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 ظاهرة العنف السياسي

 

  مفهوم العنف السياسي 

 التمييز بين العنف السياسي وبعض المفاهيم األخرى 

 

 

تعد مشكلة التعريف بالمفاهيم وتحديدها من المشكالت األساسية في التحليل السياسي بل 

والتحليل االجتماعي بصفة عامة، إذ تتعدد وتتداخل التعريفات للمفهوم الواحد، األمر الذي 

يخلق قدرا من االضطرابات واللبس عند استعمال مثل هذه المفاهيم، ويرجع عدم االتفاق حول 

فاهيم في العلوم االجتماعية وتحديدها إلى عدة اعتبارات منها أن الظواهر السياسية تعريف الم

ظواهر مركبة متعددة المتغيرات.  ومن ثم فالمفاهيم الدالة عليها  -بصفة عامة -واالجتماعية

تتسم بالعمومية والتعقيد وتعدد األبعاد كما أن المفاهيم تعتبر نتاجا لخبرة اجتماعية مشتركة 

كانت خبرات األفراد والجماعات تختلف من حيث الزمان والمكان فإن ذلك ينعكس على ولما 

معاني المفاهيم واستخدامها ولذلك فإن استخدام مفاهيم معينة أو فهمها بدالالت ومعان محددة 

 إنما يعكس في حد ذاته تفضيالت وانحيازات وثيقة الصلة بخبرة الجماعة.

فاهيم االجتماعية ليست جامدة أو ثابتة، بل أغلبها يتغير مع وباإلضافة إلى ما سبق، فإن الم

مرور الزمن وتغير الظروف والبيئات وقد تختفي أو تندثر مفاهيم قديمة وتظهر مفاهيم أخرى 

جديدة تؤدي وظيفتها وقد يتخذ المفهوم نفسه معاني مختلفة من فترة زمنية إلى أخرى ومن بيئة 

 اجتماعية وثقافية إلى أخرى.

تغلب على مشكلة التعدد والتداخل في التعريفات النظرية للمفاهيم طرحت فكرة التعريف ولل

اإلجرائي وأساسها تحويل المفهوم النظري المجرد إلى مؤشرات واقعية يمكن مالحظتها وجمع 

 بيانات عنها وقياسها واختبارها.

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



لف مفهوما وستعرض الدراسة لفكرة التعريف اإلجرائي بصورة أكثر تفصيال، وال يخت

العنف والعنف السياسي عن غيرها من المفاهيم االجتماعية إذ تتعدد وتتداخل تعريفات كل منها 

وذلك نظرا التسام ظاهرة العنف بالتعقيد والتداخل وتتعدد صور العنف وأشكاله وتتنوع دوافعه 

ية والسياسية وأسبابه وتتعدد مستويات ممارسته كما أن للظاهرة أبعادها االقتصادية واالجتماع

والثقافية والنفسية. وباإلضافة إلى هذا فإنه ليس هناك اتفاق بين الباحثين حول التعريف اإلجرائي 

 للمفهوم، إذ تتعدد المؤشرات التي يطرحونها له.

ويعرض هذا الفصل، أوال للمعنى اللغوي لمفهوم العنف ثم يبلور ثانيا: التعريفات 

اتجاهات عامة مع عرض للتعريف النظري الذي تتبناه االصطالحية للمفهوم وذلك في شكل 

الدراسة لمفهومي العنف والعنف السياسي ويعرض ثالثا: للتميز بين مفهوم العنف السياسي 

 وبعض المفاهيم األخرى التي ترتبط وتتداخل معه ويتناقش رابع: قضية شرعية العنف.

