
 

 

  
١٥٧  

 

 
 

 
  :الملخص

 يتناول هذا البحث دراسة موضوع العنف ولكن من زاوية اخرى لم يتم التركيز عليها في 
الدراسات المعاصرة للعنف في الجامعات العربية والعراقية اال وهو الجانب البنيوي او 

اتي المنظم للعنف حيث ركزت الدراسات التقليدية في تحليلها للعنف على المؤسس
الجانب المباشر للعنف وهو العنف الشخصي الظاهر في حين لم يتم تركيز على  الوجه 
االخر  للعنف وهو العنف الخفي الذي يتميز بعدم وضوح الجهات الكامنة خلفه واثاره 

ثر خطورة والذي يحتاج الى البحث المعمق التكون ظاهرة  مما يجعل منه العنف االك
افراد (في البنية االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والسيكولوجية للمجتمع

من اجل الكشف عنه وتحديد الجهات التي تقف خلفة، وقد اعتمدت ) ومؤسسات
ع من في تفسير ذلك النو) غالتونجهان جو(هذه  الدراسة على نظرية العالم النرويجي 

  .العنف اال وهو العنف البنيوي
السالم االيجابي،  العنف البنيوي، السالم السلبي، العنف المباشر، :الكلمات االفتتاحية

  .بناء السالم
Structural violence: 

A study In Johann Galtung's theory of explanation 
the violence 

Dr.Basim Ali Kharisan  
 This study deals with the subject of violence, but from another 
perspective, it has not been emphasized in contemporary studies of 
violence in Arabic and raqi universities, which is the structural or 
institutional aspect of violence. Traditional studies have focused 

                                                        
 .جامعة بغداد-مركز الدراسات االستراتيجية والدولية(*)



 

 

  
١٥٨  

their analysis of violence on the direct side the violence, The other 
side of the violence is the hidden violence, which is characterized 
by a lack of clarity of the underlying factors and its effects are not 
arises, which makes it the most serious violence, which requires a 
deep research into the social, political, economic, cultural and 
psychological structure of society (individuals and institutions). 
This study was based on the theory of the Norwegian scientist 
(Johan Galtung) in the explanation of the structural violence. 

  :المقدمة
   يشكل العنف وما يطرحه من تحديات تواجه االنسان والمجتمع مشكلة كبيرة بحاجة 
الى دراسة موسعة ودقيقة لمعرفة االسباب الكامنة خلفة والنتائج التي تتمخض عنه ، من 
اجل وضع الحلول لذلك  ، وبما ان العنف  كغيره من الظواهر الحياتية يتلبس لبوس 

اية من وجوده  المتمثلة بخدمة الجهات التي تتبنه وتسعى  للتأسيس مختلفة لتحقيق الغ
له ، حيث نالحظ وجوده في كل زمان ومكان ولكن بصيغ واشكال متعددة ومتنوعة 
ًفقد يكون ظاهرا او قد يكون مخفيا، واذا كان العنف الظاهر اكثر وضوحا او اكثر  ً ً

ه معروفة واثاره تكون واضحة ، ًمعرفة لدى الناس عموما ، كون الجهات التي تقوم ب
عكس العنف الخفي الذي يتميز بعدم وضوح الجهات الكامنة خلفه واثاره التكون 
ظاهرة  مما يجعل منه العنف االكثر خطورة والذي يحتاج الى البحث المعمق في البنية 

 )افراد ومؤسسات(االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والسيكولوجية للمجتمع
من اجل الكشف عنه وتحديد الجهات التي تقف خلفة ، لذلك تاتي هذه الدراسة 

الذي يعتبر الصورة ) الهيكلي(بهدف  التعريف به  من خالل دراسة العنف البنيوي 
  .في تفسيره) جوهان غالتونج(المعبرة عنه  باالعتماد على اطروحة  المفكر النيرويجي 

  .مفهوم العنف البنيوي: اوال
جوهان (بر مفهوم العنف البنيوي من المفاهيم الحديثة واول من نحته المفكر    يعت

، عندما  قدم في )١)(العنف،السالم ،بحث السالم (  في بحثة ١٩٦٩ في)غالتونج
، )٢(اطار بحوث السلم والصراع االختالفات ما بين العنف الشخصي والعنف البنيوي

). ٣(راسات علم االنسان وعلم االجتماعثم توسع استخدام مفهوم العنف البنيوي في د
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ويشر العنف البنيوي الى  الطرق  المنهجية التي تحدث ضرر للهياكل االجتماعية او 
ًاالفراد، والعنف البنيوي يكون في الكثير من االحيان  خفي وغالبا غير مرئي ، واليوجد 

