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مستخلص
 وقد ركزت.هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ديناميكيات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة في األردن من منظور الصراع االجتماعي التحليلي
.الدراسة على العوامل التي أدت إلى انبثاق الحراك الشعبي ومرتكزات شرعيته والمتغيرات التي وجهت سلمية المواجهة بين الحراك والدولة
 وأن المطالــب السياســية تولــدت عندمــا لــم،أظهــرت الدراســة أن الظــرف االقتصــادي هــو العامــل األســاس وراء انبثــاق الحــراك الشــعبي
 باإلضافــة إلــى الثــورات، وقــد اســتمد الحــراك شــرعيته مــن موضوعيــة مطالبــه االقتصاديــة.تتكمــن الدولــة مــن إنجــاز إصالحــات اقتصاديــة
 وافتقــاده، وبينــت الدراســة أن الحــراك قــد تراجــع بســبب عــدم تنظيمــه. واســتجابة الدولــة للحــراك التــي مثلــت اعترافــا حقيقيــا بــه،العربيــة
. لكــن وعــي الحــراك وشــرعيته يمكــن أن تكثفانــه مــن جديــد، واالنقســام علــى أســاس الهويــة الوطنيــة،إلــى األَيديولوجيــا والقيــادة
 وهــذه العالقــة.وأظهــرت الدراســة أن المواجهــة تضمنــت عالقــة جدليــة بيــن ســلمية الدولــة مــن ناحيــة وســلمية الحــراك مــن ناحيــة أخــرى
 وأظهــرت أيضــا الدراســة، وعــدم تشــكل اســتقطاب اجتماعــي،الجدليــة شــكلت ميثاق ـا ً أخالقي ـا ً كان بمثابــة صمــام األمــان ضــد وقــوع العنــف
 وبينــت، واســتخدام القــوة مــن قبــل رجــال األمــن، واعتقــال النشــطاء،بعــض العوامــل التــي كانــت تحــرض العنــف أحيانــا مثــل جماعــات المــواالة
، إنمــا أدت إلــى رفــع ســقف الحريــة، ولكنهــا لــم تحــدث تغييــرا ً جوهريــا فــي البنــاء االجتماعــي،الدراســة أن المواجهــة اتصفــت بالواقعيــة
 ومــن الناحيــة النظريــة أظهــرت الدراســة أن طروحــات. وأكســبت الدولــة والمجتمــع المزيــد مــن المرونــة والديموقراطيــة،وإظهــار قــوة الشــارع
. ويمكــن أن تســتثمر فــي إنتــاج مشــروع نظــري توليفــي جديــد،نظريــة الصــراع التحليليــة تكمــل بعضهــا
.) المواجهة (الصراع االجتماعي، الدولة، الحراك الشعبي:كلمات مفتاحية

