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مقدمٌة عِن الكتاِب:

إن الدافــع إلــى االنتقــام لمظلمــة ُيَعــد مــن ألــح الدوافــع البدائيــة لــدى اإلنســان. فاالنتقــام يتعامــل مع كل 

مــا يهــدد رفاهيــة الفــرد، أو أرضــه، أو شــرفه، أو مكانتــه، أو هويتــه، أو وظيفتــه. كمــا يــدل االنتقــام علــى أن 

ــلم التراتبــي، وهــو مــا يتواضــع عليــه ضمنــًا األزواج  للمظالــم ثمنــًا. ويعيــد األمــور إلــى نصابهــا ويضبــط السُّ

المتناحــرون، والعمــال المظلومــون، والقبائــل المتصارعــة أو الــدول المتحاربــة، إنــه وقــاء وتحذيــر لآلخريــن 

ليبتعــدوا، إنــه العدالــة فــي أوِضــح معانيهــا.

1- جذوُر االنتقام 

االنتقــام محــرك بشــري ُملــح وقــوي، مغــروس فــي بنيتنــا البيولوجيــة االجتماعيــة وناشــئ مــن مشــاعر 

جياشــة كاألســى، أو الحــزن، أو اإلهانــة، أو الغضــب، أو الغيــظ. وبحســب معرفتنــا، كان صيــادو مــا قبــل 

التاريخ والُمقتاتون المتجولون يتمتعون عمومًا برفقة بعضهم، وتقاســم الموارد بينهم. وكانت النزاعات 

المتعلقــة باللحــم المغشــوش أو التَســلط علــى الضعفــاء ُتحــل عبــر إبعــاد الجانــي أو طــرده. لكــن التهديــدات 

األخطــر علــى القبيلــة، مثــل القتــل أو اختطــاف اإلنــاث، فتطلبــت عدالــًة أقســى: ثــأرًا يقــوم بــه ِعليــة القــوم.  

قــد يبــدو للوهلــة األولــى أن ليــس ثمــة مــا يقــال عــن االنتقــام، لكــن مــا ال ُيــدرك كلــه ال ُيتــرك كلــه. يمكــن 

ألي عالقــة ُمبرَمــة أن تنطــوي علــى أفعــال انتقاميــة صغيــرة ال تســتدعي إدانــًة مــن واعــظ أو تثيــر مخــاوف 

القانــون. ال يمكــن لالنتقــام أن ُيعيــد مــا ُفقــد، كالممتلــكات أو أحــد أفــراد األســرة أو صديــق، بيــد أن مــن 

الممكــن أن يــرد الخســائر المصاحبــة لذلــك، كالكبريــاء والشــرف.  

2- رأُي األديان

كان لألديــان الكبــرى فــي العالــم - اليهوديــة، والمســيحية، واإلســالم، والبوذيــة، والهندوســية - قصــب 

الســبق فــي التحذيــر مــن االنتقــام وفــي إدانتــه. ولكــن هــذه الرســالة ُتطــَرح بطــرق مختلفــة، اعتمــادًا علــى 

الســلطة الدينيــة. يحــذر التلمــود مــن القــوة المدمــرة للغضــب والحقــد واالنتقــام. 

م  وال ُيجِمــع حــكاء اليهــود علــى تحريــم دينهــم لالنتقــام فــي جميــع الحــاالت. فعلــى ســبيل المثــال، يحــرِّ

التلمــود االنتقــام مــن شــخص يرفــض إقــراض المــال، لكــن األمــر أقــل وضوحــًا فيمــا يخــص مــن يجــرح مشــاعر 

النــاس.    
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أمــا المســيحية فتنــأى بنفســها عــن االنتقــام نأيــًا ال مــراء فيــه: ســمعتم أنــه قيــل: عيــن بعيــن، َوِســن بســن. 

أمــا أنــا فأقــول لكــم: ال تقاومــوا الشــر بــل مــن لطمــك علــى خــدك األيمــن فَحــول لــه اآلخــر أيضــًا. ومــن أراد 

أن يخاصمــك ويأخــذ ثوبــك فاتــرك لــه الــرداء أيضــًا. 

يعتــرف قانــون الَقصــاص اإلســالمي بمبــدأ العيــن بالعيــن المنصــوص عليــه فــي العهــد القديــم. ففــي 

حــاالت االعتــداء الخطــر أو القتــل، َيســمح الَقصــاص القضائــي للضحيــة أو لولــي الــدم أن يكــون مصيــر 

الجانــي مثــل مصيــر المجنــي عليــه بالضبــط. ولكــن ثمــة خيــارات أخــرى: ديــة نقديــة أو العفــو.     

الهندوســية واحــدة مــن أقــدم الديانــات فــي العالــم، ويتبعهــا زهــاء 900 مليــون، معظمهــم فــي الهنــد. 