رف شخص محدد يكون مسؤول  عنه ،على النقيض من العنف السلوكي، الذي يع
ًالشخص المسؤول عنه والعنف البنيوي والعنف السلوكي يمكن ان يتشابكا معا، من 
ابسط اشكال العنف البنيوي مؤسسة الشرطة والجيش او غيرها من سلطات الدولة التي 

العنف الذي يحصل دون (لذلك يعرف العنف البنيوي  بانه ). ٤(ترتكب اعمال العنف 
ً، وغالبا ما يستند )٥()بنية المجتمع ل في صلبوجود فاعل واضح ومرئي ويكون متاص

، مما يعزز )٦(العنف البنيوي الى هياكل  تعزز عدم المساواة في السلطة وفرص الحياة
من صور االستغالل واالستبعاد بكل أشكاله، ويمكن تقسيم العنف البنيوي الى 

  ):٧(قسمين
 ) السياسيةالقوة(ويشمل القمع : Vertical- العنف البنيوي العامودي-١

  ).القوة الثقافية(و) القوة االقتصادية واالغتراب والعزلة( االستغالل
ويشمل تفريق الجماعات التي ترغب   ):Horizontalاالفقي (العنف البنيوي -٢

،جمع الناس الذي يميلون الى العيش متباعدين  )منع جمع شمل العائالت (بالتجمع 
ان )  حقها باالستقالل وتقرير المصيرحرمان بعض الشعوب من(وابقاءهم مع بعض 

  .الحاجة التي يتم انتهاكها هنا هي الهوية
  .العالقة بين العنف البنيوي واشكال العنف االخرى:ًثانيا

ممارسة القوة البدنية من "بأنه " العنف"  يعرف قاموس أوكسفورد االنكليزي مصطلح 
ات و يميل إلى التسبب أجل إلحاق الضرر، أو إلحاق الضرر باألشخاص أو الممتلك

ويتجسد العنف عموما في إصابة جسدية أو التدخل قسرا للحد من الحرية الشخصية 
في سلوكيات عديدة مثل القتل والضرب والتعذيب والتشويه، وغير ذلك من أشكال 

المشاعر : العنف الجسدي الى جانب اشكال العنف المتعلقة بالعمليات العقلية
حتفظ بها الناس مثل الكراهية والخوف وعدم الثقة والتعصب والمواقف والقيم التي ي

 ).٨(هذه يمكن ان تكون مصدر او تسمح  لسلوكيات عنف او هياكل عنيفة بالعمل 
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وبذلك يعتبر العنف سيرورة للقتل حتى وان لم تصل هذه السيرورة الى حدها االقصى 
ان الرغبة في .فةولم تنته بالقضاء المادي على الشخص او على الجماعة المستهد

القضاء على االخر وازاحته واقصائه وفرض الصمت عليه،تتجاوز في نواتها الرغبة في 
والعنف اليتطابق مع الصراع بل يسمم اجواءه ويمنع وصول .الدخول في حوار معه

والعنف ظاهره عامة .الصراع الى نتيجة ايجابية ، فالعنف هو ما يقود الى نفي االخر
ن ويمكن ان يكتسي العديد من االشكال،كما يمكن ان تتنوع موجودة في كل مكا

درجاته ،فقد  تكون ذات طابع معنوي او جسدي او لفظي او نفسي او 
واليقتصر  االمر على العنف المكشوف المعلن والعدواني كما هو حال .الخ..اقتصادي

راء العادة االهانة والضرب والتصرفات القتالية ،بل هناك عنف مخاتل يمكن ان يتستر و
ًواالدب والنظام ،كما يمكن للعنف لبس لبوس التحضر بعيدا عن الممارسات الفظة 
ًويمكننا اثراء هذه المالحظة من خالل التاكيد على ان العنف يمكن ان يكون مباشرا 
ًعندما تكون هناك امكانية لتحديد هوية االطراف المتصارعة ،ومن الممكن ايضا معرفة 

لصراع،كما هو الحال في االعتداء او االهانة او القتل او الهجوم الظروف المحيطة با
االرهابي والحروب،كما يمكن ان يكون العنف بنيوي الطابع عندما ينتهك حقوق 
االنسان كما هو الحال في مسائل العنف االقتصادي او االجتماعي والتمييز العنصري 

