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يتجاوزها ..“                                                                                       وطنا  تبني  ال  ولكنها  بناء سلطات  ميكنها  ”العصبيات 
مصطفى حجازي(2005 :51 )

 
ما الذي يجري في مجتمعنا؟

أمناط متعددة من العنف والتعصب والتوتر :
من العنف الفردي الى العنف اجلمعي. ومن العنف األسري 
العنف  إلى  العشائري  العنف  الشبابي. ومن  العنف  إلى 

املؤسساتي.
وألوان متباينة احلدة والتأثير من العنف املوضوعي والرمزي:
عنف  الى  والطفل)  املرأة  البيوت(ضد  عنف  من   
عنف  والطالب)،  ومن  التالميذ  واجلامعات (ضد  املدارس 
عنف  املرور)،  الى  و  السير  الطرقات (حوادث  و  الشوارع 
االنتخابات  الدميقراطية( شجارات وصدامات واحتجاجات 
البرملانية)، إلى عنف النظم واملؤسسات (اخلطاب واللغة 

والرموز،الكلمات واإلشارات والدالالت)
العالقات  وأمناط  والنشاطات،  املهن  أوجه  أصبحت 
واالقتصاد  والسياسة  االجتماع  اليومية:  والتفاعالت 
والتربية والتعليم  واالتصال واإلعالم جميعا .. نشاطات 
(املوضوعي  والعنف  والكامن)  البارز  للتوتر(  ومجاالت 
والرمزي) واالنفجار ( الفعلي واملمكن) أيضا!!                                                         
فهل ميكن وصف ما تشهده حياتنا االجتماعية السياسية 
االقتصادية اليوم، من فوضى وشجارات واشتباكات، بأنه 

الكل“ ؟  ضد  الكل  ”عنف 
هل أصبح العنف عندنا منطا مميزا للحياة؟

ثـــقافة العنف المجتمعي
وأسئلة التنمية والتحديث

أ.د.ســـــالم ســـاري

* جــــامعة فـــيالدلفيا. 
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سارع  األخيرة،  األعوام  في  العنيفة  األحداث  وطأة  أمام 
اإلعالميون والسياسيون واألكادمييون، كما سارع التربويون 
في  بالتفنن  االجتماعية،  األخالق  وحراس  واملصلحون 
من  كثيرا  أيديهم  على  األحداث  الظاهرة. فأخذت  وصف 
اخللط ”فمرة هي ”عنف مجتمعي“. وأخرى ”عنف فردي“ 
وثالثة  ” مشاجرات جماعية ”    ورابعة هي  ”اشتباكات 
الكتابات  من  الهائل  الكم  هذا  يعمل  لم  عشائرية“ ومبا 
والرسمية،   واألكادميية  اإلعالمية  واملؤمترات،  والندوات 
مجتمعنا،   في  العنف  ظاهرة  لتنامي  فهمنا  تنامي  على 
املفاهيم  فوضى  تنامي  من  أخرى  أبعادا  إليها  أضاف  وإمنا 
والتوصيات!! ولم يبعث  املقترحات  واملصطلحات،  تكرار 
عقم  من  الشعبي  التبرم  على  إال  الظاهرة  في  البحث 
النظريات واملقاربات، والضيق الرسمي من من إلقاء التهم 

والتبعات !!
البحث عن الدوافع واألسباب

وللعنف  داخلية.  ذاتية  نفسية  دوافع  الفردي  للعنف 
االجتماعي أسباب مجتمعية خارجية موضوعية.

الذاتي  واالجتماعي، بني  الفردي  دائم  بني  تفاعل  وهناك 
واملوضوعي.

فماذا يري الباحثون في العنف من دوافع وأسباب؟
يرى اإلعالم أن العنف، في غالبيته، عنف عائلي أو عشائري 
واجملتمعي،  األسري  العنف  ألسباب  رؤيته  اإلعالم  قدم 
معتمدا على ما يراه األكادمييون من أسباب لتنامي ظاهرة 
العنف اجملتمعي في األردن. ومن األسباب التي تنقلها ندوة 
(  السياسي، 25  /  11 / 2010): إلحدى الصحف احمللية

واألخالقي. الديني  الوازع  - ضعف 
دور  االجتماعية، وضعف  التنشئة  في  األسرة  دور  -غياب 
والتوجيه“- الرقابة  في  االجتماعي  الضبط  مؤسسات 
واجلار  واخملتار  واجلامعة  األسرة  هي:“  املؤسسات  وهذه 

واجلد، املسجد والعشيرة واإلعالم“
واملدني“ العشائري  القانونني  تأثيرات  -“ازدواجية 

القيم  مجموعة  وتغير  االجتماعية،  الروابط  -“ضعف 
واألخالق والعادات“

”الفراغ  والنخوة“-  الفزعة  ظاهرة  وتفشي  ”بروز   -
والبطالة“، وحتى ” العدوى والتلوث“!

من  بدعم  الظاهرة  بدراسة  املكلفون  األكادمييون  وقدم 
نتائج  العالي  التعليم  وزارة  في  العلمي  البحث  صندوق 
دراستهم اإلحصائية التحليلية للظاهرة. وباالعتماد على 
سجالت األمن العام، تسجل الدراسة(12/ 10/2010)

التالية:  األسباب 

عائلية ( بنسبة  29,1%) - خالفات 
ومالية ( بنسبة 64,3  %)   شخصية  - خالفات 

قدمي ( بنسبة 6,6%) - ثأر 
كما  اجملتمعي  العنف  متيز  التي  واملظاهر  األبعاد  ومن 

ترصدها الدراسة:
الشديدة  والعصبية  األفعال  ردود  في  -املبالغة 

القانون،  احترام  عدم  في  التطاول  نحو  -النزعة   
واستخدام العنف ضد األجهزة األمنية.
النارية. لألسلحة  الكبير  -االستخدام 

الرسمية  اإلحصاءات  قلب  في  مبني  قصور  دائما  هناك 
املالية، التعليمية. الطبية، السكانية  جميعا (اجلنائية 
فاإلحصاءات  للواقع.  تقريبية  إحصاءات  يجعلها  الخ)  
اجلنائية، مثال، تؤخذ فيها دائما اعتبارات السياسة واألمن 
دقيقة  رقميا،  كانت،  وإن  وهي،  االجتماعي،  واألطمئنان 

فعال، فإنها غير كافية بنفسها للباحث. 
للعنف،  أسباب  من  الدراسات  هذه  تذكره  ما  ولكن   
والتفسير،  البحث  دائرة  من  يستثنى  ال  أن  يجب 
حجمه  في  القائم  العنف  لواقع  تقريبية  كأسباب 
ومظاهره وأبعاده وعلى الرغم من أهميتها، فإن جملة ما 
ذكر من أسباب ودوافع للعنف في مجتمعنا ليست أسبابا 
اجملتمعي.  العنف  بذاتها، إلنتاج  قادرة  بنفسها، أو  كافية 

وما تنتجه هذه البواعث ليس أفعاال عنفية أصلية، بقدر
الكثير  يجعل  مما  مشوشة.  آنية  أفعال  ردود  هي  ما   
ومترير  العنف  لتسويغ  مقنعة  مبررات”  إما“  منها  
الظاهرة،  أو“معجالت“لتسريع  اآلخرين.  لدى  قبوله 

فتبدو وكأنها ”القشة التي قصمت ظهر البعير“!

