،ص45-44 سابق ،مرجع موسى سلمة )2(

(3) Drishti, op. cit,

(4) Nishant Batsha, op. cit, p. 30

(5) Drishti, op. cit,

،ص607 سابق ،مرجع غًندي كًرامشًند مهنداس )6(

https://en.wikipedia.org/wiki/Colonel_(United_Kingdom)
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اللتعاانية حملقه غاندي بدأ تيلك جنازة شاهد الذي اليوم 1920 اغسطس اب/ من افال ااي
اي انعاد الذي المؤتمر حزب أقر حيث الحرب، خلل لخدماته تلااها القي الميدالية عن بالقنازل مبدئياا الثانية
اي ناجبور اي أكده ثم اللتعاان برنامج 1920 تبقمبر أيلول/ 9-4 من الفقرة اي خاصة جلسة اي كلكقا
المدارس اتشجيع الحاومية االمحاكم المدارس مااطعة البرنامج اشمل نفسه، الشهر من السنوية جلسقه
مناطق اي افجنبية الملبس حرق تم الحملة ذراة ااي الخادي، باتم المعرااة الوطنية االملبس الوطنية
مليارات 10 من افجنبية الملبس انخفضت حيث نجاحاا الأكثر الملبس مااطعة ،اكانت الهند من مقعددة
الموارد نصف ياارب ما اشالت 1922 /1921 اي رابية مليون 570 إلى 1921 /1920 تنة اي رابية

المسقوردة)1(.

الإعداد غاندي بدأ المدني، العصيان حركة لطلق غاندي الكونجرس اوض 1921 عام أااخر اي
غاندي أطلق 1922 عام مطلع ،امع غاجورات)2( الية اي Bardoli باردالي اي مدني عصيان لحملة
كان البريطاني، الحام هدد كافيا�ا زخما�ا أخذت االقي الراج ضد اللعنفية اللتعاان حملة المؤتمر احزب
غاندي لجوء طريق عن اذلك الاومية النخبة إطار خارج من الدعم بسبب منه جزء اي الحملة نجاح
عندما 1922 ابراير شباط/ 4 يوم حاداا منعطفا�ا الحملة أخذت الكن الساتياغراهيين، المقطوعين لتقعمال
عنه نجم بوليسي مركز حرق على Chauri-Chauraتشوري-تشورا قرية اي الفلحين من مجموعة أقدم
الفلحون ردد الإضراب اخلل أحياء، اهم حرقاا شرطيا�ا 22 عددهم البالغ المركز عناصر جميع ققل
ها اعدل الأحداث تلك غاندي شجب الحادث بعد مباشرة غاندي"، للمهاتما "النصر عبارة: عال�ص بصوت
المسقوى على اللتعاان حملة توقيف إلى المؤتمر حزب لجأ ابراير شباط/ 12 ااي جريمة، بمثابة
احام 1923 مارس اذار/ من العاشر اي غاندي اعقاال على الحاومة اأقدمت شعبيقه، أااده مما الوطني)3(
القعاان عدم حركة الماقرح، المدني العصيان حركه اصلت ابذلك القنفيذ اقف مع تنوات تت بالسجن عليه

نهايقها)4(. إلى

Sudhi داس ارأى السياتية، افاتاط اي قوية اعل ردة إلى تلك اللتعاان حملة إيااف أدى
تنقظر أن الهند على أن اللتعاان، حركة أبرزتها شخصية أقوى اهو ،)1977-1894( Ranjan Das

(1) Sreya Metra, op. cit,

(2) Ibid.

(3) Nishant Batsha, op. cit, p.27, 28,31, 41

(4) Sreya Metra, op. cit,
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هذا ثبطل اقد الحركة، حل حين اادحا�ا خطأا ارتكب غاندي اأن حماتها، الجماهير تسقعيد حقى طويلا
تسقعيد حقى طويلا ننقظر أن علينا تياون أنه درجة إلى السياتي المجال اي العاملين عزائم الإجراء
معنويات لراع مخقلفة أتاليب تلوك يجب اأنه اشلت، قد غاندي أتاليب أن ارأى حماتها، الجماهير
كايا مؤتمر ،ااي جديد)1( من الوضع يقحسن أن بانقظار حراك بل الحال يباى بأن يرض�ق الم الجماهير،
Ram Prasad بيسميل براتاد رام عارض 1922 ابراير شباط/ اي عاد الذي Gaya Congress
الوطني المؤتمر اناسم قراره، على غاندي أصر اعندما غاندي، قرار بشدة شبابية امجموعة Bismil
شالت ،1923 يناير الثاني/ كانون ااي للقمرد. معارضة اافخرى ليبرالية أحدهما مجموعقين إلى الهندي
داس، اشيقرانجان نهرا لل لموتي المشقركة القيادة تحت تواراج اتم حمل جديداا حزباا الليبرالية المجموعة

بيسميل)2(. بقيادة ثورياا حزباا الشباب مجموعة شالت بينما

عن تام انفصال إلى تهدف 1922-1920 الفقرة اي غاندي طباها القي القعاان عدم حركة كانت
البريطانية للسلطة شعارات بمثابة تعدد القي المؤتسات مع القعامل عن الهنود يقوقف بحيث البريطانيين
اااضح صريح بشال اتنفيذها صياغقها تم قد افجندة اكانت الهندي، الشعب إخضاع على تعمل اأداات
إلى بالضااة الفلحين، لمليين الذاتي بالحام اتعليم تجربة خلق على اعملت اللعنف، مبدأ إلى اتقنادا�ا
إبعاد إلى الخطة بقلك غاندي اتعى السياتي، العنف على تحض القي الإغراءات قمع على نموذجاا كونها
تلك من مدعومة بدارها هي االقي النجليزية، االسلطات المؤتسات دعم عن الغربية بالثاااة المثافة النخبة
النقخابية المجالس امااطعة الفخرية افلااب جميع عن القنازل يسقلزم القعاان عدم اكان السلطات،
المنتاجات مااطعة على المااامة ركزت كما الدالة، تديرها القي االمدارس االمحاكم المدنية االخدمات
عملية الهدم عملية يرااق أن بد ل كان ااد لغاندي ابالنسبة المسقوردة، الملبس اخاصة افجنبية االسلع
مؤتسات بناء خلل من اذلك الهدم عملية عن الناتج السياتي الفراغ ملء بهدف البناء اي تقمثل موازية
مع تنسجم بحيث الأمة بناء تياسة ذلك ارااق االقعليمة، الققصادية المجالات اي اخاصة اطنية،
الجقماعية الحياة معالجة إلى هدفت البناء عملية اإن ذلك من اأبعد Swadeshiالسواديشي أيديولوجية
الإقصاء انبذ الهنداتية،  التلمية الهوية احدة ركائز: ثلث إلى ذلك ااستند الدالة،  الأمة ااحدة
الهنود اتخذه الذي بالخادي المعراف محليا�ا المصنوع الهندي بالاماش االرتااء المجقمع، اي جماعة في
من اجزءاا المسقورد الإنجليزي للاماش مااطعة نفسه الوقت ااي الاومي، للنضال ارمزا�ا موحدا�ا اطنياا لباتاا
إلى الملبس غزل عملية هدات كما الذاتي، الوعي على الجماهير اتدريب الهنود لدى الفار مشالة حل

47 ،ص سابق ،مرجع آزاد الكلم أبو مولنً )1(

(2) Sreya Metra, op. cit,
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عن للقعبير العمل ذلك إلى الكونغرس قادة غاندي دعا اقد االدنيا، العليا الطباة االفاير، الغني بين القسااي
بحيث للخادي السياتية بالثار مفقونا�ا غاندي كان ااد الأرياف، من االفاراء العمال مع االقضامن المساااة

الكونجرس)1(. لعضوية أتاتياا شرطا�ا منه اجعل بنفسه، الغزل حاال

للكونجرس القابعة العمل لجنة قررت حيث الملح مسيرة هي لغاندي الشهيرة الثالثة الحملة كانت
حق البريطانيين منح الذي 1882 عام البريطانية السلطات أصدرته الذي الملح قانون اتقهداف غاندي بقيادة
بحاجة االشعب تنوياا داعها يقم عمل أتبوعي أجر تعادل كانت الملح)2( على ضريبة اارض اتصنيع احقكار
أن إل معارضة ااجه الققراح أن من الرغم اعلى اتعرق)3(، قيظ من يعانيه ما جراء من السلعة لهذه ماسة
االطباات الدينية الطوائف جميع من الهنود توحيد على مساعد عنصر االملح ذلك؛ على ر أصل غاندي
لمنفعقها التقعمارية الحاومة احتكرتها أتاتية غذائية حاجة يعد إذ الشرائح هذه جميع يمس فنه االمناطق
حيث الساحل على Dandi داندي قرية إلى أباد أحمد من ميل 240 مسيرة لقنظيم غاندي اخطط الخاصة،
اي بدأت القي للمسيرة ااتقعداداا ،1930 إبريل نيسان/ 6 اي علناا الملح قوانين بخرق تياوم الذي الماان
أن من القأكد أجل من االهندية اافارابية افمرياية العلم بوتائل العمل لجنة اتصلت مارس اذار/ 12
اللورد البريطاني الملك نائب إلى رتالة غاندي كقب النطلق اقبل بالمسيرة، علم على ااتعا�ا جمهوراا
يفي أن اتقعداد على الملك نائب كان إذا المسيرة إيااف ايها عرض مارس اذار/ 2 اي Lord Irwin إيراين
اي قدما�ا المضي اللجنة قررت غاندي ماابلة اراض الرتالة إيراين تجاهل اعندما الكونجرس، بمطالب

المسيرة)4(.

القي مسيرتهم القابعين من اعشرات غاندي انطلق 1930 مارس اذار/ 12 المحدد، اليوم ااي
5 ااي إعلمية، تغطية ذلك ارااق المشاركين عدد ازداد المسير اأثناء داندي، باتجاه يوماا 24 اتقمرت
الزعيم انحنى القالي اليوم صباح ااي داندي، شواطئ إلى ازملئه غاندي اصل 1930 إبريل نيسان/
الملح قوانين اتحدي كسر إلى إشارة اي االملح الطين من مجموعة االقاط اتقعراضية بطرياة الهندي
غير بشال اشرائها بأنفسهم إنقاجها خلل من الملح قوانين خرق على الهنود من المليين احثل البريطانية،
جديدة حملة عن غاندي أعلن البريطانية الحاومة على الضغط زيادة أجل امن الضريبة، داع اراض قانوني

(1) Karuna mantena, op. cit, p.9

(2) Indian campaign for independence (salt satyagraha): 1930 – 1931:
https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/indians-campaign-independence-salt-satyagraha-1930-1931

215 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )3(

(4) Indian campaign for independence (salt satyagraha): 1930 – 1931: op. cit,

https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/indians-campaign-independence-salt-satyagraha-1930-1931
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القبض ألات السلطات أن غير داندي، جنوب ميلاا 25 بعد على تاع القي Dharasana داراتانا باتجاه
عناء خللها المشاركين من العديد ،تحمل بدانه مسيرتها الحملة لقكمل الحملة، بدء من أيام قبل غاندي على

البريطانية)1(. للسياتة الدالية الدانة إثارة على تاعدت إعلمية تغطية أمام االعقاالت الضرب

ما يجمعون الشواطئ إلى الناس تدااع حيث أعزل اتمرد شعبية بانقفاضة إيذاناا الملح مسيرة كانت
ناغلر مايال اعقرف ذلك ،امع البدائية)2( بوتائلهم بأنفسهم الملح يصنعون اراحوا الملح من يسقطيعون
بأن اعقرف اللعنف، تياتة عن المدااعين امن أمرياي أكاديمي اهو ،)-1937( Michael N. Nagler
قوانين بخصوص الحاومة من تنازلت بعض توى يذكر شيء يقغير الم بالمطلق، ااشلة كانت الملح مسيرة
المقطوعون يفعله كان عما كشفت ااد لحااا، أكلها اتت المسيرة بأن ناغلر أضاف ذلك امع الاائمة، الملح

الهند)3(. على البريطانيون ارضها القي للحاومة التقبدادي النظام يفعله كان ما ماابل الساتياغراهيون

قبل ابقدأت القي الثانية المدني العصيان حركه تعليق على غاندي أقدم 1933 عام مايو أيار/ ااي
االسعي القضحيات من الكثير "بعد باوله: ذلك على نهرا ،اعلق الحزب اي رااقه ،اتقاء تاريخه من تنة
اي االعاطفي الديني نهجه اي غاندي(، )من منه بالغضب شعرت تااه، شيء إلى حركقنا تحولت الشجاع
Subhas Chandra بوز شاندرا علق كما معه"، اعلققه ا إلى المقكررة اإشاراته تياتية، قضية
للعدا اجأة يسقسلم الذي الجيش حالة تشبه حالقنا "اليوم قائلا: الكونجرس عضو )1945-1897( Bose
الكن الاقال، اي القهاان اليس بذلك، طالبت افمة لأن ليس التقسلم اكان اشاقة، مطولة حملة اتط

غامضا�ا الحام كان غشااة، عليه عاله أن أا المقكرر الصيام عن الناتج العام الاائد إرهاق بسبب إما
العال")4(. ذلك خارج شخص يفهمه أن المستحيل من شخصية، فتباب

تشارك أل المؤتمر لحزب القنفيذية اللجنة على غاندي اققرح الثانية العالمية الحرب أعقاب اعلى
الحرب، تلك غمار بخوضها مرهوناا اتقاللها كان إذا حقى الأمر، كلف مهما الوشياة الحرب اي الهند
بريطانيا أعلنت احين بشأنها، قرارات اتخاذ دان المسائل بمناقشة اكقفى لذلك قسمين، إلى الحزب رأي ااناسم
ااجقمعت حذاها، تحذا أن الكومنولث دال من طلبت 1939 تبقمبر أيلول/ 3 اي ألمانيا على الحرب
على الحرب بمفرده الملك نائب أعلن ااد الهند اي اأما الحرب، اأعلنت للكومنولث الخاضعة البرلمانات

(1) Ibid.

218 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )2(

،ص117 سابق ،مرجع نًغلر مًيكل )3(

(4) David Whitehouse, op. cit, p.10
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لكل معارضقه اي غاندي ااتقمر المركزية، السلطة اتقشارة عناء حقى نفسه يالف أن دان ألمانيا
تخدم الماقرحات تلك كانت إذا حقى الحرب اي الهند مشاركة إلى تؤدي أن شأنها من القي الماقرحات

الهند)1(. مصلحة

للضغط لحت قد ارصقهم أن الهنود الاوميون رأى افارابية الاارة لجقياح يقأهب هقلر كان اعندما
للقصدي إماانياتها كامل توظف بريطانيا كانت ابينما التقالل، أجل من البريطانية المبراطورية على
السفقه اي اضعفاا عالنية عدم بذلك م�عظهراا الكقراث بعدم الخطر لذاك غاندي نظر النازي للخطر
أععد ل "انا قائلا: غاندي علق ارنسا لجقياح ااتقعدت االنرايج بولندا النازية الاوات احقلت ابينما افخلقية،
عالص تفك بدان انقصاراته يحرز أنه ايظهر مدهشة، قدرة ي�عظهر اهو تصويره، تم كما شريرا�ا هقلر
ظلا هناك أن غاندي رأى كبيراا شراا باصفه النازي العدا دقيق بشال بريطانيا حددت ابينما للدماء"،
هقلر، الزعيم أي للاوهرر، الرحيم القعاطف فثاره بأاعال القيام خلل من عاسه يمان للحل طفيفا�ا
السلمية تكقيااته تطبيق إلى افارابية االشعوب الأمم غاندي دعا ااد السلح باوة هقلر مااامة من ابدل�ا
خلل من إياااها يمان كان بأارابا حلت القي الوحشية افعمال أن بحماس ااعقاد الجبرات، ذاك ليااف
حداد على افراضي تكقسح اليابان كانت ،ابينما نفسها)2( بالطرياة هقلر بمواجهة اليهود انصح الساتياغراها،

عدااا باصفه بل لنا كعداص ل تيدخلها اإنه الهند الياباني الجيش دخل "إذا غاندي: صرح الشرقية الهند
البريطانيون)3(. غادرها إذا الهند يهاجموا لن اليابانيين أن يعقاد كان للبريطانيين"،

مأاون ترهات توى السلمية غاندي دعوة اي تشرشل، زعيمهم طليعقهم ااي البريطانيان، يرق لم
الحرب)4(. إزاء اللعنف بالقزام المؤتمر قادة من أصدقائه إقناع عن عجز غاندي أن بل عليه، الحجر يقحقم

غاندي موقف تغير الهند حداد على اأصبحت بورما اليابانية الجيوش اكقسحت الذي الوقت ااي
اإذا الهند، مغادرة إلى البريطانيين فيه يدعو بطلب المؤتمر يقادم لكي افاان ان قد أنه على ر اأصل كلياا،
ذلك اسياون تادموا اإذا أكثر، يقادموا ل بأن اليابانيين نطالب أن اققها بإمااننا اإنه البريطانيون اااق

83 ،55 ،ص سابق ،مرجع آزاد الكلم أبو مولنً )1(

(2) Ryan Brown, op. cit, p. 80

110 ،ص سابق ،مرجع آزاد الكلم أبو مولنً )3(

261 ،ص سابق ،مرجع مصلح أديب )4(
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أاتينا ما بال لليابانيين نقصدى أن علينا افمر هذا مثل حدث اإذا البريطانيين، على ل الهند على هجوما�ا
قوة)1(. من

امع اليابانية، الجيوش لكقساح الهند يعرض أن شأنه من الوقت ذلك اي البريطاني النسحاب كان
اتحت ااضحة، عمل خطة أي لديه يان لم الهند من البريطاني النسحاب اكرة غاندي طرح احين ذلك،
لن الشعب أن ذكره الذي الوحيد الشيء اكرة، أي لديه يان لم لذلك أعده الذي البرنامج عن للحديث الضغط
يرضخ ال بالعقاال يرضى أل له بد ال الساباة المرات بخلف المرة هذه الرادي السجن اراء يسعى
شغل الذي )1958 – 1888( ازاد الكلم أبو مولنا اعلق ذلك، اعل على جسديا�ا أعرغم إذا إل للحاومة
الحرب دامت ما أنه يعقاد كان غاندي أن لي "بدا ذلك: حول الوقت ذلك اي المؤتمر حزب رئيس منصب
افقل على أا القحرك، يبدأ أن ما المؤتمر مع القسوية إلى البريطانيون اسيسارع الهندية الحداد على تجري
تياون للبريطانيين بالنسبة افمر أن الكلم أبو تكهن حين اي رادياالية،" خطوات اتخاذ على القدام عدم

المؤتمر)2(. زعماء ااعقاال العنف على يادمون اتوف موت أا حياة مسألة

أن احواه قراراا المؤتمر لحزب القنفيذية اللجنة أصدرت 1942 يوليو تموز/ 14 اي حال، أي اعلى
"غادراا قرار على المصادقة تم اب/أغسطس 8 ااي ، عمليا�ا انقهت قد البريطانيين مع المفااضات إماانية
عنف أعقبه الذي افمر السجون اي بهم ازعج المؤتمر قيادات جميع اعقاال تم لذلك القالي اليوم ااي الهند"،
المقحدة اافقاليم ابيهار البنغال اكانت اللعنف، بتياتة الجماهير تلقزم الم الهند، أرجاء معظم عمل
له مثيل�ا الهند تر�ق لم شامل عنفص إلى السلمي اللتعاان تحول الخبر شاع ،اعندما المادمة)3( اي ابمباي
لمدة الاارة شبه على تيطرته )1952-1887( Lord Linlithgow لينلثغو اللورد اااد ،1857 ثوره منذ
أداء عن اتخلت الجنود من صغيرة احدات اانشات االفوضى، القدمير ايها عمّ��ق مقواصلة أتابيع تتة
بجميع التقعانة اتم المواصلت، حركة اتعرقلت البلد، عبر مقعاقب بشال التصالت اتعطلت مهماتها،
احرق حاومي مبنى�ا 1,318 اتدمير 3000 - 2000 بين ما ققل تم حيث القمرد قمع اي الدالة قوى
ااتعة القحقية البنى من 274 اتدمير الحديدية الساك خطوط من 332 اتدمير الشرطة مراكز من 208

110 ،ص سابق ،مرجع آزاد الكلم أبو مولنً )1(

112 - 111 ،ص نفسه المرجع )2(

132 ،126 ،122 ،114 ،ص نفسه المرجع )3(
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لمنع الحزب قادة اعقاال اتم الحرب من تباى لما النعااد من المؤتمر نع م�ع الثورة على السيطرة ابعد القأثير،
الأاضاع)1(. تفاقم

