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أسباب
ظاهرة العنف ()2
بقلم :محمد محفوظ

�أ�سباب العنف في الوطن العربي
�إن العنف ،بكل م�ستوياته و�أ�شكاله ،لي�س وليد ال�صدفة �أو الف�ضاء المجرد ،و�إنما هو نتاج عوامل و�أ�سباب عديدة .و�أهم العوامل والأ�سباب التي ت�ؤدي
�إلى ن�شوء ظاهرة العنف وبروزها في الف�ضاء االجتماعي وال�سيا�سي العربي هي:
 1ـ ـ الأ�سباب الدينية ـ الثقافية
�إن م�شه ��د العن ��ف المعا�صر في الف�ضاء العربي تقوده جماعات وتنظيمات تنت�سب �إلى الإ�سالم ،وترفعه �شعار ًا وم�شروع ًا لأجندتها و�أهدافها .وحين
الت�أ ُّم ��ل العمي ��ق ف ��ي هذه الظاهرة ،نكت�شف �أن القراءة الدينية �أو الفهم الديني لهذه الجماعات ،ه ��و عامل من عوامل جنوح ه�ؤالء �إلى الأخذ ب�أ�سلوب
العن ��ف .و(لي� ��س معن ��ى ه ��ذا ــ وال ينبغي �أن ُيفهم منه ــ �أن العنف يج ��د جذوره �أو مرجعه في العقيدة الإ�سالمية على نح ��و ما يذهب �إليه كثيرون! بل
معناه �أن ن�سق القيم المت�شبع بالديــن ــ لدى المجتمعات العربية ــ يجـد نف�سه �أحيان ًا في �صراع مع منظومات جديدة من القيم ،ويجد ع�سر ًا في التك ّيف
معها ،فيرجمها ق�سم من المجتمع بالبدعة واالنحراف عن محجة النظام الديني والأخالقي ،فيما يجنح بع�ض منهم �إلى انتداب النف�س لدور ر�سولي،
فت ��راه يك ّف ��ر المجتمع الجاهل ��ي الجديد ،بعد تكفيره الدولة ،وين�صرف �إل ��ى �إنفاذ الأمر الإلهي بوجوب �إقامة الحد عل ��ى ال�ض ّالل ،وتحديد ًا من عتبته
الق�صي ��ة :الجه ��اد .ومع �أنه لم يح�صل �أن وقع ـ� �ـ �أو انعقد ــ �إجماع بين �سائر الإ�سالميين العرب على وجوب النهو�ض بـ (الفري�ضة الغائبة) �أي الجهاد
�ض ��د الم�سلمي ��ن تحت �أي ظرف ،بل اعتبره ��ا �أكثرهم �شطط ًا وغلواء في النظر �إلى الدين وا�ستقراء �أحكامه� ،إال �أن ذلك لم يغ ِّير من الحقيقة �شيئ ًا..
والحقيقة هي �أن دم النا�س ي�سفك يومي ًا بفتاوى رجال ُي�شك في مدى حج َّيتهم الدينية ،وفي �أن الذي �أرادوه جهاد ًا بات ينذر بال�صيرورة فتنة(.)1
ولي� ��س م ��ن �شك ف ��ي �أن هذه الر�ؤية المتطرفة تتغذى من طبيع َّية االختي ��ارات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادي ��ة والثقافية ال�سائدة في االجتماع
العربي المعا�صر.
ه ��ذه االختي ��ارات التي تركت ت�أثيراتها العميقة ف ��ي الف�ضاء العربي على الم�ستويات النف�سية واالجتماعية والثقافي ��ة ،مما دفع البع�ض �إلى االنكفاء
والعزلة وبناء جزر اجتماعية معزولة عن الف�ضاء العام .وكانت هذه الجزر وهذه العزلة تتغذى با�ستمرار من ر�ؤية دينية �ضيقة ت�س ِّوغ هذا الخيار ،وهذه
الممار�سة ،وت�ش ِّرع لعملية الرف�ض بكل �صوره للواقع القائم بكل خياراته ووقائعه.
من هنا فال عالقة للدين بالأمر� ،أما �إذا كان ث ّمة خلل ،فالبحث فيه ينبغي �أن ين�صرف �إلى �صاحب الت�أويل ،و�إلى ظروف هذا الت�أويل.
وال ��ذي يزي ��د م ��ن تعمي ��ق هذا الخلل ف ��ي الف�ضاء العربي ب ��كل م�ستوياته ،هو طبيع ��ة الثقافة ال�سائ ��دة وخياراتها العامة؛ حيث �إنه ��ا ثقافة ترف�ض
التعددية وحق االختالف ،وتكتفي من التقدم الإن�ساني والحداثة بالق�شور ،فيما تنغم�س في �إقامة �أمر المجتمعات العربية على مقت�ضى قواعد االختزال
واال�ستبداد.