يستدل من هذه الدراسات جميعا أن مجتمعنا ال يشهد 
مشترك.  جمعي  عنف  وإمنا  خالصا،  فرديا  عنفا  اليوم 
اإلشكالية، إذن، ليست ببساطة عنف أفراد منعزلني. وإمنا 
اجتماعيا:في  ممتدة  ومؤسسات  لنظم  بنيوي  عنف  هي 
االجتماع والسياسة واالقتصاد واإلعالم واالتصال.، وحتى 
التربية والتعليم ..فمن األولى، إذن، االجتاه إليها مباشرة، 

دون الدوران حولها في  طرق التفافية.
البحثية  اجلهود  فيها  تتيه  التي  امللتوية  الطرق  ومن 
املدروسة، التركيز  الظاهرة  عمق  تطال  أن  الوطنية، دون 

على شكليات دون مضامني :
النظام  االجتماعية ..وليس  عنف  - عنف  اجلماعات 

االجتماعي القائم نفسه .
- عنف التالميذ والطلبة ..وليس عنف النظام التعليمي 
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العلمي املتجمد ذاته.
عنف  اجلارية ..وليس  احمللية  االقتصادية  األزمات  - عنف 

االقتصاد العاملي /املعولم كله.
عنف  ..وليس  الوطنية  األمنية  السياسات  -عنف   

السياسة العاملية احلديثة برمتها. 
الكلي  االتصال  عنف  وليس   .. اإلعالمي  اخلطاب  عنف 

اجلديد 
 

املرجعية،  خلفياتهم  بشتى  العنف،  في  الباحثني  إن   
فردية  ظاهرة  مع  يتعاملون  ال  اليوم  أنفسهم  يجدون 
بنيوية،  ثقافية  مجتمعية  إشكالية  مع  وإمنا  محدودة، 

متشابكة متبادلة التأثير والتأثر .

اجملتمعية   اإلشكاليات  هذه  في  البحث  على  يقوى  وال 
بتأثيرات  انشغالهم  من  الباحثني  انتقال  إال  املتشابكة 
إلسهامات  تقديرهم  والسيكولوجيا.إلى  البيولوجيا 

األنثروبولوجيا والسوسيولوجا –نظرية ومنهجا.
/اإلنسانية  االجتماعية  العلوم  هذه  مناهج  وتقترح 
الناضجة اليوم، أنه البد لدراسة العنف من امتداد البحث 
املراكز، من   إلى  الهوامش  االتساع،  من  إلى  الضيق  من 
ومن  اجلوهري،  إلى  الشكلي  من  املوضوعي،  إلى  الذاتي 

احلاضر في التشخيص  إلى الغائب عنه.

تشخيص الظاهرة: 
ال يولد العنف والدة في أي مجتمع، وإمنا يصنع فيه صنعا. 
االجتماعية،  والهوية  الوطنية،  الشخصية  هي  وكذلك 
واألمراض النفسية، واملشكالت االجتماعية .. كلها أمناط 

وإنتاجات ثقافية التكوين والتشكيل والتلوين. .
األخرى  األمناط  شأن  شأنه  ثقافيا،  منطا  العنف  ويكون 
اجتماعية  تنشئة  عملية  عبر  االجتماعي،  لالنحراف 
نظم    وعبر  والتأهيل.  والتدريب  التعليم  من  مستمرة 
ثقافية  اجتماعية  وتفاعالت  وعالقات  ومؤسسات، 
الوحدات / إنتاجها، عبر  وإعادة  إنتاجها  مستمرة. يتم 
املؤسسات االجتماعية نفسها –  األسرة وجماعة الرفاق، 
واالتصال،  اإلعالم  واجلامعة،  الدينية،املدرسة  املؤسسة 
الكلية، تعلم  أو  الثقافة، الفرعية  هذه  في  الدولة. يتم 
العمليات  تعلم  يتم  كما  والتبريرات.  واملعاني  الدوافع 

  . واملهارات والفنيات
فرعية/ ”بثقافة  يرتبط  ثقافي  كنمط  والعنف   

االدينية  ثانوية“(Sub-culture )  لبعض  اجلماعات 
يرتبط  أو  املهنية“.  اإلثنية،الوظيفية  العرقية  املذهبية، 

 (Culture  Over-all) كلية  مجتمعية  بثقافة 
للمجتمع الكلي ..

ويشير الواقع الثقافي األردني اليوم إلى أن العنف ال ميارس 
 Elite  ) النخبة  ثقافة  أهتمامات   أو  تأكيدات  بفعل 
Culture  ).  وإمنا ميارس العنف أفراد وجماعات وشرائح 

اجتماعية شعبية .       
في  له  واسعا  مكانا  مجتمعنا  في  العنف  يجد    
واضحة   (Mass Culture  ) الشعبية  الثقافة 
الشعبية  الثقافة  هذه  والتأثير.وجتد  والتكوين  التشكل 
مكانها األوسع، ومرجعيتها العامة، في الثقافة اجملتمعية 

الكلية.
في  منه  وتتغذى  بالتأكيد، تغذيه  عندنا  ثقافة  للعنف 

الوقت ذاته  
للعنف. ثقافة  شعبية  مجتمعنا  ثقافة  في   للعنف 
معه.  متسامحة  عليه   له،مشجعة  مغذية  جمعية 
والصدامات  والنزاعات  الصراعات  أشكال  مع  وكذلك 

األخرى.

للثقافة  املؤطرة  العامة  املالمح  بعض  حتديد  وميكن 
الشعبية/ اجلمعية  للعنف، في مجتمعنا  مبا يلي:

عند  ممتد  طويل  تاريخ  للعنف  تاريخية:   ثقافة   .1
تاريخ  حصرا، هو  العربية  القبيلة  العربية.تاريخ  القبائل 
العنف  إن  وسبايا.  غنائم  وغارات.  غزوات  ونهب.  حرب 
وإمنا  القبيلة ليس مفارقة  إلى معنى  الذي أضيف  اجلديد 

مطابقة لتاريخ القبيلةالعربية.

العيب  مبفهوم  تهتم  ال  ثأرية  انتقامية:  ثقافة   .2
هو  االنتقام  لهذا  الرئيسي  احملرك   بالعار.  الوصم  وإمنا 
عنها. بتأكيدها على  القبيلة. ودرء العار  الشرف. شرف 
أولوية ”الذكورة“ و“الرجولة“ بإظهار الصرامة والقسوة 
النمط  هذا  أنتاج  إعادة  اليوم  القبيلة  واخلشونة. وتعيد 
.تشرعن  الشرف“  بـ“جرائم  يسمى  ما  في  العنف  من 
فيه العنف، بجعله ”عنفا مشروعا“ لنفسها وجملتمعها.

بذاتها.  تغالي  ذاتها:.مكتفية  على  منغلقة  3. ثقافة 
في وصف فضائلها ،كما تغالي في وصف رذائل أعدائها.

ال تثق إال بذاتها . وال تقبل الشراكة والتفاعل واالندماج 
إال مع نفسها. باالنغالق والتعصب ، وبالتضخيم للذات 
دالئل  شك  وإحباط ، وعجز  باآلخر. وهذه  والتبخيس 
هذه  بها  تتجاهل  عالئقية  كريهيات  وهذه   .  . وقصور 
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الثقافة حقيقة أن أسوأ أعدائها هي ذاتها!!

