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 البعد السياسي للعنف
 (*) عثمان أبو زيد عثمان دكتورال

 

ستحضدددذ حلدددد  وحلددإ المي ا،دددرك لدددلم   ندددص  دد        لقددص ردددره ب هحلددر  بكدددصن  ج   دد   ددد    
تغيل ألطذبف  صنذ  عره هر دددددج  وضع بس كمبختلف  وبقعهم كب مي اني    بكقاقةك بليت جتعل

 .بلسرحة بألخطذ بليت  عترب مي،ك مترهس الهحلرهبر ج سرحة ب 

 

 :يمدتق
ال  بلشيء بلوحاص بلدي جيعلهر رعبة بلفهم حلو : نقرل م  بلنظذنة بلنسباة آلننشتني

 ! سهولتهر
 بددص  سدهلة  د  حاد  ا لتهددر . مندص ر ننظدذ الم  شد لة بلعنددف  بدص  سدهلة  تنعدة

منددص ر نذنددص بلتددوقي  نهددر  بللغونددةك رددعبة منددص بلتف دد  ج بلددص بإع با،انددة اللاهددرك   تنعددة
 . النصره سبل بلعيج  بكلول

ك     ترنددة  رددفة مي اددةك (بألطذ حددة)  ددل حلددد    ن ددو  حلهددر نصدداغة   لة  دددددددددد  ش
أل  بلتعر دل بلفعلدي  عهدر ن دو  ج باادصب ك حادد  بكقدرة، بلصدلبةك بلديت ننبغدي  وب هتهددر 

 .به  بلتفر ض  بلتح امنعمل سارسي  انلو رسي اؤ   م  طذن، ب  صرل  بكو 
  مملارت ننرء بلسي، متذ مراة مدرب طذند، طوندلك لتهاادة باندر  ال :    انإلة بلقول

                                                 

 (.السودان).. يماديكث أحبا (*)
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بلسارسدديك   ضددع بابددرام بلعر ددة  ضذنددذ  وبضددع ب خددتيفك  بلتفددر ض بلشددر  للتورددل 
مث  بددص  نعددص جلددم  هددوا حفددع بلسددي،   عهندده ك  ضتددرج حلددي  كالم ب فرقادرت   صددركرت

 .الهباة سارساة  ممل شر  الم  نضر، 
آ  ج نااددة  دد  بلددومي بلهبةددف  ب اهب، باشددو  ك دددددددددددددد أل  بلعنددف  بلعنددف باضددرا ننش

ي ي باتدزم،ك دددددددددددددارسي  ب مدددددددددددددر  بلسدددددددددددددإي ندص  د   صدحاذ حلدد  بلباادةك   عدصنل ب ط
 .   ر نتبرالإ طذإر بلصذبع     اص  بهتر رت

توايتك  نددص  دد  د بحددص الم هددرحلذة  ذ بددة  تعددصاة بلصددوه  باسدد حددني ننظددذ  دد  نعددص  
   «بلبعدددص بلسارسدددي»  نر لندددر . ىت   دددو  بلنظدددذة شدددر لةدبستصدددحر  بألنعدددرا بألخدددذ  حددد

منص  وضدوع بكذندة    بلشدذماةك ندل نسدتوم  ومدل  وبند  نندرء بفتمدع نوردفإ  ننتهي
ارسددداة  بلتدددوبم  ب  تمدددرميك جبت قضدددراي  تشدددعبة   ظدددل بلتنمادددة بلس.  شدددذ مر،  ت دددر ي، 

بألنعدددراك  نهدددر  دددر حلدددي جبت ردددلة و حدددتيل ب دددره يك   نهدددر بألم دددرت بلصبخلادددة  ددد  
  عطاددل  ك مددص، ب مددابف باتبددرال ك بنسددصبا اإددر  باشددره ة بلسارسدداة كغاددر  بكددذايت

 .  بنعصب،   رإ، بلفذص كالاة بكوبه
م ة بكرضذة ج غرل  وتمعرت بلعرمل ب سي يك ال  بلعنف بلسارسي حلو  وحلذ بأل

 ددع بخددتيف ج  ك ن ددرا    ن ددو  قددذن  بلعمددل بلسارسددي ج   دد   دد  بلددص ل ب سددي اة
بلتفررددال  ددر نددني ا لددة   خددذ ك    شددم  ننددر رر ددة  رسددة الم اهبسددة حلددد  باشدد يت 

 .باعررذة  إهم  نعراحلر مجاعر، 

 :مفهوم العنف بين األدب والفلسفة
بلعنددف ب ددذ  وأل ددذ  قلددة بلذإدد، : ج  عددا بلعنددف( ر  بلعددذ دددددددددددلس)د ذ رددرح  ندد

 :نإك  بلعناف بلدي   حيس  ه و  ب الك قرل بلشرمذ
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 إهم ثقرل ملى   ترإهر منف حل ه وب  مل نذ بوب ب ال ال  نعص ر 
 « لبدد   ددر و»إهدددب .  ج بألممددرل بألاناددة منرنددة خررددة ولصددذبع  هددرحلذة بلعنددف 

بلدي حيمل ساف بلدنذ بلبترهك نستزرل ندإ بلو دوا بلددي   دى ( باتمذا)نشخص حرلة 
 اف بستولت بألإ دره بلعص ادة ملدى قدراة بلبشدذ إنيفحدوب ج : « ر و»نسزل . لاحماإ

حصص بأله بح  الج ل  عا بلو وا بلبشذيك   اف مت نوب    قتل سبعني  لاو  النسدر  
  .(1) ند ؟ج بلقدذ  بلعشذ  خيل مخسني مر ر، 

 ملدى لسدر  بلبطدل ج الحدص  ه باي دإ  ردفر،  «  دني  علدوف» نقذ  لل ر د  بللبندر  
 قسم وهلل بلدي  علين   و  بلصنار »: اظرحلذ بلعنف ج بلقذ  بلسراس مشذ بااياي

بلوبسدددعةك ل بلددددي  علدددين  مدددار مددددب  بلقدددرحلذة  مدددر مشدددت مددددب  غذانطدددةك  ندددين مل 
 حلدد  حلدي بكدذ  ! اتعدة ج بلددنذ  بلقتدل  بلتدص    بلتدصنا  قره  قط حلددب بلقدصه  د  ب

... ج  اي نر؟ ال   شيفع بلفذسر  قص نقتلإ  د  نعادص انإد  ج  ه دره هبدد  بلبندرا  بللعاندة
   (2).«هنرنة بكذ   باشذإة ...الهنر هنرنة بلفذ ساة

ددر للع ب     قباح، نددفك إدد    الجب  ددر  بألاوء ن تفددو  ولورددف  النددصبء باشددرمذ متيفاددص،
ملمددرء بلفلسددفة نتعمقددو  ج بلتحلاددلك  ال  مل  نتددإ ضلددايهتم نطباعددة بكددرل الم ال ددروت 