وبخــالف اليهوديــة والمســيحية واإلســالم، ال يوجــد فــي الهندوســية إلــه واحــد أو كتــاب مقــدس، ولكــن 

ثمــة مجموعــة مــن النصــوص الدينيــة تســمى الڤيــدا، وهــي تحــوي تســبيحات وتراتيــل وطقوســًا. ثمــة أربــع 

طوائــف هندوســية كبــرى ولــكل منهــا آلهــة مفضلــون، لكنهــا تتفــق علــى اإليمــان بالَكرمــا والتناســخ. تنــص 

الَكرمــا علــى أن األلــم الــذي يلحــق باآلخريــن ســيرتد علــى الجانــي فــي هــذه الحيــاة أو فــي حيــاة مســتقبلية. 

م عقيــدة األِهمســا الهندوســية االنتقــام.   ُتَحــرِّ

ُيقــدر عــدد الســكان البوذييــن بنحــو 500 مليــون نســمة فــي العالــم، ويتركــز معظمهــم فــي منطقــة آســيا 

والمحيــط الهــادئ. وتشــترك البوذيــة مــع الهندوســية بفكــرة الَكرمــا، لكنهــا تختلــف معهــا فــي إنكارهــا 

ألي إلــه أو آلهــة، مــا جعــل بعضهــم يتــرددون فــي تســميتها ديانــة. وعلــى مــدى ألفــي عــام انقســمت 

البوذيــة إلــى طوائــف مختلفــة، لــكل منهــا شــعائرها وطقوســها وشــرائعها، وثمــة خالفــات مذهبيــة، لكنها 

جميعهــا تتبــع تعاليــم بــوذا. ومثلمــا هــي الحــال مــع األديــان األخــرى، تشــوه السياســة األرضيــة بعــض المثــل 

الروحيــة العليــا للبوذيــة. فثمــة طوائــف بوذيــة تجنــح إلــى الحــرب، وهــذا موقــف محيــر لديــٍن يلتــزم بنقيــض 

ذلــك.  

3- االنتقام في الفن واألدب

لقــد ظــل الثــأر عنصــرًا أساســيًا فــي قصــص الحــب والجريمــة لعــدة قــرون، حيــث ظهــر فــي األدب منــذ 

عهــد ســوفوكليس وشكســبير. فمنــذ أكثــر مــن 1900 عــام اقتبــس الفيلســوف ورجــل الدولــة الرومانــي 

لوكيــوس أنايــوس ِســنِكا األســاطير اليونانيــة التــي تتحــدث عــن كراهيــة االنتقــام.     

إن البطــل المنتقــم مجــاز ال يختــص بــه جنــس فنــي دون آخــر وال ثقافــة دون أخــرى. ففــي عالــم الســينما، 

علــى ســبيل المثــال، لدينــا حكايــات الكونــغ فــو الثأريــة، مثــل ِفْلــم “الُمبــارز األعَضــب” )ذي اليــد الواحــدة( 

وقــد نقــب صانعــو األفــالم اليابانيــون فــي تراثهــم القديــم عــن شــرف الســاموراي، مثــال فعــل أكيــرا 

كوروســاوا فــي ِفْلمــي “الســاموراي الســبعة” 1954 و”عــرش الــدم” 1957 الــذي اســتوحاه مــن أجــواء 
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مســرحية “مكبــث” لشكســبير، وقــد اتجهــت بوليــوود أيضــًا إلــى قضايــا الثــأر بشــكل كبيــر فــي األفــالم، 

حيــث يثــأر لضحايــا القتــل، واالغتصــاب، واالحتيــال، والفســاد، واالتجــار بالبشــر، مــا يعكــس بعــض المخــاوف 

ــة.   االجتماعيــة الســائدة فــي شــبه القــارة الهندي

يحتــل االنتقــام البطولــي مكانــة مميــزة فــي الثقافــة الشــعبية األمريكيــة. قــد تكــون القوانيــن ضروريــة، 

لكنهــا تتصــادم مــع عقليــة الــرواد األمريكييــن القويــة. وقــد ُصنِعــت أفــالم الِوِســترن فــي هــذا القالــب، إذ 

تحولــت المبــارزة التــي كانــت ســائدة فــي زمــن اإلقطــاع إلــى فكــرة انتقــام عصريــة، حيــث ُيحَتكــم فيهــا إلــى 

الســالح النــاري فــي الغــرب المتوحــش.    