Dynamics of confrontation between popular mobilization and state In
Jordan: An analytical social conflict approach
Mohammad Horani
Abstract
This study aimed at analyzing the dynamics of confrontation between popular mobilization and state in Jordan
from the sociological perspective of an analytical social conflict. It also concentrated on the factors that led to the
emergence of popular mobilization and its Legitimacy and the variables that guided the peaceful confrontation
between mobilization and state.
The study results showed that economic deprivation was the main factor behid the emergence of the popular
mobilization, and the political demands were emerged when the state didn’t achieve the economical Reforms ,
and the mobilization derives its legitimacy From its objective economical demands, the Arab revolutions and the
concessions of the state which mean recognition of the Mobilization and its demands. Then the results showed
that the mobilization was Fall back because of its lack of organization leadership and Ideology and the cleavages
in the structure of national identity , but the conscious of the mobilization and its legitimacy may intense it again.
Besides, The results indicated that the confrontation was included dialectical Relationship between the peaceful
oriention of the state toward the mobilizations and the peaceful orientation of the mobilization from the other
hand. This dialectical relationship constituted moral treaty between the two partisans stand out as safty valve
against violence and polarization. After that, the study showed some Factors which, sometimes , provoked
violence such as : the partisans, usage of violent power, and arrestation of mobilization’s activists . Then, the
study showed that the confrontation was realistic , but didn’t occur substantial change in the social structure,
However, it escalated the level of freedom, Raised the power of the street, and obtained the state and the
society more flexibility and democracy. With regard to the theoretical approach, This study showed that the
perspectives of analytical conflict are of complementarily nature, and it could be syenthesized to produce a new
theoretical perspective.
Keywords: popular mobilization, state, confrontation (social conflict).
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مقدمة
تفاعــل الشــارع األردنــي والقــوى المجتمعيــة الفاعلــة فــي المجــال
العــام مــع الربيــع العربــي علــى نحــو بيــن وواضــح .فالظــروف
الموضوعيــة التــي أنتجــت ثــورات الربيــع العربــي تقاطعــت نســبيا ً
مــع الظــروف الموضوعيــة للمجتمــع األردنــي ،وبشــكل خــاص
المتغيــرات االقتصاديــة التــي مثلــت علــى الــدوام محرضـا ً أساســا
للثــورات علــى امتــداد التاريــخ الثــوري العالمــي ،لقــد تفاعــل
الظــرف االقتصــادي األردنــي المتــردي مــع الربيــع العربــي ،وأنتج
حــراكا شــعبيا واســعا ً فــي مواجهــة الدولــة ،وقــد أفلــح الحــراك في
ممارســة الضغــوط علــى الدولــة ،وجعلهــا تأخــذ بعيــن االعتبــار،
وأكثــر مــن أي وقــت مضــى ،ردود فعــل الجماهيــر ومطالبهــم.
وعلــى الرغــم مــن أن المحــرض الرئيــس للحــراك كان اقتصاديــا
إال أنــه مثــل -كمــا يصــف تشــالز تلــي  Tillyمظاهــرات الشــوارع-
أداة سياســية لجميــع األغــراض (تلــي.)278 :2005 ،
إن ديناميكيــات المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة فــي
األردن لــم تقــد إلــى مــا آلــت إليــه الثــورات العربيــة األخــرى
مــن عنــف ودمويــة وتغييــر أنظمــة سياســية ،بــل إن مــآالت
الثــورات ،وبخاصــة الثورتــان المصريــة والســورية ،جعلــت فكــرة
الثــورة ذاتهــا تفقــد جاذبيتهــا الشــعبية التقدميــة بالنســبة للشــارع
األردنــي ،ورغــم ذلــك بقيــت المواجهــة الســلمية بيــن الحــراك
الشــعبي والدولــة مســتمرة ،وتحظــى بمراقبــة إقليميــة ودوليــة،
بخاصــة أَن الموقــع الجيوسياســي ،والجيواســتراتيجي لــأردن
ونظامــه السياســي بالــغ األهميــة فــي اإلطــار اإلقليمــي والدولــي.
بهــذا الخصــوص تقــول ســارة توبــن  Sarah Tobinفــي مقالهــا
الموســوم ،الربيــع العربــي األردنــي  :Jordan’s Arab Springلقــد
تمــت مراقبــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية عــن كثــب خــال أحــداث
الربيــع العربــي المبكــرة فــي عــام  ،2011وقــد عبــر العديــد مــن
المحلليــن الغربييــن أنهــا ســوف تكــون الدولــة التاليــة التي ســتعمل
فيهــا االحتجاجــات الضخمــة والحــراك السياســي واالجتماعــي؛
علــى ســحب موازيــن القــوة بعيــدا ً عــن النظــام الحاكــم لصالــح
المحتجيــن فــي الشــارع ).)Tobin, 2012
ولكــن هــذا لــم يتحقــق ،بــل إن تغييــر النظــام السياســي ذاتــه لــم
يكــن ضمــن الئحــة المطالــب التــي نــادى بهــا المحتجــون ،والتــي
اتصفــت بالنزعــة اإلصالحيــة السياســية واالقتصاديــة .ويالحــظ
يونــج هــون مــون فــي مقالــه الموســوم الديمقراطيــة فــي األُفــق:
كيــف لــم يعــم الربيــع العربــي األردن
Democracy on the Horizon:
How the Arab Spring is Unfolding in Jordan