فة الم بلتصددذف بلعناددف ملددى  نددإ إعددل خددرهج مدد  بلعددراة   نددإ دددددحرمسددةك إقددص  نظددذ بلفلس
ال  حرلددددة بلعنددددف   ك دددد  للتف دددد     نصددددل الم  نههددددر : قددددرل نعضددددهم. غدددد   رددددفي

 حل ددب إد   بلتندر ل بلفلسدفي للمشد لة . رقضة للتف    بانطد، حقاقتهرك ألهنر حرلة  ن
 .قص،      ونةنضع   ر نر  سالة  الش رلارت    ذ  ر ن

 رددبذ بلعنددف  وضددة ج بلعلددم  ج  »: «لددوهن . ج» تدد  بلفالسددوف بأل ذن ددي 
                                                 

 . 12 - 18، ص م8994تمرد، ألبير كامو، الم (1)
 . م8992أمين معلوف، ليون اإلفريقي،  (2)
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إمدرجب . الندإ ن د  بلعصندص  د  باسدرةل باختلفدةك  نفسدذ با در  لداهبء باتنرقضدة. بلسارسة
 دددل هدددرحلذة بلعندددف؟ حلدددل مت دددل قدددرنو  بكادددرة  ، مت دددل بنتهدددر، حلددددب بلقدددرنو ؟  حلدددي مدددص ة مت

ب نسدددر   بلتقدددص،  بلنظدددر،ك  ، حلدددي ملدددى بلع ددد   سدددرس حلدددد  بأل دددوه   صدددصهحلر؟  حلدددي 
 سددالة مقيناددة للعيقدددرت بلسارسدداة  ،  ابة الإنددرء جبة؟  حلدددي نتايفددة بلعددرابت با تسدددبة 

 ،   ذضددار،  ص بلعنددف شدد ي، داة  بلفطذنددة؟ حلددل نعدددبلطباعددذهحلر نعددا بلغذبةدده د بل قرإددة  ،  قدد
    -ندل جيد   -راي  بع  الهباي نستطاع إرملدإ دلو، بلبشذي؟  حلو به  رس مدللس الهبااي، 

حيمل  س، لاتإ بلتر ة  بل ر لدة؟ حلدل نسدتطاع بفتمدع    نسدتصه،  نهندل  سدبر  بلعندف 
لقرء نفسهر   هنل نفسدهر نطذنقدة   صراه     بامرهسة ب  تمرماة  ،  هنر  تيشى     

 .(1)«طباعاة؟
 :العنف العاجز وحوادث العنف ذات المحتوى التاريخي

خررددر،  بلعنددف  و ددوا ج  ددل م ددر     ددر ك  حلددو هددرحلذة مرااددة  لددا   طددد،ر ثقرإاددر، 
مبيفتمددع    إاددة  دد  بلبشددذك    نددذ     وتمع،دددر ك نددإ ضرشددي بلعنددف ول ر ددلك  ل ندددإ 

ج  -نوم،دددر  دددر  -ذ ف بلددديت  ددد،اي اللادددإ    بكدددص  ندددإك    بلدددتح م نسدددتطاع  فدددراي بلظددد
 . ش رلإ   ظرحلذ 

 تعدددذض لعملادددرت  فرمدددل   غاددد ك إهندددر،  -  دددل  ي  دددرة  حدددي  -ال  بفتمعدددرت 
تقذبه ب  تمدددددرميك  حلدددددي  دددددر  عدددددذف ددددددددددد غاددددد بت ضدددددذ هنة  طباعادددددة للحفدددددر  ملدددددى ب س
 حلنددددر، . صددددلة نتمددددرنه بلبناددددة ب  تمرماددددةوكذ ددددرت بلص هنددددة باذحلاددددة  بلتغادددد بت جبت بل

بلتقلبرت بلنرمجة م  بكر ة الم بلتدوبم  ب  تمدرميق قدص   دو  ةدص اة  ر حتيفر درت 
بلسدددلماة  بلتظدددرحلذبتك    غددد  ةدددص اة   دددل بلتدددو ذبت  بل دددوهبت  بلطفدددذبت ب  تمرمادددة 

 .بلعنافة
                                                 

 . 88، ص8918دينسوف، نظريات العنف في الصراع األيديولوجي، . ف (1)



 
 
 
 
 
 
 
 عثم    ان أبوزي    د نعثم    اال    دكتور                                                  لعن    ف لسياس    ي الد ع    بال

 

 -099 -

عدة  دابنط بأل سدر، إفدي بلطبا. ممدر نو دص ج بلطباعدة    ختتلف حلد  بلصوهة   د ب، 
 قدص  ثبتدت بلبحدول بلعلمادة .    خيل حذ ة بلددهبت  بزهنادرت ابخلهدر لتتولدص بلطرقدة

بكصن ة    حلد  بزهنارت  تحذ، حذ ة  ابنطة  نتظمة    شوهبر شرةبةك  ل   حلنر،  ر 
   ختتلددف . هف حلددد  بلطرقددة   ددص ذ حلدددب بلددابنطدنسددمى بلبرلومددة بكذبهنددة بلدديت قددص  ستندد

ك إرفتمعددرت باابنطددة حلددي وتمعددرت إعرلددة صددوهة ج بفتمعددرت بلبشددذنة مدد  جلددم   دد ب، بل
  دد،ثذةك  ملددى بلنقدداا  دد  جلددم إدد   بفتمعددرت غدد  باابنطددة حلددي وتمعددرت غدد  إعرلددة 

 (1) .  س  ملى غ  حلص       ذحلر
رت  ننددرء ملاددإ   نددص  دد  بلتماادده نددني حذ ددرت سارسدداة  سددتنص الم بلقددوة  نددني حذ دد

 .هف طرقة بفتمع  حاونتإد ستن( بلبرلومرت بكذبهنة)بلعنف جبت بلشبإ ند 
بلقددددوة مملاددددة  غادددد  حلراإددددة جبت ةتددددو   هلدددديك  بلعنددددف بسددددتخصب، للقددددوة بارانددددة     

 .بلتهصنص وستخصب هر ا      نذ بط جلم خبط سارسي جي  صصبقاةك وذا ممل مر ه
وة  بلعندفك إهندر، بللعبدة بلقوندة  حلندر، بللعبدة نقدع بلتمااده ندني بلقد كحىت ج بلذايضدة

 ! ب شنة
 باعاره بألحلم للتمااهك حلو   وا  قدصهة  الهباة للتصدذف   و ادإ ب   رنادرت باترحدة ج 