تعود  جذور العنف البنيوي الى والديني او التمييز على أساس الجنس  ومن الوارد ان 
،والعنف البنيوي ) ٩(وجود ارادة سياسية او دينية،ضمن عقيدة قائمة على أساس العنف 

. هو مشكلة في حد ذاتها، فهوا يقتل الناس تماما كما هو الحال في العنف المباشر
قلص لكن العنف البنيوي يقتل الناس ببطء بحرمانهم من تلبية احتياجاتهم األساسية وت

فترات الحياة عندما تتم السيطرة على المجتمع أو يتعرض االفراد فيه لالضطهاد 
ًسياسيا أو يستغلون اقتصاديا إن العنف البنيوي مشكلة عالمية من حيث النطاق، ، ً

 تنعكس في التفاوت الهائل في الثروة والصحة،سواء داخل المجتمعات أو فيما بينها،
بنيوي وكلها تولد أوجه عدم المساواة القائمة على وتدرس عددا من أشكال العنف ال

ًواجماال يمكن )..١٠(هيكل إنتاج الموارد المادية وغير المادية وتخصيصها واستخدامها
  :تحديد اشكال العنف باالنواع االتية
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هو طريقة تفكير لتبرير كل من ): Cultural Violence( العنف الثقافي -١
الداروينية االجتماعية هي المثال الشهير لثقافة التفكير .العنف المباشر  والعنف البنيوي

العنيف،النها ترى انه وفي سياق االصلح فمن الطبيعي ان تنشأ الحروب والصراعات 
المنتشر –أفضل عالج لهذا النوع من التفكير .العنيفية من اجل  القضاء على االضعف 

  .هو التعليم-على نطاق واسع حتى اليوم
يمكن رؤية هذا النوع من العنف على ): Direct Violence( العنف المباشر-٢

ًشاشة التلفاز في االعالم وعند مشاهدة االفالم ،وأحيانا في الشوارع والحارات واحيانا 
من كافة أشكال  %) ٩٥(بعض المصادر العالمية تشير الى ان اكثر من .داخل بيوتنا 

عاما،االيذاء  )٦٠-١٢(  بينالعنف المباشر تتم من قبل رجال في الفئة العمرية
الجسدي ،قتل شخص ما او منع شخص من القيام بشيء حيوي ومهم  جميعها أشكال 

  .شائعة للعنف المباشر يقال بأن العنف المباشر هو قمة جبل الجليد
رؤية هذا النوع   ):Structural Violence) ( البنيوي(العنف غير المباشر -٣

المجتمع الذي يعطي . جزء ال يتجزأ من النظام السائد ًمن العنف أكثر صعوبة وهو غالبا
 للرجال مثال الحق بالعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع واليعطي نفس الحق للنساء،

ًعنفا بنيويا(أن هذا المجتمع يمارس  يمكن القول ان العنف المباشر هو في الغالب  ).ً
نتيجة ( مجموعة من الناس اذ ما تعرضت.نتيجة للعنف البنيوي،على سبيل المثال 

لالضطهاد وتم استغاللها لفترة  ،)الخ..الدين واالنتماء االثني ونوع الجنس–لالعتقاد 
ان هذه المجموعة من الناس ستستخدم العنف  طويلة و حرمانها من الحياة الكريمة،

عالوة على ذلك فان العنف البنيوي هو في .المباشر في مرحلة ما لتصحيح اوضاعها
ب نتيجة للعنف الثقافي وفي بعض االحيان فان عدم القيام بشيء لتغيير الوضع الغال

ًولكن العنف البنيوي غالبا ما يمر دون أن ).١١ً(القائم هو شكل من أشكال العنف ايضا
ًيالحظه أحد، وهو مؤسس بحيث نادرا ما ينظر إليه على أنه يشكل فعال العنف ً).١٢( 

 مشكلة في حد ذاته،بل هو خطير النه يؤدي الى ومن جهة اخرى يعتبر العنف البنيوي
  ).١٣(السلبية واالمباالت او افعال العنف الشخصي المباشر
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.   ومن جهة اخرى البد  من تحديد بعض االختالفات بين العنف المباشر والبنيوي
حيث يشير العنف المباشر إلى العنف البدني الذي يضر الناس أو يقتلهم بسرعة، مما 

وعلى النقيض من ذلك، فإن العنف البنيوي .  الجسدية أو العجز التامينتج الصدمة
وكثيرا ما . يقتل بصورة غير مباشرة وببطء، يحرم الناس من الموارد المادية وغير المادية