بحجة �أنهم جميع ًا خرجوا عن مقت�ضيات ال�صراط الم�ستقيم ،هي جماعات
فالجماعات الدينية التي كفَّرت الدولة والمجتمع ،وحاربت الجميع َّ
وعقَدية
تحم ��ل ر�ؤي ��ة �أحادي ��ة و�ض ِّيقة للمجتمع والحياة ب ��كل حقائقها ووقائعها .هذه الر�ؤية ه ��ي التي تقود هذه الجماعات عبر متوالي ��ات نف�سية َ
لممار�سة العنف والنبذ تجاه الآخرين.
كم ��ا �أن ال َّثقاف ��ة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية ،التي تنبذ حق االختالف ،وتحارب التَّنوع ،وت�ؤ ِّله القوة بعيد ًا ع ��ن مقت�ضيات الحق ،هي �أي�ض ًا بيئة خ�صبة
لإنتاج ظاهرة العنف في المجتمعات العربية.
التع�صب الدِّ يني
ال�سبب الدِّ يني ــ ال َّثقاف ��ي ،حيث يتداخل
ُّ
ال�سب ��ب الأول لبروز ظاهرة العنف في المجال العـربــي ـ� �ـ الإ�سالمـــي ،هـــــو َّ
وعلي ��ه ،ف� ��إنَّ َّ

الأعمى مع الجمود الثقافي والجفاف الفكري ،بمقوالت الجهاد ،وتوظيف الن�صو�ص الدِّ ينية لنوازع �سيا�سية و�سلطوية وعنفية.
 2ـ الأ�سباب ال�سيا�سية:
عدي ��دة ه ��ي الم� ِّؤ�شرات والحقائق الت ��ي ت�ؤكد �أن الم�شهد ال�سيا�سي العربي يعي�ش الكثير من الم�شكالت البنيوي ��ة والهيكلية ،التي ال ت�ؤ ِّثر على راهن
العرب فح�سب ،بل على م�ستقبلهم ومكا�سبهم الح�ضارية.
وب�سب ��ب ه ��ذه الأزمات والم�ش ��كالت البنيوية التي يعانيها الم�شهد ال�سيا�سي العربي ،تَعمل الكثير من النظ ��م والم�ؤ�س�سات على ممار�سة �أنواع العنف
كله ��ا لتج ��اوز نق ��اط ال�ضعف البنيوية .وبد ًال من �أن تبحث هذه الم�ؤ�س�سات عن حل ��ول حقيقية وواقعية لهذه الأزمات ،ف�إنَّ ا�ستخدامها للعنف يفاقم من
الم�شكلة ،ويوفر لها المزيد من �أ�سباب وعوامل الحياة.
وال �شك �أن انعدام الحياة ال�سيا�سية الوطنية ال�سليمة ،وغياب �أطر وم�ؤ�س�سات الم�شاركة ال�شعبية في ال�ش�أن العام ،و َّلد مناخ ًا اجتماعي ًا وثقافي ًا
و�سيا�سي ًا يزيد من فر�ص االنفجار االجتماعي ،وي�ساهم في �إقناع العديد من �أفراد القطاعات االجتماعية المختلفة بخيار العنف.
وهذا يقود �إلى حقيقة �أ�سا�سية من المهم التن ُّبه لها دائم ًا؛ وهي� :أن العنف �أداة ي�ستعين بها القاهرون والمقهورون ،و�إنْ كان ذلك بمقادير مختلفة
ولغايات متباينة.
وال ري ��ب �أن وج ��ود توت ��رات ظاه ��رة �أو كامنة بين الدولة والمجتمع ف ��ي الف�ضاء العربي ،ي�ساهم عب ��ر ت�أثيراته ومو ّلداته في ب ��روز ظاهرة العنف.
وتجارب الحروب الأهلية الم�ؤلمة التي جرت في بع�ض البلدان العربية ت�ؤكد ب�شكل ال لب�س فيه �أن تناق�ض الخيارات الكبرى بين ال�سلطة والمجتمع يقود
المح�صلة النهائية لن�شوء ظاهرة العنف وبروزها.
في
ِّ
وقد ع َّبر هذا التناق�ض والتدهور عن �أعلى تجلياته المادية ،في انفالت غرائز العدوان المتبادل بين مك ّونات الحقل ال�سيا�سي في م�شاهد متالحقة
م ��ن العن ��ف والإق�ص ��اء المتبادل� ،إلى درجة باتت فيها العملي ��ة ال�سيا�سية عاجزة ــ �أو تكـــاد ــ عــــن �أن تع ِّبر عــن نف�سه ��ا ب�صـــورة طبيعية� ،أي كفعالية
تناف�س َّية �سلم َّية ،و�إلى الحد الذي كــــاد فيه العنـف ــ المــادي وال َّرمزي ــ �أن يتح َّول �إلى اللُّغة الوحيدة التي يترجم بها الجميع مطالبه �ضد الجميع.