 ملدددى جلدددم إفدددذ   دددر ندددني حذ دددرت بلتغاددد  بلسارسدددي بلددديت بسدددت ملت . ب جتدددر  بلصدددحاذ
 .  نني ها ا بلفعل بهلو رءك هبشصب،  شذ طهر   قررصحلر   عر لت  ع بلوبقع  عر ي، 

حرنإ ددددددددددد همبددر هتددوه  ر. ارسي نتغددد  ملددى بأل حلددر، ولقددوة  بلددومي بلهبةددفدددددددددبلعنددف بلس
ج نهبع ا وي فذا هنو   سر هحلم أبهنم حيققو  بلذغبة ج ب يصك إي  لب      طدونهم 

 . لحوبالشب ة  عقصة    ها ا بلفعل  باوبقف باتيحقة إاسلمو   نفسهم ل
  ر    ذ بل وهبت بلصنناة بليت مل  عتصم ولعصبارت بلقونة ج قترهلدر للح و درت 

                                                 

 . 829-822 -24بتصرف من أحمد زويل، رحلة عبر الزمن، ص ( 1)
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 مر نقول بن  خلص   -بلظراة إزررهبر  ر  ررهبرك  جلم أل   حوبل بالو،  بلص ل 
هبسخة قونة   نهحهحهر    نهص، ننرءحلر ال  باطرلبة بلقونة بليت     هبةهر مصباة  -

  د  حلددب بلبدر   حدوبل بل دوبه بلقدرةمني نتغاد  بان دذ  د  بلعر دة »: ذبلقبرةل  بلعشرة
بو  الم بلقار، ملى دبراة  سلو، طذ  بلصن  ندحلد   بانتحلني للع  بلفقهرء إ      ب، 

ني الم  غاد  بان دذ  بلنهدي مندإ  بأل دذ واعدذ ف ه درء ج د حلل بزوه    بأل ذبء ابم
ل و  هبددم  د  بلغوغددرء  بلدصعرء  نعذضددو  دمهم  باتل دإا  دذ   بددر كبل دوب  ملادإ  دد  ل

ل و  ج حلدددددددب بلسددددددبال  ددددددزم هن  غدددددد  د نفسددددددهم ج جلددددددم للمهرلددددددمك    ددددددذحلم نهدددددد
  (1).« ز وهن 

حلددددبك   ددد  باشدددهوه ج بلتف ددد  ب سدددي ي    المبلدددة بان دددذ ولادددص  شدددذع اددد  كلدددم 
 .ن ذ   رب  نإبلقصهة ملى بلتغا ك  نشذط      نا   ملى المبلة بان ذ  

ال  بلتهوه الم بلعنف  ظهذ ضعف    ظهذ قوةك جلم    بلقوي حلو    ن و  
ر ج قصهب ددإك  ددع بلتددهب، نقوبمددص بكددذ    ح ددر، بلقددرنو ك  لاسددت   سدداطذب،  دد   تح م،

غرنة بكذ  بانظمة سح، بلعص   الوا إ نل الهو إ   شتات قوب  الم اه ة متنعإ    
 . بلقترل ن فرءة

 

  :ضوء مشكالت التنمية السياسيةفي  العنف

 نعدص  ك نعدص ثقدرج ك مدر  سدلفنرق نعدص بقتصدراي  كال  هرحلذة بلعندف هلدر  نعدرا فتلفدة
 حلي  نعرا  ذ بطة   تحدصةك  نسدتصمي بادنهل بلسدلام . بخل…ب تمرميك  نعص سارسي 

                                                 

 . 99المقدمة، ص  (1)
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  . نر هلر  نفصلة
 بامتل ددرتك بنفيفددره بلعنددف ج وتمددع  ددر  الكددر  بألج  وألنددذايء  ال دديف بلبشددذ 

نعين   وا حرلة    ب ختيل  بلتنرقا بل در  ك  حلدو  ،شدذ    حلددب بفتمدع  خفد، ج 
بقتصرااي،    سارسا،رك  لعل بلبعص بلسارسدي  د   حلدم  سدبر   ك ابةإ ملى   إ    بلو و 

 . بلعنف ال  مل ن    عهر ملى ب طي 
 ر إ بارانةك ل نإ   برع حردرطإ حنو الشدر  نو إ قسمر،  ب ب،    نشدال  ب نس

ن تفي مبتطلبرت بلذإرحلاة بارانة  حصحلرك نل حلنر، حر تإ الم ب مابف  ب حاب، 
  لمر . ألنإ كلم  ذب ة  قامة جب اة ك نعتقص  ل النسر   نإ  ستح، هلدب ب حاب،.  نضر، 

تو  ب نسر  ج  عاشتإ   سر ب إ ج بكقو  هتازت  تطلبرت    ذ دبه فع  س
: لقص هنط بلقذا  بل ذمي نني   ذمي ب نسر   همقإ    بلطابرتك قرل  عرلدى. بفا دليم
             

 (. 22:ب سذبء)      
 لدلم نذ   ك نصخل بلنرس ج رذبع  ات الجب  ر بنتقصت  ذب تهم   حلني بمتبرهحلم

  .(1)بف   بلفعل ب نسر  بأل ل حلو بلصذبع      ل ب ما  «بلبعا»
. ال  ميقددددة بلسارسددددة  بلعنددددف ميقددددة بلسددددب   بلنتايفددددةك ميقددددة بلعلددددة  باعلددددول

 . إر  ذب  نبص  منص ر  فشل بلسارسةك  بلعنف حلو باقرنل ليقتنرع
 بفتمع بلسارسي بلذبشص ن و  قراه،ب ملى ضونل بكوبه بلطباعي باو دوا ج بلشدرهع 

  نفسدددإ ج شددد ل  نظمدددرت سارسددداة  ج  دددل   دددر  الم حدددوبه  ،سسدددي همسدددي نعدددرب مددد

                                                 

 . 891ص فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ واإلنسان األخير، ( 1)
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 .(الخل … حهب ك مجعارتك نذار ك  ،متذبت )
 ك  ورف بفتمعرت ولتحضذ منص ر   و  قراهة ملى بكص     سدبر  بلعندف

 قص شهص بلعرمل ضو ت  همة هبدب بلصصا منص ر  ردبذ .    سامر بلعنف بزسصي
ة ب حت ددره بل ر ددل لوهددرةف ملددى بسددتصب  باذ دده بلسارسددي ج بلص لددة بكصن ددة قددراهب، 

بلعنددددفك إامددددر  ددددر  بلشددددرةع ج بلص لددددة  ددددر قبددددل بكصن ددددةك بللصوردددداة  قطددددع بلطذندددد، 
 سالة لفذض بلطرمة ملى همدراي  ج   بلعصب بت بلص ونةك  مل ن   باذ ه كتلم ابةمر، 