اهذا محقمل، داخلي هندي تمرد أي لامع جاهزة كانت البريطانية التقعمارية السلطات أن ايبدا
الصحااة، على الرقابة اارضت المؤتمر، حزب أعضاء من االمئات غاندي اعقاال على عملت إذ حدث، ما
اتم الشرطة، قوات بدعم ياوماا لكي القدريب مخيمات من االهندية البريطانية الاوات من لواء 55 تحويل اتم
الشغب مثيري باصف تاوم بأن للطائرات السماح اتم المدن، شهدتها القي المظاهرات على النار إطلق
اعلى أتابيع، تتة غضون اي النظام اتقعادة اقم الحديدية، الساك خطوط بقحطيم ياومون كانوا الذين
غطاء تكون قد الضطرابات أعمال أن من التقعمارية البريطانية السلطات لدى مخااف اجود من الرغم
اليابان)2(. مع المؤتمر لحزب تواطؤ اجود على دليل أي هناك يان لم فإنه لليابانيين خامس طابور فعمال

تخلى أنه غير غليان حالة إلى تقاود أنها بد ل الهند اتركوا حركة أن جيد بشال مدركاا غاندي كان
لقحمل اتقعداد على اكان العنف، لمنع جهد أي يبذل الم التقالل أجل من العامة السلمة اعقبارات عن
غاندي اتقخدم الراج، من بدلا الفراغ تتمل القي الفوضى داامة ذلك اي بما التقالل أجل من شيء أي
الحاومة إتااط الأعلى طموحه اكان كاملة، البلد مسقوى على تياتية ماامرة من كجزءص الجماهير
أحلك اي الراج لإتااط الضطرابات قوى يحشد اكان مبادئ، ذات الهند اتركاا حركة تكن الم الاائمة،
بعدم غاندي قطعه الذي العهد من الرغم اعلى البريطانية، المبراطورية بها تمر العشرين الارن من تاعة
الحرب، من الأالى المراحل اي الهند اي المدني العصيان على شجع أنه إل الحربي المجهود اي القدخل
Sedition Winston البريطاني الوزراء برئيس داعت لدرجة التقالل أجل من للمساامة الموقف ااتقغل

الحرب)3(. بعد اتقاللها تنال لن الهند بأن يصرح فنن )1965 – 1874( Churchill

يقماثل بدأ أن اما الصحي، اضعه تدهور بسبب غاندي عن الاراج تم 1944 عام منقصف اي
العالمية الحرب اكانت الساباة، تصريحاته ابعاس الحاومة، مع للمفااضات قناة اقح اي شرع حقى للشفاء
إلى طوعا�ا تقصطف اإنها الهند حرية إعلن تم إذا أنه فيه جاء بيانا�ا أصدر النقهاء، اشك على الثانية
غاندي كان الثانية العالمية الحرب بداية ،افي الحرب جهود اي كاملة مساندة اتساندهم البريطانيين جانب
اقال أهمية، منه أكثر اللعنف نهج انقهاج لكن ذلك، اي شك ال مهم السياتي الهند اتقالل أن يرى

(1) Ryan Brown, op. cit, p. 82

،ص117 سابق ،مرجع م2 جيمس، لورانس )2(

(3) Ryan Brown, op. cit, p. 80, 82
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الهند اتقالل تحايق من تمكننا القي الوحيدة الطرياة كانت إذا حقى أنه المناتبات من العديد اي جازما�ا
مع يقحالف أن يجب المؤتمر إن ياول الان هو اها الخيار، هذا يقبنى لم اإنه العنف إلى اللجوء هي
أما الهنود، على الأمر القبس بحيث موقفه اي كليا�ا انالباا هذا ،اكان الهند حرية إعلن تم إذا البريطانيين
غير الحرب نقيجة كانت حين البريطانيين مساعدة راض كان غاندي أن منهم الكثير اعقاد ااد الإنجليز
أصبح اقد الان البريطانيين، تعاطف لكسب منه محاالة للمساندة الحاضر عرضه ااعقبراا مضمونة،
اي البريطانيون يعد لم ذلك إلى ابالضااة اهقمام، أي عرضه يعيراا لم لذلك انقيجة مؤكداا، الحلفاء انقصار

الحرب)1(. من افالى الأيام اي كاناا مثلما الهند مساندة إلى ماسة حاجة

نهاية افي لخر، حين من البلد تعم عنف حملت هناك كان اللعنفية غاندي حملت ابموازاة
التقعمار تلطات أن غير RIN،الهندية الملكية البحرية جنود بين تمرد حصل 1946 ابراير شباط/
بحيث دلهي اي االحاومة المؤتمر لدى صدمة د الّ��ق القمرد ذاك فإن ذلك، امع عليه، السيطرة اتقطاعت
المخابرات مضاجع ياض ما كان أخرى جهة امن الضياع، حااة على تكون قد كليهما تلطة أن أظهر
القمرد ذلك تلا اقد للهند، الشيوعية انفوذ الراس العملء قبل من السفن أحواض اخقراق إماانية اي القفكير
القمردات تلك تكن ،لم للهند)2( الجيش الء مسقابل حول قلااا أثار الذي افمر الجيش داخل أخرى تمردات
الجيش داخل من القمرد اكان الهند، تحرير اي حاتمة اتيلة اكانت غاندي، لحركة تخضع العنف اذاك
اقت ااي النظام، على للحفاظ الجيش هذا على العقماد على قادرين يعوداا لم البريطانيين أن إلى إشارة
المحامة رئيس منصب شغل الذي P. V. Chakrabortyتشاكرابورتي ادعى 1976 عام ابالقحديد لحق
منصب شغل الذي )1967-1883( Clement Attlee أتلي كلمنت بأن التقعمار أيام كالكاتا اي العليا
الوطني الجيش انشاط الملكية البحرية تمرد أن تشاكرابوتي ادعى الهند، اتقالل عشية بريطانيا ازراء رئيس
اصف اأن محداداا كان غاندي حركات تأثير اأن الهند مغادرة بريطانيا قرار اي كبيراا دارا�ا لعب الهندي

دقيق)3(. غير أمر يعّد ، تاريخيا�ا باللعنف، الهندية الثورة

منطقة اي الفلحين ثورة بأن )-1949( Gyanendra Pandeyباندي الهندي المؤرخ اجادل
ببنية ااعين الفلحان هؤلء اكان اللتعاان، حركه عن امسقالة الزمن اي تبات قد كانت Awadhعودة
المسلحة الاوة كانت الواقع ااي الكونغرس، قادة اعي تجااز بشال الكولونية مع اتحالفها المحلية السلطة

137 - 135 ،ص سابق ،مرجع آزاد الكلم أبو مولنً )1(

،ص299-298 سابق ،مرجع م2 جيمس، لورانس )2(

(3) Tanya Dushatska, op. cit,
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هننغهام تقيفن افتقرالي االدبلوماتي افكاديمي اأكد الكونجرس، قوة تزداد حينما مسقواها ينخفض للفلحين
انقفاضة الهند": "اتركوا حركة أثناء مقوازيقين حركقين اجود على )- 1950( Stephen Henningham
االمااطعات بيهار الية منطاة اي الفايرة الطباة قادتها Subaltern Rebellionثانوية اانقفاضة النخبة

الشرقية)1(.

اليساريين قدبل من اخاصة النقاادات من للعديد تعرض غاندي تلكه الذي االنهج الفلسفة أن االواقع
معظم الرأي اي ايشاركهم االسياتي، الجقماعي للقغيير أتاتي عنصر العنف أن الماركسيون يعقاد إذ
أن غير اكرياا، معهم المقااطعون افنيركيون ذلك اي بما الفكرية منطلااتهم عن النظر بصرف المحللين
غاندي فاكار امعارضقهم براغماتية، كونها من أكثر عاائدية أتباب من معارضقهم اي ينطلاون الماركسيين
إلى النهاية اي يؤدي الكمي القراكم اإن لقصورهم اواااا العنيفة، الثورية افيديولوجية أيديولوجيا، من تنبع
الماء اإن الغليان درجة إلى الوصول اعند كمياا حرارتها من تزيد الماء تحت االحرارة محالة، ل نوعي تغيير
الظراف مع جدلياا المقضاارة الجقماعية الظراف اي افمر اكذلك نوعي، تغيير أي بخار، إلى يقحول
العنيفة الثورة النفجار، أا الغليان مرحلة إلى يصل أن بد ل الطباي الصراع اإن االققصادية، السياتية
معظم كانت ذلك، بسبب اربما جذرياا، اخقلااا اللعنف السفة مع يخقلفون بذلك اهم لقصورهم، ااااا الحقمية

. الماركسيين طرف من جاءت شخصي، بشال الغاندي اللعنف، لفلسفة اجهت القي النقاادات

اتقالل حول شيوعاا الأتاطير أكثر أن الشقراكي القوجه ذا افمرياي الكاتب اايقهااس ديفيد يرى
بهذه ،اانخدع النسحاب على البريطانية المبراطورية أجبرت القي هي اللعنفية المااامة بأن العقااد الهند
الفكرة اهذه ،)1968-1929( Martin Luther King Jr. كينج لوثر مارتن ايهم بمن الكثيران الفكرة
البريطاني الحام ضد الهندية الثورة أن االواقع اللعنف، حول غاندي لسياتة العالم حول مصداقية أعطت
إما انقهت ما غالبا�ا غاندي برعاية كانت القي االحركات عنيفة؛ غير تكون أن إل شيء أي تكون أن يمان

نصرا�ا يعد أن يمان ل الهند من البريطاني االنسحاب بدنية، مواجهة إلى تصاعدت أا مبار بانسحاب
الهامش)2(. إلى اللعنفية االسفقه بغاندي داعت حركات نقيجة كان بل غاندي لنهج

أمرياي أنيركي ناشط اهو )-1982( Peter Gelderloos جيلديرلوس بيقر يرى أخرى ناحية من
لم الهند اي اللعنف أن إذ ماقملة اغير انقاائية صورة هو الهند اي التقالل لحركة السلمي القاريخ أن
الكثير أيده الذي العنف ذلك اي بما أخرى أشاال جانب إلى المااامة أشاال أحد كان بل الوحيد النمط يان

(1) S.B. Upadhyay, op. cit, p.51

(2) David Whitehouse, op. cit, p. 1
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بعد الحركة اقف دعوته أثر على الشعب من الدعم من الكثير غاندي ااد المثال، تبيل اعلى الهنود، من
من موجة تحدث لم البريطانية السلطات قبل من اعقااله أن لدرجة 1922 عام حدثت القي الشغب أحداث
الجقماعي الصوت يمثل كان فنه ليس الخرين من أكثر غاندي القاريخ يقذكر ذلك امع الحقجاجات،
اي النخراط من تلااها القي اافهمية البريطانية الصحااة أالقه الذي الهقمام بسبب الكن للهند،
رااات ااد ااشلة، تياسة هي اللعنف تياتة أن جيلديرلوس ايزعم التقعمارية، الحاومة مع المفااضات
البريطانيون ااد للنسحاب، بريطانيا اي الارار صانع على ضغطت عنف عمليات اللعنفية غاندي تياتية
حربين خلل االموارد الاوات من المليين خسراا أن بعد التقعمارية الاوة على الحفاظ على قدرتهم
أثال 1948 - 1945 الفقرة اي السطين اي المسلح النضال أن كما عاود، ثلثة غضون اي عالميقين
المدني العصيان عن يقخلون قد الهنود اأن للكفاح، ااضحا�ا نموذجا�ا اقدم التقعمارية المبريالية كاهل

أطول)1(. زمنية لفقرة تجاهلهم تم إذا جماعي بشال السلح لحمل ايلجؤان

من احلفائها التقعمارية المبريالية بيد أداة بوصفه غاندي إلى الماركسية القحليلت بعض نظرت
الاائمة اأاعاله تصريحاته خلل من الهند اي الشعبي الغضب امقصاص على عمل الهندية البرجوازية الطباة
الهند، ااتقالل الفايرة الطباات نحو ترنو المعلنة تياتقه كانت الذي الوقت اي اذلك اللعنف تياتة على
نضال على للسيطرة اتيلة اللعنف اتقخدم غاندي بأن أكد Ravi Mistryمسقري رااي الماركسي االمفكر
اتقغل حيث شورا، شااري- مدينة اي الشغب أعمال مع جلياا الأمر هذا ظهر اقد االفلحين، العاملة الطباة
على قادراا كان اقت اي اذلك صاحبها الذي الزخم كل ااتقنزاف الحركة للغاء كذريعة الحدث هذا غاندي
الفلحين من المقزايدة الرادياالية للطباة المدني العصيان تياسة تمحت حيث جماهيرية مقابعة تحايق
الهند اي تعسمى القي البسيطة غاندي ملبس أن كما اتقيائهم، عن القعبير من الصغيرة البرجوازية االطباات
اشجعهم بالمليين اتصال على اأنه الشعب رجل أنه أقنعقهم بيضاء، قماش قطعة من تقكون االقي بالخادي
مواردها الهند اتقنزات الأالى العالمية الحرب ظراف ااي محددة، اأعمال قوانين ضد المزيف النضال على
لغاندي السماح اقم الشعبي الغضب تاف ارتفاع إلى أدى الذي افمر للمعارضة الحاومي الامع مسقوى ازاد

السواراج)2(. بطلب الغضب هذا عن االقعبير بالنهوض

توجسه أن غير الهندية البرجوازية إلى السلطة نال تأمين نحو يرنو كان غاندي اإن لمسقري اااااا
لعاود، التقالل جهود اعرقلة التقعمارية الحاومة جانب إلى للنحياز قاده االفلحين العاملة الطبقة من

(1) Peter Gelderloos, op. cit, p.8-9

(2) Ravi Mistry, op. cit
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الاضية أجل من االفلحين العمال تعبئة مع المحلية للبرجوازية الخاصة الملكية حماية اي القناقض اهذا
1879( Leon Trotsky تراتساي اعلق غاندي قيادة تحت الهندية الاومية الحركة طبيعة حددت الاومية
النضال قيادة على قادرة غير الهندية البرجوازية "إن باوله: البلشفية، الثورة قادة أحد اهو ،)1940 –
ممقلكاتهم أجل من يرتجفون عليها، ايعقمدان البريطانية بالرأتمالية اثيق بشال مرتبطون إنهم الثوري،
النظر بصرف البريطانية المبريالية مع تسويات عن يبحثون إنهم الجماهير، أمام مذعورين ايافون الخاصة
البرجوازية هذه انبيع زعيم�ع افعلى، من الإصلح أمل على الهندية الجماهير تهدئة أهمية اتأتي الثمن، عن

كاذب")1(. انبي مزيفر زعيم�ر غاندي، هو

بريطانيا في الداالية العوامل

المبراطورية تفكك حول االمفكرين الساتة بين هواجس هناك كان العشرين الارن بداية منذ
انقشر أخلقي" "ايراس بسبب الداخل من تتدمر توف راما مثل بريطانيا أن البعض اقخيل البريطانية،
المقحدة االوليات ألمانيا صعود اي تمثل الذي الخارجي الخطر هناك كان ذلك، عن عدا الشباب، بين
أن غير المبراطورية، لمنزلة عظيم كمثال العشرين الارن الراج دخل ذلك، ،امع عظمى)2( كاوى اراتيا
الاومية الحركات بدأت الأالى العالمية الحرب فبعد الهيمنة، هذه تآكل على عملت الاومية الحركات تنامي
حاالت كامل، بشال المبراطورية نسيج تغيير اي ابدأت بالنضوج عشر القاتع الارن أااخر اي الدت القي
،القي الراج)3( على خطيرة تداعيات لها كان القي أمريقسقار مذبحة اكانت بالاوة تيطرتها ارض المبراطورية

البريطانية. المبراطورية مع االعلقة التقالل حول الهندي القفكير اي صدمة عملت ربما

راع على االوتطى العليا الطباات امولقها أتسقها القي القطوعية المنظمات من مجموعة عملت
الأحزاب جميع من التقعماريين المشاركين قوائم اكانت البريطانية، افراضي داخل المبريالي" "الوعي
ما عديدة لسنوات يعمل ظل قوي دعاية جهاز اي اتاهموا شاركاا حيث الضباط، اكبار الساباين االاناصل
بالدعاية يزادان الفقرة تلك اي العامة المدارس طلب ااتقمر الأالى، العالمية االحرب البوير حرب بين
الاوة ااخقلطت افنغلياانيين، الدين رجال من كانوا الذين المدارس مديرا مقصل بشال قدمها القي المبريالية

(1) Ibid.

،ص492 سابق ،مرجع م1 جيمس، لورانس )2(

(3) Ryan Brown, op. cit, p. 85
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المبريالية الراح ،اكانت شعبية)1( صارت القي المدرتية افغاني إثارة اي المحاربة الوطنية مع الرياضية
نخبة ترك إلى النجليزي الشعب أبناء من بالكثير داعت حضارية"، "رتالة بـ مقعلاة النكليز لدى السائدة
اي ذلك ،تاهم اتاار مهيمن إمبراطوري بباعث مداوعين المسقعمرات اي ،االعيش البريطانية الجامعات
اتحت الدااع، ذلك أن ،غير )2(

تاريبا�ا العالم مساحة ربع على مجدها ذراة اي البريطانية المبراطورية تيطرة
اي البريطانيين الجنود من الكثير اإن 1945 عام امنذ الوقت، بمرار تغير الثانية، العالمية الحرب اطأة
ااحد عام خلل اااط الوطن، إلى العودة اي ايرغبون الراج عن للدااع مقحمسين غير أصبحوا الهند
تم ،ابينما الزدياد)3( اي البطيء النال حول الشاوى ابدأت الهند اي بالجنود الخاصة المعنويات انخفضت
اي النصر الحلفاء حاق 1945 عام فاي تأخر؛ قد الوقت اإن غاندي مارتها القي القكقياات على السيطرة
اتاعدت للمبراطورية القغيرات من بالعديد جاءت الحرب الكن المحور دال على الثانية العالمية الحرب
اكقراث اعدم اتقياءا المحااظين ارجاله تشرتشل ااجه ااد المبراطورية، عن بعيدا�ا السياتي القحول على
الحرب بعد الاقال بمواصلة مهقمين البريطانيون يعد الم الدالي، الضغط عن عدا للمبراطورية محلي

المبراطورية)4(. مسؤاليات تئموا لاد المهلكة،

ااجه الذي البريطاني الققصاد امنها افصعدة جميع على مذهلة نقائج الثانية العالمية للحرب كان
للنعاش الهقمام ظل ااي دالر، مليار 40 إلى اصلت بمديونية الحربي المجهود بفعل صعبة حاله
لنعاش محاالة اي ضخمة مبالغ اصرف للتقثمار مقحمساا يعد لم البريطاني الشعب فإن المحلي
أا المبراطورية أجل من مسقمرة معركة تحويل خيارين: بين المواجهة اأمام للساوط المقداعية المبراطورية
تشرشل عن تحولوا النصر إحراز من أشهر غضون ااي الثاني، للخيار البريطاني الشعب ذهب الرااه دالة
مفضلين )1967-1883( Clement Richard Attleeأتلي كلمينت بقيادة العمل لحزب الولية اأعطوا
المعقالين تبيل إخلء تم الوزراء لرئاتة منصبه تولى أن بعد ابالفعل الخارجية، على الداخلية افجندات بذلك

الهند)5(. من النسحاب عمليه ابدأت الهندية السجون اي

507-503 ،ص سابق ،مرجع م1 جيمس، لورانس )1(

،300 ،120 ،116 ص ،)2012، العبيكًن مكتبة )الريًض: المًم معين ،ترجمة المريكية المبراطورية وسقوط صعود ،الصنم: فرجسون نيل )2(
310

)299 – 298 ،ص سابق ،مرجع م1 جيمس، لورانس )3(

(4) Ryan Brown, op. cit, p. 83

(5) Ibid. p. 83
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يقمنون كانوا الهنود من العظمى الغالبية أن حيث بالاوة الراج على للحفاظ إماانية هناك تكن لم
حساب على عمره إطالة اي راغبة تكون توف بريطانيا بأن للعقااد تبب أي هناك يان الم زااله،
البريطانية اللقزامات على الدمار يجلب أن يمان ذلك اي القفكير كان لها، نهاية ل قمعية حرب اي الدخول
اي البعض هناك انكسار، ناطة إلى تصل حقى الأحداث هذه إطالة الممان من كان ااد ماان، كل اي
الكن للمبراطورية، خاضع ماان كل ااي الهند اي الفشل بسبب قلاة أعصابهم كانت الأيمن الجانب

المسقعمرات)1(. على ال الراج على ل تحااظ لن العضلت بدان الأعصاب

على القركيز بدأاا قد كانوا البريطانيين التقراتيجيين المخططين اإن 1946 عام منقصف امنذ
المدى طويلة الااذاات اهي الباردة الحرب بمقطلبات ارتباطا�ا أكثر كانت القي للاوة الرخيصة المصادر
الحقياجات مع مقوااق غير أصبح قد الهندي الجيش فإن االماانة، للاوة مصدراا اباعقباره النواية، االانابل

القاليين)2(. العادين اي االحراب المعارك من العديد اي اتقعملت القي العصابات حرب باتقثناء العصرية

