
النضال اللعنفي
انسجام الوسيلة مع الغاية

 التنافس أو الصراع ما بين البرامج السياسية وما بين أشكال النضال يتم حسم#ه في الممارسة العملي��ة، ولي��س عل��ى
 .فع��بر الممارس��ة العملي��ة تنفت��ح أو تنغل��ق إمكان��ات وآف��اق؛ وق��د تتفج��ر طاق��ات كامن��ة أو تواص��7ل كمون4ه��ا! ال��ورق

 الص��راع م��ا بي��ن البرام��ج وأش��كال النض��ال ه��و ص��راع سياس��ي تخوض��ه الح��زاب السياس��ية م��ن خلل التع��بئة
.والحشد، تتوجMه به مباشرة إلى الجمهور وتخاطب نفسيMته الجتماعية

 والنفسية الجتماعي�ة حال�ةV م�ن ال�وعي ترس�Mبت تاريخي��اT ف�ي الحي�اة الجتماعي�ة، تنط��وي عل�ى م�ا يفك��ر ويش��عر ب�ه
 الن�اس، وم�ا يؤس��Zس لس��لوكهم واس��تجاباتهم، نظ��راT لرتب�اطه – ال�وعي – بحاج��اتهم ومص��الحهم، الحقيقي�ة منه�ا أو

 ف��الوعي الجتم��اعي ل يقتص��ر عل��ى الي��ديولوجيا. الوهمي��ة، وتج��اوبه م��ع الم��زاج الع��ام ال��ذي يكتن��ف الجم��اهير
Tط س�اذج للهياك��ل. وحدها، بل يدخل في تكوينه العنصر# النفسي أيضا��Mويفضي إهمال الجانب النفس�ي إل��ى فه��م مبس 

 .النفسية الجتماعية هي التي تتلقف فكرة أو نقيضها، فتحوZلها إلى قوة مادية محرZكة للجمه��ور. والبنى الجتماعية
.وتتغلغل الفكار اليديولوجية، إذ تتقبلها الجماهير، في نفسيMتها وتغدو حوافز سلوكية

 فالتفاع��ل ق��ائم بي��ن الفك��ار والنفس��ية الجتماعي��ة؛ وم��ن التركيب��ة المش��تركة للج��انبين تتش��كل الثقاف��ة بمفهومه��ا
 النفسية الجتماعية تتضمن أنساقاT من النظرات المعرفي��ة والح��وافز والحاس��يس المبني�ة عل�ى الخ�برات. التاريخي

 والوهام والفرضيات والخراف��ات والس��اطير، منه�ا م�ا ه�و حص�اد التجرب�ة العملي�ة، وبعض��ها أوه�ام تعب�Zئ ف��راغ
.المعرفة، وتتMكئ عليها النفسية لتحقيق توازنها

 ف��أي م��ن ه��ذه النس��اق يخ��اطب الح��زب السياس��ي؟ ذل��ك يتوق��ف عل��ى نم��وذج المص��الح ال��تي ي��دافع عنه��ا الح��زب
 وقد تشكZل الوهام أو الخبرة المنقوصة حاجزاT في. السياسي، ومدى الصدق السياسي والمبدئية في نهجه التكتيكي

 وق��د يح��ول دون ذل��ك الم��زاج# المس��تف4زn تح�ت وق. وجه تفاعل الجمهور مع برنامج سياسي يعتمد المنهجية العلمي�ة
.وهنا يجب بذل الجهد لتعديل الختلل. عنف السلطة المسيطرة

 فنتيجة التنافس بي�ن العن��ف واللعن�ف عل�ى وع��ي الجم�اهير، بي�ن م��ا ي#طل��4ق علي�ه الكف�اح المس�لح وم��ا ي#طل��4ق علي�ه
 النضال السلمي، تتوقف على عوامل موضوعية تكمن في النفسية الجتماعية، إلى ج��انب عوام��ل ذاتي�ة تكم��ن ف��ي
 معرفة الحزب، أو مجموعة الحزاب مؤتلفةT، بالسلوب الصحيح للق��تراب م��ن الجمه��ور وفه��م نفس��يMته والتفاع��ل
 معها أو تغييرها لجتذابه – الجمهور – إلى طروحاته السياسية، ثم التقان التام لن��واميس النض��ال وس#��ب#ل تط��ويره

.حتى النهاية المظفMرة

 .ولدى المفاضلة، من الخط�أ اعتم�اد أس�لوب انتق�ائي يرك��ز عل�ى ج�انب معي�ن يزك�Zي بم��وجبه ه�ذا الخي��ار أو ب�ديله
 فالسلوب العلمي للمفاضلة بين ظاهرتين–خيارين أو أكثر يتم من خلل القي��ام بتحلي��ل موض��وعي لجمي��ع ج��وانب
 الظ���اهرة، الس���لبية منه���ا واليجابي���ة، ث���م التمع���nن ف���ي العناص���ر التحليلي���ة وتقييمه���ا ف���ي ض���وء ملبس���ات الواق���ع

.واستراتيجية النشاط

 فق�د ترس�Mبت ف��ي نفس�ية المجتم�ع. وعبر التجرب�ة تع�ززت قناع�ات بص��دد ش�كل الص�راع م�ع الحتلل الس��رائيلي
Zمات ل�دى ك�لMهاته فيما يتعلق بأس��لوب الكف�اح ض��د الحتلل ح�تى غ�دت مس��لnحددت معايير توج Vالفلسطيني س7مات 