وفي �أح�شاء هذا التوتر تترعرع م�شاريع العنف والإق�صاء ،وتتَّ�سع دائرة التناق�ض والت�صادم ،وتزيد فر�ص االنتقام وممار�سة الع�سف بحق الآخر.
وهكذا ن�صل �إلى م�س�ألة �أ�سا�سية؛ وهي� :أن �أحد الأ�سباب الرئي�سة لبروز ظاهرة العنف ،هو غياب حياة �سيا�سية �سليمة ومدن َّية في العديد من بلدان
العالم العربي.
و�إنَّ النهج ال�سيا�سي المعتدل ،الذي يتعاطى مع الأمور والق�ضايا والحقائق ال�سيا�سية واالجتماعية بعقلية منفتحة ومت�سامحة ،هو القادر على �ضبط
نزعات العنف ،وهو الم�ؤهل لمراكمة الفعل ال�سيا�سي الرا�شد في المجتمع.
 3ـ الأ�سباب االقت�صادية ـ االجتماعية:
لو ت�أ َّملنا في وقائع العنف في المجال العربي الكت�شفنا ،ودون عناء و�صعوبة� ،أنَّ �إخفاقات التنمية والتفاوت ال�صارخ في م�ستويات المعي�شة والبطالة،
من الحقائق التي ت�ساهم في بروز ظاهرة العنف.
لذل ��ك نالح ��ظ بو�ض ��وح وفي العديد من الدول� ،أن القاعدة االجتماعية التي تعتمد عليها جماعات العنف ،وتوفر لها الكادر الب�شري والحماية ،هي
مدن ال�صفيح و�أحزمة الب�ؤ�س التي ت�ضرب طوق ًا رمزي ًا ومادي ًا على كبريات المدن العربية.
فال يمكن �أن ُنغفل الأ�سباب االقت�صادية والعوامل االجتماعية في بروز ظاهرة العنف؛ وذلك لأن (�آليات العنف تتحرك �صعود ًا وت�صعيد ًا
بالتَّنا�سب مع هبوط م�ؤ�شرات التنمية وتدهور معدالت التوازن في توزيع الثروة!
فالتده ��ور االقت�ص ��ادي يق ��ود �إلى ت�صدعات اجتماعي ��ة خطيرة ،وبدورها (الت�صدع ��ات االجتماعية) ،توفر كل م�ستلزمات ب ��روز ظاهرة العنف في
الف�ضاء االجتماعي ،فلي�س م�ستغرب ًا �أن تتحول حاالت التَّهمي�ش االقت�صادي �إلى قنبلة قابلة لالنفجار.
فم ��اذا ننتظ ��ر م ��ن ذلك الإن�سان الذي ال يملك �أدنى �ض ��رورات حياته ،ويفتقد �إلى نظام الرعاية والحماي ��ة االجتماعية ،ودوالب الحياة المت�سارع
يزيد من �ضنكه و�صعوباته.
ال�ضنك في كل مراحل حياتها ،هي مجتمعات مري�ضة؛ لأنه ��ا بب�ساطة ال تحيا حياة طبيعية .والمجتمع
فالمجتمع ��ات المه َّم�ش ��ة الت ��ي تعي�ش َّ
الذي تعي�شه� ،سلوكه العام م�ضطرب ،تغ�شاه الأزمات الفجائية في كل مجال ،تتفجر �أحداثه العامة ب�شكل ه َّبات وانحرافات جماعية ،وال يبقى
ل ��ه و�سيل ��ة للتعبي ��ر عن معاناته �إال با�ستعارة �أ�ساليب القمع الممار�سة �ضده ذاتها� .إنه المجتمع المر�شح للعنف بكافَّة �أ�شكاله و�أدواته ،والمتقبل
ل ��كل الأف ��كار والإيديولوجي ��ات التي تخاطب جمهور المحرومي ��ن والمقموعين .فالفقر ال يقود �إلى اال�ستقرار ،والبطال ��ة ال ت�ؤدي �إلى الأمن ،بل
�إنهما الأر�ضية االقت�صادية االجتماعية لبروز حاالت التمرد والعنف.
�إن ظاهرة العنف في المجال العربي هي ظاهرة مر َّكبة ،ن�ش�أت من اجتماع جملة من العنا�صر والأ�سباب وت�ضافرها على نحو ال يمكن �إرجاع هذه

الظاهرة معه �إلى �سبب �أو عن�صر واحد دون �سواه .وال يمكن فهم هذه الظاهرة �إال �ضمن �شبكة العوامل والأ�سباب التي �أف�ضت �إلى بروزها و�أدّت �إلى
ظهورها.