ًيكون العنف المباشر مأساويا وشخصيا . والعنف البنيوي أمر شائع ومبني للمجهول. ً
ويشكل . حادة للرفاه المادي للفراد أو جماعاتوقد ينطوي العنف المباشر عىل إهانة 

ًالعنف البنيوي تهديدا مزمنا للرفاه ويحدث العنف المباشر، بشكل متقطع، كأحداث . ً
هذه الظروف ثابتة والمستقرة، تخدم  منفصلة، في حين أن العنف البنيوي مستمر،

  .) ١٤. (مصالح أولئك الذين يملكون السلطة والثروة، وال يصلحون أنفسهم
 العنف البنيوي العنف المباشر

 يقتل الناس بشكل غير مباشر  يقتل الناس مباشرة
 يقتل ببطى يقتل بسرعة

 الحرمان الجسدي الضرر الجسدي
 مألوف دراماتيكي
 مبني للمجهول الشخصية

 إهانة مزمنة للرفاهية اإلهانة الحادة للرفاه
 مستمرة على فترات متقطعة

 الكائن غير قابل للمالحظة -موضوع للعمل يمكن مالحظتهاالكائن -موضوع للموضوع
 غير مقصود وغير أخالقي مقصود وغير أخالقي

  
  الجدول يوضح الفرق بين العنف المباشر والعنف البنيوي

Daniel J. Christie, Richard V. Wagner, and Deborah Du Nann Winter, 
Op.Cit, p16.  
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الفــروق بـــين العنــف المباشـــر والبنيـــوي، فالعالقــة بـــين العنـــف علــى الـــرغم مــن أننـــا أبرزنـــا 
علـى سـبيل المثـال، الرجـل الـذي يـسى جـسديا تجـاه المـراة   المباشر والبنيوي هي دائريـة،

وفـي الوقـت نفـسه، يعـزز . يؤكد تراتبية الهيمنـة التـي تـدعمها الروايـات األبويـة فـي مجتمـع
ومـن ثـم، . ل بمركـز المهـيمن علـى النـساءفعله العنيف الترتيب البنيـوي الـذي يـضع الرجـا

فـإن العنــف المباشــر لــيس ظــاهرة قائمــة بــذاتها؛ فــي حــين يعمــل العنــف المباشــر والبنيــوي 
معــا علــى تـــشكيل نظــام متـــشابك مــن العنـــف والتحــدي الـــذي يواجــه علمـــاء الــنفس فـــي 
مجــال الــسالم هــو أن يــصبحوا محللــين ،األمــر الــذي يتطلــب جهــدا متــزامن وتركيــز فــي 

  ). ١٥(ت واحد على الفرد كموقع للمشكلة وق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )رسم يوضح العالقة بين اشكال العنف الثالثة(
  

  .وصف أنموذجي للعنف البنيوي والعنف المباشر:ًثالثا
  العنف بوصفه اهانات بحق احتياجات االنسان االساسية وبشكل أعم اهانة للحياة 

قي لتلبية االحتياجات دون المستوى اليمكن تفاديه عندما يخفض من المستوى الحقي
ًالممكن ، ان التهديد بالعنف هو عنف ايضا،وبالجمع  بين تمييز العنف المباشر عن 

 العنف المباشر

 العنف البنیوي

       العنف الثقافي
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العنف البنيوي واربع فئات من االحتياجات االساسية نحصل على التوصيف االنموذجي 
التي جاءت نتيجة لحوارات –للعنف،هذه الفئات االربع من االحتياجات االساسية 

) الموت والفناء: ونقيضها(واسعة في أنحاء كثيرة من العالم ،تشمل حاجات البقاء 
، )االغتراب: ونقيضها(، وحاجات الهوية )البؤس واالعتالل: ونقيضها(وحاجات الرفاه 

ان النتيجة هي ثمانية أنماط من العنف مع وجود ). القمع: ونقيضها(وحاجات الحرية 
لتي أمكن تعريفها بسهولة بالنسبة للعنف المباشر،ولكن بعض االنماط المتفرغة عنها،وا

السؤال النفسي الذي يطرح حول العنف ). ١٦(بتعقيد أكثر بالنسبة للعنف البنيوي
البنيوي، هو كيف يمكن للناس، أن يعيشوا حياتهم دون إيالء اهتمام كبير أو التفكير 

  ).١٧(في تفشي مشكلة العنف البنيوي
  .تونج في تفسير العنفنظرية جوهان غال: ًرابعا

  اهتم كثير من الفالسفة بدراسة العنف  على سبيل المثال  هيراقليطس في اليونان 
في ” زمل و أورتيجا وجيدنز“مرورا بهيجل وهوبز وفرويد في المرحلة الحديثة وانتهاء بـ 

