
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجود في التاريخ  -في رأيهم  –، فالعنف أن العنف ظاهرة إنسانية "طبيعية"تيار من الباحثين  يعد

 .ما في هذا القول من تناقضرغم  ،، لذلك تعامل كثير من الفالسفة مع العنف كحالة طبيعيةكله البشري

والتفكير الفلسفي في  العنف لم يكن موضوعا مستقال للتأمل إن القولمن  بعضهمقد يستغرب 

لدراسة تعود لاألولى كمبحث مستقل    بداياتهأن  التاريخية تفيد بالمصادر  ف  حتى وقت قريب.  اإلنساني،التراث  

هذا ال ينفي وجود بعض و  . جورج سوريل في كتابه "تأمالت حول العنف"الفرنسي  مع المفكر    ،1908إلى عام  

"العنف هو أبو وملك كل شيء"، بحسب الفيلسوف اليوناني ـف، هذا التراث للموضوع فيالمتناثرة اإلشارات 

في متن البيان  رفيق كارل ماركس ؛فريدريك إنجلزالفيلسوف خّلدها نفسها التي  العبارةوهي  ،هرقليطس

 لة التاريخ"."العنف هو قاب   :بقوله (1848) الشيوعي

فقد أصبح سؤال العنف من زمن الحداثة بامتياز،  ةدراسة العنف كظاهرة اجتماعية وليد إن ،إذا   قوليمكن ال

إلى  مكيافيليأكثر اإلشكاليات الفلسفية والسياسية اشتغاال داخل المتون الفلسفية الحداثية، منذ نيكوال 

ى األقل غير الالند الفلسفي يرادف بين العنف واالستخدام غير المشروع، أو علمعجم  أن. ونجد اليوم

المساواة في المواطنة والحرية و  للقوة. وحين نضع هذه المفاهيم بمعية أخرى من قبيل  (القانوني)الشرعي  

 الحقبة الحديثة من تاريخ البشرية.ندرك تماما بأننا في  ،سياقها التاريخي

رافق البشرية منذ مهدها  هفمن حقائق التاريخ أنالعنف كممارسة بشرية متجذرة في التاريخ اإلنساني،  أما

العالقة بين العنف ف ؛سةبالسيا اقترانهع بعد اتسفي اال أخذ نطاقهاألول، في قصة صراع ولدي آدم. و

إلى سالح العنف  وعادة ما يتحول    . المجتمع اإلنساني المنظم  السلطة الشرعية في  والسياسية قديمة قدم

مرحلة إنكار شرعية الثانية، يصبح إلى إذ بمجرد وصول األولى مع السلطة، التي تختلف  لمعارضةفي يد ا

إلى قلب  ترمي في النهاية ،لتتخذ صورا متعددة وتيرتهالذي قد تتصاعد  ،الطريق مفتوحا لممارسة العنف

 رؤية مختلفة للعالم.وإحالل نظام آخر محله يعتمد  ،النظام السياسي

 محمد بجامعة واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم بكليات زائر أستاذ

 بأكادير. زهر ابن وجامعة بالرباط، الخامس

 العنيف التطرف يتشّكل كيف

 طيفوري محمد . د



 

 

تدريجيا، بدأ الموضوع يفرض نفسه على دوائر البحث، بعدما عم طوفان العنف البشري العالم المعاصر، 

هاوانتشر في البر والبحر والجو بأيدي الناس، واستفحل معه عنف الطبيعة   َحر  يضاناتها وبردها وعواصفها وف  ب 

نها. لكن بإمكاننا أن نتبين أن عنف الطبيعة في أحيان كثيرة يكاد يكون أهون من عنف البشر، يوزالزلها وبراك

 بحيث تبدو الطبيعة أرأف وأرحم في عنفها بالبشر من بني جلدتهم.