 السياسي. المبحث األول: االتجاهات النظرية في تعريف مفهوم العنف

 

 : مفهوم العنف السياسيالمطلب االول

ثمة شبه اتفاق بين أغلب الدارسين لظاهرة العنف السياسي على أن العنف يصبح سياسيا  

عندما تكون األهداف أو دوافعه سياسية رغم االختالف بينهم في تحديد طبيعة ونوعية هذه 

األهداف وطبيعة القوى المرتبطة بها ولذلك فإن أغلب الباحثين والدارسين يعرفون العنف 

ستخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية" وعلى سبيل السياسي بأنه "ا

عرف العنف بأنه استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إللحاق األذى  بول ويلكنسونالمثال فإن 

بأنه استخدام القوة المادية لتحقيق شانغ سياهن والضرر باآلخرين لتحقيق أهداف سياسية وعرفه 

 ياسية". أهداف س

وتتعدد القوى اتي قد تمارس العنف السياسي كما تتباين بالطبع األهداف السياسية التي 

تسعى إلى تحقيقها ويمكن تصور حركة العنف السياسي بين القوى التي يمكن أن تمارسه والقوى 

 المستهدفة به على النحو التالي:
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اصر معينة العنف الموجه من النظام إلى المواطنين وإلى جماعات وعن -1

منهم وذلك لضمان استمراره وتقليص دور القوى المعارضة والمناوئة له، ويمارس 

النظام العنف من خالل أجهزته القهرية كالجيش والشرطة .. إلخ ويعرف العنف في 

 هذه الحالة باسم العنف الرسمي أو الحكومي.

–ن الفالحي -الطلبة-العنف الموجه من المواطنين وفئات معينة العمال -2

والتنظيمات السياسية .. إل ضد النظام أو بعض رموزه ويتخذ العنف في هذه  -األقليات

الحالة شكل التظاهرات واالضطرابات واالغتياالت .. إلخ ويعرف بالعنف الشعبي أو 

 غير الرسمي.

العنف الموجه من بعض عناصر أو أجنحة النخبة الحاكمة إلى بعض   -3

خل هذا العنف في إطار الصراعات داخل النخبة عناصرها أو أجنحتها األخرى ويد

ويتخذ عدة أشكال منها التصنيفات الجسدية واالعتقاالت وقد يصل األمر إلى حد 

الصدمات المسلحة بين العناصر والقوى الموالية لألجنحة المتصارعة داخل النخبة 

 الحاكمة. وقد يوظف الجيش والشرطة وبغض القوى المدنية في هذه الصراعات.

العنف الموجه من بعض القوى أو الجماعات ضد جماعات أخرى داخل  -4

المجتمع نتيجة أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية. وقد يتدخل النظام 

لتصفية مثل هذه الصراعات أن ليلقي بثقله إلى جانب أحد أطرافها ويطلق البعض على 

 هذه الحالة اسم "العنف السياسي المجتمعي".

ا كانت الدراسة تتناول العنف كأحد مظاهر العالقة بين النظم الحاكمة والمواطنين ولم

وآليات هذه العالقة ومشاكلها وتوتراتها فإنها تركز على الشكلين الرئيسيين الستخدام العنف وهما 

العنف الرسمي أي استخدام النخبة الحاكمة العنف تجاه المجتمع والعنف غير الرسمي أو استخدام 

 قوى والتنظيمات السياسية أو االجتماعية العنف إزاء النظام الحاكم.ال

أما األهداف السياسية التي تسعى القوى التي تمارس العنف السياسي إلى تحقيقها فتخلف 

 طبقا لطبيعة تلك القوى وحدود قوتها وموقعها من السلطة السياسية وطبيعة أيديولوجياتها.

ومن هذا المنطق، فإن العنف السياسي قد يكون نظما )االنقالبات وعمليات االغتيال( أو 

غير منظم )أحداث الشغب، وغالبا التظاهرات(. وقد يكون فرديا )االغتيال واالختطاف( أو 
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جماعيا )المظاهرات واالضرابات وإحداث الشغب( علنيا )المظاهرات واالضرابات( أو سريا 

 لمعارضة أو الحكم، التأمر لقلب النظام(. )اغتيال عناصر ا

وقد تستغرق أعمال العنف فترة طويلة نسبيا )الحروب الثورية والحروب األهلية(، وقد 

 تكون سريعة ومؤقتة )المظاهرات واالغتياالت(.