4. ثقافة التصاقية: ال تتيح للفرد االبتعاد عن تأكيداتها 
وإمنا  ألعضائه  املؤهلة  االستقاللية  على  تشجع  وال   .
الفرد ”التيفالي“- الذي  مع  تتسامح  معها...ال  التوحد 

ال يلصق أبدا ، بعائلة أو شلة،  بقبيلة أو عشيرة.

والقبول،  االعتراف  ألفرادها  :تقدم  حمائية  5.ثقافة 
وحتيبطهم بالرعاية واحلماية. ولكنها ال تقبل من أفرادها 

، مقابل ذلك إال التبعة واخلضوع ، والوالء واالنتماء.

نوايا  في  والشك  املؤامرة  عقلية  تآمرية: متلؤها  6. ثقافة 
اآلخرين : ”اآلخرون هم اجلحيم ”

األخرى  الثقافات  أتباع  :الغرباء  اآلخرون  األشخاص    
زعزعة  على  العمل  عن  ون  يكفّ ال  األخرى،  األمكنة  في 
روابطها، وتشويه  ثقافتهم ( اخلاصة)، وتفكيك  ثوابت 
تفضيالتها. بل  يصل الشك  والتآمر إلى أشخاص الثقافة 
من  ”ينخلعون  الذين  األقرباء   ذاته:  املكان  في   ، ذاتها 
جذورهم“،  ويتنصلون من روابطهم التقليدية .ويتنكرون 

-  باالختالف في اآلراء ، والتجديد في العادات، ألقاربهم
والتبديل في العالقات والتفاعالت. 

تعم  لم  للعنف   اجلمعية  الثقافة  هذه  كانت  وإذا   
السائدة،  اجملتمعيية  الثقافة  قلب  إلى  لتمتد  وتنتشر 
مجتمعية  ثقافة  الى  والتحول  للتشكل  قابلة   فإنها 

للعنف، إذا وجدت التربة اخلصبة، 
ال يكون العنف  اجلمعي / اجملتمعي إال حيث تكون هناك 
مجتمعية للعنف ،  متاما كما ال يكون جملاالت احلياة األخرى 
وجود واستمرار وتأثير (سببي) ، إال بوجود وتواصل وتأثير 
لثقافاتها:التخلف والتنمية .االقتصاد واإلنتاج ، السياسة 
والدبلوماسية ، الطاعة واملعارضة . التسامح والتعصب، 
الشجاعة والكرم،  املدينة والبيداء ،السيف والقلم ،اخليل 
والليل  .....وشتى تفاصيل احلياة  ، والعالقات والتفاعالت 

“.
للتعصب  للعنف( أو  الشعبية  الثقافات  هذه  متتد  وقد 
والكراهية والفقر والقهر ..الخ  ) ، وتعم وتنتشر، بدرجة 
الكلية واجملتمع  العام  بطابعها  كافية لطبع  الثقافة 
العنيف املميز .  فتتراكم  ممارساتها، و يتبلور خطابها ، 
وتستقر  رموزها ، مكونة“ ثقافة / مجتمعا للعنف ” 
متاما كما تعم وتنتشر، وتستقر وتستمر أمناط التسامح 
واحلرية والدميقراطية، مكونة ثقافة/ مجتمعا للتسامح 

واحلرية والدميقراطية.

يتحول العنف في ثقافتنا العربية، أصالة أو إضافة،  إلى  
مكون مستقر مستمر، وراسب  قدمي متجدد  في حياتنا 
بشتى  اليومية  االقتصادية  السياسية  االجتماعية 

تفاصيلها.
وألوان  وأحجام  يوميا ، بصور  يحدث  التهديد  العنفي 
والطرقات،  الشوارع  والتفاعالت: في  العالقات  شتى، في 
املرور والعبور، املدارس واجلامعات،  األندية واملالعب، وحتى 

في العيادات واملستشفيات !

الكلية  اجملتمعية  الثقافة  من  نستقي  كلنا  دمنا  وما 
السائدة، فال بد من األقرار بأننا عنيفون متعصبون كارهون 
شرائح  وصم  يبدو  ال  به.لذلك  نقر  أن  ميكن  مما  بأكثر 
العنف  من  الكم  هذا  مبمارسة  أخرى  دون  اجتماعية 
االجتماعي،  النفاق  من  نوع  إال  املعلن،  الصارخ  البارز 
على   للتستر  جمعية   ومحاولة  اجلمعي،  والتطهير 
أنواع هائلة من العنف الكامن املستتر وغير املعلن.،الذي 
سرعان ما ينفجر  يوميا في املواقف التفاعلية الضاغطة.

يشير تشخيص الواقع اجملتمعي األردني إلى أن الشريحتني 
الكبيرتني املمارستني للعنف في مجتمعنا هما: العشيرة 
والشباب. وهاتان الشريحتان تنهالن، بدرجات متفاوتة،  من 

:  الثقافة اجملتمعية الكلية السائدة.. املصدر نفسه
احلديث عن  احلاضران  دوما في  والشباب،  هما  العشيرة 
العنف. هما اللذان يطفوان على السطح ، يظهران فجأة  
العام   والشغب  الفوضى  اجلماعية  عن  حديث  كل  في 

والصدام الدامي في اجملتمع.
واخلطر  اخلطأ  دائرة   تتحدد   وحدهما   فيهما  وكأن   
يتخذ،  مجتمعنا  في  العنف  كان  وإذا  العام.  اجملتمعي 
ألن  ،فذلك  عاما  مجتمعيا  طابعا  مفارقة،  أو  مطابقة 
الشريحتني املمارستني للعنف هما األكثر عددا ، واألكبر 

ثقال ، واألشد  تأثيرا وتأثرا. 
تقليدي  عربي  مجتمع  أي  في  والشباب،  والعشيرة   
كافيتان  وقوتان  رئيسيان  مكونان  احلداثة،  الى  متحول 
لطبع اجملتمع العام بطابعهما . ومعنى هذا، ببساطة،أن 

مجتمعنا عنيف ألن املكونني األكبر فيه عنيفان.

عنف العشيرة
بقيم  متسكا  األشد  االجتماعية  الوحدة  هي  العشيرة 
ومعتقدات وومواقف ورموز  الثقافة الشعبية التقليدية .



29

أمناطا  العائلة / العشيرة /القبيلة  مؤسسة   ومتارس 
اجلارية  اجملتمعية  وتفاعالتها  عالقاتها  في  العنف  من 

بصورة اعتيادية مألوفة  متكررة.