للنسحاب تعت ،ااد الهند ضمنها امن إمبراطورتيها، تصفية بريطانيا على حقم الذي الوقت ااي
اي المفااضات فيه تدار كانت الذي الوقت ااي اوضى، أا تياتيا�ا اراغاا خلفها تقرك ل بحيث المنظم
ذلك غضون ااي أنفسهم، الهنود بين االاقل بالعنف تضج الهندية االأرياف المدن كانت المغلاة الااعات
بريطانيا ماانة إلى يضيفان توف الهند اتقارار على االحفاظ للسلطة السلمي القبادل أن يعقاد أتيلي كان
الكومنولث اي عضواا الهند تظل أن معه االعاملون اأراد اتيا، اي الشيوعية ضد كحصن تعمل اجعلها
بوضع البريطانيون قام مغادرتهم ،اقبل البريطانية)3( الاواعد فيه تسقمر حليفاا الهند تصبح أن الإماان ابادر
الهند تناسم حقى االعرقية الدينية النفصالية النيران أشعلوا المقحاربين، للخلفاء السلطة اتلموا الجديد الدتقور
الدعم من اغيرها العسارية المساعدة على اتعقمد االزدهار السلم على الحصول من اتمنعها نفسها ضد
الكولونية من الهند اي الوضع انقال ااد اشلت، الهند تحرير حركة فإن الحقياة ااي الغربية، الدال من
بل المعقدلة الأحزاب امااائة بقشجيع البريطانيون المساالون ياقفد الم مباشرة)4( غير كولونية إلى المباشرة

التقالل)5(. بعد السلطة تولت القي االدارة الجديد الطابع أيضاا حدداا

307 ،ص سابق ،مرجع 2 م جيمس، لورانس )1(

117 ،ص نفسه المرجع )2(

299 ،288 ،ص نفسه المرجع )3(

(4) Peter Gelderloos, op. cit, p.9

(5) Kirsten Leigh Larmon, op. cit, p.5
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الدولية العوامل

على رأتاا اتيا شرق اي الغربي التقعماري النظام قلب على اتيا اي اليابانية النقصارات عملت
اي الغربي الحام عليها ارتكز الذي افبيض الجنس تفوق خرااة احطمت مؤقت، بشال كان اإن عاب،
اي البريطانية المبراطورية "اعقمدت باوله: الوقت ذلك اي افتقراليين الدبلوماتيين أحد اعلق افتاس،
طوكيو تبنقه الذي للتيويين" "اتيا شعار اتحت تماماا" الهيبة هذه اتحطمت الهيبة على افقصى الشرق
بنمو اافمرياية االهولندية االفرنسية البريطانية للمسقعمرات الياباني الحقلل عجلل ااد بالطبع لمصالحها

الحرب)1(. نهاية رااات القي الاومية للثورات الساحة اهيأ التيوية للشعوب الاومي الوعي

بفعل البريطانية المبراطورية انهيار بصمت يأملون الهندية الاارة شبه داخل الكثير هناك كان
المسقعمرات اي تقادم اليابانية الاوات كانت الذي الوقت ااي اتقاللهم، ضمان ابالقالي النازي الهجوم
نقيجة كان الياباني الهجوم أن ااعقبر الجيوش، لقلك الهنود تصدي عدم إلى غاندي دعا اتيا اي البريطانية
هزيمة يمانهم الهنود أن ااعقاد بل البريطاني، الراج اخقفاء بمجرد تيقوقف الهجوم هذا اأن البريطاني للوجود
رازالت الأمرياي الرئيس ضغط الخطر احقدام امع السلمية، االمااامة الراح قوة خلل من اليابانيين
لقعزيز كمحاالة للهند ضمانات عن للقنازل تشرتشل على )1945 – 1882( Franklin D. Roosevelt
أدرك الهندية للسواحل الياباني القهديد امع الراج، من تباى ما على الهشة البريطانية الحاومة قبضة
"عرض باتم يعرف أصبح ما الحاومة اضعت ذلك أجل امن القنازلت، لقلك الحاجة مضض على تشرتشل
القام التقالل الهنود بمنح بريطانيا تقعهد المحور لعداان المسلحة المااامة ماابل Cripps Offer كريبس"
اكانت بذلك، رغبوا إذا الهندية الفدرالية من بالنسحاب الدال بحق االعقراف حاومقهم بقشايل لهم االسماح
بشال اراضوا منظمة، بطرياة ذلك يقم أن شريطة الكامل بالنسحاب نفسها للزام اتقعداد على بريطانيا
تلك غاندي ااخقار اأمنياا، تياتيا�ا اراغاا يشال قد الذي الأمر المفاجئ للرحيل الهندية المطالب مطلق
كما الهند"، اتركاا "حركة عليها أطلق القي القعاان عدم على تحض القي حملته أكبر أطلق بأن اللحظة
حقى الراج يادمها القي الخدمات جميع اراضت العمل عن بالقوقف الحملة قامت حيث أعله أشرنا
الحركة، عن مشلول�ا الراج فيه كان اقت اي بالندااع اليابان أغرى قد غاندي تلوك اكان القام، النسحاب

مجقمعة)2(. الأخرى اللعنف حملت من أكثر العنف إثارة إلى أدت قد الحملة تلك اكانت

،)2014 والثقًفة، للتعليم هنداوي مؤسسه )القًهرة: اضر فتحي محمد ترجمة ، جدا�ا قصيرة مقدمة ،سلسلة الباردة ،الحرب مًكمًن جيه روبرت )1(

44 ص

(2) Ryan Brown, op. cit, p. 81
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موالية حاومة إلى الفلبين اي السلطة نال على المقحدة الوليات عملت الثانية العالمية الحرب بعد
االهولنديين االفرنسيين البريطانيين )1972 – 1884( Harry S. Truman ترامان إدارة اشجعت فمرياا
مع للغرب موالية محلية صفوة حاومة إلى المدنية للسلطة القدريجي النال خلل من حذاها يحذا أن
اتبنى الساباة، مسقعمراتها اي االقجاري اافمني السياتي النفوذ من بدرجة ذاته الوقت اي الحقفاظ
اتفااض نفسها الصيغة أتلي كليمنت ازرائها ارئيس القادمية العمال حزب حاومة قيادة تحت البريطانيون

االباكسقان)1(. الهند ضمنها امن التيوية البريطانية المسقعمرات أغلب اي للسلطة السلمي النقاال على

الخارجية ازير لمساعد اواااا الاديم، الدالي النظام تدمير على الثانية العالمية الحرب عملت
الارن من ارثناه الذي العالم ابنية "نظام اإن )1971-1893( Dean Achesonاتشيسون دين الأمرياي
على هيمن الذي أارابا حول المقمركز الدالي النظام اإن رجعة" غير إلى بالكامل رحل قد عشر القاتع
مرحلقها الحرب دخلت ابينما اضحاها، عشية بين تماماا اخقفى الماضية عام الخمسمائة مدار على العالم
العسارية افاراق أغلب يملكان السوفياتي االتحاد افمرياية المقحدة الوليات أن ااضحا�ا أضحى افخيرة
1956 عام مصر على الثلثي العداان بعد قاطع بشال تكرس الذي افمر االدبلوماتية)2( االققصادية

االفرنسية. البريطانية المبراطوريقين ازاال

1991-1948 البارتايد: نظام ضد أفريقيا جنوب في المقاومة حركة

تاريخي مدال

الخاصة، اثاااقها لغقها لها منها كل مخقلفة عرقية مجموعات من أاريقيا جنوب شعب يقكون
تلك ظهور إلى االجغرافية القاريخية الظراف أدت اقد االهندية، اافارابية افاريقية إلى أصولهم اتنحدر
ذلك اصلت القي افارابية الشعوب أال الهولنديون اكان السمراء، الاارة جنوب أقصى اي المجموعات
ااي الهولندية، الشرقية الهند لشركة القابعة السفن لقزايد تجارية محطة إنشاء بهدف 1652 عام الماان

53 ،ص سابق ،مرجع مًكمًن جيه روبرت )1(

14 ،ص نفسه المرجع )2(
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أعداد جانب إلى البريطانيين للمهاجرين ارصة اار الذي الكاب لمنطقة البريطاني الحقلل كان 1806 عام
البوير أن إل ،1885 عام إلى مقصلة افارابية الهجرة اظلت االفرنسيين، االهولنديين افلمان من أخرى

.)1( أاريقيا جنوب اي االسلطة افرض حول الصراع شال تحديد اي افهم العامل كانوا

تيادة حقياة على المجقمع أعتس 1685 عام امنذ مبار، اقت منذ الأبارتايد تياسة ظهرت
المسقوطنين لدى خاصة الأبيض التقعلء ظاهرة ،انمت لهم عبيد اغيرهم اافاارقة الملونين اأن البيض
بحاوق ااعقراوا القعامل اي إنسانية أكثر أتلوباا يقخذاا أن حاالوا البريطانيون جاء اعندما البوير، الهولنديين
مسقعمراتهم ليؤتسوا الكاب منطقة من اهاجراا ذلك حيال مقشدداا موقفاا اقفوا البوير أن إل البيض غير
لون على العنصرية القفرقة تعقمد الم العنصرية، القفرقة حول امفاهيمهم عايدتهم ايها يطباون القي الخاصة
فإن الدينية عايدتهم ابموجب معقنايها، لدى مابول�ا تسويغاا لقجد دينيا�ا طابعا�ا اكقسبت بل احسب البشرة
بخراج 1836 عام اي الكاب من خراجهم شبهوا بل تماماا، إترائيل كبني ا أبناء أنفسهم اعقبراا البوير

كفرعون)2(. ابريطانيا مصر من موتى

العنصرية القفرقة أعتس حيال البريطانيين انظرة البوير نظرة بين جوهري ارق اجود من الرغم على

تم حيث افاريقية)3( افغلبية مواجهة اي ااحدة دالة اي اتحادهم دان يحلن لم ذلك أن إل أاريقيا جنوب اي

من أاريقيا جنوب قادة يد على اذلك 1910 عام البريطاني الكومنولث راية تحت أاريقيا جنوب اتحاد تأتيس

باللغة أارياي معنى من مشقاة االكلمة أاريقيا، جنوب اتقوطنوا مخقلطة أارابية شعوب اهم افارياانز)4(،

من اكثير بالنجليزية اتأثرت الهولندية اللغة من مشقاة لغة اهي افارياانية اللغة ايقحدثون الهولندية،

موحدة دااع قوة اإنشاء مركزية دالة إنجاز تم البيضاء، افقلية افارياانز، حام ظل ،ااي افخرى)5( اللغات

جًمعة دكتوراه، ،أطروحة 1994-1945 العنصرية التفرقة مناهضة في ودورها إفريقيا جنوب في الطلبية الحركة ،تاريخ ا دفع الوهًب عبد )1(

http://khartoumspace.uofk.edu/ :23 ،21 ص ،2005 العليً الدراسًت كليه الارطوم،

26 - 25 ،ص نفسه المرجع )2(

29 ،ص نفسه المرجع )3(

253 ،251 ص ،)2011 مدبولي مكتب، )القًهرة: الفريقية الدولية العلقات في دراسات الدين، نصر أحمد إبراهيم )4(

ويكيبيديا )5(

http://khartoumspace.uofk.edu/
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اعقنق 1910 عام أاريقيا جنوب اتحاد تأتيس ،امنذ حديثة)1( مركزية ابيراقراطية مركزية شرطة اقوة

كانت ،ابينما بالغرب)2( االسياتي الثاااي ارتباطهم على اأكداا غربي توجه ذات خارجية تياتة افارياانز

الذين السوداء البشرة ذاي الساان ضد قمعية دالة كانت أنها إل البيض الساان بين ديموقراطية الدالة

لعام افراضي قانون الاوانين هذه امن حاوقهم، تلبقهم القي الاوانين من العديد اأصدرت افغلبية، يشالون

لعام الحضرية المناطق اقانون ياطنونها، كانوا القي افراضي من %87 نحو افاارقة تلب الذي 1913

ظهور عن أتفر نحو على إقامقهم مناطق احدد بعينها مناطق اي الوجود افاارقة على حظر الذي 1923

معينة مهن اي العمل افاارقة على حظر الذي 1926 العرقية الحواجز اقانون بالسود، اماقظة اايرة أحياء

المجقمعات حرم االذي 1927 عام الصادر افصليين الساان شاان إدارة قانون ثم محددة، مهارات تعلم أا

افصليين الساان تمثيل اقانون البلد، اي البريطاني للحاكم خاضعة اجعلها زعاماتها اخقيار من الوطنية

.)3( 1936 لعام

تأتيس بعد مققالية لعاود المسلح الكفاح طريق يسلكوا لم السود أن إل حاوقهم هضم من الرغم اعلى

حالت كانت الواقع ااي السياتي، العنف مسقوى اي ملحوظ بانخفاض افمني الوضع اتسم حيث التحاد

عمال اثورة 1914 عام تمرد مثل البيضاء افقلية بل ق�د من تمت قد الدالة ضد العلنية العنيفة القمرد

الحرب خلل اليمينية Ossewabrandwag أاتيبراندااج احركة 1922 عام Rand راند اي المناجم

قوي تمرد اخر ،اكان بريطانيا)5( جانب إلى الحرب اي إاريقيا جنوب مشاركة عارضت القي الثانية)4( العالمية

المااامة اتسمت ذلك ابعد Bambatha Uprising،بامباثا ثورة 1906 عام افصلية المجقمعات قبل من

حزب اتلك المركزية، الدالة اي المقاحة الهياكل داخل ادتقوري تياتي نهج تبني نحو بنزعقها افاريقية

(1) André du Toit, Understanding South African Political Violence: A New Problematic? UNRISD Discussion Paper 43,
United Nations Research Institute for Social Development, p. 21, AT:
https://www.files.ethz.ch/isn/28972/dp43.pdf

،ص251 سابق مرجع الدين، نصر أحمد إبراهيم )2(

العرب، السيًسيين البًحثين ،ملتقى أفريقيا جنوب جمهورية في الديموقراطي التحول تجربة أفريقيا: في ،الديموقراطية مهدي عًشور محمد )3(

http://arabprf.com/?p=1713

(4) André du Toit, op. cit, p.21

ويكيبيديا )5(

https://www.files.ethz.ch/isn/28972/dp43.pdf
http://arabprf.com/?p=1713
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قد 1950-1910 الفقرة كانت اعموما�ا النهج، ذلك 1912 عام تأتيسه منذ الأارياي الوطني المؤتمر

احقواءه الدالة اتقطاعت شاذ عنف اأي العلني، السياتي العنف معدل بانخفاض ااضح بشال اتسمت

الأرض)1(. تحت عملت القي المااامة أا الريفية المناطق اي الأنظار عن ابعيداا اعال بشال

اافعراف بالعادات اجقماعياا امقأثرة مقعلمة نخبة يد على افارياي الوطني المؤتمر حزب تأتس

فكان السياتية)2( العملية من افاارقة اإقصاء أاريقيا جنوب اتحاد إنشاء على اعل كرد اذلك الغربية،

عاود أربعة المدة تأتيسه منذ اتقخدم البداية، منذ أاريقيا جنوب اي الكفاح لواء حمل الذي افتاتي القنظيم

مشراع أمر الكاملة بالمواطنة المطالبة بأن السود من المقعلمة النخبة رأت ،حيث الاانونية)3( الأتاليب

بالاومية اعي ربما أا شعب أا أمة تشايل اي المبادرة زمام النخبة هذه اأخذت بريطانيين، رعايا بصفقهم

الدالة نحو بالكامل موجهة اأهدااهم السياتية ثعلعهم م�ع اكانت الحديثة، الدالة مركزية مع يقوااق بحيث

اهذه الليبرالية، المعثعل إلى اتقناداا امقسااية كاملة بحاوق المطالبة على ايها مصممين كانوا القي الحديثة

تعارض المنظور اهذا العنيفة، غير الدتقورية بافتاليب إل عليها الحصول يمان ل لعقاادهم ااااا الحاوق

حزب فإن اهاذا االسياتية، افخلقية القزاماتهم مع مقناقضاا بدا الذي السياتي العنف خيار مع تماماا

السياتة دتقورية مأتسة لت مثّ��ق السوداء السياتية المنظمات من اغيره افارياي الوطني المؤتمر

على أكدت قد السياتة تلك كانت اإذا التحاد، نشوء بعد مققالية عاود لمدة السياتي العنف عن االبقعاد

توى الواقع أرض على عمليا�ا شيئاا تحاق لم أنها إل امقسااية كاملة حاوق اي المقمثل العام الهدف شرعية

اليسير)4(. النزر

قوانين مشاريع ،اشالت السود من النخبة لدى مقزايد اقلق إحباط إلى العنصري الفصل تزايد أدى

الدتقورية افتس انهيار إلى أدت اإيديولوجية تياتية صدمة 1936 عام The Hertzog Billsهيرتزاغ

(1) André du Toit, op. cit, p.21

(2) Chitja Twala, The African National Congress (ANC) and Its Ideological Shifts Over Time: Attempts to Define or Re-
Define Its Ideological Identity?Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 5
No 20, September 2014, p. 1989

(3) Stephen Zunes, “The Role of Non-Violent Action in the Downfall of Apartheid.” The Journal of Modern African
Studies, vol. 37, no. 1, 1999, pp. 137–169. JSTOR, Accessed 9 Feb. 2021. P. 139, www.jstor.org/stable/161471

(4) André du Toit, op. cit, p. 29

tel:2014
http://www.jstor.org/stable/161471
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)1982-1886( Selby Msimangمسيمانغ تيلبي اعبر الساد، لدى السياتي العمل عليها قام القي

تحطمت، قد للندماج الليبرالية المثالية "إن باوله: القحول ذلك عن افارياي الوطني المؤتمر حزب مؤتس

جنوب اي الأبيض االشعب البرلمان ذلك ضمائرنا، ااي علنا�ا الان، نعقرف دعونا الوطن، اأبناء أصدقائي

الجنوب الجالية من جزءاا نعد لم أننا أعلنوا بل كمقمردين، عاملونا لاد بواائنا، اتلعب منا تبرأ قد أاريقيا

تلجأ لم الأحوال جميع اي الكنها الدتقورية المعارضة نهج عن المعارضة ابقعدت الوقت ذلك امنذ أاريقية،"

المؤتمر حزب مع تشابه بذلك ،اهو المااطعة)1( ااتقراتيجية القعاان عدم مبدأ إلى اإنما السياتي للعنف

أتاليب تبني إلى الهندي المؤتمر انقال ابينما االدتقورية، الاانونية بافتاليب "المااامة" بدأ الذي الهندي

زعامة ظل اي االلعنف العنف طريق إلى انقال افارياي المؤتمر اإن غاندي، زعامة ظل اي اللعنف

تلك أقدام تحت من البساط تحب تم ااد البرجوازية النخبة تيطرة تحت الهندي المؤتمر باي اإذ مانديل،

أاريقيا. جنوب اي النخبة

النازية الفكرة اي اجداا أنهم ذلك المحور، دال جانب إلى الثانية العالمية الحرب اي افارياان اقف

إلى هدات جديدة عنصرية نظرية 1947 عام اي نشأت الأتاس هذا اعلى العنصرية، عايدتهم يشبه ما

ايها تنااس القي النقخابات اي ااز ااحد عام ،ابعد العرقية)2( جذارها ااي عنصرها اي تقميز أمة إيجاد

على )1959-1874( Daniël F. Malan مالن دانيال بزعامة NP الوطني الحزب 1948 عام البيض

إنشاء اي تمثل الذي العنصري الفصل نظام احزبه مالن تبنى الفوز ذلك أثر اعلى المقحد، الحزب نظيره

مرتبة اي عديدة لاران افارياي الإنسان اضعت القي االاوانين افنظمة جميع تانين على ياوم جائر نظام

الفصل لقعزيز امحاالة ااقعا�ا أمراا ظل ما على الشرعية لضفاء تياتة إنها الأبيض، الرجل مرتبة من أقل

السياتة تلك اتاوم ااحد، نظام اي ادمجه غالبه اي عشوائيا�ا قران ثلثة مدى على ظل الذي الأعراق بين

اي البيض تيادة ترتيخ الأال هداه اكان االهنود، االملونين الأاريايين على المطلاة البيض أاضلية على

افبد)3(. إلى أاريقيا جنوب

(1) Ibid. p. 24

،ص31 سابق مرجع ا، دفع الوهًب عبد )2(

،ص108 سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )3(
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الاوانين من تلسلة رتمي بشال المقحد الحزب تبناها القي العنصري الفصل تياتة عن نقج

أاريقيا جنوب لدالة الماونة الجماعات اخقلف مؤداها السفية أتس على قامت القي السياتة لقلك المرتخة

الذاتي القطور اي جماعة كل حق ابالقالي ااققصاديا�ا احضاريا�ا ثاافيا�ا ) السود – الهنود – البيض (

افجناس بين بالفواصل الحقفاظ خلل من اذلك جماعة كل تحرزه الذي القادم ادرجة يقفق الذي المسقال

افارياانز الاوميون أكد اقد الاخر، عن منفصل بشال منها كل تنمية مع أاريقيا جنوب دالة اي المخقلفة

المميزة المعالم طمس شأنه من البيض( غير افخرى )العناصر اافاارقة البيض بين الندماج أن على