التعريفات المختلفة للعنف، فأشار إلى )جيدنز (وقد استعرض .. المرحلة المعاصرة
وسيلة من بين وسائل أخرى يستعين “للعنف بأنه  Clausewitz ف كالوزيفتشتعري

والمعنى الفضفاض ” بها األفراد أو الجماعات أو الدول لفرض إرادتهم على اآلخرين
بحيث يمكن أن يتضمن ” مفهوما واسعا للعنف“الذي قدم  التونجغللعنف عند جوهان 

أي “فالعنف عنده هو . حياة األفرادمجموعة كبيرة من الشروط التى تعوق تطور فرص 
ًحاجز يحول دون تحقق الممكن، حيث يكون هذا الحاجز اجتماعيا وليس طبيعيا، فإذا  ً
ًكان الناس يتضورون جوعا وال سبيل إلى تجنب هذه الحال موضوعيا يغدو العنف  ً

  ).١٨(الزما
 لحقوق يويةً    لقد وفرت نظرية العنف البنيوي اطارا مفيد لفهم االنتهاكات البن

لقد ميز جوهان بين العنف البنيوي والعنف المباشر،  العنف يمكن ان ). ١٩(االنسان
ًيكون سيكولوجيا وكذلك ماديا، والعنف يمكن ان يكون ضمن  المكافأت وليس مجرد  ً
العقاب فقط،  والعنف موجود حتى اذا لم يتعرض اي شخص لالذال ، والعنف موجود 
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ين الذات والموضوع  اال بصورة علنية ومتميزة  لهدف غير في حالة عدم وجود عالقة ب
، والعنف يبرز من غير نية العنف ، وبالرغم من غياب الهدف الذاتي  المعلن  .متكامل

  ). ٢٠(بالنسبة لالذى،  العنف يكون كافي وكذلك معلن
ً ومن جهة اخرى يتبنى جوهان غالتونج تعريف موسع للعنف  حيث يرى بان العنف وفقا 

لمفهوم التقليدي، هو الفعل الذي يؤدي الى التحطيم الجسدي المباشر والذي يكون ل
اما تعريف العنف المباشر وفقا لسيكولوجية السالم ، فهو العنف المادي  . بفعل فاعل

الذي يؤدي الى حدوث االذى والموت السريع  او الذي يؤدي  الى حدوث عجز 
لعنف العالمي تركز منذ عهد بعيد حول مع ذلك، الحديث حول ا. جسدي جزئي اوكلي

ومن جهة اخر يتباين العنف المباشر .العنف داخل الدولة والتهديد بالحرب النووية
بنطاقه وتعقيده، من مستوى العنف في العالقات الشخصية الى مستوى العنف واسع 

والعنف المباشر هو في الغالب عنف مثير وشخصي .  النطاق مثل االبادة الجماعية
االشخاص الذين يقومون بالعنف المباشر يكونون . حادث ونتيجة لسلسلة حوداثو

والسبب يعود الى  ان العنف المباشر يكون واضح والشخص او . وضحاياه معروفين
ًاالشخاص المسؤولين عنه يكونون معروفين، وهو غالبا ما يحكم عليه وفقا   ً

ًم االخالقية التي غالبا تستخدم لمصطلحات دولية واخالقية ودينية وقانونية، اوالنظ
وقد . للحكم على العنف المباشر  وتحدد العقوبات الالزمة اذا كان باالمكان  تطبيقها

ًاشار غالتونج الى نوع اخر من العنف الذي يكون دائما نسبيا ، وبطريقة او اخرى  يقع  ُ
ان من الحرم( الذي يشمل الفقر .في صلب الهيكل االجتماعي وهو العنف البنيوي

الحرمان ( والعزلة) الحرمان من الحقوق االنسانية( والقمع)  الحاجات المادية االساسي
وهو اكثر اشكال .  كلها ظواهر تعبر عن العنف االبنيوي) من الحاجات االكثر اهمية

وفي .ًالعنف التي تحدث عالميا وتكون في الغالب غير منظورة وينظر لها كامور اعتيادية
ًاليكون االشخاص المسؤولين واضحي الهوية  ،والعنف غالبا  ما يكون العنف البنيوي 

ويحدث العنف البنيوي كلما انتجت .  مألوف وغير شخصي ومستمر  وغير مالحظ
الهياكل االجتماعية والمؤسسات الظلم السياسي واالستغالل االقتصادي والهيمنة 