.من ل يناقش التجربة بالنقد الذاتي وتجاوز الروتين
 فه�و يم�ارس. أولى هذه السمات وأش�دها حض�وراT الث�ر ال�ذي ترك�ه العن�ف المتواص�ل م�ن ج�انب المحت�ل–

 العنف المحصMن بالحكم العرفي المتواصل من أكثر من ثلثة عقود، ويردn ب�العنف المس�لح عل�ى أي حرك�ة م4طwل4بي�ة



 وح��تى ف��ي أثن��اء المفاوض��ات ل��م ت��تردد س��لطة الحتلل ف��ي ت��وجيه الق��وة المس��لحة ض��د. أو معارض��ة ش��عبية
 اعتصامات المواطنين السلمية دفاعاT عن أراضيهم المصاد4رة، أو في تنظيم العتداءات على المؤسMس��ات التعليمي��ة

 ويحتفظ الوعي الجتماعي الفلسطيني بمخزون وافر م��ن القه��ر الن��ازل عل��ى. وضد سير مجمل الحياة الجتماعية
wس4س��4ة العن��ف ض��د الع��رب، حي��ث تعم��ل ماكن��ة ل. تعاقب سلطات الحكم عبر ق��رون خ4ل��4تwوتج��ري ف��ي إس��رائيل م4أ 

 ويجري على الدوام إحياء عق��د. تتوقف، تزرع المخاوف والشكوك والكراهية تجاه العرب في نفوس السرائيليين
 الب��ادة ونفس�ية المحرق��ة وإدخاله��ا ف��ي منه�ج الت��دريس، كم�ا يج��ري تعمي��م ذهني�ة الم�ن وال��ولء للجي�ش، ص��احب

 أه��ل4"في القضية المنية – لدرجة أن المحكمة العليا تلتزم ب��الوامر العس��كرية وتعت��بر مص��در4ها " الختصاص"
.وق����د ل����وMنتw ه����ذه التجرب����ة الليم����ة ردود أفع����ال الن����اس بي����ن الخن����وع والتح����دي العني����ف". الختص����اص

 ترس��Mخ ف��ي ال��وعي الجتم��اعي، م��ن خلل المدرس��ة ونظري��ات العل��وم السياس��ية، أن العن��ف ه��و مح��رZك ق��اطرة- 
 .التاري��خ، وأن العن��ف ق��د لع��ب ال��دور ال��رائس ع��بر آلف الس��نين ف��ي تش��كيل الكيان��ات السياس��ية، الثني��ة والديني��ة

 وغالب��اT م��ا يق��دMم مث��ال الج��زائر وي#غف��4ل مث��ال الهن��د ف��ي تحقي��ق. تحافظ السلطة على بقائها أو تقوMض بوسائل العن��ف
.ويتم التغاضي عن الكثير من التحولت التاريخية التي تمت بوسائل سلمية. الستقلل الوطني

 .في المجتمع الفلس��طيني، ش��أن مجتمع��ات الع��الم الث��الث، ل ي#نظ��4ر باس��تغراب إل��ى واق��ع الس��تهانة ب��الرأي الع��ام- 
 ف��الجمهور العرب��ي يع��ي م��ن تج��اربه ع��بر العص��ور والعه��ود أن م��ن يحك��م ي#ط��اع، وأن��ه يحظ��ر علي��ه الت��دخل ف��ي
 .قرارات السلطة، ويستنكف في أغلب الح��الت ع�ن مج��رد الع��تراض عل��ى توجه��ات الس��لطة أو انتقاده��ا العلن��ي

 وتصعب في ضوء التجربة التاريخية المختلة بلورة# قناعة اجتماعية بإمكانية تش��كيل رأي ع��ام ش��عبي بمع��زل ع�ن
 يقابل ذلك اح��ترام# ال��رأي الع��ام والتج��اوب. فقد اخت#ز7ل4ت الدولة في سلطة سياسية. السلطة الحاكمة أو بما يعارضها

 إنها ظاهرة حضارية ذات دللة أن يستقيل رئيس وزراء البرتغال لن حزب��ه حق��ق. معه عند المجتمعات المتقدمة
 لقد استخلص أن الرأي الع��ام غي��ر مرت��اح إل��ى نه��ج حك��ومته: نتائج هزيلة في النتخابات البلدية، وليس البرلمانية

 وأياT كانت أسباب الستقالة فإن التوق��ف عن�د اس�تياء الجمه��ور مظه��ر حض��اري يؤك��د مب�دأ الديموقراطي��ة. فاستقال
.واحترام قيمة النسان

 أو الت��داعي لحم��ل الس��لح م��ع أول" المخل��Zص"وفي مثل هذه الحال ليس أمام الجمهور المستل4ب س��وى انتظ��ار - 
 وهن��ا. والجمه��ور المقه��ور يطرب��ه ص��وت لعلع��ة الرص��اص، وي��رى ف��ي البندقي��ة رم��زاT للس��طوة السياس��ية. سانحة