للبيض)1(. الاومي النقحار يعني بما افغلبية داخل ااتقيعابها البيضاء للجماعة

واللعنفية العنفية المقاومة

االعقصامات االإضرابات المااطعة تياتة افارياي الوطني المؤتمر حزب تبنى 1949 عام اي

ثورة بداية تلك اكانت المدني، العصيان اتائل من اغيرها الحقجاج امسيرات السلمية االمااطعة البيوت اي

شاهدنا "لاد الاانون، إطار اي االقحرك العمل على حريصاا الوقت ذلك حقى ظل الذي الحزب داخل عارمة

مطلع امع ،)2( العنصري..." الظلم مواجهة اي االدتقورية الاانونية الوتائل إخفاق الشباب رابطة اي

الكفاح، اي اللعنف تياتة اتبني الحزب قيادة على الشباب جناح تيطر المنصرم الارن من الخمسينيات
نفسها)3( التقراتيجية تبنى قد 1959 عام تأتس الذي PACافاارقة عموم مؤتمر المنااس: الحزب اكان

الكواليس خلف يقواران الادامى الحزب أنصار من كثير أخذ اللعنفية المااامة نحو الحزب اتجه أن ابعد

رادياالية)4(. أكثر جديد جيل ماانهم ليحل القحدي اراح االصدام بالمواجهة تميزت القي الجديدة الساحة اي

نحو المااامة اتجهت مالن بقيادة الحاكم الوطني الحزب تنها القي العنصرية الاوانين ابعد

الهندي المؤتمر احزب الأارياي الوطني المؤتمر حزب قادة عاد 1951 مايو أيار/ 31 فاي القصعيد،

سابق ،مرجع مهدي عًشور محمد )1(

111 ،ص سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )2(

(3) Stephen Zunes, op. cit, p.139

112 ،ص سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )4(
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أتلوب غرار على اذلك القحدي"، "حملة عليها أعطلق حملة تنظيم على خلله اتفاا اجقماعاا أاريقيا لجنوب

– 1892( Manilal Gandhi غاندي مانيلل الحملة لقلك بشدة المؤيدين بين اكان النضال، اي غاندي

الفكرة لقبنى اخران اذهب أاريقيا، لجنوب الهندي المؤتمر أعضاء أبرز غاندي المهاتما ابن )1956

بالعنف مواجهقها العالنية من اليس المحقجين قوة باثير تفوق الدالة ااوة مبدئية، اليس تكقياية فتباب

افارياي الوطني المؤتمر حزب أعضاء بعض لدى كان الذي الوقت ااي الفكرة، هذه تبنى قد مانديل اكان

جدا�ا قوية الحاومة بأن مدركاا كان مانديل أن إل بالحاومة الطاحة بإماانها القحدي حملة بأن توقعات

عن بها الطاحة الكن الحاومة إحراج يمان نعم الأتلوب، بهذا بها الطاحة يمان ل بحيث جدا�ا اقاتية

المسقحيل)1(. من ضرب القحدي حملة طريق

اشارك مقعمد، بشال الاوانين بخرق 1952 يونيو تموز/ 26 اي افال يومها القحدي حملة دشنت

السقة افشهر مدار على االأرياف المدن من كثير اي اردية احالت متطوعاا 250 حوالي الحملة اي

حملة اابل قوي، بزخم افارياي الوطني المؤتمر حزب مدت أنها إل أهدااها تحاق لم الحملة أن امع اللحاة،

الحملة بعد الكن ، شفويا�ا القزاما�ا بالاضية ملقزمين افارياي الوطني المؤتمر حزب أعضاء كان القحدي

جماهيرية كمنظمة الحزب اظهر عضو، 100,000 إلى عضو 20,000 من الحزب عضوية ارتفعت

له إنجاز اهذا بالسجن مرتبطة كانت القي العار اصمة الناس أذهان من أعزيلت كما الصحيح، بالمعنى

أصبح لاد الحرية، أجل من الوطني النضال أمام المعوقات أكبر يعقبر السجن من الخوف لأن أهميقه؛

مانديل)2(. قال كما الأاريايون به يفقخر شرف اتام القحدي حملة بعد السجن

حول الثوريين من كثير بدا اقت اي العنف طريق نحو الفقرة تلك اي يجنح كان مانديل أن ايبدا

رااقه من االكثير أمدته القي كوبا اي اكاتقرا الجزائر اي بيل ابن الصين اي ماا منقصرين: العالم

عام ،افي جيفارا)3( اتشي كاتقرا من كل حميقهم أثار اقد اتقثنائيا�ا انصرا�ا نموذجا�ا كانت بحيث بافاكار

انقهت السلمية المااامة مرحلة إن ..." تاان: صوفيا اي الحرية ميدان اي اللااءات أحد اي صرح 1953

135 ،124 ،ص نفسه المرجع )1(

134 ،ص نفسه المرجع )2(

245 ،ص 2011(، العبيكًن مكتبه )الريًض: الشهًبي وغًدة النًبلسي هًلة ،تعريب الموثقة السيرة مانديل: سًمبسون، أنطوني )3(
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كان مهما بالسلطة القشبث عن البيضاء افقلية نظام ثني اي اأخفات عقيمة كانت اللعنف اتقراتيجية اإن

نسقعد أن اعلينا العنصرية، القفرقة على للاضاء الوحيد السلح هو المطاف نهاية اي العنف إن الثمن...،

مدينقهم من تاان صوفيا مدينة تاان ترحيل على تعلياه ااي الاريب"، المسقابل اي السلح ذلك لتققبال

المسلحة المااامة عن أمامنا بديل ل أنه هو الحملة تلك من به خرجت الذي الرئيسي "الدرس مانديل: علق

االمسيرات االقهديدات االواود الخطابات تلمية: أتلحة من جعبقنا اي ما جميع اتقعملنا ااد العنيفة،

حديد، من بيد كلها قوبلت بل جداى، دان الكن القطوعي االسجن المنازل اي االعقصامات االإضرابات

أمام خيار ل اأنه النضال طبيعة يحدد الذي هو الطاغوت أن الااتية، القجارب من يقعلمون المناضلين إن

اجلا أم عاجلا تيحين الوقت اإن العدا، يسقخدمها القي تلك نوع من اتائل اتقعمال توى المسقضعفين

بالرصاص")1(. الرصاص مواجهة إلى

قوانين ضد للقظاهر المواطنين الأارياي الاومي المؤتمر حزب دعا 1960 مارس اذار/ 21 اي
بعد احقشد حيث جوهانسبرغ جنوب مقراا كيلو 35 حوالي تبعد القي شاربفيل منطقة ااي العنصري، القمييز
الشرطة رجال أن لدرجة للشرطة مركزاا اطوقوا المدارس طلب ايهم بما المواطنين من الف بضعة الظهر
ا ققيل�ا 69 الحصيلة بلغت بحيث المقظاهرين على النار يطلاون إنذار تابق بدان اأخذاا الذعر انقابهم
حيث للحاومة أزمة اتببت البلد أنحاء جميع اي اضطرابات المذبحة أثارت بجراح، 400 من أكثر اإصابة
المحاكمة حق اعلات الطوارئ حالة الحاومة اأعلنت العالم أنحاء كل اي الغاضبة الحقجاجات توالت
احزب الأارياي الوطني المؤتمر حزب ذلك اي بما للعنصرية المناهضة القنظيمات جميع حظر اتم المدنية
الذي العساري جناحه إنشاء إلى القالي العام اي المؤتمر حزب لجأ ذلك أثر اعلى افارياي، الاومي المؤتمر
المنفى، إلى لجأ افارياي الوطني المؤتمر حزب الحاومة حظرت أن ،ابعد افمة)2( رمح أا MK اتم حمل
عام شاربفيل مذبحة اكانت العصابات)3( حرب ارع المسلحة قواتها أقامت حيث اتنزانيا، زامبيا اي اغالباا

160 ،152 ،ص سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )1(

78 - 77 ص سابق، مرجع ا، دفع الوهًب عبد )2(

(3) Michael S. Lerner, “A Convenient Excuse: Apartheid South Africa and the “Soviet Menace” during the Cold War”,
Journal of Political Inquiry at New York University, Vol.5, No.5 (2012), p. 1 at: http://www.jpinyu.com/wp-
content/uploads/2015/01/jpi2012lerner.pdf

http://www.jpinyu.com/wp-content/uploads/2015/01/jpi2012lerner.pdf
http://www.jpinyu.com/wp-content/uploads/2015/01/jpi2012lerner.pdf
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أي عاود ثلثة لمدة العنف نحو االقحول الحزبين كل عمل حظر تلها النضال، اي تحول ناطة 1960
.)1( 1991 عام حقى

غير الحدث هذا اأمام السياتية، مانديل مسيرة اي حاتماا منعطفاا الدامية الصفحة هذه شّالت
لن السلمي غاندي طريق أن إلى مراجعقه به اانقهت القغيير، اي منهجه حول القفكير مانديل أعاد المسبوق
اتشي تونج تسي ماا أاكار مسقلهماا بالعنف، العنف يواجه أن حينها ليارر الحقلل، قوى مع نفعاا يجدي
اتلاى العسارية، المااامة على هناك تدرب حيث الجزائر إلى تاار ابالفعل العصابات، حراب عن جيفارا
مسيرة اي اافهم افال كان تدريب الوحدات. امعسارات المااامة قادة من االتقراتيجية الميدانية الخبرات
الجماهير الف أمام خطبه إحدى خلل فيه صّرح الذي للحد تكوينه، طبيعة على انعاس االذي مانديل،
الكني دياري، إلى الجزائر من رجعت الجزائر.. اي عسارياا تدريباا يقلاى أارياي جنوب أال "كنت قائل:

رجلا)2(. رجعت

افحزاب حظر أحدثه الذي الفراغ ملء اي السوداء" بالهوية الوعي "حركة نجحت ذلك أثناء اي
اهي الشيوعي االحزب الأارياي، الاومي االمؤتمر الأارياي، الوطني المؤتمر أاريقيا: جنوب اي الرئيسية
اهي االنفسي، الجسدي الامع من االنعقاق القحرر فجل الأتود الشعب اتضامن احدة الأال هداها حركة
إثبات بمحاالة تميزت القي Black Power السوداء" "الاوة افمرياية الحركة فيديولوجية قريبة حركة
الحركة تلك ظهرت ،اقد بالسواد ااخره الأتود العرق كرامة اأعلنت البيض ثاااة رهينة السوداء الشخصية
التقكانة ارض اي نجحت بحيث مااامة حركة أي ضد االامع الاهر افبارتايد نظام اتقخدم اقت اي
حركة اكانت الكفاءة، اعدم بالناص منهم كبير جزء شعر بحيث السود الساان نفسية على حقى االهيمنة
حقى توحيدهم على العمل ثم امن أنفسهم اي الثاة إعادة اي نفسياا السود أالئك لقحرير الأتود الوعي
المقعلمة االفئة الطلب نفوس اي الحركة تلك أثرت اقد بأنفسهم، القحرر بحركات القيام من يقماناا
افتماء اانقشار افاريقية الطرياة على الشعر تسريحة اي الثاة تلك اانعاست السود، من االمثافة

افاريقية)3(.

(1) Stephen Zunes, op. cit, p.139

الجزيرة ميدان/ مًنديل": لنيلسون الار الوجه الرهًب.. قوائم على "وضعوه عرفة، إسمًعيل )2(

www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2020/6/11

99 ،82 – 81 ،ص سابق مرجع ا، دفع الوهًب عبد )3(

http://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2020/6/11
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منشورات الأارياي الوطني المؤتمر من مقطوعون ازع 1961 ديسمبر افال/ كانون منقصف اي

ل أمة أي حياة اي اقت "يأتي فيه: اجاء افمة" "رمح MK كي أم العساري الجناح تأتيس عن ايها أعلنوا

يرغب افارياي الوطني المؤتمر حزب زعيم لوتولي ،اكان الاقال")1( أا التقسلم خيارين: توى ايها يباى

اي يظل أن على لسيطرته اخاضعا�ا بالحزب مرتبطا�ا مسقال�ا منفصل�ا كيانا�ا العسارية الحركة تظل أن

على تردد ابدان الجميع اااق منفصلين، تيارين إلى النضال يقفرع ابذلك بذاته، قائما�ا اصيلا الأمر حقياة

الزعيم)2(. اققراح

العمل من خيارات أربعة حول النااش تركز الأمة رمح حركه تقسلكه الذي للتجاه القخطيط أثناء

تأتي القي القخريب عمليات على الخقيار اقع المعلنة، االثورة االإرهاب العصابات احرب القخريب المسلح:

المصالحة اي افكبر الأمل يحفظ اإنه أرااح إزهاق عليه يقرتب ل أنه احيث افاراد، على افضرار بأقل

التقراتيجية اكانت االسود، البيض بين دموية ثارات خلق الهدف يان الم بعد، فيما المخقلفة الأجناس بين

اشباات الهاتف اخطوط الطاقة توليد امحطات عسارية منشات تسقهدف محددة هجمات على تاوم

الحزب أنصار صفوف اي الرعب ابث للدالة العسارية الادرة عرقلة شأنه من الذي الأمر المواصلت

اصدرت للمفااضات، الحاكم الحزب داع أمل على افجنبية افموال رااس أصحاب ابين الحاكم الوطني

افعمال تحاق لم اإذا افرااح، اي خسائر بأي نابل لن بأننا كي أم حركة فعضاء مشددة تعليمات

االرهاب)3(. العصابات حرب اهي القالية إلى ننقال المرجوة النقائج القخريبية

تمع حيث الجزائرية البعثة رئيس مصطفى بالدكقور المغرب اي 1962 عام القاى أنه مانديل ذكر

قادرة أنها البداية اي تعقاد كانت الجزائرية القحرير جبهة اأن الفرنسيين ضد الجزائرية المااامة تاريخ عن منه

إلى الجبهة لجأت عليه ابناء�ا ممان، غير ذلك أن بعد فيما اكقشفت أنها إل عساريا�ا الفرنسيين هزيمة على

شامل عساري نصر تحايق إلى تهدف ل العصابات حرب أن إلى مصطفى الدكقور اأشار الفدائية، الحرب

بقلك اققنع مانديل أن ،ايبدا بالعدا الطاحة أجل من االققصادية السياتية الاوى حشد إلى تهدف ما بادر

251 ،ص سابق ،مرجع سًمبسون أنطوني )1(

262 ،ص سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )2(

272 ،ص نفسه المرجع )3(
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Samuel داش تامويل قام 1985 عام أاائل اي ابالقحديد الزمن، من قرن ربع ياارب ما فبعد الراية،

لجنة اي السابق االمسقشار جورجقاان جامعة اي الدالي للاانون أتقاذاا اكان )2004-1925( Dash

"بال مانديل: صرح اللااء اأثناء السجن، اي مانديل بزيارة داش قام افمرياي، الشيوخ مجلس اي اترجيت

نجعل أن بإمااننا الكن المعركة، ميدان اي الحاومة هزيمة على الادرة نملك ل الراهن الوقت اي إننا صراحة

القجارب إلى أشاراا قد أاريقيا جنوب اي المسلح للكفاح المؤيدان ،اكان )1(" الصعوبة غاية اي للبلد حامها

بل القحرير لقحايق الحرب كسب إلى تحقاج ل العصابات حرب بأن كأمثله ازيمبابوي اموزمبيق أنغول اي

البرتغالية المسقعمرات اي المسلح الكفاح نجاح اكان العدا، لهزيمة كافيا�ا أمراا تعد التقنزاف حرب أن

على الادرة على تعقمد الراية تلك اكانت أاريقيا)2(، جنوب اي السود من للعديد رئيسي إلهام مصدر الساباة

المفااضات. نحو اداعه العدا اتقنزاف أمل على المشاق اتحمل الصمود

كوادر يد على أاريقيا جنوب داخل المسلح الكفاح تصاعد المنصرم الارن ثمانينيات بداية امنذ

تلك اكانت المجاارة، الدال من انطلقاا اذلك ما حد إلى افاريقية الوحدة امؤتمر افارياي الوطني المؤتمر

الهجمات هذه عدد ااصل رمزية، طبيعة ذات نااط أا ااققصادية اتقراتيجية نااطاا اتقهدات قد الهجمات

تاتول مؤتسة اي حدث الذي النفجار أهمها كان هجوما�ا 885 نحو إلى 1988-1981 الفقرة اي

النواي المفاعل اي االنفجار 1981 عام الكهرباء محطات من العديد اي االنفجارات 1980 عام للبقرال

.)3( 1983 عام بريقوريا اي الدااع جيش قيادة دمر الذي االنفجار 1982 عام

جنوب اكانت الواقع، أرض على كبيرة بعقبات أاريقيا جنوب اي المسلح الكفاح اتلوب اصطدم
على تيطراا اقد الساان، عدد خعمس من أقل شالوا الذين البيضاء افقلية تياتقها بزمام يمسك القي أاريقيا،
بالضااة العالم، اي للذهب المنقجة المعرااة الأراضي ثلث ذلك اي بما العالم اي افغنى المناجم بعض
قوة أعظم تمقلك مقطورة، غير منطقة اي حديثة اصناعة اققصادية اهيمنة محقرف، حديث لجيش
قوة إلى بالضااة المدربين، الرجال من 180,000 لديها كان الثمانينيات بداية امع الاارة، اي عسارية
تجنيد على قادرة جعلها الذي افمر البيض للذكور الإجباري القجنيد خلل من باتقمرار تقجدد احقياطية

487 ،ص نفسه المرجع )1(

(2) Stephen Zunes, op. cit, p.142

263 ،ص سابق مرجع الدين، نصر أحمد إبراهيم )3(
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الرماية، على القعلم أبيض اامرأة رجل كل من مطلوباا اكان قليلة، تاعات غضون اي جندي مليون نصف
المجندين من 10,000 هناك كان ابينما العالمي، المسقوى على افعلى الساان لعدد البنادق عدد اكان
للساان ظرف أي تحت السلح بحمل تمح ي�ع لم البوليس مثل المحددة الاطاعات بعض اي السود

. السود)1(

جنوب أرض على المقحدة للمم قوات أي نشر دان يحول كان افمرياي الدعم اإن ذلك عن عدا
تلك تداق من أاريقيا جنوب محاصرة تحل الم اإترائيل، ارنسا من المقادمة افتلحة تلاي عن ناهيك أاريقيا،
ذلك اي بما الحداد على السيطرة تم كما السلح، صنع اي ذاتيا�ا ماقفية أصبحت الوقت امع افتلحة،
بافلغام المنطاة ازرع الأقل على ميل لعمق تنظيفه اقم نباتي؛ بغطاء تقميز القي الحداد ذات موزمبيق
االمخصصة المدن خارج البلدات تصميم اتم تاطعة، كاشفة أضواء بمساعدة مشددة حراسة تحت ااضعها
على الادرة ابالقالي الجوية الضربات خلل من اذلك بسهولة عليها السيطرة خللها من يمان بطريقة للسود
للخقباء اللزمة االمقاهات افزقة تحقوي ل مثل�ا العاصمة الجزائر بعاس اهي مسلحة، انقفاضة أي قمع
من الخالية االسااانا الصحراء من الماونة المفقوحة الأرض طبيعة أن كما النظامي، بالجيش افذى اإيااع
المغامرة تسقطيع حدادية دال هناك ليس لذلك إضااة العصابات، حرب على تساعد ل االغابات الجبال
امجهز محقرف جيش من للنقاام تقعرض ل حقى أراضيها من انطلقاا المسلحة بالعمليات االسماح

. بالعقاد)2(

كان السبعينيات أااخر اي أعدادهم أن إل عسارياا تدريباا تلاوا الذين السود عدد تزايد من الرغم اعلى
يقجااز لم الثمانينيات أاائل ااي تحقياها، إلى يقطلعون القي اافهداف أاريقيا جنوب قوة مع ماارنة منخفضاا
من الاليل افارياي الوطني المؤتمر حزب أظهر المسلح الكفاح من تنة 25 مدى اعلى ،14,000 العدد
على نجاحاا القحرر حركات أقل من كان بل للدالة حقيقيا�ا تهديدا�ا يشال الم الجادة العسارية الادرات

العالمي)3(. المسقوى

لذلك مانديل إدراك من الرغم اعلى المسلحة، المااامة ااجهقها القي الصعوبات من الرغم على الكن

أعلن اعندما المسلح، الكفاح أتلوب عن يقنازل لم اإنه بالدالة العسارية الهزيمة إلحاق الممان غير من اأنه

عن 1985 يناير الثاني/ كانون 31 يوم البرلمان اي )2006 – 1916( P W Botha بوتا الوزراء رئيس

(1) Stephen Zunes, op. cit, p.138, 140

(2) Ibid. p.142 - 144

(3) Ibid. p.145
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بوصفه العنف راضه مانديل يعلن أن بشرط السياتيين السجناء اجميع مانديل تراح لطلق اتقعداده

شباط/ 15 يوم زيندزي ابنقه ألاقه خطاب خلل من مانديل رد جاء مشراط، غير راضا�ا تياتية اتيلة

جميع اجوهنا اي تدت عندما إل المسلح النضال إلى نلجأ الم عنف، برجل لست "اأنا :1985 ابراير

المل أمام اليعلن العنف، بوتا فلينبذ أتلاه... عن يخقلف أنه بوتا اليرينا الأخرى، المااامة أبواب

من الشعب يخقار كي السياتي العمل حرية بوتا اليضمن العنصرية...، القفرقة نظام على للاضاء اتقعداده

التفاقيات، يبرموا أن لهم حق ال السجناء إما القفااض، على الاادران هم احدهم افحرار إن يحامه...،

لااء اأثناء السجن من خراجه من قليلة أيام ابعد حريقي..."، أملك ل دمت ما بشيء أتعهد الن اعليه

دعوته ابين المسلح للنضال المسقمرة مساندته بين تناقض أي يوجد ل بأنه مانديل صرح صحفي

المفااضات، حااة إلى بالحاومة جاء الذي ها تهديد من يمثله اما المسلح النضال احايقة للمفااضات،

بالسلم، ذلك على تيرد الحزب فإن الحزب ضد العنف ممارسة عن الحاومة ايها تقوقف القي اللحظة اي

1924( Kenneth Kaunda كااندا اققراح على الصحااة أمام مانديل رد 1991 ابراير شباط/ 27 ااي

فننا المسلح النضال ليااف يحن لم الوقت "إن المسلحة: العمليات اقف إلى الداعي زامبيا رئيس )2021 –

أجله...")1(. من السلح حملنا الذي الهدف بعد نحاق لم

نقيجة إلى أاريقيا جنوب اي المنصرم الارن ثمانينيات بداية منذ توصلت المعارضة قوى أن االواقع
الكفاح أن الأارياي الوطني المؤتمر حزب ير�ق الم اللعنف، تياسة خلل من يأتي القحرير أن مفادها
الكفاح تبنيه من الرغم اعلى الأبارتايد، نظام على للقغلب الرئيسية الوتيلة أنه أا الوحيد الخيار هو المسلح

أتاتاا تقكون الأاجه مقعددة اتقراتيجية من جزء أنها على المسلحة للهجمات ينظر كان الحزب اإن المسلح
أكثر تكن لم المسلحة العمليات اأن المدني، االعصيان االقحدي االضرابات المظاهرات إشعال تياسة من
اليس المسلحة غير للمااامة معنويا�ا دعماا يادم المسلح الكفاح أن الواضح من اأصبح مسلحة، دعاية من

العاس)2(.