 

 : التمييز بين العنف السياسي وبعض المفاهيم األخرى. الثاني المطلب

العنف السياسي وعدة مفاهيم أخرى أبرها: اإلرهاب السياسي، كثيرا ما يتم الخلط بين مفهوم 

والصراع السياسي، وعدم االستقرار السياسي، ولذلك تسعى الدراسة إلى التمييز بين مفهوم 

 العنف السياسي، وهذه المفاهيم.

 

 العنف السياسي واإلرهاب السياسيأوال: 

السياسي، وتحديد أبعاد التداخل  لقد تم تعريف العنف السياسي، بقي تعريف مفهوم اإلرهاب

 والتمايز بينهما.

وبادئ ذي بدء، يجب التأكيد أنه ال يوجد تعريف واحد لإلرهاب، إذ تتعدد التعريفات 

تعريفات للمفهوم، األمر الذي يثير بعض الخلط  108وتتداخل. وقد حصر أحد الباحثين حوالي 

المفهوم على نطاق واسع من قبل السياسيين  واللبس عند التعامل معه، وبالذات بعد شيوع استخدام

والصحفيين. وال تكمن المشكلة فقط في شيوع استخدام مفهوم االرهاب والجماعات اإلرهابية، 

ولكن في الغموض السياسي والفكري الذي الزم ذلك، فغالبا ما يرتبط استخدام المفهوم بانحيازات 

تتداخل عناصره، وما يعتبر إرهابا من عدمه ايديولوجية وسياسية. ومن هنا تتعدد تعريفاته، و

يختلف من دولة إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى، ولقد أصبح إطالق صفة اإلرهاب على دولة 

إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى، ولقد أصبح إطالق صفة اإلرهاب على دولة أو جماعة أو 

ولتبرير بعض اإلجراءات  منظمة معينة أو شخص معين سالحا دعائيا لتشويه صورة المستهدف،

 االنتقالية ضده. 

ويكفي الباحث أن يشير إلى التناقض الفاضح في استخدام رجال السياسة وأجهزة اإلعالم 

في الواليات المتحدة األمريكية المفهوم عند إشاراتهم إلى كل منظمة التحرير الفلسطينية 

 وإسرائيل.
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هوم وتحديدها يمكن القول إن اإلرهاب وعلى ضوء قراءة عناصر التعريفات المختلفة للمف

السياسي هو سلوك رمزي يقوم على أساس االستخدام المنظم للعنف أو التهديد باستخدامه، بشكل 

يترتب عليه خلق حالة نفسية من الخوف والرهبة وعدم الشعور باألمان لدى المستهدفين، وذلك 

 لتحقيق أهداف سياسية.

يف السابق فيما يلي: "أن اإلرهاب عمل رمزي، فهو ال وتتمثل عناصر المفهوم طبقا للتعر

يستهدف الضحية في ذاتها وحسب، ولكن النظام أو الجماعة أو الدولة اتي تنتمي إليها بلغة 

أخرى، يمكن القول إن الفعل اإلرهابي يعد رسالة موجهة إلى اآلخرين، والهدف األساسي منه 

الخوف والقلق والرعب لدى المستهدفين، حيث هو إحداث أثر نفسي سلبي، يتمثل في حالة من 

يمكن في إطارها التأثير على توجهاتهم وسياساتهم. ولذلك فإذا كان العنف من العناصر األساسية 

للفعل اإلرهابي، فهو ال يمثل عنصرا عابرا أو طارئا فيه". وتتعدد صور استخدام العنف بقصد 

هائن، وتفجير بعض الممتلكات العامة أو اإلرهاب، ومنها: اختطاف الطائرات واحتجاز الر

 الخاصة، واغتيال بعض الشخصيات ... إلخ.

وهناك العديد من القوى اتي يمكن أن تمارس اإلرهاب في المجتمع، فقد تمارس جماعات 

معينة داخل الدولة ضد النظام القائم بقصد أضعافه والتمهيد لإلحاطة به، وإحداث تغيرات جذرية 

أو التأثير على توجهات النظام  -ويعرف هذا ب )اإلرهاب الثوري( -والمجتمعفي بناء الدولة 

وسياساته في إطار ما يخدم مصالح هذه الجماعات، وقد يمارسه النظام ضد بعض الجماعات 

والعناصر المناوئة في الداخل بقصد تحجيم دورها وتقليص معارضتها ويعرف هذا ب )اإلرهاب 

رهاب الدولة(، إذ يصبح اإلرهاب أداة من أدوات النظام لالستمرار المؤسسي( أو )الرسمي( أو )إ

في السلطة. وعلى هذا األساس يكون اإلرهاب أحد أساليب الصراع السياسي بين النظام الحاكم 

 والقوى المعارضة له.