 يمwث��ل، ف��ي ظ��روف ض��عف ال��وعي السياس��ي، خط��ر# فق��دان الكف��اح المس��لح ب#وص��لت4ه، فيعي��د ب��ذلك إنت��اج القه��ر
 وفي بيئة تسودها ضحالة الثقافة السياسية وتعدم التقاليد الديموقراطية، يكون بديل الرضوخ للقهر هو. الجتماعي

 والنزوت��ان. الس��تعلء والج��بروت وثق��ة مفرط��ة بال��ذات وتف��اؤل مف��رط ي��زدري التنظي��م وين��زع لح��رق المراح��ل
.وجهان لعملة الواحدة

 فل ت#ختب��4ر. وتغيب المنهجية العلمية – وم4عwل4م#ها الساسي جدل الفكر والممارسة – عن الحياة الفكرية والسياسية- 
 وبع��د اله��زائم. البرام��ج والطروح��ات ف��ي الممارس��ة؛ ول��دى ع��دم التج��اوب الش��عبي ي��وجMه الل��وم إل��ى الجمه��ور

 فالمراجع��ة النقدي��ة مجهول��ة، وتتواص��ل الخط��اء، وتتك��رر،. والنكسات ل يجري تقيي��م موض��وعي لعوام��ل الفش��ل
.بالنتيجة، حالت الفشل

 يتض��ح أن" العقي��دة"ول��دى الرج��وع إل��ى منش��أ . وهناك من يأخذ بعقيدة أن الكف��اح المس��لMح أرق��ى أش��كال الكف��اح- 
Mل مزاج ثوري لدى الجمه��ور، ل ب��دnالمقصود هو تنامي النضال السلمي حتى ذروة نهوض جماهيري عارم وتشك 
 .من استثماره بالتحول إلى النضال المس��لح، وإل تب��دد الم��زاج الث��وري، وض��اعت فرص��ة الس��تيلء عل��ى الس��لطة

 الكف��اح"ل��م ي#قص��4د بمقول��ة . فالشكل مرهون بفترة زمنية قصيرة ت#قط4ف فيها الثمرة ال��تي أنض��جها النض��ال الس��لمي
 وعل��ى. أن يكون ذلك الشكل نمط حي�اة يره��ق المجتم��ع ويعط��Zل س��ير حي��اته المعت��اد" المسلح أعلى أشكال النضال

 م��ن يتمس��ك به��ذه المقول��ة أن ل ينس��ى موق��ف ص��احبها المطل��ق م��ن الره��اب وم��ن نض��ال النخ��ب المعزول��ة ع��ن
 إح��راز التق��دم المط��رد: كما أن لله4بMة المسلحة قواعد تنظZم س��يرورتها ك��ي تنج��4ز الث��ورة، أهمه��ا. الجماهير الشعبية

.كل يوم، بل وكل ساعة



 التأوي��ل يص��رn عل�ى حش��ر الن�ص. وعقيدة أخرى ت��رى ف��ي الكف�اح المس�لح جه��اداT وواجب��اT ش��رعياT ل��ردZ الغاص�ب- 
 والح��ديث الش��ريف. المقدس في قالب محدد، بينما ت#فر4د للجهاد مضامين تشمل مختل��ف ج��وانب الحي��اة الجتماعي��ة

 ي#ترج4م في العصر الراهن بمضمون ديموقراطي عمي��ق" أعظم الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر"القائل إن 
 لقد تعطلت الفريضة قروناT استتبت خلله��ا. يشمل العلقة بين الحاكم والشعب، وفيما بين أفراد المجتمع وشرائحه

 عل��ى أن ال�دين ي��ترك. المور# لسطوة القهر والجور، المسؤوليwن عن خواء الطاقة الروحية لدى الجماهير المس�لمة
 مب��دأ الجه��اد، إذا أ#خ��7ذ4 بمعن��ى. حيزاT للعقل والخبرة العلمية–التقنية في قض��ايا مص��يرية تتعل��ق ب��الوجود الحض��اري

 الكفاح المسلMح، وفي ظروف الصراع المسلMح مع قوة عسكرية ضارية، يستدعي استيعاب العلوم العسكرية وإتقان
.فنون الحرب

 تعارض هذه المسلMمات وقائع# موضوعية تطرح بصورة ملحة تساؤلت بصدد الشكل المثل للنض��ال، وتس��توجب
.التحلZي بالبصيرة النفاذة والتفكير الجدلي

 يق��ف عل��ى رأس ه��ذه الوق��ائع تص��ميم داخ��ل المجتم��ع الس��رائيلي عل��ى إبق��اء الل��ة الحربي��ة عل��ى أهب��ة الس��تعداد
 ف��العنف أداة سياس��ية واقتص��ادية وثقافي��ة لتكتي��ل المجتم��ع ح��ول الق��وات. والت��وجnه إل��ى الح��رب بي��ن فين��ة وأخ��رى

 ف��ي مقابل�ة م��ع جيني��ه. المسلحة وتلبية احتياجات الحلف الس��تراتيجي ال��دولي للحرك��ة الص��هيونية ودول��ة إس��رائيل
 :شارب، أحد أب��رز النش��طاء المعاص��رين م�ن أج�ل اللعن��ف، ن#ش��7ر4تw ف��ي ك��راس تح�ت عن��وان النض��ال اللعنف��ي