ق تركيز للثروة  بيد االجتماعية، حيث تسهم النظم االقتصادية في ذلك  عن طري
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مجموعة معينة بينما يتم استغالل االخرين ، والنظم السياسية من جانبها هي االخرى 
تسهم في ذلك عندما تمكن البعض من الوصول للسلطة والعمل على اضطهاد 

الخرى االخرين، اما النظم االجتماعية الهرمية التي تقوم على العرقية والتعصب فهي ا
هذه االوضاع تكون  ثابته ومستقرة . تعمل على تعزيز لغة العنف واالقصاء في المجتمع

من جهه اخرى نجد بان  العنف .  واعتيادية لتخدم مصالح  الماسكين بالسلطة  والثروة
ًالبنيوي نادرا ما ينظر له بانه عنف غير اخالقي ، و غالبا  ما يكون مبررا اخالقيا ولذلك  ً ً ً

وهنا البد من االشارة  الى مسألة مهمة وهي حتى لو لم يتم التمييز . جب العقوبةاليستو
ًمن حيث المفهوم بين العنف المباشر والعنف البنيوي، فهما يعمالن معا  لتشكيل نظام 

في المجتمع والتي )  ٢٢(كذلك يظهر العنف البنيوي عند انعدام العدالة ).٢١(العنف 
المجتمع لصالح مجموعة تمارس الظلم واالستغالل تؤدي الى تهميش جزء كبير من 

وقدم ميز غالتونج ايضا بين العنف . واالستبعاد االجتماعي والسياسي واالقتصادي اتجاه
المادي والعنف النفسي،فالعنف المادي يعمل على الجسم ،حيث يرى بان العنف 

ي هو العنف المادي هو العنف الذي يلحق االذى الجسدي باالنسان،اما العنف النفس
ويعمل على العقل ويشمل العنف ).٢٣(الذي يمس على  الجانب النفسي من االنسان 

النفسي اإلساءة اللفظية واألكاذيب، غسل الدماغ والتلقين والتهديدات، ما يؤدي إلى 
  ).٢٤(شعور الشخص بالقيمة واألمن"انخفاض في اإلمكانات العقلية أو يقلل من 

  .ير النزاعاتّ مثلث غالتونج لتفس:ًخامسا
ّهو عبارة عن أنموذج مفسر للنزاعات ، ويشتمل : ّ تعريف أنموذج النزاع المثلث- ١ 

ّعلى كل من النزاعات   "Asymmetric ،وغير المتماثلة Symmetricالمتماثلة " ّ
ّطريقة المثلث في النظر للنزاعات الدولية ، معتبرا النزاع يقوم ) غالتونج (حيث يقترح  ّ ّ

 يعبر عن نقطة Contradictionّالتناقض: أوال: ،وهي)٢٥(عاد على ثالثة أب
ّو التناقض يعبر عن حالة الصراع الكامنة النزاع انطالق ّ ، فالنزاع ينشأ في األساس من ّ

ّعدم التوافق في األهداف بين أطراف النزاع الدولي ، والتي تعبر عن  ّ ّ . تضارب المصالحّ
ّففي العادة يعود أساس التناقض لرغبة كل طرف في تحقيق هدف منشود قد يتقاطع مع 
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مواقف ال: ثانيا). X، و الطرف اآلخر يريد Xالطرف األول يريد (هدف الطرف اآلخر 
Attitudes وهي البعد الثاني بحيث يتضمن التصورات الخاطئة التي يحملها كل ّ ّ ّّ

طرف عن اآلخر ، بحيث يمكن أن تكون ايجابية أو سلبية غير أنها في الغالب ما تكون 
ّسلبية عن الطرف اآلخر خاصة في النزاعات العنيفة  ّ  وهو Behaviorالسلوك:ثالثا. ّ

ّلنزاع لدى غالتونج ، بحيث يمكن أن يشتمل على التعاون أو البعد الثالث من عناصر ا ّ
ّاإلكراه مما يدّل على نقاط التوفيق أو العداء، ويتميز سلوك الصراع العنيف بالتهديدات  ّ

ّوالهجمات المدمرة ، وتنافس المصالح المادية أو السلوكيات التي يكون لها  ّدور فعال "ّ
  "..ّنظرا لمصادر النزاع