ااد أاريقيا، جنوب اي افرض على االلعنف العنف تلقي المنصرم الارن من الثمانينيات عاد شهد
1987 عام اشهد نوعه، من الأال اهو الدالة مناحي جميع عمل شامل إضراب يومي 1984 عام شهد

532، 489 ،ص سابق ،مرجع مًنديل نيلسون )1(

(2) Stephen Zunes, op. cit, p.148
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من 340,000 اإضراب شهرين عن زادت لمدة الحديدية الساك عمال من 20,000 عن يزيد ما إضراب
من اردي عمل يوم مليين ثلثة من أكثر ضياع احده 1989 عام اشهد أتابيع، ثلثة لمدة المناجم عمال
الطوارئ حالة الحاومة ارضت القحديات تلك لعاقة محاالة ااي أاريقيا، جنوب اي العمالية النزاعات جراء
ايها تاات بطريقة اللعنفية المااامة جماح كبح على الحاومة عملت العنف غياب ظل ااي ،1985 عام
المااامة جهود إعاقة على عملت أنها لدرجة للغاية شاملة االعاوبات الايود اكانت االلعنف، العنف بين
انقااد أا اللعنفية المظاهرات اي المشاركة أا الإجباري القجنيد معارضة كان المثال تبيل اعلى السلمية،
،ااي تنوات)1( عشر لمدة السجن إلى يؤدي أن يمان المااطعة اي النخراط أا مسؤال أي أا الحاومة
– 1984 تبقمبر أيلول/ الفقرة اي تياتي عنف أعمال اي السود من 2,500 افقل على قعقل ذلك موازاة
اي دامية أعمال اي 5,000 السود من ققل 1991 - 1987 الفقرة ااي 1986 ديسمبر أال/ كانون
السجن يقمان الم الحاومة، ترعاه الذي انكاثا حزب مثل منااسة توداء مجموعات مع أا البوليس مواجهة

المعارضة)2(. إتاات من الطوارئ احالة

افارياي الوطني المؤتمر حزب فيه تلك الذي الوقت افي اتقثناءا، يان لم الثمانينيات عاد أن ايبدا
الخامس العاد بداية امنذ ، موازص طريق اي يسير السياتي العنف كان الخمسينيات مطلع اي اللعنف تياتة
Durban ديربان اي الشغب أعمال اكانت ااضح، بشال بالظهور السياتي العنف بدأ المنصرم الارن من
عام الشغب اأعمال 1950 عام Witsieshoek اتسيشوك اي النار إطلق أعابها البداية، هي 1949 عام
مجموع العاد ذلك اي االإصابات الخسائر اتجاازت اغيرها، East Londonالشرقية لندن اي 1952
تحول ناطة كانت 1960 عام شاربايل مذبحة أن غير الساباة، افربعة العاود اي االخسائر الصابات
ايراورد اغقيال امحاالة الطوارئ حالة اإعلن تخريبية حملت راااها الوطنية السياتية الحياة اي مفصلية
عاد بداية اي جوهانسبيرغ محطة اتفجير الوزراء رئيس )1966-1901( Hendrik Verwoerd
1976 عام Soweto تويقو انقفاضة اكانت السياتي، العنف نحو القحول ااضحا�ا بدا ااد السقينيات،
لغة اتقخدام بسبب ظاهرها اي قامت تلمية طلبية انقفاضة ،اهي السياتي)3( العنف اي نوعيا�ا تحول�ا
السبب أما الطاغية، لغة بأنها السود الطلب لدى المعرااة اللغة اهي افاريقية، المدارس اي الأارياان
النظام، لذلك راضهم عن شعاراتهم اي الطلب عبلر حيث ذاته بحد افبارتايد نظام اكان للنقفاضة الرئيسي

(1) Stephen Zunes, op. cit, p. 155

(2) Kathleen C. Schwartzman, And Kristie A. Taylor. "What Caused the Collapse of Apartheid?" Journal of Political &
Military Sociology, 27, no. 1 (1999): pp.109-139. Accessed February 11, 2021. doi:10.2307/45294156., p. 119

(3) André du Toit, op. cit, p.25
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العنف انقشر الأخبار انقشار امع الشرطة يد على الطلب من المئات اجرح ماقل عن النقفاضة أتفرت
تيارات بإحراق النقفاضة خلل السود قام مربعاا، ميلاا 33 حوالي اغطى أاريقية مدينة 28 حوالي اي
النظير مناطع نشاطاا تويقو انقفاضة ،اأحدثت الخمور امخازن للبيض القابعة القجارية االمحلت الشرطة
لقساعدهم المخقلفة السياتية النظريات على االطلع الأخرى الشعوب نضال على للقعرف دااقاا احماساا
الشعبية القمردات اكثااة اانقشار حجم مع يقضاءل افمر هذا اإن ذلك ،امع الأبارتايد)1( لنظام القصدي اي

القسعينيات)2(. بداية اي تعززت االقي 1987-1984 الفقرة اي

تزامن حيث معادة قصة بعيد حد إلى العنصري الفصل حابة خلل السوداء السياتة تاريخ يععدد

من الخمسينيات أاائل اي شعبية الأكثر القحدي حملة امع السياتية، الحقجاجات مع السياتي العنف

السلبية، المااامة قيود ضمن الحقجاجات احتواء اي خطيرة مشالت القحرير حركة ااجهت الماضي الارن

الااتي الرد أدى حيث افبارتايد، ضد اأيديولوجية اتقراتيجية خلاات عن اأتفر الكفاح نهج تشعب ابذلك

النضال اي السائد القيار كان اعموماا، االقوجهات، االمنظمات السياتيين الاادة تجزئة إلى الحاومة قبل من

بافهداف ملقزماا باي فيما العنصري الفصل ضد المسلح االكفاح السياتي العنف إلى مضض على تحول قد

مماثل االقزام الحديثين االدالة الققصاد اي االمقسااي الكامل الندماج لقحايق السعي اهي العامة

بالحداثة)3(.

اللعنف بأن الرائجة للدعاية خلااا اذلك االلعنف، العنف بين جمع الذي الكفاح من عاود أربعة

الشراع قبل لحظة اخر حقى العنف مانديل فيه تبنى الذي الوقت ااي أاريقيا، جنوب اي الرائد الدار له كان

افال المنظر غاندي منها حعرم ابالماابل للسلم، نوبل جائزة على حصل النهاية اي اإنه المفااضات اي

اللذان اللعنف عن العنف اصل فيه يصعب الذي الوقت ااي حياته، اي لحظة اخر حقى اللعنف لسياتة

تاويض اي االلعنف العنف تياتة من كل تاهمت هل البديهي: السؤال يباى مقوازيين خطين اي تارا

99 ،94 ،ص سابق مرجع ا، دفع الوهًب عبد )1(

(2) André du Toit, op. cit, p.25

(3) André du Toit, op. cit, p.26, 28
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لدي الشخصية االعوامل الققصادية العوامل معالجة يجب الصورة تكقمل حقى اكيف؟، افبارتايد، نظام

. الدالية االعوامل افبارتايد نظام اي افخير الوزراء رئيس كليرك

القتصادية العوامل

من افال االنصف عشر القاتع الارن من افخيرة الثلثة العاود اي أاريقيا جنوب اققصاد اعقمد
أاريقيا جنوب اي 1886 عام االذهب 1867 عام الماس اكقشاف شال ااد القعدين، على العشرين الارن
الحرب نهاية حقى ااتقمر العالم اي الأترع النمو كان حيث العشرين الارن مطلع اي للنمو هامة بداية
القعدين، قبل ماانقه اأخذ افالى المرتبة اي حل الحرب بعد الصناعي الاطاع نمو أن إل الثانية، العالمية
من زاد حادا�ا ناصاا ااجه الذي الأمر السود الساان لدى تقحاق لم ماهرة عمالة إلى بحاجة قطاع اهو
العرقية المبادئ حلت حيث العنصري الفصل لنظام ماصودة غير نقيجة ذلك اكان العمالة، تلك تكاليف
الصناعة لخدمة االمقدربين الحرايين كفاية عدم بشأن قلاهم عن العمل أرباب اأعرب السوق، مبادئ محل
اتدريبهم الأرياف من البيض الساان هجرة تشجيع خلل من الناص هذا تعويض تم البداية ااي الحديثة،
1976 عام Sowetoتويقو انقفاضة أن إل الخارج، من المقدربين من أاواج اتققبال إلى بالضااة
عام ابحلول القداق، ذاك أبطأ الجيش اي افجانب الرعايا تجنيد بشأن الجديدة القعليمات إلى بالضااة

الثانية)1(. العالمية الحرب منذ للهجرة اادان أكبر أاريقيا جنوب تجلت 1986

المغري الاطاع ذلك المناجم، اي للعمل افجنبي المال رأس تشجيع على أاريقيا جنوب اققصاد اعقمد
الحقجاجات عن الناجم السياتي التقارار عدم أن غير رخيصة، عاملة أيدي ظل اي للرباح االمدر
راع إلى السياتية الضرابات أدت كما افجنبية، التقثمارات تداق من الحد اي كبير دار له كان المحلية
إلى 1978 عام %4 من المبيعات ضريبة اارتفعت الضرائب، من راع الذي افمر الدااعية الحاومة نفاات
المحلي الناتج من الفرد نصيب نمو كان أخرى جهة امن الدخل، ضريبة زادت كما ،1989 عام %13
– 1979 الفقرة اي %2 إلى النمو انخفض بينما ،1970-1961 الفقرة اي %3.4 بمعدل الجمالي
الكافية الادرة تفقار أاريقيا جنوب اي السياتية المعارضة كانت ابينما النقائج، هذه ظل ،ااي )2(1988
غير دالة أاريقيا جنوب من جعلت قد السياتي التقارار اعدم الضطرابات كانت بالاوة، السياتي للقغيير

(1) Kathleen C. Schwartzman, And Kristie A. Taylor, op. cit, p. 113

(2) Ibid. p. 115 – 116, 120
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إلى أدت الضطرابات مواجهة اي الحاومة اتخذتها القي الجراءات أن كما الأجانب، للمسقثمرين جاذبة
افجانب)1(. المسقثمرين إحجام إلى أيضاا أدى اهذا االضرائب الإنفاق زيادة

جميع اي اللون أا العرق أتاس على القمييز على الاضاء اي رغبقهم عن العمل أرباب أعرب
من الققصاد منع على الأبارتايد نظام عمل المنصرم الارن من القسعينيات مطلع امع القوظيف، جوانب
من القكنولوجيا على المعقمد الصناعات قطاع تطور بفعل الوضع اتفاقم الساباة النمو اتيرة على المحااظة
الفصل نظام قرارات اكانت اخر، جانب من الخدمات قطاع باتجاه البيض من المهرة العمالة اهجرة جانب
العنصري، الفصل نظام اي مقأصلة العمل توق تشوهات كانت ،إذ العمل)2( توق مع مقناقضة العنصري
الفصل نظام اكان إقامقهم، اأماكن تفرهم اي مايدان أنهم غير الساان غالبية يشالون السود اكان
العمالة ناص ابسبب المدن، عن بعيدين البيض عن منفصلة مناطق اي القامة عليهم يفرض العنصري
، ماهرة)3( عمالة تقطلب القي الوظائف اي بالعمل للسود 1973 عام السماح تم السياتة تلك عن الناتجة
السود للساان الشرائية الادرة تدنت ناحية امن الأبارتايد: لنظام ماصودتين غير إضاايقان نقيجقان اهناك
الساان يمقلكه ما كل كان المثال تبيل اعلى البيض، للساان العاملة الاوة تكاليف ارتفعت ثانية ناحية امن
صغر ابسبب أاريقيا جنوب اي تنويا�ا تيارة 300,000 بيع تم بينما تيارة 210,000 السيارات من السود

الأمام)4(. نحو الققصادي القحول عجلة داع عن السائد النظام عجز البيضاء افقلية حجم

تقدنى عندما تساط الحاومات أن كما لتقمراريته، افتاتية الضمانة تياتي نظام في الولء يمثل
افتاتية للمشاكل حلول إيجاد على النظام قدرة إلى Efficacyالكفاءة اتشير افداء، اي ااعاليقها كفاءتها
تنفيذ على الادرة إلى Effectivenessالفعالية اتشير الشخصي، االأمن المدني النظام على الحفاظ مثل
اراغ تشايل أا السلطة اادان إلى يؤدي فإنه لذلك النظام يفقار احين النظام، صنعها القي السياتات تلك
مع الققصادية افزمة حل عن العجز اإن أاريقيا جنوب حالة ااي الاوة، اتقخدام إلى االنقاال السلطة اي

(1) Philip I. Levy, “Sanctions on South Africa: What Did They Do?” American Economic Review · December 1999, p.
11, at: file:///C:/Users/USER/Downloads/download.pdf

(2) Kathleen C. Schwartzman, And Kristie A. Taylor, op. cit, p. 114

(3) Philip I. Levy, op. cit, p. 5

(4) Kathleen C. Schwartzman, And Kristie A. Taylor, op. cit, p. 114

../Downloads/download.pdf
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إلى المطاف نهاية اي أدى مما اعاليقه اعدم النظام كفاءة عدم اي تاهم العنصري الفصل بنظام القمسك
النظام)1(. ذلك من الشرعية تحب

لعاوبات أاريقيا جنوب اققصاد تعرض ااد الخارجي المسقوى على أما الداخلي، المسقوى على هذا

اي القحول على الققصادية العاوبات لعبقه الذي الدار حول الباحثين بين اتفاق هناك ليس ذلك امع دالية،

العاوبات أن Kenneth A. Rodmanرادمان كينث الققصادية العاوبات خبير اجد بينما بريقوريا، نظام

العاوبات أن ااخران Mats Lundahlلندل ماتس السويدي الققصادي الخبير اجد هاما�ا دارا�ا لعبت

النقخابات اي المقشدد الجناح مساندة إلى اعل كرد البيض الناخبان لجأ إذ تلبي أا محداد دار لها كان

البحرية تلح اإضعاف الجو تلح تحديث منع إلى افتلحة على الحظر أدى ،ابينما 1987 عام العامة

عام ابحلول افتلحة، صناعات إنعاش إلى ماصودة، غير ابطرياة ، لحاا�ا أدى أنه إل النهيار درجة إلى

العاوبات بأن الاائلة الققصادية الحامة مع يقوااق المثال اهذا افمام، إلى الققصاد عجلة داع 1986

اي العسارية المغامرات اإن ذلك امع للواردات)2(، المنااس الاطاع نحو الإنقاج تخصيص إعادة إلى تؤدي

يد على أاريقيا جنوب لاوات العسارية الهزيمة اأدت النفاات، من الكثير الدالة خزينة كلف الجوار دال

تاليل بضرارة مقصاعدة مطالب ظهور إلى أنجول جنوب اي 1987 عام اي الكوبية الحاومية الاوات

الاائلة الفكرة السود الاادة من االعديد مانديل أيد ااد السياتية بالقيادات يقعلق ،افيما العساري)3( الإنفاق

صرح السجن من خراجه ،اعند الديماراطي القحول عملية اي هام دار لها كان الققصادية العاوبات بأن

العنصري، الفصل إنهاء تأجيل على ايعمل مخاطرة، طياته اي يحمل )الن( العاوبات راع بأن مانديل

الخقلف هذا امع ضئيلا، كان الققصادية العاوبات تأثير أن البيض من أاريقيا جنوب قادة زعم ابالماابل

مع الحال هو كما الدالي المجقمع عن عزلها بفعل النفسي القأثير إلى يمقد العاوبات تأثير أن إل القاييم اي

.)4( الثاافية العاوبات

(1) Ibid. p. 112

(2) Kathleen C. Schwartzman, And Kristie A. Taylor, op. cit, p. 115 - 116

268 ،ص سابق مرجع الدين، نصر أحمد إبراهيم )3(

(4) Philip I. Levy, op. cit, p. 2, 9, 11
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اي العاوبات ارض قبل حدث أاريقيا جنوب اي الققصادي القراجع أن إلى البيانات اتشير
الإجمالي الاومي الناتج اي النمو معدل كان 1974 عام تبات القي العاود افي الثمانينيات، منقصف
المباشر القأثير كان ابالماابل تنوياا، %1.8 معدل إلى 1987-1974 الفقرة اي انخفض تنويا�ا %4.9
عمليات اي تشارك لم القي البلدان إلى االعبور اللقفاف الدالة ااتقطاعت محدادا�ا القجارية للعاوبات
تداق انعااس أن إل ،%26 بمادار 1989 - 1985 الفقرة اي الصادرات حجم نما المحصلة ااي الحظر،

)1(. الققصادية الناحية من إيلماا أكثر كان أاريقيا جنوب إلى المال رأس

المفراضة العاوبات بقطبيق يقصل فيما أاريقيا جنوب جمهورية على الغربية الضغوط جدية تزايدت

ضد عاابية قرارات عدة تبني على اإقدامها البناء الرتباط تياتة عن ريغان إدارة تراجع مع اخاصة عليها

القجارية المواد اتقيراد على االحظر أاريقيا جنوب اي افمرياية التقثمارات حظر تضمنت أاريقيا جنوب

االغربية خاصة بصفة افمرياية التقثمارات لسحب اكان أاريقيا، جنوب من الخام المواد ابعض االصناعية

لاقاارها العمالة عنصر على اعقمادها اتزايد أاريقيا، جنوب اققصاد على بالغ أثر عامة بصفة

جنوب من النازحة التقثمارات قدرت حيث تكنولوجيا�ا المقادمة المال رأس كثيفة الاطاعات اي للتقثمارات

إلى العام ذات اي ليصل الخارجي الدين تزايد ذلك إلى ،يضاف راند بليون 30 بنحو 1989م عام أاريقيا

تياتي إصلح تحايق بعد إل الديون جدالة إعادة الدائنة المؤتسات من كثير اراض دالر بليون 21 نحو

البلد)2(. اي

الكن تااهة ليست نسبة اهي الإجمالي الاومي الناتج من %0.5 القجارية العاوبات تكلفة بلغت

افتعار حرق جراء من اتقفاداا البيض أن كما موجهة، تكن لم العاوبات أن خصوصا�ا معها القعايش يمان

على ياون قد افمر )اهذا الوظائف، اادان من السود عانى ايما افجنبية التقثمارات بيع عن الناتجة

إل جدا�ا صغيراا الحاومات ارضقها القي الققصادية للعاوبات المباشر الأثر كان ابينما الاصير(، المدى

اداعت محقملة غير الققصادية الظراف اجعلت الققصاد ظهر قسمت القي الاشة كانت العاوبات تلك أن