وقد يمارس اإلرهاب ضد المستعمر األجنبي من قبل القوى والعناصر الوطنية بقصد 

االستقالل. وفي هذه الحالة تعتبر األفعال العنيفة جزءا من كفاح وطني  التحرر والحصول على

مشروع لتحرير اإلرادة وتحقيق االستقالل، وهو عنف مضاد لعنف أكبر وألعمق يمارسه 

 المستعمر.

ومن حيث اإلطار الجغرافي، فقد يمارس اإلرهاب داخل نطاق الدولة أو في أحد أقاليمها، 

با محليا، يشكل جزءا من دينامية وأساليب التفاعل والصراع بين وفي هذه الحالة يعد إرها

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



المواطنين والنظام السياسي أو بين الجماعات المختلفة داخل إطار الدولة الواحدة. وقد يمارس 

اإلرهاب عبر الحدود، إذ توجهه دول أو منظمات معينة ضد مصالح دول أخرى ورعاياها، أو 

 ويعرف في هذه الحالة باسم )اإلرهاب الدولي(. ضد العناصر المناوئة من الخارج،

وتأسيسا على ما سبق، يتضح أن هناك قدرا من التداخل والتشابك بين آليات كل من العنف 

السياسي والمكونات األساسية للفعل اإلرهابي، أي أن البد منه إلحداث األثر النفسي المطلوب. 

اإلرهاب، وهي تتسم بدرجة عالية من لكن أشكاال معينة من العنف هي التي تمارس بقصد 

التنظيم، وال يستغرق تنفيذها وقتا طويال، وال يحتاج إلى أعداد كبيرة من البشر أو المعدات 

العسكرية والقوات إلنجازها. ومنها على سبيل المثال: اختطاف الطائرات، واقتحام بعض 

 العامة أو اختطافها.الممتلكات العامة أو الخاصة وتفجيرها، واغتيال بعض الشخصيات 

وخالصة القول: أنه إذا كان استخدام العنف عنصرا أساسيا للفعل اإلرهابي، فإن كل سلوك 

عنيف ال يعد عمال إرهابيا. فمظاهر العنف تتعدد وتتنوع بشكل يتجاوز مفهوم اإلرهابي، فإن 

مفهوم  كل سلوك عنيف ال يعد عمال إرهابيا. فمظاهر العنف تتعدد وتتنوع بشكل يتجاوز

اإلرهاب. ولما كان موضوع الدراسة هو العنف السياسي في النظم العربية، فإن ذلك يتضمن 

 دراسة بعض أشكال العنف التي تندرج تحت اإلرهاب السياسي.

 : العنف السياسي والصراع السياسيثانيا 

التي تناولت ظاهرة الصراع على المستويين  هناك العديد من الدراسات النظرية واالمبريقية

الداخلي والخارجي، بقصد تحديد أسباب الصراعات الداخلية والخارجية وآلياتها وعوامل 

استمرارها، وتحديد أساليب إدارتها وحلها. وفي هذا اإلطار، كثيرا ما يتم الخلط بين مفهومي 

الدراسات الكمية اتي سعت إلى اختيار العنف السياسي والصراع السياسي. ويالحظ أن الكثير من 

العالقة بين الصراع الداخلي والخارجي طرحت مؤشرات العنف السياسي الداخلي باعتبارها 

 مؤشرات للصراع الداخلي، دونما مراعاة للتمايزات واالختالفات بينهما. فماذا يقصد بالصراع؟

مكن تعريفه بأنه "التصادم وانطالقا من التعريفات النظرية المتعددة لمفهوم الصراع، ي

والتعارض بين طرفين أو أكثر بينهما اختالفات قيمية ومصلحية. وينخرطان في سلسلة من 

األفعال وردود األفعال االنتقالية اتي تهدف إلى إلحاق األذى بالطراف، مع سعي كل طرف إلى 