ّفي النزاع المثلث  العنف اتّسلوكي- - ٢  ّيعتبر أنموذج النزاع المثلث  لغالتونج، : ّ
ّالعنف من الطبيعة البشرية ، حيث حاول أن يوضح االختالفات في أعمال العنف من  ّ ّ

 Structural Violenceالعنف البنيوي: أوال.  من حيث البنية حيث المباشرة و الثقافة و
ّيعبر عن الظروف القمعية اتجاه الطرف اآلخر و للعنف البنيوي عدة وسائل منهاو ّ ّ :

العنف : ثانيا. . الظلم المنظم و عدم المساواة، الجشع و المعاملة بتسلط
، )ّردة فعل للعنف المباشرأو ك( يكون بعد العنف المباشر، Cultural Violenceّالثقافي

ّالكراهية، الترويج للصورة السيئة عن الطرف : ويعتمد العنف الثقافي على الوسائل التالية ّ ّ
ّاآلخر، التعبئة النفسية و اإلعالمية ضد الطرف اآلخر عن طريق الدعاية ّ العنف : ثالثا. ّ

ّ ويعبر عن السلوك المدمر لطرف تجاه الDirect Violenceالمباشر ّ ّطرف ّّ
الحرب، التدمير عن طريق األسلحة من : اآلخر، فتستخدم فيه العديد من الوسائل مثل

  .الخ، إضافة إلى جرائم القتل و االغتصاب....قصف
تنطوي على " غالتونج"ّعملية حل النزاع حسب نظرية : ّمراحل حل النزاع المثلث-٣

 وتغيير في المواقف ، مجموعة من التغيرات الحيوية ، وتبدأ بوقف تصعيد النزاع ،
ّ، و التي هي في  ) contradictionالتناقض(والتحول من المصالح المتضاربة 

بين العنف السلبي الذي اعتبره وقف العنف " غالتونج"ّكما فرق . جوهر هيكل الصراع 
ّالمباشر، و العنف اإليجابي المبني على أساس التغلب على العنف البنيوي و العنف 

  .' العدالة'و ' الشرعية'يتضمن األفكار الرئيسة من الثقافي الذي 
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ّ يعتبر من أبرز النماذج ،" جوهان غالتونج "ّالمثلث الذي جاء به   النزاع ّ  إن أنموذج
ّالتي حاولت إعطاء تفسير لمراحل النزاع عن طريق ثالثية العناصر الممثلة في أطراف 
ّمثلث ، فأساس النزاع هو عنصر التناقض و الخالف بين أطراف النزاع ، حيث 

في عنف بنيوي و الذي بدوره ينتقل في مرحلة حل النزاع إلى بناء  التناقض يترجم
السالم بين األطراف، ومن التناقض ننتقل إلى المواقف المعبرة عن التصورات الخاطئة 

ً ثقافيا يصل بنا في مرحلة الحل إلى صنع السالم ، ًللطرف اآلخر وهو ما ينتج لنا عنفا
ّكما أن المواقف تتحول إلى سلوكيات، و السلوك النزاعي حسب هذا النموذج يعبر  ّ ّ

ًو اخيرا وليس اخرا . عنه عنف مباشر وهو ما يستلزم حفظ السالم في مرحلة حل النزاع ً
ًطا و متماسكا و شامل ًأعطى لنا نموذجا متراب" جوهان غالتونج"ّيمكن القول بأن  ً

  ).٢٦(للنزاعات المتماثلة و غير المتماثلة  
  ّالتناقض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )رسم يوضح مثلث غالتونج للسالم(

Introduction to Conflict Resolution: Concepts and Definitions, Introduction to 
Conflict Resolution: Concepts and Definitions, www, google, com, p10. 

 بناء السالم ّالتناقض بنیويالعنف ال

  السالمحفظ   الثقافيالعنف  البنیويالعنف  السالمصنع الموقف السلوك
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  . السالم السلبي والسالم االيجابي:ًسادسا
 حيث يعمد الى تقديم ١٩٦٤ للسالم قدمه في بحث له عام غالتونج  مفهوم جوهان 

مفهومين للسالم وهما السالم السلبي  والسالم االيجابي  حيث يرى غالتونج بان 
 و الينهي العنف العمل على  ازالة العنف المباشر الذي يلحق االذى المباشر باالفراد

،اما السالم االيجابي فانه يتحقق عندما يختفي العنف البنيوي  البنيوي هو سالم سلبي
، وبعبارة اشمل السالم الذي يخلق  نظام للمساواة )٢٧(وذلك عن طريق تحقيق العدالة 