السياتي)3(. القغيير باتجاه

(1) Ibid. p. 3 – 4, 7

84 ،ص سابق ،مرجع مهدي عًشور محمد )2(

(3) Philip I. Levy, op. cit, p. 9
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كل اي للصلحات الدااع كان ااد أاريقيا اجنوب السواياتي التحاد بين ماارنة نظرة نظرنا إذا
الهياكل تحسين خلل من الققصادية أنظمقها تحديث ضرارة على الحاكمة النخب اعقااد هو البلدين
اتراكم القنمية من المزيد أمام رئيسي عثرة حجر الحديثة الققصادية النظم غياب اكان الاائمة، الجقماعية
مع مقناقضاا السوق كان أخرى بعبارة مالفة، اجقماعية" "هندتة مشاريع تنفيذ يقطلب أمر اهو المال رأس
تبب بأن )- 1952( Francis Fukuyama اوكوياما اجادل العنصري، االفصل الشيوعي النظامين كلا
السوفياتي التحاد اي الحال هو كما تماماا أاريقيا جنوب اي القسعينيات بداية اي الديماراطية نحو القحول
الطابع تماماا غير الذي الشمولي القحديث من بفقرة مرت ،اجميعها اتايوان االبرازيل الجنوبية اكوريا االصين

البلد)1(. اي للنخب االققصادي الجقماعي

إذ أاريقيا جنوب ذلك اي بما عميقة عالمية اثار الشرقية أارابا اي الشيوعي النظام لنهيار كان
الشيوعية غياب أن كما الرأتمالية، للديماراطية ااضح بديل أي اغياب افمرياية الهيمنة إعادة تعني كانت

رئيسياا مصدراا الشرقية ألمانيا اكانت كي"، "ام العساري للجناح العساري الدعم منابع تجفيف إلى أدى
الجماهيري الدعم لول ضعف موقف من المفااضات المؤتمر حزب يدخل أن المقوقع من كان ابالقالي

أاريقيا)2(. جنوب داخل الهائل

كليرك دي

تبقمبر أيلول/ اي الوزراء رئاتة منصب )- 1936( Frederik De Klerkكليرك دي تولى عندما

الوطني للحزب قوياا مناصراا يعقبر كليرك دي االرئيس حاوقهم، لنيل امال أي السود الساان يعلق لم 1989

إلى يناسم أاريقيا جنوب اي الشعب بأن قناعة لديه اكان العنصري، الفصل نظام عن بشدة المدااعين امن

أن يجب الذلك ، تياتيا�ا يقحداا أن يمان ل اأنه االهنود، االملونين االسود البيض عرقية: مجموعات أربع

االمناطق الصحية االمراكز المدارس اي النفصال حيث 1948 عام منذ كانت كما منفصلة مؤتساتهم تباى

لنشاء ايراورد)4( الوزراء رئيس قرار شبابه أيام كليرك دي دعم ااد افارياانز أقرانه معظم امثل السانية)3(،

(1) Adrian Guelke, op. cit, p. 95

(2) Adrian Guelke, op. cit, p. 96

(3) Sietske Couperus, The Influence of Frederik Willem de Klerk’s Personality Traits on the Political Transition of
South-Africa, Bachelor Thesis International Relations and Organisations Project: Political Leaders in International
Relations, Universiteit Leiden, June 18, 2018, p. 2, at:
https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2602937/view

https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2602937/view
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بما هامة مناصب ااتقلم بسرعة الوظيفي السلم اي صعد 1972 عام البرلمان دخل أن امنذ البانقسقونات،

السياتي عمله اخلل 1985 - 1982 الفقرة اي الداخلية الشؤان اازارة االمناجم الطاقة شؤان ذلك اي

الاائلة الفكرة اهي " Own Affairsالخاصة الشؤان "تياتة تاند اقد المحااظ للمعسار مساند بانه ععرف

العسارية الاوة ظل ااي بها)1(، خاصة محددة أنشطة عن مسؤالة تكون أن يجب عرقية مجموعة كل بأن

اي االبااء الاائم الوضع مع القعايش الممان من كان لحزبه االئه المحااظة كليرك دي اشخصية للدالة

الوزراء رئاتة تولى عندما كبرى بمفاجأة جاء كليرك دي أن غير تنوات، 10 إلى 5 من تقرااح لمدة منصبه

ألف 70 فيه شارك تياتي تجمع بعاد افارياي الوطني المؤتمر لحزب اتمح الدالة ضد بالقظاهر اتمح

1990 ابراير شباط/ 2 اي الشهير خطابه رادياالية الأكثر القغيرات اكانت العنصري، الفصل ضد مشارك

لعام الفصل قانون األغى الأارياي الوطني المؤتمر ذلك اي بما المعارضة الجماعات عن الحظر راع حيث

تنه 27 بعد مانديل نيلسون تراح أطلق الخطاب من أيام ابعد العنصري، الفصل تانين ألزم الذي 1953

للقفااض)2(. ادعاه السجن من

نظام اضعت القي الهيالية المشاكل من العديد كليرك دي ااجه الوزراء رئاتة منصب تسلم عندما

المؤتمر لحزب الشعبي االدعم تنوات، منذ الطوارئ قانون تحت االدالة الهااية، شفير على الأبارتايد

السياتي التقارار عدم حالة إلى بالضااة تدهور، حالة اي االققصاد تجاهله، يمان ل الأارياي الوطني

اي تكن لم الدالة فإن ذلك امع أاجها، اي الدالية االضغوط للخارج، افموال رااس هراب إلى أدى الذي

أي Securocratsللمناراط قوي احضور قوية أمنية ببنية تحقفظ زالت اما ااشلة، دالة لتبدا طرياها

السياتية)3(. الشؤان اي الأمن لاوى قوي تأثير

من درجة أقل افاريايين يعقبر كان ايراورد اإن مانديل لقعليق اااااا الشاملة، العنصرية القفرقة لسياتة افكبر االمؤتس افال المنظر هو ايراورد )4(

ص404) مانديل، ،)نيلسون " الحيوانات

(1) Helinna Ayalew, )2010( "Political Leadership in the Transformation of Societies: F.W. de Klerk and Pim Fortuyn
in the Multicultural Project," Macalester International: Vol. 25, Article 6. P. 4, Available at:
http://digitalcommons.macalester.edu/macintl/vol25/iss1/6

(2) Sietske Couperus, op. cit, 2, 4

(3) Helinna Ayalew, op. cit, p. 4

http://digitalcommons.macalester.edu/macintl/vol25/iss1/6
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كانوا الذين البيض عن الشعبي الدعم صرف إلى أاريقيا جنوب اي اللعنف حملت تاهمت
عن انطباعاا اأعطى توداء، أغلبية ظل اي العيش من البيض لدى الخوف اتبديد البيضاء، الهيمنة يدعمون
عام ،افي السلطة)1( على التقيلء نحو السود تعي حالة اي النقاامية افعمال على الإقدام اعدم القسامح
الفصل نظام أن شعراا المشاركين ثلث حوالي أن أاريقيا جنوب اي البيضاء للنخبة اتقطلع أظهر 1988
حد إلى الدالة أمن يهدد العنصري الفصل نظام أن %50 شعر حين اي فمنهم تهديداا يشال كان العنصري
اققصاد تدمير على يعمل افغلبية تصويت أن تعقاد ل البيضاء العليا الطباة أن التقطلع أظهر كما ما،
تيعني العنصري الفصل نظام إلغاء بأن ماقنعين التقطلع اي المشاركين من %90 اكان أاريقيا، جنوب
%69 فيه اصوت البيض الساان خاضه الذي 1992 عام حصل الذي التقفقاء ااي أكبر)2( عالميا�ا قبولا
الحاوق، من المزيد السود الساان تعطي جديد دتقور اكقابة المفااضات اي التقمرار لصالح الناخبين من
ااد ابينما هائلة، بسرعة الكاملة الديماراطية نحو النقاال تم ،%77 النقخابات اي المشاركة نسبة اكانت

أيضاا البيض الساان بين انحترت الشرعية هذه أن إل القاريخ مدار على السود بين شرعيقه الأبارتايد نظام
العنيفة)3(. بالطاحة اليس المفااضات خلل من النقاال اتم

اي بدأ الذي الجباري القجنيد راض بسبب كان افبيض المجقمع داخل الناسامات نقائج إحدى
اي المعارضة تلك اتعمقت أنجول، اغزا ناميبيا لحقلل معارضة اي المنصرم الارن من السبعينيات
اي هناك كان الثمانينيات اخلل السود، الساان بلدات نحو الجيش تحرك عندما الثمانينيات منقصف
أا الخقفاء أا الطوعي للنفي هؤلء تعرض الإجباري، بالقجنيد يلقحقان ل تنويا�ا ارد 4,000 المقوتط
قاام معظمهم أن إل الدينيين السلم دعاة من هؤلء بعض كان ابينما االسجن، للعقاال طوعاا الخضوع

تياتية)4(. فتباب

المقدهور الققصاد اي ذلك تمثل الديماراطية، نحو النقاال اي كبير تأثير الهيالية للعوامل كان

النقاال اي تاعدت قد كليرك دي الزعيم شخصية أن إل الدالية االضغوط المحلي الجقماعي الأمن اانعدام

السياتي المسقويين على محااظاا رجلا كونه من الرغم على اذلك العوامل تلك مع تجاابه خلل من السلس

(1) Stephen Zunes, op. cit, p.163

(2) Sietske Couperus, op. cit, p. 4

(3) Kathleen C. Schwartzman, op. cit, p.110

(4) Stephen Zunes, op. cit, p.163



272_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

كليرك دي تميز ااد اأيديولوجيقه، بأاكاره القشبث عن بعيدة افحداث على أاعاله رداد اكانت االأترى،

الوهلة من الأحداث على يحام ل اهو Conceptual Complexityالمفاهيمي القعايد من عالية بدرجة

الأشياء يرى ل اهو الموقف، حول االبيانات المعلومات من قدر أكبر على الحصول دائماا يحاال بل الأالى

اهو الاخرين، امواقف ااراء االخارجية الداخلية الأحداث على منفقحاا كان ابالقالي االأتود بافبيض

بين بعالنية المفاضلة خلل من تعمل الشخصية اهذه حدة، على حالة كل بأتلوب المواقف مع يقعامل

الشخصية)1(. االمواقف الأيديولوجية تأثير عن بعيدا�ا المقاحة الخيارات

القحويلي الزعيم صورة كليرك دي ل مثّ��ق للوزراء، اكرئيس النقاالية، الفقرة اي

هذه على كليرك دي أقدم لماذا الكن براغماتي، رجل اهو الكاريزمي، الزعيم Transformationalاليس

اي كينجز بالية افارابية الدراتات أتقاذ )-1950( Alex Callinicos كالينياوس ألياس اققرح السياتة،

احقمالت)2(: ثلث لندن

الداخلية.1. الققصادية الأاضاع اتدهور الدالي السياتي المأزق

تجااز2. العنصري الفصل نظام بأن الاائل الحاكم الحزب اي ارااقه كليرك دي تبناه الذي الرأي

افخلقية. الناحية من عنه الدااع الممان من يعد لم اأنه صلحياته

الفصل3. نظام أن مفادها نقيجة إلى توصل حيث الااتية التقراتيجية كليرك دي حسابات

الزمن. تابق قد اكأنه ذلك على يجبر أن قبل اقحرك الزاال إلى طرياه اي العنصري

يان الم خطوة، الخطوة اتياتة القدرج بأتلوب يؤمن براغماتي رجل كليرك دي اإن لمانديل اااااا

أيدي اي السلطة على الحفاظ هداه كان ، تماما�ا العاس بل السلطة يفاد أن إصلحاته اراء من يهدف

كان بل افبيض، الرجل حام إنهاء على للقفااض اتقعداد على يان لم اهو جديدة، إدارة أي تحت افارياان

شال على الحفاظ مع العرقية المجموعات حاوق أتاس على السلطة لقااتم نظام إلى القوصل إلى يهدف

كان كليرك دي أن ارغم جدال، بل افغلبية حام ضد كان ااد أاريقيا، جنوب اي افقلية حام أشاال من

البيضاء للقلية للحقفاظ يسعى كان أنه إل القشريعات ااضع بالقصويت السوداء للغلبية للسماح مسقعداا

(1) Sietske Couperus, op. cit, p. 16, 21

(2) Helinna Ayalew, op. cit, p. 5
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افمر المجموعة" "حاوق اكرة مثل الزمن تجاازها باققراحات حزبه مع كليرك دي ،اتمسك الناض)1( بحق

الذي الاديم النظام كليرك دي مثلل لاد نعم الاديم، النظام بباايا للقمسك يائسة لمحاالة انطباعاا أعطى الذي

حماية حول للغاية قلاا�ا كان البداية امنذ الكنه الأارياي، الوطني المؤتمر حزب لصالح بالهزيمة اعقرف

الققصادية الظراف هو افارياانز لمجقمع المركزي الشاغل اكان شاملة، ديماراطية ضمن الأارياانز

الشخصي)2(. االأمن الثاافية الهوية بشأن الالق هو ذلك من الأهم الكن للدالة

الدولية العوامل

افاريقية الاارة من عديدة مناطق اي النضال مسيرة تصاعد المنصرم الارن تقينيات بدايات شهدت
الدال من العديد حصلت ،ابينما اتقاللها)3( على للحصول تقأهب أاريقيا اي دالة عشرة تبع هناك اكان
اي التجاه بعاس تسير الأمور كانت 1960 عام بعد السوداء افغلبية حام تحت بالفعل اتقاللها على
االذي 1960 عام شاربفيل مذبحة بعد خاصة العنصري الفصل اتعمق الامع ازداد حيث أاريقيا، جنوب
1961 عام الأبارتايد نظام اانسحب بالعزلة النظام اشعر المقحدة، الأمم ارضقه الذي افتلحة حظر تبعها
نفسها إلى البيضاء النخبة نظرت السقينيات اقرة اخلل الغرب، عن نفسه اأبعد البريطاني الكومنولث من

الخائن")4(. االغرب الملحدة االشيوعيين الكفرة بالسود محاطين المخقار ا "شعب أنها على

نكسة إلى أنغول اي الماضي الارن تبعينيات من الثاني النصف اي أاريقيا جنوب قوات هزيمة أدت

كفاءة عدم إلى أنغول اي هزيمقهم أرجعوا الذين العساريين لدى الأمل بخيبة شعورا�ا االدت داخلية

جنوب امجقمع نظام لعسارة بداية شال ما اهو الغربي، القأييد احشد القدخل عملية إدارة اي السياتيين

انقفاضة انطلات حيث التقارار عدم حالة شيوع اي تمثلت خطيرة داخلية اثار للهزيمة اكان أاريقيا،

إلى بداره أدى الذي افمر العنف أعمال اتصاعدت الضطرابات اانقشرت 1976 يوليو تموز/ اي تويتا

،ص542 سابق ،مرجع مانديل نيلسون )1(

(2) Helinna Ayalew, op. cit, p. 5

،ص77 سابق مرجع ا، داع الوهاب عبد )3(

(4) Michael S. Lerner, op. cit, p. 1
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من أنه "تدرك" الغربية الاوى جعل بشال أاريقيا جنوب من الماهرة االعمالة افجنبية التقثمارات هراب

االسياتية)1(. الققصادية مصالحها على الحفاظ أرادت ما إذا جوهرية اجقماعية إصلحات عمل الضراري

اقف القي الوطني" الأمن "إدارة إنشاء اقم القشدد، نحو أاريقيا جنوب داعت الاضاع تلك أن غير

ذلك اأدى أعضائه، نصف افمنية افجهزة اراتاء الضباط كبار شال االذي الدالة أمن مجلس قمقها على

نفوذ تواري اإلى الحاكم الوطني االحزب البرلمان نفوذ ااق تياتي بنفوذ العسارية النخبة تمقع إلى

الدااع نفاات ازيادة الجيش حجم لزيادة الدالة لجأت كما الدالة، عسارة عن أتفر بشال المدنيين السياتيين

تكون أن من أاريقيا جنوب تمانت بحيث العسارية الصناعية/ المؤتسة لقطوير بالضااة كبيرة، بصورة

الذرية)2(. للرااس المنقجين امن للتلحة المصدرة الدال عداد اي

على بظللها الباردة الحرب ألات كلها، يان لم إن العالم، حول الصراعات معظم اي الحال هو كما

السوفياتي الشيوعي القهديد اي أاريقيا جنوب اي الأبارتايد حاومة بالغت ااد أاريقيا، جنوب اي الصراع

ثمن، بأي البيضاء افقلية حام اتثبيت االخارجية الداخلية تياتقها لقبرير اذلك الباردة الحرب اقرة خلل

أاريايون الجنوب اصفه الذي للحد يصل لم أنه غير السوفياتي القهديد حول الحقياة بعض هناك كان اإذا

اأقامت افاريقية الاارة جنوب اي القاليدية غير للحراب أاريقيا جنوب لجأت ااد ابالفعل، عداانيقهم، لقسويغ

السود اتهديد المزعوم الشيوعي القهديد مواجهة اي االنواية االبيولوجية الكيميائية افتلحة من ترتانة

اقرة خلل السواياتي الشيوعي القهديد حول الدعاية اازدادت السوفياتي، التحاد قبل من اقجهين الم�ع

أاريقيا)3(. لجنوب داليا�ا ااحقاارا�ا إقليمية عزلة شهدت القي االثمانينيات السبعينيات

السوداء القحرير حركات جميع بأن المقكرر تأكيدها خلل من دعايقها أاريقيا جنوب اجهت
يشير الواقع أن من الرغم على اذلك السواياتي، التحاد اهو أل ااحد مركز من اموجهة اموحدة شيوعية
جميع الدعاية اشملت كان، مصدر أي من السلح لقلاي امسقعدة امقنوعة مخقلفة الحركات تلك أن إلى
كأعداء إليهم نظر ي�ع كان القي الأبارتايد لنظام الناقدة االلعنفية، العنفية السوداء، القحرير حركات

بنق ت�ع لم ابالطبع عام، بشال البيض احام الأبارتايد نظام ضد مقعددة جبهات على معا�ا يعملون شيوعيين

260 ،ص سابق مرجع الدين، نصر أحمد إبراهيم )1(

261 ،ص نفسه المرجع )2(

(3) Michael S. Lerner, op. cit, p. 1, 4
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ذرائع اكانت الباردة، الحرب اارضيات العنصرية بفعل تشالت بل موضوعية أتس على المزاعم تلك
راع لتتويغ مفيدة داخلية دعاية الدعاءات تلك اكانت ، داليا�ا القحرير حركات تمعة لقشويه مناتبة

الساباة)1(. الاوانين من أشد أمنية قوانين اارض العسارية الميزانية

الرئيس إدارة خاصة الغرب اي صاغية اذاناا السوفياتي القهديد بشأن أاريقيا جنوب ادعاءات اجدت

احقمالت اي أيضاا بالغت القي الثمانينات اي )2003 – 1911( Ronald Reagan ريغان افمرياي

السوفياتي، التحاد قبل من موجهة بأنها الوطني القحرر لحركات انظرت للمنطاة السوفياتية القهديدات

مركزي دار الغربية الققصادية للمصالح كان كما الغربية، للدال اتقراتيجيا�ا حليفاا أاريقيا جنوب ااعقبرت

رداا الوجه ماء لحفظ إل الققصادية العاوبات الغرب يطبق ،الم افبارتايد لنظام الغربي الدعم اتقمرار اي

على تلباا أثرت القي العاوبات تلك أن بل الدالية)2(، النسان حاوق حركات مارتقها القي الضغوط على

كانت الشيوعية تهمة الصاق خلل امن الحاومات)3(، اليس الخاص الاطاع بفعل كانت أاريقيا جنوب

الخصم)4(. صورة تشويه نحو ترنو أاريقيا جنوب

تلك امقصاص اتقطاعت أاريقيا جنوب أن إل الداخل اي المسلح الكفاح تصاعد من الرغم اعلى
حزب اتولي المقحدة الوليات اي السلطة ريغان تولى ااد الجديدة الدالية الظراف بفعل اذلك الصدمات
راض اكلهما بريطانيا، اي السلطة )2013 – 1925( Margaret Thatcher تاتشر بزعامة المحااظين
باتم عرف ما افمرياية الدارة تبنت ااد مخقلفة دعااى تحت أاريقيا لجنوب رتمية اققصادية مااطعة أي
تحسين طريق عن أاريقيا جنوب اي السلمي القحول عملية تشجع رأيها اي القي البناء" "الرتباط تياسة
تحايق على االعمل القفااضية الادرة ازيادة أمامهم الفرص من المزيد اخلق للسود المعيشية الظراف
الوصول بغية اذلك العامة الخدمات اي االلونية الجقماعية الحواجز تاويض شأنها من داخلية إصلحات
"صوت صيغة إلى الوصول اليس الحام أجهزة اي االسود البيض بين السلطة" "اققسام اضع إلى النهاية اي
القوظيف اي اللوني الحاجز تجاهل إلى افمرياية الشركات افمرياية الدارة دعت الذلك الواحد" للرجل ااحد

(1) Ibid. p. 3 - 4

(2) Michael S. Lerner, op. cit, p. 6

(3) Philip I. Levy, op. cit, p. 2

(4) Michael S. Lerner, op. cit, p. 6
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أنفسهم بالسود تقضر فنها بناءة غير الققصادية المااطعة أن ذريعة تحت أاريقيا جنوب داخل االقدريب

ااتقغللاا أخرى، جهة من البيض لدى االقشدد العنف ثم امن الحصار عالية تكريس إلى اتقؤدي جهة من
تنطوي القي المجاارة الدال ضد الردع تياتة أاريقيا جنوب دشنت العسارية الاوة ظل ااي السياتة، لهذه
الوطني المؤتمر من كل معسارات إغلق إلى مضطرة جعلقها بحيث االققصادي العساري الإكراه على
أراضي داخل انقاامية بغارات أاريقيا جنوب قامت ابالفعل أراضيها، من كوادرهم اطرد اتوابو افارياي
بهدف اموزمبيق أنجول من كل اي القمرد حركات اتاعدت اليسوتو، ازيمبابوي موزمبيق المجاارة: الدال
أراضي داخل بالقسلل أاريقيا لجنوب الخاصة الاوات قيام الغارات تلك أشهر اكانت التقارار، عدم إشاعة
الأارياي الوطني المؤتمر كوادر من عضواا 12 باغقيال اقيامها 1982 ديسمبر افال/ كانون اي ليسوتو
كوادر من مائة بطرد ليسوتو حاومة قامت حقى الغارة هذه على شهر يمر ياد الم ماتيرا، العاصمة اي

أراضيها)1(. خارج الأارياي الوطني المؤتمر

إلى لجأت اإنها المجاارة الدال لمواجهة الردع أتلوب إلى أاريقيا جنوب لجأت الذي الوقت ااي

1984 عام نظامها اي ادتقورية قانونية إصلحات أجرت حيث الداخلي المسقوى على الغراء أتلوب

السود ااتقبعدت الثلثي، البرلمان إطار اي االملونة الهندية للجماعة السياتي للقعبير منااذ اقح عن أتفرت

إيجارات زيادة على مباشر اعل كرد النقفاضة بدأت 1984 تبقمبر أيلول/ ااي العملية، هذه من كلياا

انخفاض إلى أدى ااققصادي تياتي توتر إلى تعود افتباب جذار أن إل السود، مدن بعض اي المساكن

البرلمان إطار اي السياتية المشاركة اي السود لطموحات الحاومة إهمال ظل اي السود معيشة مسقوى

هراب إلى أدى مما البلد أرجاء كااة اي المضاد االعنف العنف اانقشر نفسها الفقرة اي شالقه الذي الثلثي

التقثمارات)2(.