 تعظيم مكاسبه على حساب اآلخرين وتأمين مصادر قوته".
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ق، فإن أي وضع صراعي يتضمن وجود طرفين على األقل، بينهما وتأسيسا على ما سب

اختالفات قيمية ومصلحية متشابكة. وأن هناك سلسلة من األفعال وردود األفعال االنتقامية، 

يسعى كل طرف من خاللها إلى إلحاق األذى والضرر باآلخرين، ويحرص على تعظيم مكاسبه، 

من الطرفين إلى تأمين مصادر قوته وعناصرها وتقوم عالقات الصراعات على أساس سعي كل 

 حتى تكون سندا له في العمليات الصراعية.

ويكمن الفارق الجوهري بين مفهومي الصراع والعنف في أن مفهوم الرصاع أوسع من 

مفهوم العنف، إذ تتعدد صور الصراع وآلياته. ويعد العنف بالمعنى الذي سبق تحديده إحدى هذه 

الصراع وحسمه، وتتوقف شدة الصراع على كم وكيف العنف المستخدم فيه. اآلليات في إدارة 

 ومن هنا، فإن السلوك الصراعي من الممكن أن يكون عنيفا أو غير عنيف.

وتتدرج أشكال الصراع ابتداء من االستخدام المباشر للعنف المادي وانتهاء بأشكال التنافس 

عنف المادي بالمعنى المشار إليه في هذه واتناقض والممارسات التي ال تتضمن استخدام ال

 الدراسة.

وخالصة القول: إن الصراع أعم من العنف، وأن العنف هو أحد مظاهر التعبير عن 

 الصراع.

 

 : العنف السياسي وعدم االستقرار السياسيثالثا

دأبت بعض الدراسات الكمية التي تناولت موضوع العنف السياسي على الخلط بين مفهومي 

 السياسي وعدم االستقرار السياسي.العنف 

فطرحت مؤشرات العنف السياسي باعتبارها مؤشرات لعدم االستقرار السياسي. وبذلك 

أصبح المفهومان مترادفين، وعلى الجانب اآلخر، أصبح االستقرار السياسي يعني غياب العنف 

ياسي خلص احد السياسي، ومن خالل استعراض العددي من تعريفات مفهوم عدم االستقرار الس

الباحثين إلى أنه )وضعية تتسم بالتغيير السريع، غير المنضبط أو المحكم، وبتزايد العنف 

السياسي وتناقض الشرعية وانخفاض قدرات النظام السياسي(. وبذلك تتمثل عناصر عدم 

 االستقرار السياسي في: اللجوء المتزايد إلى استخدام العنف السياسي، وعدم احترام القواعد

 الدستورية، وتناقص او انهيار شرعية مؤسسات النظام.

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



ومن هذا المنطلق، يعتبر العنف السياسي مفهوما مركزيا لفهم حالة عدم االستقرار 

السياسي، فهو المظهر الرئيسي لهذه الحالة. ويمكن أن يتخذ أشكاال متعددة منها: المظاهرات 

والحروب األهلية واالعتقاالت واألحكام واالضرابات والمحاوالت االنقالبية وأحداث الشغب 

بالحبس واإلعدام... الخ. وإذا كان العنف السياسي هو التعبير الرئيسي لعدم االستقرار، فإنه ليس 

العنصر الوحيد، فظاهرة عدم االستقرار السياسي أوسع من مجرد تزايد السلوكيات العنيفة من 

 مستويات للظاهرة هي:  قبل النظام او المواطنين أو كليهما. فهناك عدة

عدم االستقرار على مستوى النخبة الحاكمة، ويشمل التغيرات السريعة التي تشهده النخبة  -1

 الحاكمة، وسرعة التغير والتبدل في شاغلي المناصب واألدوار السياسية.