 ملددى بلددذغم  دد     . بلقطرمددرت بلنرةاددة  دد  بألطددذبف ال  مدد  طذندد، بسددتعذبض بلقددوة
نظددم بك ددم بلسارسدداة قبددل بكصن ددة بمتددرات الههددره طرنعهددر ب سددتبصباي بل  دد   دد  

باتعطر للص،ك إ    ستو  سلطرهنر باوضومي ج بلعيقرت ب  تمرماة بلاو اة  ر  
 (1) .نسبا،ر  نخفضر، 

  ددع جلددم إ نددإ جيدد  ب قددذبه أب  بلتقددص، ج الاددرت بلسدداطذة  بلضددبط نقرنلددإ بلاددو، 
إدد   بلقددذ  بكددراي  : بلتددص  ك   مددر نقددول  حددص باددذبقبني  قددص،  رثددل ج الاددرت بلعنددف

 بلعشذن   عذض أل   سدحقإ بلتقنادة  بلفوضدىك إقدص  ردبذ بلتقدص، بلتقدين نتداذ كفندة 
 .    نفعلوب  ر  ر  حيترج ج بلسرن، الم  اوش  ذبهة( ب هحلرناني)   

ل مثدددة هدددذ ف فتلفدددة إذضدددت بلعندددف نشددد ل  إدددت ج باذحلدددة بلددديت  مقبدددت م ب
ب سددتعمرهك   دد  جلددم    بلددص ل باسددتقلة  ب هددت  م ددرت بلتنماددة بلسارسدداة اإعددة 

  ند    الدت  قرلادص بأل دوه الم بك و درت بلوطنادة بسدتعذت  م دة بلشدذماة .  بحصة
خبددددذ ج نعددددا بزمرمددددرت  بألإددددذبا مدددد  بلقددددرنو   مددددص، ب جمددددر  للنظددددر، بلسارسددددي 

 شدددذ ماة مقر دددة بلصسدددتوه   قدددص   دددو  نعدددا بلدددنظم حققدددت.  ب ضدددوع لدددإ طوبمادددة
                                                 

 . 021م، ص0220أنطوني جيدنز، بعيًدا عن اليسار واليمين،  (1)
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 مدر ندذمت .  بلقوبننيك  ل نهر نقات انقصة بلشذماة لعص، خضوع بل رإدة لسدلطرهنر
ك  جتددهت حلدد  بألم دة نسدب  ضدعف بلدو ء (بلوحدصة بلوطنادة) م ة بلت ر ل بلقدو ي 

ر رت مماقة مذقاة     هونة    اننادةك  همبدر در،    بلص لةك  كص ل بنقسدبلعر، للنظ
 الجب  ددر . بألإددذبا لقبددرةلهم     حددهبهبم بلسارسدداة  قددو   دد    ةهددم للص لددة رددره   ء

 عرهضدددت  صدددلحة شخصددداة     صدددلحة حهناددددة  دددع باصدددرا بلعلادددر بلوطنادددةك اثددددذ ب 
 .  ءحلم بلقبلي    بلفاوي    بكهيب

 نذمت  نض،ر  م دة بكذندة   م دة باشدره ة بلسارسداة   م دة ب  صدرل  بلتغلغدلك  نتفدرقم 
بنفتحدددت بلسدددرحة بلسارسددداة ملدددى ا هبت   حدددص هلدددر  ددد  بلعندددف  ألم دددرت مجاعدددر، حلدددد  ب

 .بلسارسي
.  قص ه ننر ألم ة بلشذماة مت يت ج بلصذبع نني بلف ذة بلعلمرناة  بلف ذة ب سدي اة

ملمر   اخذ السي يك ملى  سرس     رول  :الج مل ن   بلتعرنر   ند،ر نني  شذ مني
 . لاخذ  حصعر الم بلنفوج حلو نفي

قدددددص، ب سدددددي او   شدددددذ مهم ملدددددى  ندددددإ باشدددددذ ع بكضدددددرهي بألردددددال ج  وب هدددددة 
وه   ح م بأل ة ج  وب هة دددددددتقيل ج  وب هة بهلامنة بأل نباةك  بلشدددددب غاب ك  ب س

 قددص   رددم  رددحر  حلدددب باشددذ ع أبهنددم  مددصبء بلصكقذبطاددة  بكذنددةك   هنددم   . ب سددتبصبا
 ممدصت نعدا بلدص ل الم ةرردذة بلتادره . سي، نل حلدم امدرة مندف  إتندةثقرإة   حيملو 

 . بلصنين  قمعإ   نعإ    بلعمل بلسارسي بلقرنو 
   دذ اقدةك نظهدذ ج بكقاقدة    ب نقسدر رت بكدراة ملدى  سدرس اندين   لعل ضلداي، 

   مذقي     هويك حلدي  مدذبض أل دذبض ج ردمام بلدنظم بلسارسداةك   د  بلطباعدي    
نتحق، ب ستقذبه بانشوا مبحدا بلسداطذة ب ابهندة  بأل نادةك ندل نتطلد  بأل دذ ضقاد،   
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بلتنمادددددة بلسارسددددداة م حدددددة بكدددددذايت    بادددددت بلشدددددذماة  باشدددددره ة بلسارسددددداة  ب  صدددددرل 
 .  ب مابف بلشر ل نصو  حقو  ب نسر    ذب تإ

به نتيفدددر م ع ندددني إعرلادددرت بفتمدددعك  وكدددو د  وردددف بلسارسدددة أبهندددر حدددوبه  بسددد
. رت ابخلادة خطد ة  عدذض ليهنادرهدر  نتنرقضد بفتمع بلدي نص قبفتمع  نرقضر إ

رقوقهم   ذب تهم    ر نعذض بفتمع هلدب باص   نإ نن ص م  المطرء  إذبا  بمابإر، 
 .ب نسرناة

ال  بلسارسة بزاصة  سعى الم بلوقرنة    بلتنرقضرت  ب نشقرقرت بحملتملدة  جتفادف 
راه بلقلددد، ب  تمدددرميك ولتعدددذف ملدددى باسدددببرتك   وقدددع  دددر ك ددد     ندددنيفم  ددد   صددد
جلدددم    بلعندددف لدددا  نتايفدددة  برشدددذة للوبقدددع باوضدددومي ندددل حلدددو . هبمرت  بلتدددو ذبتدبلنددد

بنع ددرس حلدددب بلوبقددع ج بلنفددوسك  ب اهب، غدد  بلصددحاذ لدددلم بلوبقددعك   ددر نا دد  منددإ 
  .بلشعوه ولغنب  بلعصبء  ب حبرط      وا
ة    مترهس د  للتنظام حدهب،    بلفوضىك إم  ح، بلص لدددددترج بلبيا الم  سد ض