على ثابقا�ا دعماا أاريقيا لجنوب الغربي العالم قدم العنصرية لسياتقها اللفظية الدانة من الرغم على
يان الم اافتلحة، المال رأس اضخ تكنولوجية امساعدات صناعية اتنمية تجارة شال على السنين مر

عاماا أربعين مدى على الضخمة المساعدات بدان االعسارية الققصادية الاوة إلى تصل أن أاريقيا لجنوب
مليار 13 عن يزيد ما هناك كان الثمانينيات منقصف اي الققصادية العاوبات اابل العنصري، الحام من

265 ،ص سابق مرجع الدين، نصر أحمد إبراهيم )1(

267 ،ص نفسه المرجع )2(



277_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

من يان الم أجنبية اتقثمارات مليار 30 إلى بالضااة الغربية االدال أاريقيا جنوب بين القجارة من دالر
اي اللعنفية الحقجاجات مع القعاطف أن غير العنصري الفصل نظام ضد عاوبات أي تفرض أن المنقظر
من الدال تلك داخل اللعنفية الحقجاجات خلل من الغربية الحاومات على ضغط إلى أدى أاريقيا جنوب
على المسقحيل من جعل بحيث اليسارية االمنظمات االطلب الكنيسية االمجموعات العمالية الناابات قبل
جنوب من اللعنف أثر اانقال )1( أاريقيا جنوب اي العنصري الفصل لنظام الدعم إبااء الغربية الحاومات

مباشرة. غير بطريقة الغربية الحاومات إلى أاريقيا

عارض قد ريغان كان )2018-1949( Robert Parry باري رابرت افمرياي للصحفي اااااا

من العنصري القمييز ضد النضال إلى ينظر كان لكنه مانديل؛ تراح إطلق إلى ادعا العنصري الفصل قولا

على العاوبات بفرض 1986 عام قانون مشراع معارضة إلى داعه ما اهو الباردة، الحرب عدتة خلل

على اعقراضه تفسير اعند العنصري، الفصل اإنهاء مانديل تراح إطلق على إجباره بهدف بريقوريا، نظام

الوطني المؤتمر حزب "مااتلي إلى انقااداته أقسى 1986 يوليو تموز/ 22 اي ريغان اجه الاانون مشراع

إرهابية أعمالا "شن بأنه افارياي الوطني المؤتمر حزب ااتهم السوفياتي"، التحاد يسلحهم الذين افارياي

الثورية الطاحة من الرئيسي" المسقفيد تياون السوفياتي "التحاد أن أيضا اادعى أاريقيا". جنوب اي جديدة

يعنى كان ما اهو أاريقيا، جنوب اي البيض العنصريين تجاه البناءة" "المشاركة تياتة اتبنى بريقوريا، بنظام

الصلح إلى تعت القي الهادئة الدبلوماتية لصالح الققصادية العاوبات مثل العلني الضغط يعارض أنه

بوتا افبيض أارياي الجنوب للرئيس ريغان نهج تمح الواقع، ااى العنصري، الفصل لنظام القدريجي

مؤيدة ريغان اعقبرها القي افخرى الثورية االحركات افارياي الوطني المؤتمر حزب على بالناضاض

إصلحات بريقوريا نظام اضع للسود، الكاملة المواطنة تحايق نحو الموضوعي القحرك من ابدلا للشيوعية.

العنصري)2(. للفصل كبير حد إلى تجميلية

الوليات حاومة داخل الباردة الحرب لعناصر هدااا طويلة اقرة ظل مانديل أن إلى باري اأشار

مع االمقعاطفين افارابي للتقعمار المااامين النشطاء الشباب من باعقباره إليه ينظر كان حيث المقحدة،

اعقبراا الذين الاادة هؤلء تحييد على غالباا تعمل المركزية المخابرات اكالة اكانت الرادياالي، القغيير

عام مانديل على القبض إلااء أن باري ازعم السواييقي، للتحاد محقملين احلفاء الشقراكية مع مقعاطفين

(1) Stephen Zunes, op. cit, p.166

2013 ديسمبر 11 الربعًء عًلمية، صحًفة )الشروق(، العربية إلى مترجم ريجًن"، ل ... مًنديل "تكريم بًري، روبرت )2(

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11122013&id=292aa937-d347-4a30-a8ed-57fdf96936c

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11122013&id=292aa937-d347-4a30-a8ed-57fdf96936c
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مسؤالي بإبلغ المركزية المخابرات اكالة ضابط قيام عن نقج عاماا، 27 السجن إلى به أادى الذي ،1962

المخابرات اكالة داخل الرأي اي اخقلف هناك يزال ل الكن مانديل، ماان عن أاريقيا جنوب اي افمن

عابرة ملحظة هي اربما ماصود، غير أا ماصوداا مانديل على القبض اي دارها كان إذا عما المركزية

أاريقيا)1(. جنوب اي لنظرائه مخمور ميداني عميل بها أدلى

أارابا تاريخ اي مفصليا�ا حدثاا 1989 نوامبر الثاني/ تشرين 9 اي برلين جدار انهيار يعقبر
Mikhail غورباتشوف ضد المقشددين انالب 1991 أغسطس اب/ 22 اي ذلك اتل الشرقية
العام، ذلك اي السوفياتي التحاد تفكك إلى المطاف نهاية اي أدى الذي الأمر )- 1931( Gorbachev
كليرك دي أعلن حين اذلك أاريقيا جنوب اي المفصلي الحدث تاريخ هو 1990 ابراير شباط/ 9 كان بينما
ذلك اي بما الأخرى المحظورة المنظمات من اعدد الأارياي الوطني المؤتمر حزب عن الحظر راع عن
الذي تفاهم تجل على امانديل كليرك دي اقع 1992 تبقمبر أيلول/ 26 ااي افارياي، الشيوعي الحزب
ثلثة الحدثين بين الزمني ،االفاصل )2(1994 إبريل نيسان/ اي العنصرية غير للنقخابات الطريق د مهل

الحدثين؟. بين إيجابية علقة هناك اهل ااط، أشهر

انهيار امع ملحد شيوعي بأنه الوطني المؤتمر حزب تصف أاريقيا جنوب اي الحاومة كانت
مع القفااض الممان من اأصبح الخوف تضاءل أنغول من الكوبية الاوات اانسحاب مفاجئ بشال الشيوعية
أصبحت السوفياتي االتحاد المؤتمر حزب بين الربط حول أاريقيا جنوب ادعاءات أن كما المؤتمر)3( حزب

الخارجي)4(. دعمه النظام اااد اارغة ادعاءات

لعلم اتقاذاا كان الذي )2011-1936( Lawrence Schlemmerشليمر لورانس اتقعرض
شليمر راض حيث أاريقيا، جنوب اي التفاق توقيع إلى أدت القي االاوى العوامل ناتال جامعة اي الجقماع
االعاوبات الققصادي االركود المدنية المااامة منها العوامل من العديد ااققرح ااحد عامل إلى إعادتها
الحاكم الوطني الحزب صفوف اي االقغير المدني االعصيان الشرقية أارابا اانهيار ناميبيا اي االقسوية
اقرات اإن لشليمر اااااا كسياتي، كليرك دي اطبيعة افارياي الوطني المؤتمر لحزب الرتمي غير االحوار
االاواعد السواييت االمسقشارين أنجول اي الكوبيين ااجود السوايقي التحاد اجود ظل اي الثمانينيات

نفسه. المرجع )1(

(2) Adrian Guelke, op. cit, P.87

(3) Philip I. Levy, op. cit, p. 11

(4) Michael S. Lerner, op. cit, p.6
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أاريقيا جنوب اكانت حقمي أمر المسلح الكفاح نجاح بأن اعقاداا الذين MK المؤتمر لحزب العسارية
ما مع السيناريو هذا شليمر قارن نشط، شبه خصم الوطني المؤتمر حزب حيث ناميبيا اي حرباا تخوض
السياتي القحرير على كليرك دي أقدم عندما 1990 عام تائدا كان الذي تماماا" المخقلف "السيناريو أتماه

أاريقيا)1(: جنوب اي

اي1. العسارية قواعده افارياي الوطني المؤتمر حزب اادان إلى أدت ناميبيا اي القسوية عملية
حزب لدى يعد الم أاريقيا جنوب أراضي داخل إنشائها لعادة إماانية الحزب يجد الم أنغول

المسلح. الكفاح اي التقمرار على الادرة المؤتمر
المقحدة2. االوليات السوفياتي التحاد بين افتلحة نزع محادثات بعد الدالي للموقف الجذري القغيير

توايقي تهديد أي على قضى الذي الأمر الشرقية أارابا اي االقحولت السوايقي التحاد تفكيك ثم
ااريقيا. جنوب اي البيضاء المؤتسة لمصالح

داخل3. من يعمل المؤتمر حزب اأصبح أاريقيا جنوب حاومة لصالح التقراتيجي القوازن أصبح
المؤتمر حزب مع القسوية نقائج بأن تعقاد الحاومة أصبحت 1990 أاائل امنذ ااط أاريقيا جنوب

هائل. بأنه أثبت المؤتمر حزب نفوذ أن إل يمان، ما أاضل الأارياي الوطني
اي السياتية الدراتات اتقاذ )-1938( Hermann Giliomeeجيليومي هيرمان لقحليل اااااا
دام ما افارياي الوطني المؤتمر حزب مع المفااضات نحو ليقجه كليرك دي يان لم تاان كيب جامعة
إلى أدت 1989 عام السواييقي للتحاد الداخلية الضطرابات أن غير السواييقي، التحاد من باوة مدعوما�ا
كان ،ابذلك المؤتمر)2( حزب لحقواء أكبر ارصة لديها اأن الحاومة نظر اجهة من الخارجية البيئة تحسين
المفااضات المؤتمر حزب دخول على أكد كليهما أن إذ اجيلومي؛ شليمر تحليل اي ااضحة شبه أاجه هناك
عملية نهاية اي الهيمنة المؤتمر حزب حاق كيف ذلك يقبع الذي البديهي السؤال أن غير ضعف، حالة اي

القفااض؟

اإن )2016-1933( Allister Sparksتباركس أليسقر أارياي الجنوب للصحفي ااااا
رهاب من حدل الأمر اهذا الشيوعية المبراطورية تفكيك إلى أدت غورباتشوف بها قام القي الصلحات
بأن كليرك دي تاعد مما موتاو من موجهة مؤامرة العنصري الفصل ضد افتود النضال أن من بريقوريا
كليرك دي أن تباركس أكد نفسه الوقت ااي ، انقحاريا�ا مسارا�ا افمر لهم لظهر ذلك الول موقفه لشعبه يبرر

(1) Adrian Guelke, op. cit, p. 88 - 90

(2) Ibid. p. 91
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يقوقع غورباتشوف يان لم كما تماماا 1990 ابراير شباط/ 2 اي خطابه على ترتبت القي العواقب يقوقع لم
المبراطورية من الشرقي الجزء الشرقية أارابا اادان إلى تؤدي توف السوايقي التحاد هيالة إعادة أن
حام إلى إصلحاته تؤدي أن كليرك دي يقوقع لم اكذلك نفسه، السوفياتي التحاد اتفكك الشيوعية اانهيار

. الزمن)1( من عاد غضون اي الأارياانية الاومية انهاية السوداء افغلبية

(1) Ibid. p. 93
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ااتمة
ابين جهة من العنف بين ياع ثالث طريق اهو السياتية، الصراعات حل اتائل أحد اللعنف يعّد
اشجاعة بثبات الظلم اراض االقمرد القحدي على يعقمد أتلوب اهو أخرى، جهة من االتقسلم الخنوع
اهدر الاقل لمسقوى ترقى قد القي العنيفة الخصم اعل رد لقحمل التقعداد مع االوجل الخوف اتخطي
القي اللعنف اتقراتيجيات إلى ذلك من بدلا االلجوء العنف، اتقخدام اعدم بالنضباط اللقزام مع الممقلكات

تانيات. من يراااها اما المدني االعصيان االلتعاان المواااة تحب اي تقمثل

بطرياقين: افالى القانية إلى النظر ايمان إيجابية، اأخرى تلبية تانيات خلل من اللعنف يعمل
أا محايدة أخرى أطراف أا الخصم اتقعطاف إلى تهدف تانيات هناك ناحية من التعاانية، تياولوجية
شارب دعا بينما اهدايقه، الخصم ضمير اي القأثير أمل على افلم تحمل إلى غاندي دعا ااد للخصم، مؤيدة
خلل من محايدة قوى اتقعطاف أا الحياد على اقواهم أا كسبهم بهدف افمن قوى صفوف مع القآخي إلى
المواااة اتحب اللتعاان تانيات اإن أخرى ناحية امن الجوجوتسو، تياتة تماها كما العنف تبعات تحمل
اأما السياتة. الحياة اي االمشاركة القأييد تحب خلل من تلبي عمل كلهما الشرعية تحب تعني القي
الاوانين ذلك اي بما الدالة قوانين اخرق القمرد اي تقمثل القي المدني العصيان تانية اهي اليجابية، القانية
ال معاا، الوتيلقين تقظاار ما اغالباا الحاومية، االمباني الشوارع ااحقلل االمسيرات االمظاهرات الدتقورية،
شل ذلك من االهدف العنف، نبذ على نظرياا القشديد من الرغم على العنف من معين مسقوى من ذلك يخلو

الحاكم. النظام عمل

ابينما اافهداف، الفكرية المنطلاات اي بعضهما عن اللعنفية اشارب غاندي من كل السفة اخقلفت
ااد اافهداف افتاليب مثالّي أخلقي مجقمع أا تواراج بورنا إلى ادعا أخلقية داااع من افال انطلق
افتاليب اي الفلسفقين تشابهت فيما ديموقراطي، مجقمع إلى ادعا براغماتية داااع من الاخر انطلق

كبير. حد إلى االقانية التقراتيجية

اإذ القاريخ، اجر منذ الهند حياة شغلت القي افخلقية الدينية للفلسفة امقداد بمثابة غاندي السفة تعدد

على للعنف غاندي نظر ااد ذاتها بحد هدف أنها على العنف، على تنطوي القي الاوة، إلى مورغنثاا، نظر

تفكيره اي مثالياا باي الكنه السياتية، مواقفه من كثير اي براغماتياا غاندي كان ربما ذاته، بحد هدف أنه

بقلك اللقزام على الادرة مدى عن النظر بصرف الحياة اي الموجه هي النظرية كانت اربما النظري،

الذلك افتاس، هي تقباى اللعنف اريضة اإن اضطراريا.... العنف إلى اللجوء يقم حين ا"حقى النظرية.

القعبير ايها هادية، بوصلقها تظل أن ينبغي القي الفريضة تلك تلغي ل العنف اتقخدام ضرارات اإن
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تحايق ابالقالي امدنيقه اتحضره تلوكه أنسنة باتجاه اتعيه بل انزعقه، النسان إنسانية عن الحقياي

إنسانيقه)1(.

بمثابة ه عدل الذي المبدئي اللعنف مع تتناغم أخلقية ثورة إلى غاندي دعا النظري الصعيد على
غاندي لدى اللعنف اإن غاية، كونه من أكثر اتيلة يعد العنف كان اإذا عابرة، اتيلة اليس حياة أتلوب
االققصادية السياتية الشؤان إخضاع إلى دعا أن الجرأة لديه اكان ذاته، الوقت اي اغاية اتيلة يعد
الدعوة، يوتيوبي أنيركي الرجل اكان اجبراتها، الدالة تدخل عن بعيداا الفردي االضمير للخلق االجقماعية
اتسمت القي المواقف من العديد أيد أا ااشقرك كبير حد إلى بالبراغماتية اتسم الواقع أرض على الكنه
القي المطلاة الحقياة امقلك بعدم تأكيده من الرغم على اذلك اللعنف، باتم العنف ذلك مسوغاا بالعنف

أيضاا اللعنف اان دينية أتس إلى جوانبه من كثير اي يسقند العنف كان إذا الخرين. على ارضها يمان
على الشرعية لضفاء اليديولوجيا إلى ترقى امسوغات دينية نصوص إلى يسقند جوانبه من كثير اي

العنف.