“إن ملــك األردن نجــح أكثــر مــن عديــد مــن القــادة خــال الربيــع
العربــي ،فعلــى الرغــم مــن االحتجاجــات التــي حصلــت فــي األردن
مــا يــزال يحتفــظ بالكثيــر مــن ســلطته مــع شــعبه”()Moon, 2012

هــذه هــي الحقيقــة ،إال أن الحــراك الشــعبي ،و ِإن فتــر ،مــا يــزال
قائمــا .والظــروف االقتصاديــة التــي أنتجتــه قــد تفاقمــت وإن
معظــم المطالــب اإلصالحيــة لــم تتحقــق .إن هــذه المفارقــات فــي
بنيــة المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة تثيــر تســاؤالت
عميقــة حــول المتغيــرات الوجوديــة التــي تحكــم هــذه المواجهــة،
وجــدوى الحــراك ،ومآالتــه .وفعــل الدولــة واســتراتيجياته ،ومــن
هنــا تتمحــور مشــكلة الدراســة الراهنــة حــول تحليــل ديناميــة
المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة ،باعتبــار المواجهــة
“فعــل صــراع” لــه منطلقاتــه الوجوديــة وبنــاه العقليــة ،ويحظــى
بشــرعية ،وهــو ذو مســتويات متباينــة مــن العنــف والســلمية
والواقعيــة والالواقعيــة ،ويقتــرن بأحــكام تتعلــق بنتائجــه العمليــة.
ومــن أَجــل إظهــار موقــع المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي
والدولــة فــي األردن مــن هــذه المتغيــرات ،وتعميــق الفهــم
بطبيعتهــا البنيويــة ،تحــاول الدراســة االســتفادة مــن أطروحــات
نظريــة الصــراع االجتماعــي التحليليــة( )1لــدى لويــس كــوزر
 ،Coserودارنــدروف ،Dahrendorf ،ورانــدال كولينــز Collins
لمــا تتمتــع بــه مــن تنــوع مفاهيمــي وخصوبــة معرفيــة.
وتستمد الدراسة الراهنة أهميتها من خالل اعتبارين:
األول :االعتبــار العملــي ،حيــث تقــدم الدراســة إضافــة معرفيــة
لفهــم المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة بالوقــت الــذي تنــدر فيــه
الدراســات المحليــة حــول الحــراك األردنــي علــى نحــو واضــح.
ممــا يدعــو إلــى االعتمــاد علــى مــا كتــب فــي الصحافــة األردنيــة،
والعربيــة ،والعالميــة حــول الحــراك األردنــي .وكذلــك فــإن
الدراســة تلفــت االنتبــاه إلــى بعــض المتغيــرات المهملــة فــي
تحليــل ديناميــة المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة ،مــن خــال
االعتمــاد علــى منظــور سوســيولوجي يبــرز المواجهــة كعمليــة
صراعيــة مســتمرة وليــس كبنيــة ظرفيــة.
ثانيــا :االعتبــار النظــري ،حيــث تحــاول الدراســة إعــادة االعتبــار
لنظريــات الصــراع التحليليــة ،وإحيائهــا وإظهــار خصوبتهــا
وثرائهــا المعرفــي ،والطبيعــة التكميليــة لطروحاتهــا ،بالوقــت الذي
يشــكو فيــه رانــدال كولينــز ...“ :إننــا نركــز علــى خالفاتنــا أكثــر
ممــا نركــز علــى مــا بنينــاه مــع بعضنــا.)Collins, 1993: 12( ”...
وباالســتناد إلــى جميــع مــا تقــدم ،فــإن هــذه الدراســة ترتكــز علــى
أطروحــة تتألــف مــن ثالثــة محــاور أساســية:
المحور األول :انبثاق الحراك الشــعبي وشــرعية مواجهة الدولة.
ثانيا :سلمية الحراك ومرونة الدولة :صمام األمان ضد عنف المواجهة.
ثالثا :المحــددات البنائية ومآالت المواجهة.