اب الشــديد الحساســية، أن يختلط الخيالي بالشــخصي، فوارد اســتخدام الشــخصيات  يمكن، في عالم الُكتَّ

الخياليــة المقنعــة بقنــاع شــفاف إليــذاء أعــداء حقيقييــن أو إحراجهــم.  اســتند فلوبيــر فــي كتابــة روايتــه 

“مــدام بوڤــاري” إلــى عالقتــه الغراميــة مــع كوليــه، فضمنهــا تفاصيــل حميمــة بمــا فــي ذلــك أول لقــاء 

جنســي لــه معهــا فــي عربــة. لــم تحتمــل كوليــه هــذا، فاقتصــت منــه فــي روايتهــا الناجحــة “لــه، روايــة 

ج.     ــر نســاء َشــبق اســتغاللي ومهــرِّ ــر، ذلــك أنــه زي معاصــرة” 1859 ففيهــا شــخصية تشــبه فلوبي

المزايــا األدبيــة لهــذه الثــارات الشــخصية فيهــا أخــذ وورد. فمــن ناحيــة، يمكــن أن تكــون مصــادر إثــراء لروايــة 

المؤلــف وال ضــرر منهــا حيــن ُيخفــي الكاتــب شــخصياته أو حيلــه األدبيــة إخفــاًء جيــدًا. ومــن ناحيــة أخــرى، 

يمكــن أن تكــون عالمــة ابتــذال وإســفاف لفــن األديــب. 

4- عدالة العيِن بالعيِن والسن بالسن

مــن حســن طالــع جــان ڤانســان شــيل أنــه كان موجــودًا عــام 1901 حيــن اكتشــفت البعثــة عمــودًا أو لوحــًا 

حجريــًا، مغطــى بنقــوش مســمارية. كان شــيل، وهــو راهــب بالمهنــة، عالــم مصريــات وآشــوريات مؤهــاًل، 

فتمكــن خــالل أقــل مــن عــام مــن ترجمــة النــص. كشــف النــص عــن 282 قانونــًا للملــك البابــي حمورابــي 

)حكــم تقريبــًا مــا بيــن 1750-1792 قبــل الميــالد( تعالــج مســائل الحيــاة المدنيــة مــن الســلوك الجنائــي إلــى 

حقــوق الملكيــة، والطــالق، والعبوديــة. كانــت هــذه محاولــة مــن حمورابــي للســيطرة علــى إمبراطوريتــه. 

لــم تكــن اللوحــة أقــدم تدويــن قانونــي، لكنهــا كانــت إلــى حــد بعيــد األكثــر تفصيــاًل، وهــي اآلن مــن أثمــن 

ممتلــكات متحــف اللوفــر. لقــد دونــت علــى الحجــر قانــون الَقصــاص “العيــن بالعيــن” مــن جرائــم معينــة، 

وكان واضحــًا أن الهــدف منهــا هــو عــرض ذلــك علــى أعيــن النــاس لتكــون رمــزًا قويــًا علــى هيبــة الســلطة. 

لقــد انتزعــت الدولــة االنتقــام مــن أيــدي النــاس ألن العدالــة مــن اختصــاص الدولــة ال األفــراد.
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بحلــول العصــور الوســطى، كانــت العدالــة الوحشــية قــد أصبحــت ممارســة مؤسســية راســخة، مــع أن 

المعانــاة الجســدية لــم تكــن غريبــة علــى المواطــن العــادي الــذي كان يحيــط بــه بــؤس الحــروب واألوبئــة 

والمجاعــات.      

عمــل اإلصالحيــون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، منــذ القــرن الثامــن عشــر، علــى االبتعــاد عــن العقــاب 

الجزائــي إلــى التعليــم وإعــادة التأهيــل والعدالــة التصالحيــة، فقلمــا تجعلنــا عقوبــة اإلعــدام أكثــر أمنــًا، 

وقليــل مــن القتلــة المحتمليــن يرتدعــون بهــا. لكــن الَقصــاص مــازال معمــواًل بــه فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالم. 

أبقــت إحــدى وثالثــون واليــة، فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، علــى عقوبــة اإلعــدام عــام 2015، فــي 

ــل الوحشــية. وفــي خطــوة  ــم القت ــة اإلعــدام لجرائ ــة عقوب ــر مــن خمســين دول ذلــك العــام، اعتمــدت أكث

الفتــة أعلــن رئيــس الفلبيــن عــام 2016 موافقتــه علــى القتــل خــارج القانــون لمتعاطــي المخــدرات. إن 

عدالــة الدولــة والَقصــاص َخدينــان، بــل يصعــب فــي بعــض األحيــان التمييــز بينهــا. ويظــل االنتقــام يغلــي 

ــروم الخــروج. تحــت ســطح العدالــة المتحضــرة، َي

5- القبائل والشرف الدامي

عندمــا تتعــرض القبيلــة لهجــوم، أو ُيســتولى علــى أرضهــا، أو ُتنتهــك حرمــة عشــيرتها، يصبــح االنتقــام عدالــة 

طبيعيــة. إنــه ُمكِلــف للُجنــاة ورادع لهــم ولغيرهــم كــي ال يتطاولــوا. نشــب خــالف، فــي أواخــر تســعينيات 

القــرن العشــرين، بيــن قبيلتيــن جبليتيــن فــي غــرب غينيــا الجديــدة النائيــة عندمــا ُقتــل زعيــم قبلــي فــي 

ــأر كابحــًا لجــام الصــراع،  ــزاع إلــى أن ُقتــل رئيــس القبيلــة األخــرى. يمكــن أن يكــون الث ــِه الن معركــة، ولــم ينت

ولكــن بعــض الخالفــات تخــرج عــن الســيطرة أحيانــًا. 