الواقع يوااق لم "إذا قال: أنه أينشقاين إلى اينسب الواقع، تفسير على النظريات تعمل ما عادة
لذلك ااهمنا إدراكنا مدى عن النظر بصرف ااقع الواقع أن إذ للواقع، اهمك غير أي الواقع"، غير النظرية،
النظريات معظم كانت اإذا باثير، ذلك من أعاد االجقماعية السياتية الشؤان اي افمر أن غير الواقع،
على االليبرالية الرأتمالية كافاكار الواقع ذاك على افيديولوجية من نوع إضفاء أا تسويغ أا لقفسير نشأت
الأاكار مع الحال هو كما حقياي بشال الواقع لقغير جاءت أاكار أا نظريات هناك اإن المثال، تبيل
أاكار كانت اكذلك باليوتوبيا، تحلم أتاتاا، قائمة ليست اتصورات اأماني جديدة راية قدمت القي الشيوعية
اي أاكاراا اقدمت فيه عنف ل بمجقمع تحلم أماني، على قامت ااد افخلق، على الاائمة اللعنفية غاندي
اتسويغ تفسير حاالت القي العنف نظريات بعاس اذلك قائمة غير جديدة راية لقاديم أا لقفسير محاالة
أا الحاضر اي الإنسان حياة تناتب أن يمان االلعنف الشيوعية أن الاول نسقطيع ل الاائم، الواقع
إثارة على قادرة أخرى شهوات إلى ذلك يقعدى بل احسب القملك بشهوة ياقفي ل ،االنسان المنظور المسقابل
السلم يسوده مجقمع إلى تدعو القي الغربية افاكار اإن االشرف، المجد شهوة مثل عنف يليه الذي غضبه
الدائم، االصراع اافنانية الجشع ارضيات إلى اتقندت بل طوبااية، ااقراضات على تام لم مثلا كالديماراطية
افخلقية بالقربية ليس العنف، عن بعيدة بطرياة تنظيمه بل الصراع على الاضاء ليس الديموقراطية امهمة

سًبق. مرجع شعبًن، الحسين عبد )1(



283_______Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

افمور يضبط أن يمان أنه إل اارد أمر العااب من الالت أا الاانون على القحايل أن صحيح بالاانون، بل
ياومه. ل الكن السلوك يخفي أن يمان العااب من االخوف الدنيا، مسقوياتها اي

اإن اميقاا، حياا غاندي، للمهاتما الهنود يانه الذي االقادير الحقرام من الرغم اعلى الهند، ااي
انشطة حية تياتية، هوية بوصفها الطباة، زالت "اما الواقع، أرض على طرياها تجد لم تعاليمه من الكثير
بصوتك تدلي ل الهند فاي االققصادية... الطاسية جذارها عن اناطعت اإن حقى اليوم، الهند اي اااعلة
اللعنف تياسة غاندي حول أن منذ كثيرا�ا الهندية الاومية المشاعر تنامت كما لطبقتك، تصوت بل
اتم صواريخها تحمل نواية أتلحة تمقلك اليوم اأصبحت البازغة، أمقه هوية يمثل شعار إلى االلتعاان

النار)1(. إله أي اغني، الاديمة الهنداس الهة

البراغماتية أن اكما االقطبيق، المنشأ افمرياية البراغماتية للمدرتة امقداد بمثابة شارب السفة تعدد
القي اافيديولوجية الفكرية بافتس ياقرث لم الذي شارب أاكار اكذلك المادمات، يهمها ال بالنقائج تهقم
لم افمر لهذا اربما يافي، اهذا الدياقاتور إتااط على يعمل اللعنفي النهج امادام الصراع، أطراف تقبناها
"لماذا" اليس اللعنف، يعمل "كيف" عن الجابة على ركز ااد افحداث، الية لقفسير اهقمام أي شارب يعر
تانيات باتقفاضة تناال شارب أن نجد الذلك له، تعليلا اليس الحدث للية اصفاا قدم أنه أي هاذا، يعمل
االدالية االثاافية االققصادية الجقماعية العوامل أهميقها- إلى أشار أنه مع يقناال- الم اللعنفي، العمل
اي ثورة إلى دعا قد غاندي كان اإذا الصراع، مجرى على اتأثيرها تفاعلها اكيفية افخرى العوامل من اغيرها
إقامة إلى دعا حيث البراغماتي، اللعنف مع تقناغم مؤتسات ثورة إلى دعا شارب اإن اافخلق القيم
الهيال عن النظر بصرف عاجل بشال دتقور ااضع السياتة عن الجيش اإقصاء ديموقراطية مؤتسات

للدال. االثاااي االققصادي الجقماعي

الأالى، للوهلة يبدا كما تاما�ا انفصال�ا منفصلين ليسا االبراغماتي المبدئي النهجين اإن ذلك امع
للنجاح، الفرص أكبر لها القي االحملت الأتاليب اخقيار على عمل حيث فّذاا اتقراتيجياا كان اغاندي
من أنهم غير صريح أخلقي القزام أي لديهم ليس اللعنف مجال اي اليوم النشطاء معظم فإن ابالماابل
المدى على عاسية نقائج ذات تقكون أنها يعقادان لأنهم مطلاا�ا افتلحة يسقخدمون ل العملية الناحية

حامة)2(. الأكثر التقراتيجية هي اللعنف أتاليب على الحفاظ اأن الطويل أا الاصير

33 ص25، سًبق، مرجع لوس، إدوارد )1(

(2) Brian Martin, Gene Sharp's Theory of Power
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مباشر؛ عنف من راااها اما المباشرة العبودية تجااز على االقكنولوجي العلمي القطور تاعد اإذ
للبشر، البدنية الاوة عن التقغناء إلى أاضى الذي افمر أاضل، إنقاج تاديم ثم امن ااعاليقها اللة قوة بفعل
اي الهائل الفائض من الرغم على اذلك المجقمعات اي البارزة السمة هو الهيالي العنف باي ذلك امع
افقل على افرض"، على "الجنة قيام تقيح أاضاع تاديم على قادران االقكنولوجيا العلم أن يبدا ال النقاج،
الواردة اللعنف بمبادئ اللقزام أن ايبدا افقوياء، أيادي اي أداات تباى ببساطة فنها المنظور؛ المدى اي
الاوة امقلك اقت الكن ، ضعيفا�ا لها الممارس الطرف مادام قوية تباى االفلسفية الدينية النصوص اي
االهنداتي االبوذي االإتلمي المسيحي القاريخ اي حصل كما تهلة عملية النصوص اتأايل تحوير فإن

اللعنف. االسفة

منصباا يقالد حين الرتمية بصفقه نفسه الفرد ابين الشخصية بصفقه الفرد بين كبير ارق هناك

تنقظر ل أخلقية، اغير عالنية بطريقة القصرف عليه تفرض ذاتها بحد فالوظيفة عسارياا، أا تياتياا

إلى بها تؤدي قد صعبة مواجهة اي نفسها الجماعة أا الدالة تجد حين بالمعاهدات االلقزام بالوعود الوااء

ليس الرتمية بصفقه الكن مبدأ أا قضية أجل من بنفسه يضحى أن يمان الشخصية بصفقه الفرد الزاال،

كااة كان إذا إل المبادئ كل اخقرق لو حقى الريح مهب اي كلها الجماعة أا الدالة يضع أن حقه من

مسقبعد. أمر اهو الإجراء هذا على موااقاا الشعب

اي افبارتايد نظام اتصفية البريطانية المبراطورية عن الهند اتقالل من كل اي داراا اللعنف لعب

االصراعات توقعه، يمان أمر اهو الحاتم، العامل يان الم الوحيد، العامل يان لم الكن أاريقيا، جنوب

العنف هناك كان اللعنف جانب اإلى اتفاعلها، العوامل تعدد بفعل بالقعايد تقميز االجقماعية السياتية

له البريطانية المبراطورية اتاوط برمقه المباشر التقعماري النظام تاوط اكان الدالية، االعوامل الداخلي

ثلثة غضون اي عالميقين حربين أثر على اذلك افخرى الدال من االعديد الهند اتقالل اي حاتم دار

المبراطورية انهيار شال أاريقيا جنوب ااي العالمي، بالققصاد عصف الذي العظيم الكساد تخللهما عاود

العديد ااتقالل افبارتايد نظام على الاضاء اي حاتماا داراا الجديد الدالي النظام تشايل اإعادة السوفياتية

لعنفية، أم عنفية أكانت تواء الشعوب، ثورات اليس االجيوش، الدالي الهيال أن ايبدا افخرى. الدال من

– 1898( Herbert Marcuse ماركوزه اعقاد "لاد الاوى. محصلة اتجاه تحديد اي افكبر الوزن لها

للقمرد احقمال كل اتقيعاب على قادرة المبريالية حوزة اي القي الضخمة العلمية القانية اللة بأن )1979

إيديولوجيا أاهام من اهماا الثورة ماولة تغدا بحيث تذايبي نحو على هناك المهيمنة النقاجية العلقات على
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النظام الك اي تدار اجعلها العالم دال معظم لقشمل امقدت قد الاوة تلك أن ،ايبدا الجماهيري")1( القحريض

المباشر. القدخل افمر اققضى لو حقى النظام ذلك عن بالخراج تسمح الن العالمي، الرأتمالي

التية: بالنااط الدراتة نقائج نوجز أن ايمان

افمر1. اهو مثالية، أخلقية أتس إلى النظري المسقوى على اللعنفية غاندي السفة اعقمدت

المثاليات بقلك يلقزم لم غاندي أن غير الدراتة، اي افالى الفرضية من افال الجزء اااق الذي

الفرضية من الثاني الجزء مع تناقض الذي افمر السياتي، نضاله اي براغماتياا تلوكاا اتلك

نفسها.

ببناء2. معنية غير اهي احسب الدياقاتورية افنظمة هدم إلى اللعنفية شارب نظرية تهدف

افال الجزء اااق الذي ،افمر الهدف ذاك تلبية اي اعالة اهي عنها، عوضاا ديموقراطية أنظمة

اشل أا لنجاح اللزمة العوامل تفسير على قادرة تكن لم النظرية أن غير الثانية، الفرضية من

نفسها. الفرضية من الثاني الجزء مع تناقض الذي افمر اللعنفية الحركات

جنوب3. اي افبارتايد نظام على االاضاء الهند اتقالل تحايق اي حاتم دار للعنف يان لم

الدراتة. من الثالثة الفرضية مع توااق الذي افمر اهو مساعد، دار له كان بل أاريقيا،

العدد ، ISSN: 2392- والدراسات5361 للبحوث ميلف ،"مجلة ا أنموذجً مًكوز هربرت الثورة: فلسفة إلى العنف فلسفة "من بوالسكك، الغني عبد )1(

184 ص ،194 -175 ص ،2015 ديسمبر الثًني/
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)2001 االجقماعية، النسانية

.9(2011 للكقاب، السورية العامة الهيئة )دمشق: جنكر ااضل ترجمة ،1 جـ الهند، اكتشاف نهرا، لل جواهر
.10(2012 االثاااة، للقعليم هندااي مؤتسة )الااهرة: زعيقر عادل ترجمة الهند، حضارات لوبون، جوتقاف
الاومي11. المركز )الااهرة: 1559 للقرجمة الاومي المشراع افنصاري، أحمد ترجمة الفلسفة، في البناء إعادة ديوي، جون

)2010 للقرجمة،
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.12، للكقاب السورية العامة الهيئة )دمشق: (5 السفية( دراتات تلسله الطويل، ليلى ترجمة العدالة، في نظرية رالز، جون
2011(

المجلس13. )الكويت: 199 العدد المعرفة، عًلم سلسلة حسين، يوسف كًمل ،ترجمة القديم الشرقي ،الفكر كولر جون
)1995 والداب، والفنون للثقًفة الوطني

.14https://www.aeinstein.org/wp-، أينشقاين ألبرت ،مؤتسة الحقيقية ،البدائل شارب جين
content/uploads/2013/09/TARA_arabic.pdf

أينشقاين15. ألبرت مؤتسة عمر، دار خالد ،ترجمه للتحرر تصوري إطار الديماراطية: إلى الديكتاتورية من شارب، جين

.16)2015 االعلم، للنشر تنوير )الااهرة: تلطاني غومرية ترجمة التطبيق، إلى النظرية من النيركية: غيران، دانيال

.17)2016 راند، مؤتسة )كاليفورنيا: حرب بدون العداء مواجهة الرغام: على الادرة بيننديك، اهانس غومبرت، س. ديفيد

هندااي18. مؤتسه )الااهرة: خضر اقحي محمد ترجمة ، جدا�ا قصيرة مادمة ،تلسلة الباردة ،الحرب ماكمان جيه رابرت
)2014 االثاااة، للقعليم

.19)2015 االنشر، للبحاث مدارات )الااهرة: ط2 التاتي، اجمال الدرابي تامي ،ترجمة الرض ،معذبو اانون ارانز

االثاااة،20. للقعليم هندااي مؤتسة )الااهرة: منصور اقحي مراة ،ترجمة قصيرة مادمة ،تلسلة ،اللسلطوية اارد كولين
)2014

للقعليم21. هندااي مؤتسة )الااهرة: اد ارّ��ق ضياء ترجمة ، جدا�ا قصيرة مادمة ،تلسلة اليوتوبيا تارجنت، تاار ليمان
)2016 االثاااة،

)الااهرة:22. الال المجلد إبراهيم، الرازق عبد ا عبد ترجمة وغروبها، البريطانية المبراطورية شروق جيمس، لورانس
)2016 للقرجمة، الاومي المركز

.23)1986 الفكر، دار )دمشق: شاهين الصبور عبد ترجمة النهضة، شروط نبي، بن مالك

.24، االقوزيع)2009 للنشر معابر )دمشق: جازي غياث ترجمة لعنفي، مستابل عن البحث ناغلر، مايال

.25، االقوزيع للنشر معابر )دمشق: حسون عزة ترجمة اللعنفي، للعمل عملية إرشادات اللعنف: دليل ناغلر، مايال
2015(

مؤتسة26. )الااهرة: السيد إبراهيم محمد ترجمة الحقياة، مع تجاربي قصة الذاتية: السيرة غاندي، كارامشاند مهنداس
(2017 االثاااة، للقعليم هندااي

.27، 2011( االقراث االفنون الثاااة ازارة )الداحة: الزاااي يوتف نبيلة ترجمة بالحرية، تظفر الهند ازاد، الكلم أبو مولنا

.28(2012 الشراق، دار )الااهرة: الزقزاقي مخقار محمد ترجمة المير، ماكيااللي، نياولو

.29)2012، العبياان ماقبة )الرياض: المام معين ،ترجمة المريكية المبراطورية وساوط صعود ،الصنم: ارجسون نيل

.30)1998 العربية، اللغة نشر جمعية )ماريسبيرغ: الشامس عاشور ،ترجمة الحرية أجل من الطويلة رحلتي مانديل، نيلسون

.31(2008 للقرجمة، الاومي المركز )الااهرة: القرجمة ميراث تلسلة العريان، علي محمد ترجمة البراجماتية، جيمس، اليم

جمعية32. )بغداد: جاتم حسين اعلء غريب، ال لزم تناء ،ترجمة والثاافة التاريخ في السلم ،تأويلت ديقريخ االفغانغ
)2019 العراقية، افمل

جامعية رسائل

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/TARA_arabic.pdf
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.1، 1994-1945 العنصرية التفرقة مناهضة في ودورها إفريقيا جنوب في الطلبية الحركة ،تاريخ ا داع الوهاب عبد
http://khartoumspace.uofk.edu/: 2005 العليا الدراتات كليه الخرطوم، جامعة دكقوراه، أطراحة

االعلوم2. الحاوق كلية دكقوراة، ،أطراحة الجزائري السياسي النظام في وتنظيمها السياسية السلطة طبيعة صيمود، مخلوف
2009-2008 الجزائر، قسنطينة، – منقوري جامعة السياتية،

.32009 بيرزيت، جامعة العليا، الدراتات كلية ماجسقير، ،رتالة سعيد فانون، غاندي، تحررية: ،أقنعة البسطامي مراد

ماالت

.1، الدولية السياسة "مجلة العربية الثورات بعد ما نزاعات لدارة صفري غير "اققراب الصراع: تحويل عزام، جميل أحمد
(2012( أكقوبر أال( تشرين للدراتات، افهرام مركز

ص2203-187. 1:9 ،المجلد الكوفة آداب 1857 عام ثوره اي اداره الهند اي السيبوي جيش كاظم، محمود إلهام

.313 ،عمران ديب ثائر ترجمة التقعمارية" "المعراة بالنقاين، توني

الفلسطيني4. :المركز ،الادس اللعنف لدراتات الفلسطيني المركز ترجمة عنف، بل والنضال النتفاضة شارب، جين
، اللعنف1990 لدراسات

مركز5. بغداد، ،جامعة دولية "دراسات السياتية النظرية دراتة اي مساهمة السياتية: السلطة مفهوم الجليل، عبد رعد
144-119 ص )2008 حزيران يونيو/ 30(37 العدد ،10 المجلد الدالية، الدراتات

الأال6. كانون ،19 ع تاريخية، دراسات مجلة ،1918- 1905 الهند اي السياتية القطورات ياتين، طلل تبلة
413 – 383 صفحة 2015

.72018 ،إتطنبول، للدراسات المصري ،المعهد تأصيلية دراتة الدالية: العلقات اي الاوة عيد، أبو عويس شيماء

كليه8. مجلة الفشل" اأتباب النشوء لعوامل تحليلية دراتة :1857 عام الهندية السيبوي "ثورة مشاي، خلف صلح
664 - 656 ص 2015 نيسان ،20 العدد بابل، جامعه والنسانية، التربوية للعلوم الساسية التربية

.9، ،يناير2018 العربي الفكر ،منتدى شخصية تجربه من شذرات اللعنف: ااريضه "العنف شعبان، الحسين عبد

alt.org.jo

المجلة10. الثالث"، العالم دال على للقطبيق املئمقها امدى انظريقها القنمية "اتجاهات نابي، عمار الحايم عبد
،ص311-277 2014م ابراير- افال- المجلد عشر- السادس العدد – الجامعة

والبحوث11. للدراسات الرافدين مركز ثورياا، منهاجاا العنف ضد اللعنف غاندي: منظور اي السلمية اطفة، أتعد علي
2013 الثاني كانون يناير/ الستراتيجية

افهداف،"12. الفلسفية، المنطلاات الجذار، افمرياية: الخارجية السياتة اي البراغماتي "المذهب الرزاق، عبد غراف
238 – 218 ،ص 2021 جانفي 6 المجلد 1 العدد النساني، للمن الجزائرية المجلة

ملتاى13. أاريقيا، جنوب جمهورية اي الديموقراطي القحول تجربة أاريقيا: اي الديموقراطية مهدي، عاشور محمد
http://arabprf.com/?p=1713، العرب السياسيين الباحثين

http://khartoumspace.uofk.edu/
http://arabprf.com/?p=1713
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الفكر14. اي "قراءة المعاصرة الواقعية الفكرية االتجاهات افصول اي دراتة الواقعية: النظرية دشر، مناحي ميثاق
20 ،العدد البيت أهل " المعاصر افمرياي السياتي

مركز15. بغداد: ،جامعة دوليه ،"دراسات انموذجا الهند الوطني: القحرر حركه اي اللعنف "دار حمد، محمد ياتين
92-75 ص ،2009 ،40 العدد االدالية، التقراتيجية الدراتات

الكترونية: مواقع

.1، The First International االدللة المعنى إشاالية اشرعيقها: السلطة مفهوم النائب، الهادي عبد احسان
Scientific, Conference People Satisfaction is a Source of the Legitimacy of Governments,

https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/05/PP63-80.pdfpp. 63-80, May 2017, at:
الجزيرة2. ميدان/ مانديل": لنيلسون الخر الوجه الرهاب.. قوائم على "اضعوه عراة، إتماعيل

www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2020/6/11
المتمدن:3. الحوار عليا، ابو مالك ترجمة السوتيولوجية، تبنسر هربرت مفاهيم تيميونوايقش، ايغور

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=670939
معابر4. ،موقع طوق ماري ترجمه اأتسه"، المدني العصيان مبادئ "اللعنفية: مولّدر، ماري جان
المدني":5. العصيان امعاني "دللت توقه، عمر حسين

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=216231
.6، 2009 مارس 1 اشتراكية، أوراق مجلة السلمي"، الكفاح اتناقضات المهاتما "تعاليم عمر، دنيا

https://revsoc.me/revolutionary-experiences/tlym-lmhtm-wtnqdt-lkfh-lslmy/
بي7. بي عن نال�ا بوتت نون اتحرير ترجمة العالم" تغيير صغيرة فقلية يمان كيف :3.5 "الااعدة رابنسون، ديفيد

https://www.noonpost.com/content/27818 تي
.811 افربعاء : اي نشر عالمية، صحااة الشروق(، العربية( إلى مقرجم ريجان"، ل ... مانديل "تكريم باري، رابرت

2013 ديسمبر
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11122013&id=292aa937-

5d347-4a30-a8ed-57fdf96936c
"/www.alawan.org/2020/09/26الّسلطة-الّسياتّية-9. شارب جين عند االّطاعة الّسياتّية "الّسلطة العلي، ريبال

prettyPhoto#/االّطاعة-عند-جين-ش
.10http://arab-ency.com.sy/detail/10362 العربية، ،"الموسوعة مذهب "المنفعة: يوتف، شاري عدنان
المتمدن:11. ،الحوار اراادها السفقها – الفوضوية الحركة علي، عباس عدنان

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=436709
المصري12. تارة ترجمه لغاندي عنه المساوت الاخر الوجه الهنداتي.. القعصب عزز
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https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/05/PP63-80.pdf
http://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2020/6/11
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=670939
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=216231
https://revsoc.me/revolutionary-experiences/tlym-lmhtm-wtnqdt-lkfh-lslmy/
https://www.noonpost.com/content/27818
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11122013&id=292aa937-d347-4a30-a8ed-57fdf96936c
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https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=436709
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.13https://www.ida2at.com/introduction- ،إضاءات: غرامشي أنطونيو اكر قراءة إلى مدخل هشام، مصطفى
antonio-gramsci-thought/

.14: العوطة اليام ترجمة القحررية، افناركية- ،اللتلطوية ستنانفورد موسوعة
Users/USER/Downloads/61387985.pdf

وثائاي فلم
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https://www.ida2at.com/introduction-antonio-gramsci-thought/
https://www.ida2at.com/introduction-antonio-gramsci-thought/
https://www.youtube.com/watch?v=FXbfl6GdeOQ&lc=Ugh_n7Otd1YoL3gCoAEC.7-H0Z7-0uc_74xKv8rfpgw&ab_channel=ArabDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=FXbfl6GdeOQ&lc=Ugh_n7Otd1YoL3gCoAEC.7-H0Z7-0uc_74xKv8rfpgw&ab_channel=ArabDocumentary
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/02/wri_handbook_2014_inner_AMENDED.compressed1.pdf
https://www.routledge.com/search?author=Angus%20Maddison
http://www.ggdc.net/maddison/articles/moghul_3.pdf
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https://www.mkgandhi.org/ebks/hind_swaraj.pdf

11. Nalini Waghmare, “British rule and Indian nationalism” in British Rule and Its Impact on
India, Rajvirendrasing Gavit and others )Editors( )Dhule: Atharva Publications, n.d.(
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Nonviolence”, PP. 89-105 IN Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity: From
Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter, Series: Studies in
Theology and Religion, Volume: 22, Editors: Joachim Duyndam, Anna-Marie J.A.C.M.
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m/&httpsredir=1&article=2313&context=etd_all

3. Kirsten Leigh Larmon, Passive Revolution and The Transfer of Power in Indian and
Gold Coast, Master Thesis, University of Victoria, Department of History, 2002
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