الثقافية  االجتماعية  مؤسساتنا  ألقدم  بالنسبة  ذاك   
:وجود  سياسي  اجتماعي  ثقافي  وجود  مسألة 
املتوارثات  بوجود  مرتبط  ومكانة،  دورا  مؤسسةالقبيلة، 
الشعبية (املعتقدات والعادات والتقاليد واألعراف والسنن 
هي  العامة،والعشيرة  اجملتمعية  الثقافة  الشعبية.) في 
ونفوسهم  أفرادها  رؤوس  متتلئ  التي  األكبر  الشريحة 
باألوهام  والتصورات املضخمة ، وحتى  بالصور  وعقولهم 
واحلكايات واألساطير اخلرافية،  عن فضائل الذات و نقائص 
واستعصاء  وثباتا،  ومحلية  تقليدية  األشد  اآلخر.فتظل 

على التغير.
 وهكذا،مببررات كثيرة، يستمر وجود ”الديات“ و“اجلاهات“ 
 ، االجتماعي  للضبط  عشائري  كنظام   ” و“العطوات 
القوانني  التزامات  مع  رديف،  أو  كبديل  متاما،  متعايشا 
 ” هذه  وتستمر   . الرسمية  والضوابط  التشريعات  و 
الثقافية  ”اخلصوصية  من  ”كنوع  القانونية  االزدواجية 

اجملتمعية“املميزة للمجتمع!!
مؤسسة  فإن  املكثف،  الثقافي  احلضور  لهذا  ونظرا 
إلى  االجتماعية  الثقافية  اجلوانب  من  به  متتد  العشيرة 
جوانب قانونية سياسية، لدرجة  تكاد ال تعرف غير العنف  
طريقا آمنا في حلها خلصوماتها ونزاعاتها، سواء مع ذاتها، 
واملؤسسات  واجلماعات  العشائر  أفراد  من  غيرها  مع  أو 

االجتماعية األخرى.
العشيرة  أيضا، تتفوق  املكثف  اجملتمعي  االعتراف  وبهذا 
االجتماعية  املؤسسات  من  غيرها  على  التقليدية 
وأضخم  أعرق  تقدمي  احلديثة، في  االقتصادية  السياسية 

شبكة من ”شبكات األمان  االجتماعي ”في مجتمعنا.
واملعونات  املنح  والرعاية، وتأمني  واحلماية  األمن  ( ضمان 
واملساعدات، وتسهيل فرص العمل  والوظائف واخلدمات)

االجتماعي  األمن  شبكات  وتتقشف  تضن  حني    وفي 
األحزاب  واحلكومة،  الدولة   ) األخرى  احمللية  املنافسة 
واجلامعات..الخ)،  املدارس  واألسواق،  األعمال  والنقابات، 
شبكة  ومنتسبيها، فإن  ألعضائها  تقدمي  خدماتها  في 
  ( األمان االجتماعي التقليدي ( العائلة ، العشيرة ، القبيلية

نوع ثابت مستقر، آمن متكامل ،ال يتعثر أو يتعذر ..
اليوم  يدرك  وقبائل،  وعشائر  ،عائالت  الكلي  اجملتمع   
االقتصادية،  والتجمعات  السياسية،  التنظيمات  أن 
والروابط املهنية، نستنفذ مزاياها وضماناتها، وتستهلك  

مصداقيتها وجاذبيتها، 
واجلزء األكثر ثقآل وصالبة وعمقآ  من  التعثر السياسي 
األجتماعي األقتصادي  ماثل في مقاومة الثقافة اجملتمعية 
العشائري،  والتوجيه  الشعبي  الطابع  ذات  التقليدية، 

للتغيير والتأثير.
ويقترح هذا التعثر اجلدوى القدمية اجلديدة  الجتاه اجملتمع، 

ً  في التعريف واالنتساب. ً تقليديا خاصة الشباب، اجتاها

عنف الشباب 
األجتماعية  الشرائح  اكثر  هو  مجتمعنا  في  الشباب 
التي  تعاني من جدلية االتصال واالنفصال: -في الهوية 
فيه  يحاول  الذي  الوقت  في  والتعريفات  واالنتماءات 
وإعادة  ألنفسهم،  تعريف  إعادة  اجلامعي  الشباب 
الى  أقرب  وعاملية  شخصية  بصور  لهوياتهم،  توصيف 
التقليدية   املرجعية  اجلماعة  واهتماماتهم، فإن  وضعهم 
احمللي ( جغرافيا  التقليدي  (العائلة/ العشيرة) واملكان 
القدمية  التعريفات  ثوابت  إلى  تشده  اجلهة)،   / املوقع 

وتعطل فيه محركات التعريفات اجلديدة.
طوعية، وإمنا  اختيارية  هويات  اجلامعي  شبابنا  يجد   ال 
هويات قسرية موروثة. فال يستطيع الشاب عندنا، مهما 
الشخص  يكون  أن  جريئا،  مغامرا  أو  حاملا  خياليا  كان 

الذي يود أن يكون عليه، وإمنا الشيء الذي هو عليه فعال
أمكنة  ويكتشف  ويسمع  يرى  أن  الشاب  يستطيع 
افتراضية، وموضوعات افتراضية، وأبطاال افتراضيني. ولكن 
واقعية  صورة  افتراضية“ بأية  يتبنى ”هوية  أن  ميكنه  ال 

ممكنة!!.
فإذا كان الشاب واقعا حتت ضغوط مجتمعية قائمة، فإن 
اجلامعة ال تساعده في  جتاوز الواقع القائم أى واقع ممكن.. 
وطأة  أمام  الشخصية  حركته  اجلامعي  الطالب  يفتقد 
القيود اجملتمعية بل إن اجلامعة تعمل على أحكام سيطرة 
احلرام.ال  املمنوع-  العيب-  الكبرى:  الثقافية  التابوهات 
تشكل اجلامعة قوة ديناميكية دافعة للشباب إلى األمام، 

وإمنا هي قوة شد الى اخللف.
حتولت جامعاتنا اليوم إلى واحدة  من املؤسسات األخرى 
التي يصفها جدنز، أستاذ علم االجتماع البريطاني، رئيس 
Shell In-) “صدفية لندن ، بأنها“ مؤسسة  جامعة 
العلمية  الوظيفية  لفعاليتها  فاقدة   :  (stitution
مستمرة  باقية  ذلك  مع  اإلنسانية، ولكنها  االجتماعية 

شكال دون مضمون حقيقي!!

الذي  العنف  أمناط  أن  عنه  املسكوت  الفعلي  والواقع 
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متارسه العشيرة والشباب ال جتد من احمليط الثقافي العام، 
زائفا، وإدانة  شكلية  لفظيا ، واستنكارا  استهجانا  إال 

فقط. خارج السياق الثقافي اجملتمعي العام.
ما  حقيقة  العربي  اجملتمعي  الثقافي  احمليط  في    فليس 
غريبة  ظاهرة  شتى،  وأشكال  بصور  العنف،  على  يدل 

عجيبة، طارئة مستجدة، تستوجب اللعن واإلدانة. 
قيم  التقليدية  الشعبية  العربية  الثقافة  في  وليس 
ملا  مغايرة  وممارسات،  أفعال  وتصورات،  صور  ومعتقدات، 
يجري في املشهد العنفي اجملتمعي العام وإمنا كل ما قيه 

مساند ومؤيد، متفهم ومتقبل ملا يجري .

مصادر العنف الشعبي
في  وللعنف  ومرجعيات.  ومحركات  مصادر  للعنف   
واجتاهات  وميول  وممارسات،  وأفعال  سلوكيات  مجتمعنا 
في  منفصلة  أو  منعزلة  استثنائية،  ليست  ونزعات، 
ويتغذى  الثقافية  ومحركاتها  ومرجعياتها  مصادرها 
العنف في مجتمعنا بشتى أمناطه وأحجامه وألوانه، من 

مصدرين عريضني ، الثقافة والسياسة.
عنف  من  العنف  يتغذى  األول،  الثقافي  مصدره  في   
عنف  من  واملمارسات، وحتى  والقيم  واالعتقادات  األفكار 

اللغة واملفردات، واملعاني والدالالت.
انفصامية/  العنف  الثاني، يجد  السياسي  مصدره  وفي 
والبرامج  للسياسات  التنموي  اخلطاب  في  ازدواجية 
واملشروعات،  محركة ألمناط مطابقة من العنف  اجملتمعي 

لونا وحجما واجتاها.