األســلحة الحديثــة تغيــر قواعــد اللعبــة فــي النزاعــات القبليــة، “مــن الرمــاح إلــى بنــادق إم 16” مثلمــا تصفهــا 

عالمة األنثروبولوجيا پولي ويســنر. يمكن أن تكون الهراوات والســواطير والســهام قاتلة، ولكنها ضعيفة 

ــادة قبيلــة مــا. كانــت هــذه هــي الحــال لقــوم اإلنغــا،  ــة باألســلحة الحديثــة التــي يمكــن أن تعنــي إب مقارن

وهــم مجتمــع منقســم فــي المرتفعــات الجنوبيــة لغينيــا الجديــدة.    

ينتشــر االنتقــام العشــائري عندمــا يكــون قانــون الدولــة غائبــًا أو ضعيفــًا، والســيما فــي المناطــق النائيــة 

ومجتمعات الجزر. هكذا كان األمر في كورســيكا، وصقلية، وســردينيا، وصحارى شــمال إفريقيا، والبلقان، 

واليابــان اإلقطاعيــة، وآيســلندا فــي العصــور الوســطى.

ف الثــأر القبلــي، فــي كثيــر مــن األحيــان، بقوانيــن غيــر مكتوبــة. ففــي أفغانســتان، علــى ســبيل المثــال،  ُيعــرَّ

يعــد البشــتون أكبــر مجموعــة عرقيــة فــي دولــة تضــم ثالثــة أنظمــة قضائيــة متنافســة: الُعــرف، والديــن، 

والدولــة. الَپشــتونوالي قانــون عرفــي تتناقلــه األجيــال منــذ مــا قبــل اإلســالم، ولــه نفــوذ أخالقــي قــوي 
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علــى مجتمعــات البشــتون. وينــص علــى أن بعــض اإلهانــات تتطلــب ســفك الدمــاء، مهــا طــال عليهــا 

األمــد. وبالفعــل، اســتمر نــزاع مــدة ثالثيــن ســنة فــي مســتوطنة أفغانيــة، ولــم ينتــه إال بعــد تدخــل حاكــم 

المقاطعــة فــي عــام 2008. 

يــؤدي العــار دورًا محوريــًا فــي االنتقــام للشــرف. العــار موجــود فــي كل المجتمعــات، لكنــه ضــارب أطناَبــه 

بعمق في بعض الثقافات، مثال أشارت عالمة األنثروبولوجيا روث بِنِدْكت في أربعينيات القرن العشرين. 

أســاس العــار عنــد اآلســيويين، علــى ســبيل المثــال، هــو الخــوف مــن النبــذ وتخلــي األســرة والمجتمــع عــن 

مرتكــب العــار. تصــور اآلخريــن ورأيهــم فيــك أمــر مهــم. وفقــدان الشــرف يجلــب العــار لألســرة الممتــدة 

بأكملهــا، والبنــت التــي تجلــب العــار ألســرتها، كأن تمــارس الجنــس قبــل الــزواج أو ترفــض زواجــًا ترتبــه لهــا 

األســرة، لذلــك فــإن طردهــا أو موتهــا هــو وســيلة لتطهيــر العــار وغســله.

هــذه المبــادئ تلخصهــا الحيــاة البدويــة التقليديــة. البــدو مجتمــع أبــوي مــن العــرب شــبُه الرحــل، يجوبــون 

صحــراء الشــرق األوســط وشــال إفريقيــا منــذ زمــن بعيــد. ُتحَفــر العفــة والطهــر الجنســي فــي أذهــان الفتيــات 

البدويــات منــذ ســن مبكــرة، وذلــك إلعدادهــن ليكــن زوجــات المســتقبل. ال يــرى البــدوي الــذي يســتمد 

تعاليمــه مــن اإلســالم أن زوجتــه وابنتــه مجــرد مســؤولية، بــل همــا شــرفه وُملــك لــه.  

بــدأت أعمــال االنتقــام بدافــع الشــرف فــي أوروبــا الغربية وأمريكا الشــمالية في تســعينيات القرن العشــرين 

عندما بدأ أبناء الجيل األول من المهاجرين باالندماج، لكن آباءهم وأجدادهم ظلوا بعقلياتهم التقليدية. 