بلقدوة  نطدرل بلعنددف باضدرا      بسدط حلابتهددرك   دع جلدمك إ نددإ الجب  قدع ندهبعك إددي 
ننبغددددي بابددددراهة الم ب سددددتخصب، بلفددددرهط للقددددوةك جلددددم    بلعنددددف حددددني نقددددع   ددددو  

ني  خفقددر ج خلدد، بلتفددرحلم  بلتعددرطف باتبددرال  سدد، لاتإ  شددا ةك الج نعددين    بلطددذإ
 د  شدزنإ  (بآلخدذ)    با، دص    بلتفدرحلم بلصدحاذ  دع .  إهم   هة بلنظذ بألخذ 
 .(بلدبت)   نهائ قصهة   رب لفهم 

النددإ  همددر  مطاددت  دد  إددذص للمشددره ة بلسارسدداة  إددذص بكددوبهك  ظددل  : قددص نقددرل
م قرنلاة للعندف  ب ندص رج إادإ مبدر ننطدو   ملادإ حلنرلم إاة    بلنرس ج  ل وتمع لصنه
بلعنف قبل    نتيفسص ج ممل  راي  دص  ي .     عص  نعماهم م  بلتف   بلسلام
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   ك بلتعر ل بانرس  حلو  وب هة بلف ذة ولف دذة.     فيف ي حلو إ ذة ج مقل النسر 
 . بستاصرل بأل سرا نصبإع ب نتقر،

مددددد  امددددددرة بلعنددددددف  ع   ن ددددددو  فتلفددددددر، دمددددداصرل  بلقدال   ددددد  نف ددددددذ و ستدددددد 
باو هددددة  كبهر    متددددرهس بلقددددوة بانظمددددة ولقددددرنو د بلتطددددذفك أل  بلص لددددة  دددد   ب دددد

 . أبحلصبف  غرايت
   شددم     وب هددة بلعنددف ولعنددف  هنددص ب سددتقطر   ها ا بلفعددل باتوبلاددة  هتددصا 

مبلددة بلقضدداة  نشددوء بلصددذبع نددني بلقضدداة  نقاضددهر ندد،اي الم ال. .ننتددرةل   ضمددص موبقبهددر
 .قضراي   رب  نهر

 ج حر ت بلصذبع ولعنفك  و دص ردعونة  بد ة ج ب نتقدرل  د   ذحلدة ب قتتدرل 
ندددل ال  القندددرع بألطدددذبف لليفلدددوس الم طر لدددة بافر ضدددرت  عدددص  ددد   ردددع  . الم بكدددوبه
    وب هددددة ب صددددم ج بكددددوبه  بلتفددددر ض  شددددص رددددعونة  دددد   هم نددددذ  نعضدددد. باذبحددددل

ك «مددهت نايفددوإاتر»نقددول بلددذةا  بلبوسددين بألسددب، ملددي .  اددصب  بلقتددرل  وب هتددإ ج
 محل بلطو   رو، تغل حط  ددج جلم  نإ  رهس    ،ب    بألممرل ج حار إك بش همحإ لك
 بشدددتغل ج بحملدددر مك  ل ندددإ   دددص بلعمدددل بلتفر ضدددي  ردددع  بألممدددرل ملدددى  ك بكصندددص
  (1).ب طي 

ب هحلددر   رددع  ( حددذ  )شددبإ بلنظر اددة إدد    الجب  ددر  بأل ددذ  دددلم ج بكددذ  
ك    نعددذف ملددى   ددإ بلصقددة قاددرابت سارسدداة     اصبناددة ن  دد  ألنددم ضددره   شددبرحر، 
   ددو  بأل لونددة منصةدد اإددع بلصددرةل  محرنددة بفتمددعك حددىت .  سدتطاع     تحددر ه  عهددم

ال الجب  نحددوب للسددلم     دد  بزلددوس  عهددم ج حددوبه  برشددذ    غدد   برشددذ إهددو بلسددب
                                                 

 . علي عزت بيجوفيتش، سيرة ذاتية وأسئلة ال مفر منها: انظر( 1)
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  .بأل إ، للحل
 :أزمة االتصال والتغلغل 

نتوقف نشيء    بلتفصال منص  بحدصة  د   م درت بلتنمادة بلسارسداة ألعاتهدرك حلدي 
  . م ة ب  صرل  بلتغلغل

 لعدددددل بلتحدددددصي ب مي دددددي ج بلتعر دددددل  دددددع ب هحلدددددر   بقدددددع   لمدددددوسك الج  تعدددددرم 
عنددددف الم متيفاددددص بألرددددوبت     سددددرةل ب مددددي،  نحددددذف مدددد   هافتهددددر ج   رإحددددة بل

  .ب هحلر   بلتحذنا ملاإ
ك حلنر،         ش يت بلعنف بليت إذضت نفسهر ملى بلسرحة بلص لاة  خ ب، 

هلدددت بلصدددذبمرت  إمددد ي، .  فرملدددت نسدددب  قدددصهبت ب  صدددرل بلددديت هتادددزت ج بلعدددرمل
ج القلددام ابهإددوه بلسددوابناة سددنوبت طددوبلك ( بزددذ    بلقددذ  )بلتقلاصنددة  سددتعذة نددني 

لقددص  رددل مددصا بلقتلددى ج نعددا باوب هددرت ج سددنوبت .   نسددمع هبددر بلعددرملا    
  ددر ج مصددذ بهلوب ددف بلنقرلددة . بل مرناناددرت  دد  بلقددذ  بلعشددذن  الم مثرناددة ا ف قتاددل

 .  بألقمره بلصنرماة إقص إذضت باش لة نفسهر ملى بلعرمل نش ل سذنع  صب، 
ت  ردددول بكدددصل الم الم  رنددد   ندددإ ضدددرمف  ددد  ال  رنادددر ك ب مدددي، بلدددص ي

. ون،دددددرهة لألخبددره  ذنددد،ر  هبء ب وهة  بلتسدددددددددبزمهددوهك إ نددإ نقددو، ملددى ب نتقرةاددة بلض
 ددر رددره ملاددإ باشددهص ب مي ددي بلعددراي  دد   نددرإ  جتددرهي  شددبرع إضددول  ى   لفدد

باشددددرحلصن  وزصنددددص  دددد  بألنبددددرءك  ج سددددبال جلددددم  تنددددرمل ةطددددرت بلتلفهنددددو   ا ه 
   خيقادددرت باهنددةك  همبددر نقلدددت مدد  بلعنررددذ باتهمدددة ولعنددف نفسدددهر بلصددحف مدد

نانت بلتصذحيرت بلتحذنضاة ريفة    باشرحلص سوف نتلقى حلد  باراة م  طذن، ب 
 . بلفاصنو بلشخصي
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ال  حددددوبال بلعنددددف مبددددر  نطددددوي ملاهددددر  دددد  اننر ا اددددة  حذ ددددةك  ظددددل    ددددذ باددددوبا 
 وهفهدر حذ درت بلعندف ل سد  ب حلتمدر،  الكدر  ب مي اة  رجناةك  حلد  بااهة نفسهر 