أوال: عنف الثقافة   

احلاملة  الشعبية  الثقافة  هي  العنيفة  الثقافة     
والفعل  والتفكير  االعتقاد  وأمناط  النظم  جملموعة 
العريضة.  الشعبية  الطبقات  عند  السائدة  والتعبير 
الكريهيات  أشكال  لكل  املغذية  هي  الثقافة  وهذه 

الثقافية التقليدية ذات الطابع العنفي: 
اجلنسانية Sexism: بتقسيم العالم الواحد إلى عوالم 

  . منفصلة للنوع االجتماعي الواحد، ذكورا وإناثا
الوطني  املكان  بتقسيم   :Regionalismاإلقليمية
الواحد إلى أمكنة متعددة، متجاورة حقا ولكنها ليست 

متحاورة فعال. 

إلى مذاهب  الواحد  الدين  الطائفيةSectism بتقسيم 
معركة  دون  متصارعة، معتركة  وملل، متخاصمة  وفرق 

حقيقية .
الشوفونيةChauvanism الوطنية الزائفة املغالية في 

االدعاء بالبطولة  والوالء واالنتماء.
االفتتان   Ethnocentrism الذات  حول  التمركز 
واالضطهاد  للفضائل، والتمييز  للذات كمركز  والتعصب 
ضد اآلخر، بل والعداء واإلقصاء والتحييد لآلخر، بفعل ثبات 

كثير من الصور النمطية املشوهة. 
والثقافة الشعبية نفسها، هي التي تقف وراء كريهيات 
أخرى تعمل على توتر العالقات والتفاعالت بني الذات واآلخر، 
السطح، كسبب  على  تظهر  ال  الثقافة  هذه  كانت  وإن 
احمليطية،  القوة  ألنها  فذاك  الشعبي،  للعنف  مباشر 
فحسب،  العنف  أفعال  تغذي  ال  القائمة، التي  الكامنة 
واالعتقادات  والقيم   واألفعال  األفكار  عنف  تؤطر  وإمنا 
ملعظم   القوة (اللينة)احملركة  والسلوكيات جميعا. وهي 
الصراعات والنزاعات واخلصومات، واملشجعة ألكثر أفعالنا 
االجتماعية قسوة وخشونة ودموية .وما هو إشكالي في 
اجملتمع األردني اليوم هو إعادة إنتاج ثقافة العنف الشعبي 
.  ومن هذه  التقنيات  القدمي بعمليات وآليات وأهداف جديدة
الشعبية  املمارسة اليوم، بصور الفتة، الهويات الفرعية.

هوية  من  الهوية  استراتيجية  في  االجنراف  أو   باالنحراف 
واحدة موحدة إلى هويات متعددة متخاصمة . 

هناك دائما مقارنات ومقابالت بني الذات واآلخر في التعريف 
 .. والنوعية  االختالف  وفي  والتمايز،  والتقدمي،التفاضل 
التقابل  أخرى، في  بهويات  مبقارنتها  إال  للهوية  وجود  فال 

والتضاد، مع أناس آخرين، في األمكنة األخرى. 
أما أن جتري املقارنات بني الذات الثقافية الوطنية الواحدة، 
في املكان احمللي ذاته، فذاك اجنراف كلي نحو لعبة الهويات 
الفرعية بكل ما فيها من وهم وخداع، وتضليل وتشويه، 
وتعظيم وتبخيس .ال يبرز اخلاص في هذه اللعبة الشعبية 
حلساب اجملتمع الكلي، وإمنا على حسابه بالضرورة، فبدال 
من التقسيمات املعهودة: الداخل واخلارج، تتشظى الذات 
اجلمعية الداخلية  الواحدة إلى ” ذوات ”،وتتعدد ”أواخرها“ 
الداخلية: هناك أكثر من ذات عشائرية، وطالبية، ونسوية. 
وهناك أكثر من ذات ”أصلية“ واحدة، وذات ”نابتة ” واحدة.
وينقسم املكان الوطني الواحد الى أماكن داخلية متعددة: 
أقاليم وجهات ومناطق، بل وأحياء وحارات وشوارع. الوالءات 
واالنتماءات بني هذه كلها- بكثير من التجزيء والتفتيت 

والتمزيق للجسم اجملتمعي الواحد.
والتنوع، فإن  التعدد  العصرية  تقبل  الهوية  كانت   وإذا 
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الفرعية، في مجتمع متجانس األصول واملنابت،  الهويات 
مصدرها  بحكم  حتتمل،  وال  ثقافية  تعددية  تعني  ال 
الثقافية بطبعها واحدة  الواحد، تنوعا ثقافيا . فالهوية 
ومركبة. وما يضاف إلى هذه الوحدة والتركيب، ليس من 
عمليات  جتري  أصحابها –  صنع  من  وإمنا  الهوية،  صنع 
والتعديل،  واإلضافة، التبديل  التجزيء والتفتيت، احلذف 
من  بكثير  إليها  مضافة  وصيغ  ومدارات  بسياسات 
حالة  األردني  اجملتمعي  العنف  وميثل  والتشويه  التعسف 
مع  واالشتباك  اخلصوم،  وتبديل  املسار،  لتغيير  صارخة 

الذات.
فبدال من أن يشتبك احمللي مع العاملي، فإن احمللي يتشظى 
وينقسم، مشتبكا مع ذاته الواحدة! وهذا أسوأ ما ميكن 
أمة. به  تبتلى  أن  ميكن  ما  مجتمع، وأشد  به  يصاب  أن 
تهديدا  أو  مشكلة  متثل  العوملة  أن  يبدو  أيضا، ال  وهكذا 
للمجتمع احمللي األردني، وإمنا رمبا حل لكثير من مشكالتها 
)  ومواجهة  املستعصية (ليس العنف إال واحدا منها فقط
العنف   تهديد  يكون  رمبا  الكبرى(  لتهديداتها  عاملية 

والتطرف واألرهاب ، أكثرها جدية). 

ثانيا: عنف السياسة  

واملمارسة،  األيدلوجيا  انفاصامية  السياسية    الثقافة 
للسياسات  العملي  التطبيق  في  املعايير  مزدوجة 
هذه  تتجلى   ما  وأكثر  التنموية.  واملشروعات  والبرامج 
املوجه  التنموي  اخلطاب  يحملها  االنفصامية/االزدواجية 
إلى القوى اجملتمعية الرئيسية األربع: العشيرة، الشباب، 
من  األنواع  هذه  املدني، فتثير  الدينية، اجملتمع  اجلماعات 
واملمكن:  العنف، الفعلي  أنواعا مطابقة من  السياسات 

التبرم واالحتجاج، املمانعة واملقاطعة.
إنفصامية اخلطاب التنموي نحو القبيلة: القبيلة العربية 
التنمية  سياسة  العربية. وتقتضي  للدولة  قدمي  حليف 
واحلداثة  واإلجناز   الفعالية  من  مزيد  ألجل  والتحديث، 
التحالفات  ”تبديل  لسياسة  حذرة  ممارسة  واملعاصرة، 
في  فنيات” أبعاد  التناوب  األحصنة“، ورمبا  ” أو ”تغيير 
القريب .. وتقريب البعيد“. فتؤخذ هذه السياسة بكثير 
تصر  القدمي.  للحليف  الفهم  وسوء  واحليرة  اإلرباك  من 
اجملتمع،  في  وشريك حاضر  للدولة  دائم  القبيلة كحليف 
أن مصلحتها تقتضي البقاء على ماهي عليه. بالثبات ال 
القائمة  الوقائع  بصنع  باملعاصرة،  ال  باألصالة  بالتغير، 
أن  منها  يقتضي  وذلك  القادمة.  النتائج  بانتظار  ال 
تبقى متمسكة بجدلية االتصال  واالنفصال: ليست  ” 

مستقلة“ متاما عن الدولة، وليست ” مندمجة“ متاما في 
اجملتمع .