 م��اذا يحص��ل إذا م��ا تح��وMل: س��ألت إس��رائيليين م��ن مختل��ف المش��ارب: "تكني��ك فع��ال للنش��اط السياس��ي، يق��ول
."إن هذا سيخلق متاعب للحكومة أعظم مما يجلبه العنف: الفلسطينيون إلى اللعنف، وبدون استثناء؟ أجابوا

 العنف هو الميدان المفضل لسرائيل، فيه يحقق تفوnقه المطلق، وم��ن خلل��ه أنج��ز ل��دى قي��امه اس��تراتيجية الحرك��ة
 ، ث��م توس��يع رقع��ة الدول��ة وفت��ح احتم��الت التوس��ع م�ن جدي��د"الغي��ار"الصهيونية في إقامة الدولة شبه النقية م��ن 

 والي��وم. وه��ذه ملبس��ات ع4س��wك4ر4ة الحي��اة الجتماعي�ة. والحفاظ على علقات مت��وترة وقابل��ة لللته��اب م��ع الجي��ران
 وإس��رائيل م��اهر ف��ي التس��تر عل��ى. تراود اليمين السرائيلي في مناخات العنف أطماع# تهجير العرب من فلس��طين

.مراميه التوسعية بذريعة المن

 وقبل الستطراد في الوقائع الخرى يجدر التوقف عند الملبسات التي شكMلت المقدمات التاريخية لم��أزق النض��ال
.التحرري في المرحلة الراهنة

 فنظرية إس��رائيل المني��ة تن��دغم ف��ي النظري��ة المني��ة العام�ة لنظ��ام العولم��ة ال��ذي يغل��ف مش��اريعه العدواني��ة داخ��ل
 لق�د ب��ات اعتم��اد أس��لوب العن��ف ف��ي ردZ الع��دوان الجن��بي ومقاوم��ة الحتلل ينط��وي عل��ى. قوالب محاربة العن��ف

 وقد أدمنت دعاية# العولمة صناعة4 العدو وف��ق نم��اذج نمطي��ة. مخاطر تعريض المجتمع بأسره إلى ضربات مدمZرة
.ت#ق4وwل7ب الشعوب المستهد4فة بموجبها وتروج لها، تمهيداT لخضاعها للهيمنة ومصادرة حقها في تقرير المصير

 ، وشخMصت السلم عدواT ينبغي التح��ول لمن��ازلته"صدام الحضارات"وقد أسهبت دعاية العولمة في الحديث عن 
 فه��ؤلء يس��ت4عwدون مختل��ف. وتلقف أصوليون الدعوة ووظMفوها في دعايتهم السياسية. بعد النتصار على الشيوعية

 ، وشطروا المجتمع المحل��Zي بي��ن علم��اني"دار كفر"و" دار إسلم"المجتمعات غير المسلمة؛ إذ قسموا العالم بين 
 و4ض��4ع4 ه��ؤلء أنفس��هم ممثZلي��ن للس��لم – الم��ر ال��ذي يس��توجب إظه��ار. ملح��د وم��ؤمن يتب��ع النص��وص الص��ولية

.الوجه الحقيقي للسلم، ليس دفعاT لتهمة، إنما للتنوير في إطار الصراع الثقافي ضد قوى العولمة

 Tفالسلم بدأ وتطور دينا"Tبمعنى تنظيم العلقة ما بين ال��ديني والزمن��ي داخ��ل النظ��ام الجتم��اعي الع��ام"علمانيا ،. 
 في صدر السلم نمت م��دارس فقهي��ة م��ن أه��ل. انفتح على المم والحضارات، يحضn على التفكير وإعمال العقل

 ث��م تط��ور اتZب��اع العق��ل إل��ى. وقد أقر المام أبو حنيفة النعمان مبدأ الستحسان العقل��ي. الرأي ومبدعي علوم الكلم
 اق��ترن التط��ور خلل ف��ترة. منهج فلسفي يحترم العقل ويعل��ي حري��ة الرادة النس��انية عل��ى قاع��دة العدال��ة الرباني��ة

 قرنين ونصف القرن في العصر الوسيط بارتقاء� للحياة الجتماعية، تفتحت عبره طاقات العقل وازدهرت مدارس
 وبالتفاعل م�ع ه�ذا كل�Zه، أنج��زت العل��وم التجريبي��ة والم��دارس الفلس�فية. الجتهاد وانتعشت حلقات الحوار والنقاش



 ح��دثت إنج��ازات عظيم��ة ف��ي. اختراقات أحلMت للثقافة العربية السلمية مكانة مرموقة في تاريخ الثقاف��ة النس��انية
 ث��م تع��اقبت حق��بV. مجالت الفكر والعلم التزاماT بنهج السلم وامتثالT لحك��امه بص��دد مج��الت الحي��اة الجتماعي��ة

 توقف إبMانها دولب الحركة الجتماعية عن الدوران، فتجمد العقل وتعطل باب الجتهاد، ومضى العقل في س��بات
 وتكي��ف الفق�ه الش�رعي م��ع التقلي��د الجدي��د. ظلت آليات تداو#ل السلطة تعتمد على الغلبة العس��كرية. طال عدة قرون