إن معالجــة هــذا الطــرح ســوف تكــون باالعتمــاد علــى ديناميــة
وحركــة المتغيــرات البنائيــة والتفاعليــة ،التــي تتوســط العالقــة
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بيــن الدولــة والحــراك وتحكــم صيرورتهــا ،والمســتوحاة مــن
نظريــة الصــراع التحليليــة ،مثــل المحرضــات البنائيــة للصــراع.
وشــرعية الصــراع ،ومرونــة الدولــة ،وإدارة الدولــة للبنــى
المجتمعيــة ،وعالقــة ذلــك بشــدة الصــراع وعنفــه ،والعالقــة بيــن
واقعيــة أو عــدم واقعيــة غايــات الصــراع ،ومعــدل التغيــر البنائــي
الــذي يحدثــه الصــراع فــي المجتمــع ،وغيــر ذلــك مــن المتغيــرات.

األخــرى ،والظــروف االقتصاديــة األليمــة كانــت الخلفيــة التــي
اندلعــت علــى إثرهــا االحتجاجــات ،وقــد قــدم فضــاء االســتياء
نفســه بصــورة مطالــب سياســية ،وبصــورة جمعيــة لــم تكــن
موجــودة فــي العقــود الماضيــة ،وأدى تصاعــد االحتجاجــات إلــى
اســتقالة اثنيــن مــن رؤســاء الــوزراء المتعاقبيــن اللذيــن عُينــا
علــى عجالــة مــن قبــل الملــك عبــد هللا ،ورغــم هــذه التضحيــات
مــن قبــل الدولــة .إال أن الجماهيــر لــم تهــدأ وانتقــل التركيــز إِلــى
الملــك الــذي يمســك بالخيــوط الحقيقيــة للقــوة (.)Moon, 2012

يتفــق منظــرو الصراع (كولينــز ،ودارندورف ،وكوزر) على أن ســبب
الصــراع فــي البنــاء االجتماعــي يكمــن فــي عــدم رضــا المحروميــن
واســتيائهم(Collins,1975: Dahrendorf, 1975, Coser:1976).
 ،وعلــى الرغــم مــن أن الحرمــان يقتــرن بالمتغيــر االقتصــادي
فــي المقــام األول إال أَنــه ال يقتصــر عليــه فالنــاس لديهــم مصالــح
أساســية ،وفعــل الصــراع يبنــى علــى هــذا األســاس .أي أن النــاس
يناضلــون مــن أَجــل تحقيــق مصالحهــم .مــن الواضــح أنــه ثمــة
اقتــران طبيعــي بيــن الحرمــان واالســتياء والرضــا مــن جهــة،
واإلثــارة العاطفيــة المتمخضــة عــن كل ذلــك مــن جهــة أخــرى .ومع
ذلــك هنــاك مســتوى مــن “اإلدراك” الضــروري لربط هــذه المكونات
مــع بعضهــا لتولــد فعــل الصــراع ،علمـا ً بــأن دارنــدورف يحلــل حالة
عــدم الرضــا واالســتياء باالســتناد إلــى إدراك المصالــح أو إدراك
الحرمــان .بينمــا يحللهــا كــوزر بالتركيــز علــى ســؤال الشــرعية،
والحقيقــة أن الطرحيــن يكمــان بعضهمــا ويتفاعالن جدليــا ،فإدراك
المصالــح ســوف يقــود المحروميــن إلــى ســحب الشــرعية ،وعندمــا
تســحب الشــرعية تتمفصــل المصالــح وتتكشــف بصــورة أَكبــر .لكن
إدراك االنتهــاكات المصلحيــة يقــع فــي جــذر الســؤال عــن شــرعية
النظــام القائــم .ويعقــب جوناثــان تيرنــر علــى انطالقــة فعــل الصــراع
بقولــه“ :مــن المعقــول أن نتنبــأ بــأَن الصــراع الــذي ينشــأ مــن هــذه
الظــروف ســوف يكــون عفويـا ً وتعبيريـا ً ويفتقــد إلــى درجــة عاليــة
مــن التنظيــم” (.(Turner, 1975