وتثبت الوقائع اجلارية أن هذه االزدواجية السياسية تعمل 
وجهاء  دور  عمليا  يتقلص  لم  القبيلة.  لصالح  دائما 
وناشطي  واألحزاب  السياسية  النخب  لصالح  العشائر 
اجملتمع املدني. بل مازالت القبيلة حاضرة فاعلة حتى في 

أكثر القضايا  قانونية ومدنية وحداثة! 
الشباب:تقتضي  نحو  التنموي  اخلطاب  انفصامية 
مشروعات التنمية اإلنسانية متكني الشباب: بناء قدراتهم، 
وتوسيع خياراتهم  في احلياة والعمل واملشاركة، في صنع 
توافر  التمكني:  هذا  ويقتضي  املشكالت.  وحل  القرارات 
الفرص لإلنتاج واإلبداع واالستمتاع، باحترام الذات وضمان 
أكبر  مناخات  توفير  بدوره  هذا  اإلنسان. ويقتضي  حقوق 

من احلريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وفي الوقت الذي حتث  فيه الدولة الشباب اجلامعي على 
اإلقدام واملشاركة السياسية بقوة وجرأة وحيوية، فإنها، 
املشاركة  هذه  حجم  حتدد  أن  واقعية، إما  عملية  بطرق 

ونوعها ومداها، أو أن حتدها باملرة.
فالشباب ال يستطيع، عمليا، أن يشارك سياسيا دون تأهيل 
والشباب   ، مؤسسي  واهتمام  معرفي،  وبناء  سياسي، 
عندنا ال يستقي مراجعه السياسية من مؤسسات الدولة 
والقوانني  والنظم  التشريعات  إلى  بالرجوع  أو  احلديثة، 
العاملية العصرية. وإمنا هو متروك  متاما لتأثيرات مراجعه 

التقليدية احملافظة:
بالضبط،  أو  الدين   اجلامعة- العائلة/العشيرة -  رجال 
حلراس  والقوانني،  والنظم  التعليمات  بحكم  أسيرا 
القدمي  احلرس  هذا  والفضيلة.ويحاصر   والشرف  التربية 
التفكير  من  والتحرمي،  والقمع  باملنع  الطالبي،  اجملتمع 
”التابوهات  سلسلة  من  االقتراب  في  والتعبير  والفعل 
ومتتلئ  الدين،  اجلنس–   – السياسة  الثالث:  الكبرى“ 
جامعاتنا العربية بتفاصيل مذهلة لعودة غريبة جلامعات 
وحزم  بإقدام  ليحتلوا،  الوسطى  القرون  ووعاظ  وعشائر 

وإصرار، العقود األولى من القرن احلادي والعشرين!!

الدينية:  اجلماعات  نحو  التنموي  اخلطاب  انفصامية 
مع  دائما  متعايش  قدمي  إسالمي  صديق  الدينية  اجلماعة 
الدولة في مراحل نشوئها وتطورها، ويدرك هذا الصديق 
بلدان  في  تنظيماته  وجتارب  احمللية  جتربته  بحكم  جيدا، 
تسامحها، وأن  في  تكمن  الدولة  قوة  مجاورة، إن  عربية 
الصداقة  هذه  تستمر  ولذلك  اعتداله،  في  تكمن  قوته 
فقد  الصيغة،  بهذه  التزامه  مبدى  وهبوطا،  صعودا 
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يلجأ  لم  واملقاطعة، ولكنه  واملمانعة  التشدد  إلى  يلجأ 
السلمية،  غير  املعارضة  أو  والتطرف  العنف  إلى  يوما 
جماهير  إلى   ً نفادا الدينية  اجلماعة  وجدت  وبهذا 
ومصداقية  وشعبية  فعالية  وازدادت  العاديني،  الناس 
التنمية  تقارير  وتشير  متزايدة،  مجتمعية  شرائح  بني 
اإلنسانية العربية التي يصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
في  يتدنى  التمتع  باحلرية  أن: ”مستوى  (UNDP) إلى 
متفاوتة، فاحلريات،  بدرجات  العربية - وإن  البلدان  جميع 
من  جانبا، مستهدفة  اخلارجي  القهر  نضع  عندما  حتى 
وسلطة  الدميقراطية،  غير  األنظمة  سلطة  سلطتني: 

التقليد والقبيلة املتسترة باللني أحيانا.
واحلقوق  احلريات  من  احلد  السلطتني،  تضافر  أدى  وقد 
األساسية، إلى إضعاف مناعة املواطن الصالح وقدرته على 
تدخالت  من  احلد  النهوض“ (تقرير 2004:8) ويقتضي 
احلديثة،  السياسية  للتنمية  املضادة  التقليدية  القوى 
السياسية، وأن  ازدواجيتها  من  نهائيا  الدولة  تتخلص  أن 
من  تكون شريكا مستفيدا  أن  عن  بنفسها  الدولة  تنأى 
الكبرى“  لسلسة ”احملظورات  الدينية  توسيع  اجلماعة 
تكون شريكا  ال  الثالث: ”العيب – املمنوع- احلرام“، وأن 
بتضييق  اجملتمع  محاصرة  في  الدينية  للجماعة  مؤيدا 
وأن  والتعبير،  والرأي  والتفكير  االعتقاد  حرية  مساحة 
تهميش   في  عليها  متسترا  شريكا  بالطبع،  تكون،  ال 
أوجتميد أو حتييد شرائح مختلفة معارضة: املرأة، أصحاب 
مسبقا:  محددة  مسميات  حتت  والتعبير،  والرأي  الفكر 
احلرية  السياسية“، ”سقف  الشرف“، ”املعارضة  ”جرائم 
اإلعالمية“، الرقابة الرسمية على املطبوعات والنشر“ .. 

الخ

أن  بد  ال  املمتدة،  وتأثيراتها  اجلماعة  هذه  إيقاع  ولضط 
توظف الدولة سياسات تنموية (دنيوية ) واقعية تضمن 
بها عدم ”تسسيس الدين ” أو ”أسلمة السياسة“: بأن 
حزبا  أو  جبهة  أو  جماعة  مجرد  الدينية  اجلماعة  تبقى 
واجلبهات  اجلماعات  من  غيرها  مثل  منافسا، متاما  عامال 
أحدها  يطغى  أن  دون   - اجملتمع  في  املنافسة  واألحزاب 
االجتماعي  املشهد  على  وامتيازات  وتسهيالت  بحظوة 

السياسي االقتصادي، حاضرا ومستقبال .. 