ســجلت قــوات الشــرطة فــي المملكــة المتحــدة أكثــر مــن 11000 جريمة شــرف بين عامــي 2010 و2014، 

وكانــت البنــات هــن أكثــر الضحايــا. كان الموضــوع المتكــرر هــو الصــدام بيــن حريــات الثقافــة المهيِمنــة 

وخيــارات الحيــاة المحــددة مســبقًا للعــادات المســتوردة.   

فــي عــام 2014، دخلــت االتفاقيــة األوروبيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة حيــز التنفيــذ، وهــو قــرار تضمــن 

جرائــم الشــرف. أعلــن األميــن العــام ثوربيــورن ياغَلنــد فــي مقدمتــه لالتفاقيــة: “ال شــرف فــي القتــل. ال 

يمكننــا قبــول األعــذار الثقافيــة ألي شــكل مــن أشــكال العنــف علــى أســاس مــا يســمى الشــرف”. وبحلــول 

قــت ثــالث عشــرة مــن الــدول األعضــاء علــى االتفاقيــة، ووافقــت علــى توفيــر  أوائــل عــام 2017، صدَّ

خطــوط النجــدة والمشــورة والمالجــئ. 

وفــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، لــم يعــد الشــرف الفروســي يلقــى قبــواًل، إذ تحولــت الخالفــات الشــخصية 

ــْت إراقــة الكلمــات بــداًل مــن الدمــاء. ومــع ذلــك، لــم يختــف الشــرف، بــل أعــاد  الخطــرة إلــى المحاكــم، فحلَّ

ــات الشــوارع، التــي أصبحــت  ــات شــوارع. تعمــل عصاب ــة بهيئــة عصاب تشــكيَله العبــون جــدد: قبائــل حضري

مألوفــة اآلن، فــي دهاليــز المــدن المظلمــة.  
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6- َحزازات النفوس

يخبرنــا علمــاء النفــس أن حــزازات النفــوس مشــاعر ُمِلحــة تنطــوي علــى ســوء نيــة أو اســتياء ناجــم عــن إهانــة 

أو أذى ســابق، وينطبــق هــذا الوصــف تامــًا علــى ِڤســَتر لــي فالَنغــن. لقــد خســر القضيــة التــي رفعهــا 

أمــام المحكمــة بشــأن إقالتــه بصــورة غيــر مروعــة، وأصــر فــي اعترافاتــه قبيــل انتحــاره أن زمــالءه الســابقين 

اضطهــدوه وشــوهوا ســمعته بســبب عرقــه. 

تجــرح بعــض األحــداث كبرياءنــا واحترامنــا لذاتنــا جرحــًا غائــرًا، كإقالــة ظالمــة، أو تعــرض لخــداع أو نْصــب، أو 

إهانــة، وال يمكننــا أن نغــض الطــرف عنهــا. يمكــن لخيانــة حبيــب أن تكــون مثــل طعنــة فــي القلــب، ألنهــا 

خــرق للثقــة ال يمكــن تجاهلــه أو غفرانــه. قــد يبــدو االنتقــام هــو العــدل الحقيقــي الوحيــد، فعلــى الخائــن أن 

يعانــي كمــا عانيــت أنــت: عبــر إقامــة عالقــة انتقاميــة أو اعتــداء بدنــي، أو ابتــزاز. يمكــن أن ينجــرف األطفــال 

فــي المعمعــة، كأن ينقلبــوا ضــد األب أو األم، أو يتعرضــوا للخطــف. يلجــأ بعــض الضحايــا إلــى إذالل 

خصومهــم علنــًا، إن الخيانــة الزوجيــة تثيــر العواطــف الَفجــة. فــي هــذه الظــروف، تكــون المــرأة عمومــًا أقــل 

ميــاًل إلــى الــرد العنيــف، لكــن ليــس دائمــًا.  

ــع  ثمــة بلــدان فــي جنوبــي آســيا تفضــل الذكــور منــذ وقــت مبكــر. فاألبنــاء الذكــور ُمرحــب بهــم ألنــه ُيتوقَّ

منهــم إعالــة والديهــم ماليــًا، وأن يحملــوا اســم اأُلســرة وانتماءهــا الدينــي. أمــا البنــات فيشــكلن عبئــًا ماليــًا 

ليــس إال. فــي بعــض المناطــق فــي الهنــد، تتخلــص اأُلســر مــن الفتيــات إمــا بوأدهــن أو اختيــار جنــس 

ــود.     المول

دخــل مصطلــح التعقــب بدافــع الضغينــة إلــى معجــم االنتقــام فــي تســعينيات القــرن الماضــي مــن بــاب 

تعقــب المشــاهير حيــن ُقتلــت الممثلــة األمريكيــة الشــابة الناجحــة، ربــكا ِشــَفر. فقــد قتلهــا أحــد المعجبيــن 

المهووســين جنســيًا الــذي ظــل يتعقبهــا مــدَة ثــالث ســنوات. كان غاضبــًا مــن “ســلوكها غيــر األخالقــي” 

فتبعهــا إلــى منزلهــا وأطلــق عليهــا النــار عندمــا فتحــت بــاب بيتهــا.   