 هنص    باعرانة وألندذايءك  قدص نسدتغلو  حر دة ب مدي، الم ب وهةك إتعمدص الم  ضدخام 
مملارهتدددر   غاددد   سدددلوهبرك أل  حدددوبال بلعندددف و دددت  قدددرس ج ب مدددي، مبدددص  غذبنتهدددر 

 .وقع    ضحراي  ا ونتهر  نقصه  ر 
بلعندددف ردددرهت  تمتدددع نقدددصهبت ج   تا دددرت   نضدددرف الم  دددر سدددب،    مجرمدددرت

. رحلصن ددددددددددددددامر  وهاددف منصددذ بلتوقاددت للورددول الم   ددرب قددصه  دد  باشدبلصمرنددةك   سدد
الم  كمبدددر إاهدددر  هدددرت غذنادددة   دددل ب ضدددرا بأل ه يب كل دددل جلدددم جحلبدددت نعدددا بزهدددرت

ك  نددددص ت (ب هحلرناددددة)ال اب ايفاة بلتعر ددددل  ددددع بكددددوبددددددددددراة بلنظددددذ ج بسددددددددددددد   ممدبلتفدددد
حلدددددل نصدددددبذ  ددددد  بلضدددددذ هي باسدددددرهمة الم نشدددددذ  نبدددددرء بكدددددوبال : رءل ج  صندددددةدددددددددددددد تس
 ، نتم بلليفوء الم  نع بلنشذ  ر    د  جلدم؟  الم  ي  دص  ك د  بلتسدر ذ ( ب هحلرناة)

 ؟(ب هحلر ) ع  خبره 
 قرلادص  هناددة  قددوة    ددر باقدص ه ملاددإ إهدو الجيددرا. باندع بلتددر، غد    دد  نطباعدة بكددرل

 خيقادة  ذ قدي وألابء ب مي دي إددو   حلدوبء بلسارسدةك نوضدع باصددلحة بلعر دة إدو   ددل 
هبمرت مبدر   دندلم  حص  ك   بل ف م  أت ال باشرمذ  بلتفن  ج مدذض بلند. بمتبره

 .طرةل     هبةإ
  ندددص  دددد     نضددددع . لقدددص رددددره ب هحلدددر  بكددددصن  ج   دددد   ددد    وحلددددإ المي ا،ددددر

مي او  نص   مانهم حلد  بكقاقةك     حلد  بلتطوهبت جتعدل ب مي ادني ج  وضدع ب 
بستغيل ألطذبف  صنذ  عذ تهر ج سدرحة ب مدي،ك  قدص بسدتطرمت مجرمدرت بلعندف    

 با ددرل بلوبضددذ ملددى جلددم    بلصددوه .  ددنيفذ ج  و اددإ ب مددي،  إدد،  حلددصبإهر   ذب اهددر
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ص، خدددص رت  ها  ددددةك إهدددي  دددد  انحادددة  ددددهء  دددد   ب طدددروت باتصب لددددة ج ب مدددي،  قدددد
 غلددد  )بلتفدددر ض  دددع بلطدددذف بآلخدددذ ج بلصدددذبعك  ندددتم  سدددذن  هسدددرةل  شدددفذة مربحلدددر 

بنتهددت إدداة بختطددرإهم  كبلدددن    ددذت رددوهحلم ج  سددرةل ب مددي، كباخطددوإني ج بلعددذب 
 (.  هنرنة سلماة

فق  ددددوج ني للتعر ددددل  ددددع بلعندددد «نعددددو،  شو سدددد ي»مددددذض باف ددددذ بأل ذن ددددي 
 ر  دع دددددد  وجج   ذن كصيددددوهي بألنذلندر  ج بلتعر ل  ع بزار بزمهدبلنموجج بلربنط

رةل ب مددي، دددددددددددج  ددي بلنمددوج ني بسددتخصب،   اددف لوس.  ددر نسددمى ب هحلددر  بلددص ي
 حلندددر، نعدددا بلدددصه س  بلقوبمدددص باستخلصدددة  ددد  .  دددع  بدددرن   بضدددذ ج بألسدددلو 

ر ند،ر كيفم دددددي ي للحصل ب هحلريب  سددددددن و  بلتنر ل ب مهر    دبلنموج نيك     ع
  ك بهلددصف  دد  جلددم نقددل بكددصل ج حيفمددإ بلطباعددي. بزذكددة ا  ددر ماياة    نقصددر 

 ي   حيصل  ثذ غ   طلو  ج بزمهدوهك جلدم    الاهب هدم بلدوبقعي وكدصل حلدو 
: نقولدددإ «حلرهإدددرها» ندددو ه  حدددص  سدددر دة. بلددددي ندددصإعهم الم بختدددرج باوقدددف بانرسددد 

«Telling it like it is»     إم  بلضذ هي    نعذف بلنرس بلعرانو   ر جيذي حوهلم
لعني ملددى بلتفررددال بلدديت هتمهددم  همددر  رنددت سددااةك  ال  دحددوبالك     ن ونددوب  طدد

 . إ اف هلم    نسرنص ب    ن،نص ب
ك إعلددددى  مددددر نقولددددو   كال  بألخبددددره ج ممو هددددر لاسددددت  حراندددد  مجالددددة     فذحددددة

 سددددرةل ب مددددي،     ددددنها مبهمددددة بلتوماددددة ج باشدددد يت جبت بلصددددلة مبصدددد  بلنددددرس 
 ج  قملاهدر بلعنرندة مهشدرا بزمهدوه الم  افادة بلتصدذف مندص ر نتعدذض للخطددذ ق حادرهتم

  قددددرت بألم دددددة   نقتصدددددذ ا ه ب مدددددي، ملدددددى  قددددصمي بألنبدددددرء  بلتحلدددددايتك ندددددل  قدددددصمي 
 .، بزمهوه بلعر، ج اهء بألخطره الشذب(  علو رت  نقدة للحارة)
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 : نحو موقف إسالمي جماعي من العنف
لدا  باقصدوا  ضدع  فهدو، .    بام    طونذ  وقف السدي ي مجدرمي  د  بلعندف
باقصدوا حلدو  نهيفادة للعمدل .     صوه إمر    دذ  در  تد  ج جلدم  د  بآلهبء  بألإ دره

 .بلسارسي  ب  تمرمي  ذبمي هذ ف بلعصذ   بقع باسلمني
 نعلدددم قدددوة بألسددد  بانهيفادددة  بلف ذندددة للسدددي، ج ب سدددي،ك  إهدددم باسدددلم اشددد لة 
بلعنددف   نقددف منددص ب اهب،    ب نسددر   ددتهم و إسددرا  سددفم بلددص رءك نددل نتيفددر م 