 العنف: "تطرف الرأي" و "تطرف الفعل"  •

 ؛ فيكلها  المجاالت  في  وبدرجات متفاوتة  حاضر  فهوموضوعات العصر بال منازع،  حد  أصار العنف  لقد  

 عنف"ال ه فكرةنطاقتعدى خاصة بعدما .. الرياضة.اإلعالم والثقافة و فيكما ، الدينواالقتصاد و السياسة

الجماعية التي يتنازل فيها األفراد عن  استنادا لمبدأ قانوني يعبر عن اإلدارة - المشروع" الذي تحتكره الدولة

اختالف   على  الذي يستند،  مشروع"الغير    عنفال"  إلى  -  الدولةوتمثلها    ،جزء من حريتهم للسلطة التي يختارونها

 المخالف والمختلف  (الغير)  اآلخرحق  ، ونفي  األناممزوج بهالة السعي نحو التحكم والسيطرة بإقامة  ال  ،الهوية

 .في الوجود

؛ وتحديدا الحقبة فكتب يصف القرن العشرين  مبكرا،المرة  هذه الحقيقة    مالمؤرخ البريطاني إريك هوبزباو  أدرك

لكن هذه المحاولة .(1994بأنه "عصر التطرفات" )ضخم، غني و في كتاب، 1991و 1914 الممتدة ما بين

، لكتابلالثالثة قسام على امتداد األ الراحل قدمهاي ، التواضح ماركسي المؤطرة بنفسالتأصيلية للتطرف، 

ما لحقه من تحوالت كل  هذا المفهوم اإلشكالي الملتبس، بعد ايانكل ثعن استيعاب  قاصرةاليوم أضحت 

 القرن العشرين.نذ أواسط الربع األخير من م ،طارئة

في حقول  ،ظاهرة اجتماعية معاصرة، فال أظن أن تراسات حول المسألة بشكل ملفالدو توالت األبحاث

لوم اإلنسانية، مثل تحظى، باالهتمام والدراسة في مختلف فروع الع  زالتالدراسات اإلنسانية حظيت، وما 

 ،فالمتطرف .باإلرهاب العالمي المعاصرظاهرة التطرف، وبشكل خاص "التطرف الديني" الذي بات مقترنا 

ية يعتنقها قضية (، يعد أي قض 1954يك هوفر، في كتابه "المؤمن الصادق" )بحسب الفيلسوف األمريكي إر

 مكان إبعاده عنها بالمنطق والنقاش.مقدسة، وليس باإل

هذا التراكم البحثي النوعي؛ نتيجة   مستغلين،  في قضايا اإلرهاب  المختصين  من الباحثين األمريكييناهتدى تيار  

"تطرف الرأي"  :، وهماالتطرفأنماط بين نمطين من  تمييزإيجاد التداخل بين مختلف الحقول المعرفية، إلى 

بالفعل إلى القيام    ينتهونال    ،األفراد من أصحاب اآلراء المتطرفة  أغلبيةأن  هؤالء    طرف الفعل". فقد الحظو"ت

خاصة بعدما ،  محتمال    ا  إرهابي  ا  مشروعأن يكون  ليس بالضرورة    ،كل معتنق للفكر المتطرف  بمعنى أن  . اإلرهابي

سبل إشاعة التطرف، في تيسير الثورة الرقمية التي يعيش العالم المعاصر على إيقاعها منذ عقود، ساهمت 

التطبيقي من خالل الممارسة  شقهافي  الراديكالية، في شقها النظري على شكل خطاب، أوفاأليديولوجية 

 تكُلف  ، دونالحاسوب أو شاشة الهاتفزر  على  بنقرة    ،الباحثين عنها  في متناول، أضحت  في الميدان  الواقعية

ما ساهم في االنتشار المتزايد لوباء التطرف في مختلف  أو عناء، متخطية بذلك مختلف الحواجز التقليدية. 