ثمــة مهنيــون يتعرضــون النتقــام التعقــب، إذ أفــاد مــا يصــل إلــى 50 فــي المئــة مــن الجراحيــن واألطبــاء 

النفســيين وعلمــاء النفــس بأنهــم قــد تعرضــوا للتعقــب مــن مرضاهــم الغاضبيــن مــن الخدمــة التــي تلقوهــا 

ــن مــن زبائــن وخصــوم  أو الســتيائهم مــن انتهــاء العالقــة. وقــد وجــد المحامــون أنفســهم أيضــًا مطاَردي

متضرريــن، والســيما األزواج الســابقين الغاضبيــن مــن كــون النتيجــة جــاءت لغيــر صالحهــم. 

7- االنتقام في الحرب

إن أحــد أســباب دخــول فرنســا الحــرب العالميــة األولــى هــو الثــأر لهزيمتهــا واســتيالء ألمانيــا علــى أراضيهــا 
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خــالل الحــرب الفرنسية-البروســية. لكــن هتلــر قَلــب الموقــف مــرة أخــرى باحتالله باريس بعد ســتة وعشــرين 

عامــًا، وفــاء بوعــده للشــعب األلمانــي أن ينتقــم لهزيمتهــم المذلــة فــي الحــرب العالميــة األولــى. وفــي 

أعقــاب قصــف بيــرل هارَبــر عــام 1941، جعلــت الصدمــة الرئيــس روزفلــت يعلــن ذلــك اليوم “تاريخًا ســتعيش 

ذكــراه فــي الخــزي” ثــم أمــر بهجــوم انتقامــي علــى طوكيــو. فــي هــذه األثنــاء، كان هتلــر ُيعــد صواريخه لشــن 

هجمــات علــى لنــدن، مــا أدى إلــى قصــف انتقامــي مدمــر للمــدن األلمانيــة. 

يمكــن للحــروب األهليــة أن تطلــق شــرارة العــداوات التاريخيــة، وهــذا ُيجهــد قــدرة أي دولــة علــى احتــواء 

تصفيــة الحســابات المميتــة.    

يبلــغ االنتقــام ذروتــه فــي كثيــر مــن األحيــان فــي المراحــل األخيــرة للصــراع. فــي العصــور القديمــة، حيــن لــم 

يفكــر أحــد بجرائــم الحــرب، كان نهــب بلــدة أو مدينــة محاصــرة وذبــح مواطنيهــا أقــل مــا يســتحقه أنــاس 

احُتلــت بالدهــم.    

ــت اتفاقيــة جنيــف )لتصبــح اتفاقيــات جنيــف بعــد المعاهــدات المتعاقبــة(  فــي جنيــف عــام 1864. نصَّ

علــى االلتزامــات اإلنســانية للــدول المتحاربــة: كانــت اتفاقيــة جنيــف فــي أصلهــا مصممــة للتعامــل مــع 

الحــروب بيــن الــدول والجيــوش النظاميــة. لكــن فــي هــذه األيــام ثمــة حــروب ال ُيعلــن أنهــا كذلــك، فتوجــد 

حــرب عصابــات، وصراعــات أهليــة تشــارك فيهــا فصائــل مســلحة وشــبكات إرهابيــة تعبــر الحــدود الوطنيــة، 

ــون بيــن الســكان المدنييــن. ونــادرًا مــا يأبــه الُجنــاة الكبــار عندمــا ُيتهمــون بارتــكاب جرائــم  ومقاتلــون يتخفَّ

حــرب، أو أن هجاتهــم االنتقاميــة تســببت فــي مقتــل العديــد مــن المدنييــن أو إصابتهــم.    

8- مكان العمل واالنتقام

كثيــر مــن االنتقــام فــي مــكان العمــل يكــون أكثــر مكــرًا بــل مبتــذاًل، ودائمــًا مــا نختبــر حــدود التســامح 

والمقبوليــة فــي أثنــاء تفاعلنــا مــع اآلخريــن فــي العمــل، حيــث تصبــح المكانة واحترام الذات والســلطة على 

المحــك. وفــي خضــم التنافــس علــى الصعــود، غالبــًا مــا يختلــط االنتقــام مــع المنافســة. ثمــة عقود رســمية 

وعقــود نفســية، ويصبــح كالهمــا مصــدرًا للتوتــر عندمــا ُينتَهــك. العقــود النفســية هــي تلــك التفاهمات غير 

المنطوقــة عنــد العمــل مــع بنــي جلدتنــا، مثــل احتــرام بعضنــا كرامــة بعــض، وعــدم اســتغالل أحدنــا موقَعــه 