عدم االستقرار على مستوى المؤسسات السياسية كالوزارات والبرلمان واألحزاب. وغالبا  -2

عدم االستقرار صورة التغيير السريع في تنظيم المؤسسات السياسية، أو في السياسات ما يأخذ 

التي تأخذ بها. وكثيرا ما يرتبط عدم االستقرار المؤسسي بعدم االستقرار على مستوى النخبة إذ 

تتجه النخب الجديدة أو العناصر الجديدة في تلك النخب إلى إحداث تغيرات المؤسسات القائمة 

 تها.وسياسا

عدم استقرار السلوك السياسي، ويتمثل أساسا في تزايد اللجوء إلى العنف سواء من قبل  -3

 النخبة الحاكمة أو األحزاب والقوى السياسية واالجتماعية، وعدم احترام القواعد الدستورية.

وإذا كان العنف السياسي متغيرات أساسيا في وضعية عدم االستقرار، فإن النخب الحاكمة 

ي بعض الحاالت إلى ممارسة درجة عالية من العنف الرمسي، لتحجيم القوى المناوئة لها تلجأ ف

أو تقليصها، بهدف تحقيق حالة من االستقرار السلطوي أو القهري. وتعود هذه الحالة في مظهرها 

عن الوضعية االستقرار، إال أنها تعكس في جوهرها حالة عدم استقرار كامن. ومرد ذلك إلى 

االستقرار هذه لم تنجم عن سعي النظام لتدعيم شرعية وزيادة فاعليته، وإنما نجمت عن أن حالة 

قيامه بضرب دور القوى الساعية إلى التغيير وتحجيمه، لذلك فإن هذه القوى غالبا ما تتجه إلى 

العمل السري، وتتحين الفرص والظروف وتستطيع في ظلها أن تتحدى النظام وتمارس العنف 

ي، فإن حالة االستقرار السلطوي تتضمن في إطارها مقومات كامنة لعدم االستقرار، ضده. والتال

 سرعان ما تتفجر في شكل جديد من العنف والعنف المضاد.

وعلى هذا األساس، فإن االستقرار السياسي ال يعني مجرد استمرار النظام القائم ولكن 

ومن هنا يجب التمييز بين االستمرارية يشمل األسس والمقومات التي يستند إليها في استمراره. 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



السياسية المستندة إلى أسس ومقومات تتعلق بكفاءة النظام وفاعليته وقدرته تجددي ذاته وتطوير 

قدراته ومؤسساته وتعميق أسس شرعيته ومصادرها، وتلك المستندة إلى انخراط النظام في 

 الستقرار باهظا.درجة عالية من العنف ضد القوى المعارضة، وهنا يكون ثمن 

وبإيجاز، فإن العنف السياسي هو المظهر األساسي لعدم االستقرار، ألن الثاني أكثر اتساعا 

 من األول، إذ يتضمن عناصر ومتغيرات أخرى.

بين مفهوم العنف السياسي ومن  وهكذا، يتضح أنه بالرغم من وجود بعض التمايزات

المفاهيم كاإلرهاب السياسي والصراع السياسي وعدم االستقرار السياسي، إال أن العنف السياسي 

يعتبر مدخال أساسيا لفهم هذه الظواهر. فممارسة العنف تعتبر عنصرا أساسيا في فعل إرهابي. 

رار جانب آخر، تتوقفان على كما أن حدة الصراع السياسي من جانب، ودرجة شدة عدم االستق

كم وكيف العنف المستخدم. هذا مع مالحظة أن مفهومي الصراع السياسي وعدم االستقرار أكثر 

 اتساعا وشموال من مفهوم العنف السياسي.

نظرا لتعقد ظاهرة العنف السياسي وتعدد متغيراتها، فقد تعددت تعريفات المفهوم. ولذلك 

في شكل اتجاهات عامة. وقدم نماذج من كل اتجاه، وحدد  فقد صنف هذا المبحث التعريفات

التعريف الذي تتبناه الدراسة للمفهوم. ومنها الخلط وااللتباس فقد تم التمييز بين مفهوم اعنف 

السياسي وبعض المفاهيم الخرى التي تتداخل معه. كما حاولنا في هذا اإلطار التمييز بين قضية 

 .شرعية العنف السياسي ومشروعيته
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