عانــى األردن باســتمرار مــن المشــكالت االقتصاديــة وســوء
األحــوال المعيشــية ،حتــى قبــل الربيــع العربــي ،حيــث أجــرى الملك
حســين فــي عــام  1989تحــوالً ديموقراطي ـا ً بســبب االحتجاجــات
التــي اجتاحــت البــاد إثــر ارتفــاع األســعار ،وفــي عــام 1996
تفجــرت االحتجاجــات مــرة أخــرى نتيجــة رفــع أســعار الخبــز،
وفــي عــام  2007اســتمرت االحتجاجــات أربعــة أيــام  9-5فبرايــر
بسبــب غ�لاء األس�عـار (ويكيبيديــا .)2012،إن االقتصــاد األردنــي
المتقهقــر ينعكــس بشــكل مباشــر علــى عالــم المعيشــة اليومــي
لمعظــم الســكان ،حيــث يبلــغ الحــد األَدنــى لألُجــور  150دينــاراً،
أو مــا يعــادل مئتــي دوالر فيمــا يبلــغ متوســط دخــل الفــرد الســنوي
 2700دينــار ،ويبلــغ معــدل البطالــة  %14وفــق تقاريــر رســمية،
و %25وفــق تقديــرات لهيئــات اقتصاديــة مســتقلة ،فيمــا يعيــش
 %15مــن الســكان تحــت خــط الفقــر ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد
تــم رفــع الحــد األدنــى ألجــر العامــل األردني إلــى  190دينــار ،بينما
بقــي  150دينــارا للعامــل غيــر األردنــي (ويكيبيديــا.)2014 ،
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وفــي الواقــع تفاعلــت جميــع المتغيــرات (الحرمــان ،واالســتياء،
واإلثــارة العاطفيــة ،واإلدراك ،وســحب الشــرعية واالفتقــاد إلــى
التنظيــم) مــع بعضهــا عنــد انطــاق الحــراك الشــعبي فــي األردن،
فقــد كانــت أول مظاهــرة خرجــت فــي األردن علــى وقــع الربيــع
العربــي مطلــع ينايــر كانــون الثانــي  2011فــي بلــدة ذيبــان
التابعــة لمحافظــة مأدبــا جنــوب غــرب عمــان .وكانــت أســبابها
اقتصاديــة ،وتمثلــت بعــدم وجــود مخصصــات للــواء ذيبــان فــي
الموازنــة العامــة ،وطغــت الشــعارات االقتصاديــة والمعيشــية على
تلــك المســيرة ،حيــث رفــع المتظاهــرون ألول مــرة صــورة لرغيف
خبــز تحــت عبــارة „أيــن أنــت ياعزيــزي؟“ (النجــار.)2013 ،
ويالحــظ يونــج هــون مــون  :Moonأَنــه فــي المرحلــة المبكــرة
مــن االحتجاجــات انعكــس الموقــف فــي األردن مــن خــال البلــدان
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لــم تتجاهــل الدولــة األردنيــة إمكانيــة تفاعــل الظــرف االقتصــادي
للبــاد مــع الربيــع العربــي ،فقــد خشــيت أن تمتــد الثــورة إلــى
الداخــل األردنــي بســبب ارتفــاع األســعار ،فاتخــذت إجــراءات
ســريعة بتاريــخ  12ينايــر  ،2011أي قبــل بــدء االحتجاجــات
الشــعبية بيوميــن ،وقــد كلفتهــا هــذه اإلجــراءات  225مليــون
دوالر أمريكــي لخفــض أســعار الوقــود  ،%5وأســعار الســكر
واألرز  ،%10إال أن االحتجاجــات قــد اندلعــت (ويكبيديا.)2012 ،
يمكــن القــول :إن الســياق الظرفــي األردنــي ،قــد اســتجمع معظــم
الشــروط الضروريــة لتشــكيل االحتجاجــات حيــث إن ظــرف
الحرمــان االقتصــادي ولّــد حالــة مــن االمتعــاض واالســتياء العــام.
وقــد تفاعلــت هــذه الحالــة مــع الربيــع العربــي ،واســتلهمت منــه
اســتثارتها العاطفيــة أو جــزءا ً منهــا .وكذلــك األمــر بالنســبة
للمــدركات حــول الحقــوق المســلوبة ،وقضايا الفســاد والفاســدين.
ِإنــه مــن غيــر الممكــن غــض الطــرف عــن دور االســتثارة
العاطفيــة التــي ولّدهــا الربيــع العربــي فــي إيقــاد فتيــل الحــراك