أو ســلطته. هنــا يمكــن أن يكــون االنتقــام المنخفــض المســتوى بمثابــة إجــراء تصحيحــي ذي مــردود نفــي 

جيــد لالنتهــاكات البســيطة، والســيما عندمــا َتُحــول الفــروق فــي المكانــة دون اللجــوء إلــى وســائل أخــرى، 

مثــال اعتــرف أحــد الموظفيــن البريطانييــن: بعــد ســيل متكــرر مــن التعنيــف اللفظــي، علــي أن أعتــرف أننــي 

وضعــت، فــي مناســبتين، ُمســِهاًل فــي شــاي مديرتــي عنــد اســتراحة شــاي الضحــى. وكانــت النتيجــة أنهــا 

تغيبــت بقيــة اليــوم علــى األقــل )فــي إحــدى المرتيــن غابــت يوميــن( فارتحــت منهــا قليــاًل، ومنحتنــي أنــا 



9 االنتقام   |

وزمالئــي بعــض الهــدوء.   

تتعــرض العقــود النفســية للتوتــر فــي أوقــات فقــدان الوظيفــة، وغالبــًا مــا ُيضِمــر الضحايــا الضغائــن بســبب 

طريقــة فصلهــم. يصمــم بعضهــم علــى االنتقــام والمجاهــرة بمشــاعره.  

يأخــذ التخريــب فــي مــكان العمــل، هــذه األيــام، صــورًا عديــدة، ولكنــه غالبــًا مــا يكــون أحــد أعــراض إجــراءات 

التظلــم غيــر الفعالــة، أو داللــة علــى ســوء الفهــم الكبيــر بيــن الموظفيــن واإلدارة.   يمكــن أن تــؤدي أعمــال 

التخريــب البســيطة إلــى التخفيــف مــن رتابــة العمــل أو طبيعتــه المَنفــرة، بســحب إنــذار الحريــق، علــى ســبيل 

المثــال، أو إدخــال فيــروس طريــف إلــى شــبكة الشــركة الداخليــة. 

9- نظرة على االنتقام السياسي

ال يمكــن التغاضــي بســهولة عــن اإلهانــات واألذى فــي الســعي إلــى الســلطة السياســية. لقــد عالجــت 

األعمــال الروائيــة علــى مــر العصــور هــذه الظاهــرة المثيــرة لالهتمــام، مــن شكســبير إلــى األعمــال الدراميــة 

التلفزيونيــة مثــل: “بيــت البطاقــات”، و”الجنــاح الغربــي”، ونتعــرف منهــا علــى ثمــن الطمــوح، والفســاد 

السياســي، واالنتقــام.

انتقــد آبــاء أمريــكا المؤسســون االنتقــام السياســي، الــذي يقــال إنــه بضاعــة أمريكيــة مثــال فطيــرة التفــاح. 

يمكــن أن يكــون االنتقــام متخفيــًا تخفيــًا شــفافًا فــي السياســة الداخليــة األمريكيــة. وثمــة اعتقــاد شــائع 

أن محاولــة عــزل الرئيــس بــِل كِلنتــِن بســبب عالقتــه مــع ُمونــِكا لِونســكي كانــت مدفوعــة برغبــة الحــزب 

الجمهــوري فــي االنتقــام. 

يتبــادل المشــرعون اللكمــات أحيانــًا، بمعناهــا الحرفــي، فــي قاعــة المجلــس التشــريعي، وهــذا انحــراف غيــر 

الئــق عــن المبــارزات الكالميــة التــي تتســم بهــا الديمقراطيــة. يمكــن أن تصبــح القضايــا الخالفيــة شــخصية 

ومشــحونة بهرمونــات الذكــورة.  

يعــرف السياســي أو النظــام الخبيــث أن بيــن يديــه ســالحًا صقلــه الزمــن: تشــويه شــخصية )الخصــم(. َجــد كل 

مــن أوكتاڤيــان ومــارك أنتونــي، أواخــر أيــام الجمهوريــة الرومانيــة، فــي تشــويه ســمعة اآلخــر.  

 تهــدف الهجمــات الشــخصية إلــى التأثيــر فــي الــرأي ضــد الخصــوم باالنتقــاص مــن كفاءتهــم، أو مظهرهــم، 

أو نزاهتهــم األخالقيــة، أو صحتهــم، أو جنســهم أو أي شــيء قــد يرســخ فــي ذهــن الجمهــور وُيحــرز مكســبًا 

سياســيًا. قــد يكــون تلويــث الســمعة محــض افتــراء، أو يحتــوي علــى شــيء مــن الحقيقــة، أو يكــون صحيحــًا 

فعليــًا، ولكــن األمــر ال يتعلــق بالحقيقــة. مــا يهــم هــو المــردود السياســي. وتشــتد الهجمــات الشــخصية 

حيــن تكــون السياســة شــخصية بحتــة، وهنــا تتصــدر أمريــكا المشــهد. فعلــى ســبيل المثــال، وظــف تومــس 
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ِجفرِســن صحفيًا لمســاعدته على االلتفاف على خصمه األكبر، جون آدمز، في ســباق الرئاســة عام 1801.  