 درء المفاس��د م#ق��دMم عل��ى"حين ذهب أكثر من فقيه إلى ع��دم ج��واز الخ��روج عل��ى الحك��م درءاT للفت��ن بم��وجب مب��دأ 
 فتعزز بذلك الركود الجتم��اعي وغ�دا ال��تراث# ال��ديني الط��ار4 المرجع��ي الوحي��د لك�ل معرف��ة ولك��ل". جلب المنافع

.ممارسة وسلوك

 ولما تسللت إشعاعات التنوير في العصر الحديث كانت معالم العقلنية في الفكر الفقهي والتجري��بي وكن��وز الدب
 وتك��رر ف��ي العص��ر الح��ديث. والفلسفة قد د#ف7ن��4ت عميق��اT تح��ت طي��ات الفك��ر الظلم��ي والب��دع الص��وفية والخراف��ات

 دامت حقبة النه��وض زمن��اT أقص��ر بك��ثير؛ إذ نبت��ت وانتعش��ت ف��ي مس��تهل الحقب��ة. تعاق#ب# حقبتي النهوض والتردZي
 ومع توطد السيطرة الكولونيالية للمبريالية على العالم العربي–السلمي. المبريالية التي فاضت على العالم كله

.أ#جه7ضت عملية# النهوض العربي–السلمي قبل أن يمد جذوره في التربة الجتماعية

 ل: ب�أيZ ن�ص� س#��دM ب�اب# الجته��اد؟ أو أي إم��ام ق�ال: "فتح جمال الدين الفغ��اني م�ن جدي��د ب�اب الجته��اد ف��ي ال�دين
 وق��دMر الفغ��اني العل��م والعلم��اء مم�Mن جس��دوا ف��ي نظ�ره" ينبغي لحد من المس�لمين بع��دي أن يجته�د ليتفق�Mه بال�دين؟

 وحدة النوع البشري، ويقومون من خلل نشر العلوم ووضع القوانين العادلة واختراع الصنائع النافعة بدور ف��ي"
 وق��د". خدمة البشرية أكثر أهمية من دور الملوك والمراء، ح��تى ح��ازوا الس��لطنة الحقيقي��ة ف��ي المملك��ة النس��انية

:تقبnل التفاعل الحضاري دون التقليد العمى... في إطار التنوع"رأى الفغاني وحدة الجنس البشري 

 .وانطلق محمد عبده في بنائه الفك��ري م�ن العلق��ة الوش�يجة بي�ن الس��لم والعل��م، مؤك��داT الط��ابع العلم��اني للس��لم
 وق��د أرج�ع انحط��اط المجتمع��ات الس��لمية إل�ى العام�ل. فالدين يعلي شأن العق�ل ويفس�ح ص��دره للعل�م وي��دعو إلي�ه

 حضM المام." فساد علمائهم وجهلهم وتسلط حكامهم وجشعهم وسوء التربية في صفوفهم: "السياسي–الجتماعي
 عل��ى التفاع��ل الحض��اري بي��ن الم��م والنفت��اح عل��ى مختل��ف ثقاف��ات العص��ر، وش��أن أس��تاذه الفغ��اني، ح��ثM عل��ى

 السلم لم ي4د4عw لحد، بع�د ال ورس��وله، س��لطاناT عل��ى عقي�دة أح�د ول س��يطرة"البتعاد عن التكفير وركMز على أن 
 ل يض��من حري�ة العتق�اد وي��دعو إل��ى م�ودة المخ�الفين ف��ي العقي�دة"فالسلم، كما يراه محمد عبده، ". على إيمانه

 فصفة النسانية ل تنطب��ق عل��ى النس��ان إل. وينهى عن الغلو في الدين فحسب، بل هو يضمن كذلك حرية التعبير
".بعد تمتnعه بحرية اللسان الذي هو ترجمان الضمير المفصح عن الغراض

 لقيت هذه الفكار وغيرها رواجها في حقبة نهوض الحلم القومي بالتحرر م�ن تخل��ف العص��ر الوس��يط والنض��مام
 اغتي��ل الحل��م م��ع اس��تتباع القط��ار العربي��ة للس��يطرة الكولونيالي��ة وتخل��Zي البرجوازي��ة. إلى ركب المم المتحضرة

 ونجد التحول الحاد بارزاT لدى أبرز تلميذ المام محمد عب��ده، أل وه��و. العربية عن المشروع النهضوي المنشود
.محمد رشيد رضا، صاحب مجلة المنار

 مضى صاحب المنار شوطاT م�ع التفت�ح العقلن��ي والتس��امح م�ع المخ�الفين ف��ي ال�رأي وال��دعوة إل�ى اس�تقلل الفك��ر
 اس��تمد م�ن تجربت��ه ف��ي بداي�ة ش�بابه ع�دم4 ج��واز ف�رض س��لطان الجه�ل والتحري��ض. وحرية البحث والخذ بالعلوم
 العام��ة علي��ه، فه��اجموه وه��و ف��ي دمش��ق وه��ددوا] 2[فق��د أل�Mب أب��و اله��دى الص��يادي. العمى على المفكر الب��احث