الشــعبي األردنــي .وبالمقابــل ال يمكــن غــض الطــرف عــن نضــج
الظــروف الداخليــة التــي ولّدتــه .يالحــظ دارنــدوف فــي كتابــه
الموســوم «الصــراع االجتماعــي الحديــث» The Modern
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” ”Social Conflictالــذي راجعــه كــوزر :أن فــرص حيــاة
المواطــن فــي دولــة معينــة هــي نتــاج التــوازن بيــن االســتحقاقات
عرفــة اجتماعيــا ً للوصــول إلــى
(Entitlementsالوســائل ال ُم ّ
الحاجــات ذات القيمــة) ،والتحقيقــات الفعليــة ( provisionsنطــاق
القيــم والحاجــات التــي قــد يختارهــا أصحــاب اســتحقاقات معينــة
لتقريــر عيشــهم)؛ فعندمــا يختــل التــوازن بينهمــا بشــكل حــاد
مــن المتوقــع أَن تحــدث اضطرابــات اجتماعيــة ،وبشــكل خــاص
إذا زادت االســتحقاقات ولــم تواكبهــا تحقيقــات فعليــة ،تحــدث
ثــورة توقعــات متصاعــد  .Rising Expectationsوعندمــا
تــزداد التحقيقــات وتكبــح االســتحقاقات تحــدث حــرب مــن النــوع
التقليــدي ( .)Coser,1989وفــي كل مــن الحالتيــن هنــاك مشــاعر
عــداء هائلــة تســبق الصــراع ،وتنتــج عــن الفجــوة بيــن مــا هــو
متوقــع ومــا هــو متحقــق فعــاً .إن نظريــة الصــراع التحليليــة
تولــي اإلثــارة العاطفيــة أهميــة بالغــة فــي تفجــر الصــراع؛ فيؤكــد
لويــس كــوزر :أن اإلدارك (الســؤال عــن الشــرعية) وحــده ال يقود
إلــى الصــراع بــل إن اإلثــارة العاطفيــة ضروريــة كذلــك ،ويذهــب
إلــى أن مشــاعر العــداء والكراهيــة تجعــل النــاس يتضامنــون أكثــر
مــن عمليــة الصــراع ذاتهــا ( .)Coser, 1956ويؤكــد رانــدال
كولينــز أهميــة المشــاركة فــي الخبــرة الوجدانيــة مــن أَجــل تحقيق
التضامــن والتفاعــل الطقوســي ( .)Collins, 2004وهــذه الحالــة
تحشــد طاقــة وجدانيــة هائلــة فــي عمليــة الصــراع.
وهكــذا فقــد عــم الحراك الشــعبي كافة أرجــاء المجتمع ،واسـت ُ ِمدَتْ
شــرعيته مــن ظرفــه االقتصــادي الموضوعــي ،الــذي كــرس
الحرمــان واالســتياء ،وتفاعــل وجدانيــا ً مــع الثــورات العربيــة
المحيطــة التــي مثلــت مصــدرا ً إضافيــا لشــرعية الفعــل الحراكــي.
إن شــرعية الحــراك المدركــة والمعيشــة مــن قبــل الجماهيــر
مهــدت بالفعــل إلــى طــرح الســؤال حــول شــرعية الوضــع القائــم
واســتمراريته .فقــد هتــف المحتجــون ضــد الحكومــة والقيــادات
السياســية الفاســدة ،ومجلــس النــواب ،وطالبــوا بإصالحــات
اقتصاديــة وسياســية ،واســتجابة لغضــب الشــارع نــاور النظــام
السياســي مــن خــال إقالــة اثنيــن مــن رؤســاء الــوزراء ،وتقديــم
مديــر المخبــرات العامــة للقضــاء بتهمــة الفســاد .وكذلــك تقديــم
بعــض رجــال األعمــال إلــى القضــاء بنفــس التهمــة ،وشُــكّلت
اللجــان وحــل مجلــس النــواب ،وأجريــت انتخابــات نيابيــة...
(بنــي ســامة.)2013 ،
إن تقديــم الدولــة التضحيــات والقرابيــن المتصــاص غضــب
الشــارع قــد أبــدى مرونــة فــي تفاعــل الدولــة مــع الحــراك مــن
ناحيــة ،ولكنــه رســخ مــدركات الحــراك حــول الفســاد االقتصــادي
والسياســي ،ومنحــه مصــدرا ً ثالثــا للشــرعية ،بمعنــى آخــر تمثــل
اســتجابة الدولــة التكيفيــة مــع مطالــب الحــراك «اعترافــا»
صريحــا مــن قبــل الدولــة بالحــراك ومطالبــه .وهكــذا ،فــإن ســؤال
الشــرعية قــد عمــق بــدوره شــرعية الحــراك ودعمهــا ،ويقــول