االجتماعية  هو سالم ايجابي، اما الذي ينهي اشكال العنف الظاهرة فقط فهو سالم 
  ).٢٨(سلبي 
  .العنف البنيوي وبناء السالم :ًسابعا

من نحت مفهوم العنف البنيوي والعنف الثقافي  من  )  غالتونججوهان(  ان هدف 
من خالل . اجل توسيع  ليس فقط مفاهيم العنف والصراع ،ولكن ايضا مفهوم السالم 

 استخدام  نظرياته  يمكننا تحديد وتسمية العديد  من طبقات التي تتفاعل وتشكل 
كذلك يرى غالتونج  بان االختالفات الثقافية والتوجهات يجب اخذها . حاالت الصراع

باالعتبار عند تحليل الصراع ، بالنسبة الى غالتونج  العنف  البنيوي والعنف الثقافي هما 
غير العنف المباشر ، هذا النوع من العنف يلحق الضرر  بمختلف مجاالت الحياة  من 

واول طريق  لوصف االشكال المختلفة  للعنف يمكن  . لتمييز خالل نظم او هياكل ا
موت االطفال من ( ،والعنف البنيوي )  قتل االطفال ( التمييز بين  العنف المباشر 

 اذا كان هذا التصور الذي ).٢٩)(كل ما يبرر العنف ( والعنف الثقافي ) خالل الفقر
غياب العنف ( للسالم  بانه قدمه غالتونج للعنف البنيوي ، فهو قدم  مفهوم جديد

  ).٣٠) (وليس غياب الحرب
  : الخاتمة

  البحث في موضوع العنف يعتبر من الفضاءات البحثية المهمة التي تحفز الباحث 
نحو ولوجها من اجل تحديد ابرز اشكاله وتشخيص االسباب الكامنة ورائه والتي  تدفع 

 ثم وضع الحلول والمعالجات له به  نحو البروز  ليشكل ظاهرة  للدراسة  والبحث ومن
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والجديد في هذا البحث بانه تناول صورة غير تقليدية للعنف تمثل في العنف البنيوي . 
،الذي  نجده كامن في مختلف البنى المؤسساتية للدولة  لكن الخطورة تكمن بان هذا 

فة النوع من العنف غير مرئي  او عنف في كثير من االحيان يكون مغلف باقنعة مختل
ًسياسية واجتماعية وثقافية ودينية تحاول ان تضفي عليه الشرعية  ليكون عنفا مبررا ،  َ
وهذا النوع من العنف  بالمقارنة مع االنواع االخرى من العنف  التي تكون ظاهرة 
ًوواضحة للعيان، عنف مقبول في حين يكون العنف المباشر عنفا مدان وغير مبرر من 

ًخالقية، وهنا تكمن  الخطورة في رفض االول والقبول باالخر مغلفا الناحية القانونية واال
بسرديات ايديولوجية سياسية ودينية تبرر  وتحمي وجوده ، واخيرا ان الكتابة في هذا 
الموضوع المهم جاءت لسد النقص في  ادبيات السياسية التي حسب اعتقادي لم 

م تفسير اخر للعنف ويكشف تدرس هذا الموضوع وكذلك ليوفر اطار نظري جديد يقد
  .عنه في  الجوانب البنيوية والثقافية الحاكمة للدول والمجتمعات
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  الهوامش
  

                                                        
 -١٩٣٠(ج هان غالتون جو Johan Galtung -د أبرز المؤسسين ـأح، ويعد وهوعالم نرويجي، ) حتى اآلن

المدرسة كان أحد أرو وه، رن العشرين حتى اآلنـن القـمالستينيات ة والمنظرين لعلم دراسات السالم والصراع في حقب
ات ـأطر نظرية لدراسج قدم غالتون. العلمي ل ه الخصوص في هذا الحقـى وجـاألوروبية والمدرسة االسكندنافية عل

تبار على اع) العنف والسالم ( مثلث الصراع ل  على شكModelنموذجاً أواستطاع أن يقدم ، صراعات ـسالم والـال
 والتناقضات البنيوية attitudesات ـي االتجاهـر هـعناصتة عملية ديناميكية تفاعلية تقوم على ثالهو أن الصراع 

منها كل هذه المكونات الثالث مع بعضها ول رتبط بتفاعـصراع يـوال. سلوك ـواألهداف وتناقضات السياق وتناقضات ال
ات ـدراسل اـ ي مجـقدم وأعرق المعاهد البحثية المتخصصة فان في تأسيس واحد من أـهجواهم ـوس، يؤثر في اآلخر
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