 خلل 1908فف��ي خطب�ة ألقاه�ا محم��د رش��يد رض��ا ع�ام . بقتله، لول أنه هرب إلى مصر ليقضي فيها بقي�ة حي�اته
 رحلته الولى إلى بلد الشام، بعد وصول التحاديين إل��ى الس��لطة، أش��ار إل��ى إحلل اس��تبداد العام��ة مح��ل اس��تبداد

 يس��لZطون العام��ة عل��ى م��ن ي#ب��دي رأي��اT يخ��الف رأيه��م أو ه��وى أنفس��هم، يه��دZدونه"الس��لطة، حي��ث ب��رز ك��ثيرون 
 لكن�ه انقل�ب عل��ى نفس�ه وطف��ق ي��ؤلZب عل��ى الفك��ر". وإذا لم توجد له عصبةV تمنعه منهم ف��إنهم يض��ربونه. ويهينونه

 ف��ي كتابيهم��ا ف��ي الش��عر الج��اهلي 1927و 1926طه حسين وعلي عب��د ال��رازق ع��امي . الباحث لدى كل من د
 وتك��ررت. والسلم وأصول الحكم، وك��ان ف��ي م��وقفه يم��الئ رغب��ة المل��ك ف��ؤاد الول ف��ي اق��تران الم#ل��ك بالخلف��ة

 أزمة الفكر والثقافة على مثال ما أقرM به الغزالي في العصر الوسيط في كتابه المنقذ من الضلل بأن كل ما ق��ام ب�ه
!لم يكن مقصوداT به وجه# ال



 وتط��ور. دشMن محمد رشيد رضا الردMة الفكرية التي ب��دأت ولم��ا تنت��ه7 بع��د، تحتك��ر الص��واب وتنك��ر ش��رعية الخ��ر
 التزمnت إلى درجة تكفير المجتمع كلZه والتحريض على الديموقراطية والعلم الل�ذين ي#عتب�4ران حب��ل النج�اة م�ن حال�ة
 مزمن��ة م�ن التخل��ف والس��تبداد والتبعي��ة، الم��ر ال��ذي عم�Mق الزم��ات داخ�ل المجتمع��ات العربي�ة–الس��لمية وف��ي

 ل�دى مقارب��ة" الس��لم الجه��ادي"أوس��اط حرك�ة مجابه�ة الحتلل والع��دوان الجن�بي، حي��ث اتخ�ذ ال��تزمnت ط��ابع 
 ج��رى ال��تركيز عل�ى العن��ف المس�لح، م��ع إغف��ال القض��ايا الجتماعي�ة وأوض��اع. قضية مكافح��ة الس��يطرة الجنبي��ة

.التخلف وامتهان النسان، علوة على استعداء المجتمعات الخرى دفعة واحدة

 الس��لم العقلن��ي ينكف��ئ، لتنكف��ئ ف��ي إث��ره المجتمع��ات! ردMتان متناظرتان على امتداد التاريخ العرب��ي–الس��لمي
 والفكر المستم4د م�ن النص��وص القديم��ة يعج��ز ع�ن ترش��يد. العربية–السلمية إلى أوضاع التخلف واستبداد الحكم

 اتج��اه ينش��دn إل��ى الماض��ي، حالم��اT: ينجذب الفكر العربي المعاصر إلى اتجاهين متض��ادين يغيZب��ان الواق��ع. المقاومة
 بإع��ادة إنت��اجه أو محاك��اته – وه��و أم��ر مس��تحيل؛ واتج��اه مض��اد ينش��دn إل��ى نم��وذج أوروب��ي يغ��رق ف��ي طروح��اته

 فالتاري��خ ل يعي�د نفس�ه نظ��راT. ومعطيات تجربته وملبساته المغايرة للتجربة والملبس��ات المكتنف�ة للواق��ع العرب��ي
 فم��ا أحوجن��ا. لتبدلت الواقع؛ ولكل مجتمع ولكل حقبة زمنية خصوصية تتجلMى من خلله��ا قض��ية التح��رر والتق��دم

 تنقي�ة النفس�ية الجتماعي��ة م�ن النس��حاق والس��تلب ع�بر: إلى ممارس��ة كفاحي�ة تح��لn عق�د الحاض��ر وتف��ك م��أزقه
 تص��فية علق���ات القه���ر؛ تحري���ر النس��ان م��ن أغلل التخل��ف؛ ث���م تنظي���م الجم���اهير ف���ي هيئات تطوعي��ة للعم���ل

.وهذا ما توفره فعاليات النضال اللعنفي. الجتماعي العام وتنشيط مبادراتها وتفجير طاقاتها الثورية

 %80يجنZد النضال اللعنفي نسبة عالية من الجمهور قد تصل، إذا ما روعي تنويع أنماطه وتطوير أساليبه، إلى 
 .فق��ط% 15بينم��ا العن�ف يس��توعب الش�باب بنس��بة ل تزي��د ع�ن . من الجمهور، من مختلف العم�ار والتجاه��ات

 فف�ي مدرس��ة. وعبر تصعيد الكفاح تتب��دد بي�ن الجمه��ور ح��الت الحب��اط وع��دم الثق�ة بال�ذات والرتي��اب ب��الخرين
 النضال الجماهيري تجري عملية تربوية تثقيفي��ة للجم��اهير، وتتفت��ح براع��م وتنب��ت فس��لت، مث��ل الت��آخي والتكاف��ل