اجملتمع  مؤسسات  نحو  السياسي  اخلطاب  -انفصامية 
مهنية  وروابط  تنظيمات مجتمعية  املدني  املدني:اجملتمع 
طوعية  هي  وإمنا  ربحية،  وال  إرثية  ال  مدنية،  وفعاليات 
مفتوحة. متارس نشاطاتها بصورة مستقلة عن الدولة في 

أمرين على األقل: التمويل والتوجيه. 
املنظمات  أعضائها، فإن  لصالح  املوجه  عملها  وبحكم 
ال  واالحتادات-  والنقابات  كاألحزاب   - الكبرى  املدنية 
ألنها  ببساطة  بالسياسة. وذلك  تعمل  أن  أال  تستطيع 
   - للمجتمع الكبرى  الوطنية/القومية  القيم  عن  تدافع 
وحقوق  الدميقراطية  االجتماعية، احلرية  الوحدة، العدالة 

اإلنسان.
ومؤازرة  ودعما  تأييدا  السياسي  اخلطاب  يحمل  وفي حني 
ما  كثيرا  الدولة  فإن  العاملة،  املدني  اجملتمع  ملنظمات 
تضيق ذرعا بهذه االستقاللية والفعالية واملشاركة. تريد 
العام، فتتجه،  الشأن  إدارة  أن تكون متفردة في  لنفسها 
بطرق مباشرة، إلى سياسات السيطرة والضبط واملراقبة، 
الثاني  النوع  غير مباشرة، إلى تشجيع  بطرق  تتجه  كما 
احلكومية غير  ”املنظمات  املسمى  املدني  التنظيم  من 
والعشائر  العائالت  اخليرية، روابط  NGO,s – اجلمعيات 
املدن  في  تكاثرت  واألقاليم، الدواوين...الخ  التي  والقرى 
عندنا  باآلالف، وفرخت فروعا لها في األرياف باملئات. وذلك 

ألنها ببساطة ال تعمل في السياسة.
الوطنية  الدولة  تهدر  السياسية،  االنفصامية  وبهذه 
فكرة /فرصة  املشاركة االجتماعية السياسية الوطنية، 
كفكرة تنموية ثمينة. إذ ميكن ملنظمات اجملتمع املدني أن 
اجملتمع،  شؤؤن  تسيير  في  للدولة  بديال  شريكا، ال  تكون 
اإلدارة  تكلفة  حتمل  في  عليها،  عبئا  ال  للدولة،  وعونا 

التنموية للنظم واملؤسسات االجتماعية التقليدية.

انفصامية اخلطاب التنموي نحو اجملتمع الكلي
وتفاعالته،  بعالقاته  املتوتر  اجملتمعي  وضعنا  يستدعي 
املتعثر بنظمه ومؤسساته، االنتقال إلى فضاء ”احلداثة“ 
واملشروعات  والبرامج  السياسات  ولكن  العصرية. 
التنموية املمارسة عندنا ال تستطيع ( ال ترغب) أن تقدم 
هو  ما  بني  كبير  فرق  وهناك  ”التحديث“.  إال  للمجتمع 

معروض سياسيا، وما هو مطلوب مجتمعيا:
جذرية، وتغييرات  بنيوية  احلداثة Modernity حتوالت 
داخلية عميقة، تطال صميم العالقات اإلنسانية الراقية 
لإلنسان والنظم واملؤسسات مثل حتقيق حداثة القوانني 
الثقافية  املؤسسات، والتعددية  والتشريعات، دميقراطية 
ثقافية،  نوع-   أي  من  االختالفات  مع  املواطن  بتسامح 
تنظيمات  عمل  وتفعيل  ..الخ  جنسانية  إثنية،  دينية، 

اجملتمع املدني في النقابات واألحزاب واالحتادات..الخ
أما التحديث Modernization فهي تغييرات خارجية 
سطحية، وإضافات مظهرية شكلية، تضفي على حياة 
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اإلنسان واجملتمع (كاألزياء واملأكوالت واملشروبات العصرية، 
احلديثة، والعادات  املدينية  واخملاطبات  واللهجات  واللغات 
والتقاليد والسلوكيات املستجدة لبعض الطبقات الغنية 

احملظوظة ...الخ)
تنمية حقيقية، وال  اجلارية  التحديث  هذا  أمناط  وال حتمل 
الطبقات  غيظ  على  إال  تبعث  بالضرورة، وال  إليها  تقود 

الشعبية احملرومة أو األقل حظا. 
شيرت“  و“التي  اجلينز  يرتدي  الذي  مثال،  فالشاب، 
بلغات  ويتخاطب  شوز“،  ”التنس  ويحتذي  و“الشورت“، 
املقاهي ....الخ، ليس  أجنبية،  ويدخن ”املالبورو“، ويرتاد 
مؤشرا على تنمية فكره ومعارفه وسلوكياته، وإمنا على 
والغربنة“  ”العصرنة“  إلى  الشبابي  االجنذاب  هشاشة 
بالعيش  العوملة  له  تتيح  (Westernization ) التي 
االغتراب  عمق  احلياة، يقابله  من  متجددة  متعددة  أمناطا 
ثقافته  عن  والتغريب   (  Alienation  ) /االستالب 
جامدا  واحدا  منطا  إال  له  تتيح  ال  احمللية، التي  اجملتمعية 
مصادر  مع  الرئيسيان  املصدران  هذان  احلياة.ويتضافر  في 

إضافية للعنف في مجتمعنا:
والدولة. صيغة ”نحن“  اجملتمع  بني  الثقة  انهيار   -
والدولة  اجملتمع  بني  العالقة  في  اآلن  السائدة  و“هم“ 
”لرأسمالها  الدولة  خسارة  في  مستمرة  داللة  ذات 

االجتماعي“ التاريخي الثمني.
فهل من املعقول، كما تشير نتائج البحوث امليدانية عندنا، 
أن يستمر  الشباب اجلامعي األردني في منح ثقته املطلقة 
قلقا  يكون مترددا  العشيرة، في حني  ورجال  الدين  لرجال 
شكاكا في منح درجة من الثقة، ولومتدنية، للسياسيني 

والبرملانيني؟؟
تأخذ  التي  الطبقة  الوسطى:  الطبقة  ضمور   -
هي  الدنيا  والطبقة  العليا  الطبقة  بني  متوسطا  مكانا 
األردني  أي مجتمع، وهي في مجتمعنا  أهمية في  األكثر 
على  دوما  احملافظة  احلاسمة  القبان“ احلساسة  ”بيضة 
صحة التوازن اجملتمعي، وتخفيف حدة االحتقان الطبقي، 

وتقريب مستويات التفاوت االقتصادي.
والطبقة الوسطى بارعة دائما في  تدبير أمور معيشتها، 
وتكييف نفسها مع األوضاع االقتصادية القائمة، وواعية 
األعلى،  إلى  احلركة  قنوات  لفتح  كاف  ثقل  توفير  في 
والسياسي  االقتصادي  احلراك  قنوات  جتد  اليوم  ولكنها 
أمامها،  وعنف، سدت  في وجهها بشدة  املعتادة مقفلة 

فجأة، جميع خطوط احلركة إال إلى األسفل!
قسرا،  أو  طواعية  املتحرك،  السياسي  امليزان  يعد  لم 
أمانه  لثقل  وزنا  يقيم  العاملية  االقتصادية  السوق  نحو 

الطبقة  هذه  كانت  احمللي.فإذا  االجتماعي  االقتصادي 
وتتبرم  املعهود، حتتقن  اجملتمعي  األمان  الوسطى، مفتاح 
وتتوتر، بفعل انفالت عنف اقتصاد السوق املعولم، أال يحق  