 . جلم الم بلعمل ار نصإع م  ب نسر  حلدب ب هتر،
 : ج قددول باية ددة

       
ك (42:بلبقددذة)  

يحهر  بنتظر،   ذحلرك  ال  دددل، بألهض حلو ردوب     ذبا ل    خددددددددددددددددم ملمالال ملى  هن
 ندذ   -ذ  بلقدذا  بل دذمي ددددددددددددددد مر نقول  فس  -تفهر، باشو  ولتعيف  ددددددددددددددار  ر  ب س

 رء حلددو    ل را  سددفم بلددصدددددددددددددددد حددص  ف ذننددر بحملددصثني    باغدده   دد  ج ددذ هتمددة ب إس
 .  عرم نعلم ج حلدب ب نسر   ر   نعلمإ حل، ء باتهمو 

الهنددم نبخعددو  باوضددوع  نضدداعو  باغدده   بهلددصف »: ا   ددوات سددعاصددددبلش نقددول
   ب ربك حانمر نتنر لو  بزرن  بلدي   نتصل رل باش لة بلديت  هبا ل    نسدو  

 .(1) «ب رب      لإ
ل ذكددة نعددص جلددم    ب نسددر  متادده مدد  سددرةذ باخلوقددرت مباددهة لقددص  ثبتددت بآلايت ب 

 . بلتعلم  بلتف   بلدي نتيفر م هبر  ش ي إ
ال  باسلمني بلعر لني ج بلشز  بلعر، ةتر و  الم بخترج  وقف مجرمي  د  بلعندفك 

                                                 

 . (م8992دار الفكر، )كتاب كن كابن آدم : انظر (1)
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الم  جلم    بلعمل بلسارسي ر م بلطباعة بلتنرإساةك  تعذض  سرهبت بلندرس إادإ ابةمدر، 
قدص سدرعوب ج  دصمام ب نقسدر رت ( ب سدي اني)ذبف م  غرايهترك     بام د     ب حن

 قددص حددر ل خصددو هم    ن بتددوب  هنددم حلددم بلقددو  . ج بفتمددع  بلتددوهط ج حلدددب ب حنددذبف
 جحلدددد  حلددد، ء ب صدددو، الم ا ددددا باسدددلمني ممو ،ددددر  (1) .بلذةاسددداة بلددديت  رهسددددت بلعندددف

 حنددد  نعلدددم    طرةفدددة  ددد  باسدددلمني قدددص . ة سدددي،ولعندددف  بلدددهمم أبهندددم   كل دددو  ثقرإددد
لمني حلددو وددذا بختددهبل د وهطددت ج بلعنددفك  ل دد  بلتعمددام نو ددوا ثقرإددة منفاددة لددص  باسدد

 بلصحاذ    باسلمني   ص ب  نفسدهم  وضدوم،ر للعندف ج هدل نظدم مل نشدره وب .  ضلل
 . ج رنعهر نعص  يء ب ستعمره    ا هلم

. بلدي  قع ملى باسلمني  ضعرف  ر  قع ملى غ حلم ال  بلعنف :    انإلة بلقول
حدىت نعدص    ضققدت هلدم بلشدذماة مد   ك قص حصل قطدع للطذند،   در هم نوسدرةل منافدة

  .   بل فرح بلسارسيك  بلشوبحلص ملى جلم  رثلة ةطذن، بلصكقذبطا
   ملاددإ ي انيك إدددددددددداة لإلسدارسددددددة ج ب دربة بلسد اد  نذندص    ننظدذ نظدذة  نصفدد

ل بلندرس  قدذ  دةق حلنر، بلسارسة بلشذماة  حلدي  عددوه ني ج بلسارسد   نفذ  نني ر
الم بلصددديح   نعدددص مددد  بلفسدددراك الهندددر سارسدددة بكادددرة بلددديت  بدددين بلعيقدددرت ب جيرنادددة 
  ،لف نني باختلفنيك  ضذ، بلنرس حنو  صركهمك   نرقر بأل وه إاهر ملى  سدرس 

 . بكوبه باوضومي
سارسددة بلتنددرمع  بانددر هبتك جتعددل  ددل   ددذ ج بفتمددع  شدد لة خيإاددة  نضددر،  حلنددر،  

ندني باختلفدنيك نتخدد  للصذبعك حىت بلصن  نفسدإ بلددي  نهلدإ ل  عدرم ح مدر،    وضومر، 

                                                 

 . (م8990لعربية، مركز دراسات الوحدة ا: بيروت)حسنين توفيق، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية  (1)
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حلنددر، نطباعددة بكددرل  سددلمو  كرهسددو  بلسارسددة واددنهل . ج حلددد  بكرلددة  ددراة للخدديف
لصددصب،ك  حلدد، ء  ال   ددرنوب وبددولني ملددى جلددم بأل ل  اخددذ   نتخددد   سددبال بلعنددف  ب

 .  إم  بام   الريحهم
نعددا ب سددي اني إ ددذ ب مبددنهل خددرطئ منددص ر بمتقددص ب    بلعنددف حلددو بلطذندد، 

لقدددص  ضدددحى . عوب ج ب طددز بلددددي  قعدددت إادددإ طوبةددف  خدددذ دبلوحاددص للتغاددد ك   قددد
وك  نظدددذ بلعندددف مقادددصة  طلقدددة للفوضدددونني ج ثدددوهبت بلقدددذ  بل دددر   مشدددذ ج   ه  

  ندإ ( بلعندف بل دوهي)بلشاوماو   بلفرشاو  الم    بلعنف  حص  حلو  سدالة بل دوهة 
  د   فرهقدرت . حلو بلقوة بابصمة ج بلترهن ك  ملى جلم بنبا إ ذ بلاسره بزصندص

ة بلدديت قر ددت ملددى  سددرس بلعنددف  حددص ك ضللددت  بهنددرهت مبنطدد، دبلقددصه    بألنظمدد
 .بلعنف  حص 

إاددرت  ذإددع هبنددة بلددصن  »صدد  بلشدداوماة  بلنرمنددةك منددص ر  ظهددذ إانددر ملانددر    نعتددرب مب
بكنافك  شعرهبت  طبا، بلشدذنعة بلسدمحةك ل د  حلدد  بلفادرت   ضدت م ج  شد يهتر 
الم شددذع ل بلقددوميك إلددا   حلددو  منددصحلر  دد  الهبقددة بلددص رء باعصددو ةك  بنتهددر، بكذ ددرت 

 .(1)«نهمم الن ره بان ذ
  نشزت ج مجرمرت قلالة بلعلدم  بلفهدم بلشدذميك  مل   د  مثة   ارل    بلشبر 