 صحيح أن الكفاح المسلMح يحرZر المناضل من الخوف. الجتماعي، وتتضاعف العزيمة الكفاحية أضعافاT مضاعفة
 وم��ن الذع��ان لس��طوة الطغي��ان؛ إل أن الع��ر4ض المر4ض��ي يع��اوده حالم��ا يع��ود إل��ى مجتم��ع تتك��الب علي��ه عق��د

 أم��ا النض��ال اللعنف��ي فيس��لZح الجمه��ور بأس��لحة اجتماعي��ة واقتص��ادية وسياس��ية. الض��طهاد والقه��ر والنس��حاق
 والتداعيات التي ت��تراكم وتتن��امى ف��ي النفس��ية الجتماعي�ة أثن��اء تط��ور النض��ال اللعنف��ي ه�ي م��ن التن��وع. ونفسية

 والضخامة بحيث تعج��ز ع�ن التنب��ؤ به�ا أك��ثر القي�ادات السياس��ية حنك�ة وحص��افة وب#ع��wد4 نظ��ر؛ وكله��ا تخلخ�ل البن��ى
 النفسية الموروثة عن قرون القهر والجور، تعزز النزعة الديموقراطية داخل المجتم��ع، وتبع��ث أل��ق العقلني��ة ف��ي

 فما من نضال تحرري يحرز النص��ر إذا ل��م يرتك��ز عل��ى فه��م عقلن��ي لل��دين،. هنا تنسجم الغاية مع الوسيلة. الدين
.ول ينفتح على أفق التقدم والديموقراطية

 ففي الهند شارك العديد من رجال ال��دين عل��ى. يحفل التاريخ الحديث بوقائع اتخذ فيها الجهاد شكل النضال السلمي
 وكان عبد الغفار خ��ان نائب��اT للمهاتم��ا ف��ي منطق��ة ش��مال غرب��ي الق��ارة. رأس الجمهور المسلم خلف المهاتما غاندي

".غاندي الحدود"الهندية، ولقZب بـ

 ولقد توجMه. شكلT للنضال اللعنفي، وشكMلت منعطفاT هاماT في تطور مصر الحديث 1919وفي مصر كانت ثورة 
 .النض��ال الفلس��طيني ف��ي ب��ادئ الم��ر وجه��ة س��لمية، حي��ث خاض��ت جم��اهير الفلحي�ن إض��راباT اس��تمر س��تة أش��هر

 بريطاني��ا، ال��تي تنك��Mرت للت��دخل" الحليف��ة"وت��وجMه الق��ادة الع��رب بن��داء إنه��اء الض��راب، واع��دين بالت��دخل ل��دى 
 ، وك��ذلك دول ش��مال أفريقي��ا، عل��ى)س��احل الع��اج س��ابقاT(وحص��لت دول الهن��د وغان��ا وغيني��ا . وخ��ذلت المت��دخZلين

 كما حققت إيران، من خلل اللعنف، ثورة أطاحت في العصر الحديث بس��لطة الش��اه. استقللها بوسائل اللعنف
عبر تفكيك وشلZ أعظم جهاز عسكري في العالم الثالث

 وخاض��ت قري��ة فرنس��ية حمل�ة دام��ت أك��ثر م�ن عش��ر س��نين ف��ي س��بعينات الق��رن الماض��ي لبط��ال ق��رار عس��كري
 تن��وعت أش��كال النض��ال وتفرع��ت التص��الت م��ن أج��ل تش��كيل رأي ع��ام. بتوس��يع قاع��دة عس��كرية ف��ي أراض��يها

 وعبر سيرورة المقاومة التزمت الحكومة# وأجهزت#ها بالقوانين وحكم المؤسMس��ات الهلي��ة. فرنسي يدعم المزارعين
 وأثن��اء الح�رب العالمي��ة الثاني��ة. والتجرب��ة رائع�ة وملهم��ة بتفاص��يلها. والرسمية، واستجيب لمط��الب س��كان القري�ة



 توح��Mد الجمي��ع: استطاع الجمهور الدانمركي بالنضال السلمي إفشال خطة المحتل النازي لتغيير البرنامج الدراسي
 ويج��ري حالي��اT ف��ي ك�ل م�ن ال��دانمارك والس��ويد وض��ع خط�ة. بشأن ان�دماج المدرس��ة ف��ي الهوي�ة الحض��ارية للم�ة

 المقاوم��ة اللعنفي��ة ض��من الس��تراتيجية الدفاعي��ة، كم��ا يج��ري إدخ��ال موض��وع المقاوم��ة اللعنفي��ة ف��ي البرنام��ج
.الدراسي

 وق��د ق��دMمت النتفاض��ة الفلس��طينية الول��ى، وه��ي ملتزم��ة ب��اللعنف، مكتس��بات ض��خمة للقض��ية الوطني��ة عل��ى
 وقد ثب�ت بال��دليل الق��اطع أن التف��اوض يمض��ي بجدي��ة ض��من علق��ات ق��وى قريب��ة م�ن. الصعيدين المحلZي والدولي