 

 

عن  يتمرموز هذا الفكر، فكل شيء  والمباشر مع اللقاء الفعلي قصدب لتحركاأصقاع العالم، دون الحاجة إلى 

 .بعد

الذي يرتبط  وتطرف الفعل منزع فردي،ذا الذي غالبا ما يكون  الرأي تطرفبين التفرقة  ةدفائهنا تظهر 

، أن يؤدي إلى نتائج عكسية في طرق المعالجة. وقد الفريقين معا  فمن شأن الجمع بين    عة أو التنظيم. اجمبال

عنيف بواسطة إلى جبهة التطرف ال اإلقناعالتبني وين يقفون عند عتبة تطرفأشخاص ميساهم في نقل 

 لعالج الظاهرة.بذات اإلجراءات  الفريقيننتيجة مواجهة  الفعل والتنفيذ،

 العوامل الدافعة :  التطرف العنيف  •

منع العمل من أجل خطة حول ، "2016عام  ،مم المتحدةالعام لألاألمين  هقدميتضمن التقرير الذي 

 الفرد من التطرف إلى  نقلت  قدالتي    الدافعة"  العوامل"، إقرارا بصعوبة التوافق على تحديد  "التطرف العنيف

؛ من ناحية التصور أو النقاش، التطرف العنيف مفهومارتباط  األمر تعقيدا بسبب وازداد التطرف العنيف. 

 لها خلفية دينية.معينة بجماعات 

تجاوز هذه الصعوبة، فاقتران التطرف بالسياسة يحول بيفيد حول دواعي انتشار العنف ما توفره البحوث  

"؛ أي نحن"الـنشاط من أجل تنفيذه أفكاره، ليبرز حينها الوعي الجماعي  حالة  كمون إلى  ال  وضعيةالمتطرف من  

"الطريق إلى  لقانون بجامعة هارفارد، في كتابهأستاذ ا ،سينشتاينر.  كاس إليه أشارفكرة التنظيم. وهذا ما 

الحدود القصوى الجماعات عند اجتماعها تذهب إلى  أن    ، حين اعتبر(2009التطرف: اتحاد العقول وانقسامها" )

 .للتطرف

خاصة وأنها  الجماعات الحاملة للواء التطرف العنيف في مختلف بقاع العالم، تجارب بوضوح  هظهرما تهذا 

من ، (اجتماعيا المستبعدين) من كانوا على هامش المجتمعم ،للمؤمنين بها تعمد إلى صناعة "هوية جديدة"

... "المشروع السياسي"في أو  واالشتراك في الفكرة باالنتماء الشعورمنح المهام و وإسناداالحتضان خالل 

؛ أي االنتقال من التطرف من الفكرة إلى التنفيذ في عملية التحول تؤدي دورا أساسيا عوامل جاذبةوكلها 

 .التطرف العنيفإلى 

 حجتهمالتطرف العنيف والسياسة، وبين  ارتباط  من    ،يقدمه المقالقد يرى بعض القراء نوعا من المبالغة فيما  

 وهجمات، يتولى متطرفون فرادى تنفيذها؛ بين الفينة واألخرى من اعتداءات يحدث، ما االعتراضعلى هذا 

فغالبا ما  تفاعل الديني بالسياسي،على  في هذه العمليات. فال دليل العالمهنا وهناك، بأماكن عديدة في 

ى النهاية؛ بتخطيط وتمويل وتنفيذ ذاتي، دون أن يتلقى أي دعم من من البداية حتعمليته يتولى المتطرف 

 الجماعة أو التنظيم.



 

 

مبدئيا هذا صحيح، فعمليات "الذئاب المنفردة" أضحت أداة رئيسة من أدوات اشتغال التنظيمات المتطرفة، 

ام قلب لألدوار جديدة غايتها التخلص من الطابع المركزي داخل بنية التنظيم. لنكون أمإستراتيجية ضمن 

، ما قد يعرضه لخطر االكتشاف والمالحقة األمنية، يتحول والدولة فقط، فبدل السعي لاللتحاق بالجماعة

لتنفيذ عمليته، والتي غالبا ما  المتطرف إلى مشروع وكيل أو ممثل محلي للتنظيم، يتحين الفرصة المناسبة

 يسبقها شريط تسجيلي إلعالن الوالء والمبايعة.