للمجتمع كله، أغنياء وفقراء، أن يقلق ويخاف ويتوتر؟ 

الكبرى: القومية  بالقضايا  الشعبي  االهتمام  - تراجع 
مثل  الصغرى  احمللية  القضايا  مجتمعنا  في  تضخمت 
غالء األسعار، ولم حتكمها ثقافة للحوار العام  والنقاش 
االجتماعي والتسامح  مع االختالفات في التفكير والرأي 
والتعبير، وإمنا ارتفعت حولها موجات  التعصب والعنف 
مخاطر  إلى  والتهويل،  والتطرف،حتولت،بالتضخيم 
اقتصادية،  اجتماعية  أولوية  ذات  وحتديات  وتهديدات 

سياسية إعالمية، بل حتى علمية بحثية.
اجلامع بني  املشترك  الرابط  هي  الواحدة  الكبرى  القضية 
أفراد اجملتمع. القضية هي التي جتعل حلياة اإلنسان معنى 
وهدفا يعيش ألجله، مع وجود القضية الواحدة ..ال وقت 

للعنف والصراع واخلالف إال بها ولها وحولها. 

والتنمويني  واملصلحني  الباحثني  من  وهكذا، يرتكب كثير 
خطأ فادحا باالعتقاد بأن مصادر العنف، والفقر والقهر، أو 
الفساد والتعصب  والواسطة واحملسوبية، والكثير غيرها 
من املشكالت االجتماعية، ميكن أن تنتهي بحلول سحرية. 
مشكالتنا  مصادر  أن  للمجتمعات  الصادمة  واحلقيقة 
تخف  أن  ميكن  وإمنا  يوما.  وتنتهي  جتف  لن  االجتماعية 
وتتحول، وذلك ببساطة ألنه ليس للمشكالت االجتماعية 
مصادر خاصة تنتجها، أو قنوات صرف كريهة تفرزها، حتى 
نقفلها مرة واحدة ونستريح، وإمنا مصادرها وقنواتها هي 

املصادر والقنوات الصحية نفسها للمجتمع نفسه. 
وإذا كان التشخيص نصف العالج حقا، فإن ذلك التحليل 
وسياساتها  التنمية  استراتيجيات  توجيه  إلى  يتجه 
العريضة  للمصادر  مباشرة  مواجهات  نحو  ومشروعاتها 
للعنف في مجتمعنا. وهذا يعني بالضبط: نزع القداسة 
وقيمها  باعتقاداتها  الطاغية،  الشعبية،  الثقافة  عن 
اجملتمعية  الثقافة  الراسخة، على  التعصبية  وتأكيداتها 
للعنف  دائما  املغذي  الوفير  اخملزون  املساندة، ذات  الكلية 

  . اجملتمعي الكثير
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خالصة واستنتاجات
إن إشكالية العنف في مجتمعنا ال حتمل جوانب مشخصة 
فقط . وإمنا حتمل الكثير من املالمح  غير املشخصة يصمت 
الباحثون طويال في احلديث عنها: العنف والفقر والقهر. 
تثير كثيرا من  العمق  ثقافية في  تنموية  وتلك إشكالية 

األسئلة التي تواجه الثقافة اجملتمعية السائدة اليوم.
فشل  بحقيقة  كلي  وعي  على  اليوم  الكلي  اجملتمع 
سياسات وبرامج ومشروعات اإلصالح والتنمية والتحديث، 
التطوير  في  األساسية  أهدافها  حتقيق  عن  وعجزها 
واملؤسسات.وبارتباطه  والنظم  للبشر  والتأثير،  والتغيير 
بتعثر هذا الواقع التنموي، فإن واقع العنف القائم/الكامن، 
في اجملتمع األردني يدل على إشكاليتني مميزتني للتفحص 

والتقييم واملتابعة :
الدولة  بني  التاريخية  الشراكة  أن  األولى:  اإلشكالية 
والقبيلة لم تنجح، إلى اآلن، في إصالح وحتديث القبيلة، 
متحضر  عصري  مدني  سلوك  إلى  سلوكها  بتحويل 
ملتزم بالقانون والنظام، وبدال من أن تطوع الدولة القبيلة 
وفق متغيراتها العصرية والتزاماتها الدولية اجلديدة، فإن 
ثوابتها  وفق  الدولة  تطويع  على  تعمل  التي  هي  القبيلة 

التقليدية وارتباطاتها احمللية القدمية.
ويستدعي هذا الوضع املتجمد، حترك الدولة إلى نوع بديل 
من الشراكة احلديثة: شراكة الدولة مع منظمات اجملتمع 
املدني، تتطور بها ثقافة مدنية عصرية سلمية للمشاركة 

السياسية والعمل االجتماعي املنظم.

العقود  الثانية: أن اجلامعة لم تنجح، طوال  اإلشكالية 
املاضية، في تأسيس شراكة مع اجملتمع الطالبي والعام.

فمن ناحية، لم تنجح اجلامعة الوطنية في إخراج اجلسم 
الشبابي اجلامعي من حتت عباءة القبيلة، وبنائه بناء علميا 
وصياغة  نفسه،  تعريف  به  يعيد  منافسا،  صلبا  عامليا 
تخليص  اجلامعة  واجتاهاته. فلم تستطع  وميوله  أفكاره 

منتسبيها من ازدواجية الهوية واالنتماء.
الوطنية  اجلامعة  تقود  أن  من  أخرى، بدال  ناحية   ومن 
والتحديث  التنمية  مسارات  نحو  العام  مجتمعها 
واملشاركة  الليبرالية  والدميقراطية  احلرية  واالنفتاح، نحو 
جرها  احملافظ  التقليدي  مجتمعها  السياسية، استطاع 
إلى الدوران في دائرة اهتماماته احمللية الضيقة، دون أن جتد 

لنفسها مخرجا.
الهتمامات  قسرا، أسيرة  أو  اجلامعة، طواعية   أصبحت 
وبفقدانها  القدمية.  ورواسبه  التقليدي  مجتمعها 
مزايا  الوطنية  األردنية  اجلامعة  فقدت  الستقالليتها، 

تؤهلها  التي  الذاتية،  الدفع  وقوة  والداينامية،  املبادرة، 
أخيرا  األردنية  الوطنية  اجلامعة  وآلت  والتأثير.  للتغيير 
لة، شأنها شأن  أو معطً تقليدية ساكنة  إلى  مؤسسة 
مؤسسات اجملتمع األخرى املتعثرة،  متأثرة غير مؤثرة في 
املمحبط  الوضع  وهذا  والعاملية.  احمللية  األمور،  مجريات 
يستدعي من اجلامعة مراجعة نقدية لفلسفتها وأهدافها 

وأدوارها اجملتمعية.
ستجد  الذات،  مع  النقدية  /املواجهة  املراجعة  وبهذه 

اجلامعة نفسها ملزمة بالعمل على جبهتني:
في   التنافس  نحو  متجهة  سياسية:   علمية  -جبهة 

حتقيق االستقاللية األكادميية ترد فيها االعتبار لنفسها.
تنمية  نحو  متجهة  مجتمعية:  تنموية  وجبهة   -
ومشروعات  ببرامج  والعام،  احمللي  ومجتمعها،  نفسها 
بها  تستعيد  واالختالف،  والتفرد  للريادة  تؤهلها  وإدارات 

مصداقيتها العلمية ومكانتها اجملتمعية معا.