 فالمتفاوضون يبصبص كل منهم تحت الطاولة لي��رى حج��م اله��راوة ال��تي. التكافؤ إذا ما واك4ب4ه# النضال الجماهيري
 حق�اT، ل يتحق�ق النض��ال اللعنف�ي إث��ر تس�وية بي�ن طرفي��ن بص��دد أس��لوب الص��راع، وق��د. بحوزة الط��رف المقاب�ل

 ولكن مردود العنف في هذه الحالة أشد إضراراT بم��ن يب��ادرون ب��ه،. ت#ستخد4م القوة ضد المعتصمين أو المتظاهرين
 وغالباT ما تندسn العناصر الستفزازية وتنج��رn العناص��ر النزق��ة للمق��امرة، وتس��تغلها الس��لطة لقم��ع النض��ال الس��لمي

 ومن ثم يتطلب النضال اللعنفي قدراT عالياT م��ن النض��باط ورباط��ة الج��أش وال��وعي. والفتك بالجماهير وترويعها
.بتاريخ كاسري الضرابات وتحطيم المظاهرات

 النضال السلمي يمنح المزيد من. العنف يوحZد الخصم؛ أما اللعنف فيفسخه، إذ يضيق رقعة التفاق بين عناصره
 .الحرية للمتعاطفين والنصار من الجانب المقابل كي يعبZروا عن تضامنهم بدون مخاطرة التعرض لتهمة الخيان��ة

.فهناك العديدون من أصحاب الضمائر الحية يردعهم العنف عن إعلن انحيازهم مع الحق الفلسطيني

 فم��ا م�ن بيئة اجتماعي�ة تخل��و م�ن ص��راع الرادات م�ن أج�ل. الصراع قضية اجتماعية ملزمة للحياة الجتماعي�ة
 ؛ وه��م ي��دركون أن تواص��ل س��طوتهم"العن��ف ش��رط النج��اح"وم��ن مص��لحة الطغ��اة انتش��ار مقول��ة . تحقي��ق ال��ذات

 .وهم يمارسون العنف ويلوZحون به لض�مان خض��وع التب�اع لس��طوتهم. مشروطة بتلقZي الدعم ممMن يخضعون لهم
 وحدث أكثر من مرة أن انهارت أجهزة السلطة أو تخلMت عن الرئيس، كما حدث في مثال م��اركوس ف��ي الفيلي��بين،

 وم��ن خلل الجه��ود المش��تركة والمث��اب7رة لمليي��ن البش��ر وتن��وع الس��اليب ي#كس��7ب. فل��م يج��د أم��امه س��وى التنح��Zي
.النضال# اللعنفي الجمهور4 قوة معنوية واحترام4 الذات والثقة4 بالمجموع

 ينط��وي العن��ف عل��ى مجازف��ات خطي��رة إذا ل��م ت#تMب��4ع الس��اليب العلمي��ة ف��ي الحش��د، والتع��بئة، والتخطي��ط ال��دقيق،
 وف��ي. وحساب التوازنات المحلية والدولية، وتحقيق المباغتة، ووحدة القيادة، والمثابرة الدؤوب في تنفيذ المهم��ات

.ظروف الحتلل وحصاره وتغلغله في ثنايا المجتمع الفلسطيني المحتل يستحيل تحقيق شروط النصر مجتمعة

 عن قلق��ه] 3[نشرت اليام، ولما يمض7 سوى بضعة أشهر على بدء النتفاضة، مقالة عبMر فيها كاتب هذه السطور
 هل باتت نتيج��ة: "بشأن ما يشوب النتفاضة من تجاوزات تعذرت السيطرة عليها، واخت#تمتw بالستخلص التالي

"الفشل أمراT ملزماT للنضال الفلسطيني، وكأنها القدر الذي ل ي#ر4دn؟

 حقاT تبدو فعاليات النضال الفلسطيني بمختلف نماذجه��ا، م��ن كف��اح مس��لMح وانتفاض��ة ومواجه��ة الس��تيطان، كم��ا ل��و
 أنه��ا تنفي��س للقه��ر، تمض��ي ول ت#��دخ7ل تغيي��راT جوهري��اT عل��ى واق��ع الرض��وخ للهزيم��ة، أو ت��ترك أث��راT عل��ى الخ��برة

 ونح��ن ش��هود النتفاض��ة الثاني��ة تتع��ثر بنم��اذج م��ن الفعالي��ات المرتجل��ة العش��وائية، ول ين��بري التنظي��م#! السياس��ية
 والتوعية# السياسية لبلورة الطاقات الكفاحية وتعبئتها وتوجيهها فيما يرهق الخصم ويحتويه ويحمل��ه عل��ى مراجع��ة

.حساباته
 النتقاص من دور الجماهير والجهل بالنفسية الجتماعية وإغفالها، أو العجز عن التعامل مع آلياته��ا والتغلغ��ل ف��ي
 ثناياه��ا م��ن أج��ل التع��رف إليه��ا، تمهي��داT للتحك��م به��ا وقيادته��ا، يغ��ري الق��وى والفص��ائل السياس��ية باختص��ار الجه��د

.والتركيز على نهج كفاحي ل تتوفر عوامل إنجاحه
 !فهل أوصلتنا النتكاسات وآلمها إلى ضرورة إمعان الفكر في نهج كفاحي تتوفMر فيه مقوZمات# النجاح؟

سعيد مضية