يؤدي المســاعدون السياســيون ومستشــارو العالقات العامة أدوارًا أساســية في تشــويه ســمعة الخصوم. 

إنهــم يدركــون االهتمــام اإلعالمــي الشــديد بالحمــالت السياســية، وموِقنــون أن “الحقائــق” الســيئة عــن 

سياســي مــا تشــكل مــادة إعالميــة أكثــر جذبــًا مــن األخبــار عــن أعالهــم الخيــرة ووطنيتهــم.  

 وقــد زعمــت افتتاحيــة شــائنة فــي مجلــة “نيويــورك جيرَنــل” بتاريــخ 10 نيســان 1901 أن “المؤسســات، 

مثــل الرجــال، تــدوم حتــى تمــوت، وإذا كان ال يمكــن التخلــص مــن المؤسســات الســيئة والرجــال الســيئين 

إال بالقتــل، فليكــن”. وقــد ظهــر هــذا التعليــق قبيــل اغتيــال َمِكنلــي علــى يــد فوضــوي فــي 6 أيلــول 1901، 

ــل بعضهــم افتتاحيــات هيرســت التحريضيــة مســؤولية تحفيــز القاتــل. َطِمــع هيرســت فــي منصــب  وحمَّ

سياســي عــام 1922 فترشــح لمجلــس الشــيوخ عــن نيويــورك، الموطــن العتيــد لجمعيــة تاَمنــي. دعمــه 

ل والء صحفــه  ، وانتقامــًا منــه حــوَّ حاكــم نيويــورك فــي البدايــة، لكنــه غيــر رأيــه. لــم يغفــر لــه هيرســت قــطُّ

إلــى خصــوم الحاكــم السياســيين. ثمــة منبــر أخيــر لالنتقــام السياســي: المذكــرات. إن احتــالل النســيان يقلــق 

العديــد مــن السياســيين البارزيــن، لكــن مــن خــالل المذكــرات يمكنهــم أن ُيلمعــوا ســمعتهم، ويصفــوا حســابًا 

أو حســابين، وربمــا يضخمــوا رصيدهــم المصرفــي. 

خاتمة: أليس للثأر نهاية؟

يمكــن أن يكــون االنتقــام قريبــًا أو بعيــدًا، مباشــرًا أو غيــر مباشــر، قصيــر األجــل أو ال ينتهــي أبــدًا. يتعلــق األمــر 

ــرى بعضهــم أال جــدوى مــن االنتقــام، فــال يمكــن إبطــال األذى الــذي حــدث.  ــة. ي دائمــًا بالتظلــم والعدال

لكــن هــذا الــرأي ال يــدرك علــى مــن َيصــب المــرء شــعوره بالظلــم. ويتعــرض االنتقــام لكثيــر مــن التشــنيع، 

بغيــر وجــه حــق أحيانــًا. لكــن يمكنــه، مثلمــا رأينــا، أن يفضــح المظالــم االجتماعيــة ويضبطهــا، ويمكــن أن يكــون 

وســيلة مهمــة هادئــة للتأقلــم مــع الظــروف حيــن تكــون العالقــات منحرفــة أو قمعيــة. االنتقــام يلقى شــيئًا 

مــن التمجيــد فــي األوســاط التنافســية، حيــث يصبــح جديــرًا بالثنــاء فــي مــال األعمــال والرياضــة، كمــا يحفــز 

الخاســرين علــى الــرد وإثبــات خطــأ المشــككين. لكــن أكثــر مــا يهمنــا هــو االنتقام الخــارج عن الســيطرة. تحاول 

القوانيــن، والفتــاوى األخالقيــة، والتعاليــم الدينيــة، معالجــة هــذا األمــر بالثنــاء علــى حكمــة ضبــط النفــس 

وكظــم الغيــظ. تحتــل المســامحة مكانــة عليــا فــي األوســاط الدينيــة، وبعــض علمــاء النفــس يتغنــون بهــا. 

وبالفعــل، ثمــة قصــص رائعــة عــن ضحايــا جرائــم مروعــة غفــروا لمرتكبيهــا، فخففــوا بذلــك شــيئًا مــن آالمهــم 

وغيظهــم. ال يعنــي هــذا بالضــرورة أن مــا لحقهــم مــن أذى سُينســى، بــل لــم يعــد هــذا األذى يســتحوذ علــى 

تفكيرهــم، فيْمِكنهــم بهــذا وضعــه وراء ظهورهــم.