يحك   لمر قرنلتهم  ش لة إهموب الم دددددددددددددددددتخصب، بلسدلصنهم    خرببت بكارة سو  بس
الهنددم   دد   بلشددبإ و ددوبهج بلدددن  مل . و  بكددل ج  شددفره ننددراقهمدددددددددددددددددددسدديحهم نلتمس

خذ    د  نضداع بلوقدت دددددددددددددددددلعلم    بلفقإك نل  درنوب نسب، ج بدنعذف منهم  دلم س
ج ب طدد   بزددصبلك  حلدددب شددرمذحلم بلصددلت نددد   ددذة نصددف ب طبددرء ولضدديل حدددني 

                                                 

 . 84العنف في العمل اإلسالمي المعاصر، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ص ( 1)
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 :نقول
 ضل سعاهم   ر  ر   غا ه ر ، 

 م  بزصبل   غندرحلم م  ب ط 
  ال  ألحلون م ج بألهض  ضطذو، 

  ري سو  إذسي  بلذ ذ    نش  
، ج نعددا حلددد  بزمرمددرتك  دد  ممددل ملددى ضونددل إددرةا بلطرقددة لددص   حلنددر 

 حلندددر، لألسدددف قدددراة . بلشدددبر  الم مندددفك   و ادددإ   رلادددرهتم بألخيقادددة الم  طدددذف
سارسدداو  ممدددص ب الم بسدددت مره طرقدددة بلشدددبر  لتحقادد،  دددزه  سارسدددي نعدددوا نفرةدددصة 

 دددم  لعدددل  ر ددد  حلدددد  بلسدددطوه مدددرنر ر. شخصددداة هلددددب بلقرةدددص بلسارسدددي    جب،
ري ج نلص ك  اف    نعا بلهممرء  رنوب   د شره ة سرنقة ج بلعمل بلطييب  بلنض

جيدددص    تنفسدددد،ر ال   ددد  خددديل  نظامدددرهتم بلشدددبرناة  بلطينادددةك  مل ن وندددوب نتوهمدددو  
 . حاران،     عذنا حل، ء بلشبر  للقتل حىت  تز ل باشرمذ بحملفهة للعنف

حارة ب نسر ك   د  خصدرةص بلشدبر   علقدإ  ال  ممذ بلشبر  إاة مبوه  همة ج
وا ددل  نه مددإ الم الثبددرت بلدددبت   طلعددإ الم بلتغادد ك  بلوب دد   عهددص  ولذمرنددة  بلاناددةك 

 .   الشبرع حر ر إ بلطباعاة ج باشره ة ب جيرناة   طلعر إ بألخيقاة
 دد  بام دد     ن ددو  ج  ددل وتمددع ا بع ل ددوهة بلشددبر ك  ل دد  بلشددبر    نصددل 

 . الم حص بلعنف ال  الجب  وه   هايفو   تحمسو  للتغا  ولعنف
حلنر، الج  بختيف نني  سلمني بنتهيفوب بلعنف  حل، ء حلم بلقلةك  نني بلتاره بلعر، 
للمسددلمني بلدددي بلتدده، طذندد، بلسددي،ك مبددر إاددإ حذ ددرت بلتغادد  ب سددي ي بلدديت ب تل ددت 

طدى بحملسدونةك إحققدت  حلدصبإهرك      ص حلر   وسلت الم  حلدصبإهر و طدة باذسدو ة  ب 
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 ددرات     صددل الم  حلددصبإهرك  ال   ددر  نعضددهر قددص قطددع   ر هددر بلطذندد،ك إز ه سددت ج 
 .ا هبت  تيفصاة    ا هبت بلعنف

منص ر ندصمو الم  وقدف مجدرمي  د  هدرحلذة بلعندف ج بلعدرمل ب سدي يك نذندص بلتهب ،در 
. بلعندددف شددداا،ر  نبدددوجب،  جيعدددل -حسددد  فطدددط  دددر  -ننسددد، سدددلو، بألإدددذبا  بزمرمدددرت 

 باوقدددف بزمدددرمي بسدددتعصبا   وقدددف  شدددا،ك  حلدددو حرلدددة جحلنادددة  تشدددرهبة لدددص  بلعدددصا 
 .بألغل     بلنرس

 باوقدددف بزمدددرمي لدددا  ولضدددذ هة حرلدددة مر دددةك  ل ندددإ شددديء وندددت   طدددذاك غددد   
 لنضددذ    ددر ، ملددى جلددم بلنفددوه  دد  نقددره  بلاددو، مملاددرت خطددف بلطددرةذبت . مددرهض

بلسارسدديك إهددي  ممددرل الهحلرناددة  سددتهيفنةك   دددلم  ممددرل بلتفيفدد بت  قتددل   ب غتاددرل
 الجب  دددر نظدددذان الم ب لدددفك الم بلسدددتانارت  بلسدددبعانارت  ددد  بلقدددذ  بلعشدددذن ك . بادددصناني

فتلف،ددرك الج  ددر  بل  دد   دد  بلنددرس نذ هنددر    ددصان باوقددف بلعددر،  دد   لددم بألممددرل  وقفددر، 
 . ممر ، نطولاة   غبره ملاهر

،   دددر   اخدددذب  لدددص لتني الحدددصبعر ج  سدددط الإذنقادددر  بألخدددذ   ددد  بلدددص ل حلندددر
بلعذناددةك شددهص  حددذ و،  حللاددة إدداة طونلددة  دد  بلدده  ك  أتسدد  إاهمددر نسددب  بلفظددرةع 
 بألحلوبل  وقف مجرمي  عرهض للحذ ك إعنص ر   ذهت  ضعاة بكدذ  بألحللادة  د  

 . صنصك   عهمت  سبرهبرك مل  قع بكذ 
  بلدددددص لتر  الم  وقدددددف مجدددددرمي ضدددددص بلعندددددف نعدددددص    قدددددص تر لقدددددص  وردددددلت حلدددددر 

 ضدددحارت  بددد ة ج بألنفددد   بل مدددذبتك   نفقتدددر سدددنوبت طونلدددة  ددد  بلفوضدددى  بلعددددب  
 باددوت  باسددغبةك   دد  با،سددف     بهددرت بلعنددف بافتوحددة بآل   لهددر     لهددر ابخددل 

 .نطر  بلعرمل ب سي ي



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ..ظاهرة التطرف والعنف
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ذ ملى   وا بلف ذة إحس ك نل نتعص  دددددددددصدرمي   نقتدي، ب  تمدددددال  بلس
: نقول ل  عرم كعيدالم ضونل بلف ذة الم الكر  نو إ بلسلو، بلفذاي  بفتم

:  نقول  عرم ك(021:بلبقذة)        
    

 
   

 
  

 
        

 
 .(99:بلقصص) 

 