كــوزر بهــذا الخصــوص« :كلمــا تســاءل المحرومــون عــن
شــرعية التوزيــع الراهــن للمصــادر النــادرة ،تــزداد احتماليــة
دخولهــم فــي الصــراع» (.)Coser, 1956
الشكل رقم ( :)1مصادر الشرعية للحراك في األردن
الحرمان
االقتصادي

الثورات

استجابة

العربية

الدولة

ولكــن بالمقابــل ،يلفــت دارنــدورف االنتبــاه إلــى أنــه كلمــا قلــت
التنظيمــات الداخليــة التــي تُجــزئ الطاقــة العاطفيــة للمحروميــن،
تــزداد احتماليــة ســؤالهم عــن الشــرعية (.)Dahrendorf, 1957
وهــذه القضيــة تبــرز أهميــة هويــة “الحــراك الشــعبي” ودورهــا
فــي توحيــد الطاقــة العاطفيــة للمحتجيــن .إن المالحظــة العابــرة
لتركيبــة الحــراك الشــعبي فــي األردن تكشــف عــن تمزقــه وتجزئــه
وفــق مرجعيــات مختلفــة جهويــة ،ومهنيــة ،وإثنيــة ،ودينيــة،
ومــن قبيــل ذلــك :حــراك شــباب الطفيلــة ،وحــراك شــباب معــان،
وحــراك إربــد ،وحــراك ذيبــان ،وحــراك المتقاعديــن العســكريين،
وحــراك الشــباب الشركســي ،وحــراك الســلفيين ،وحــراك اإلخــوان
المســلمين ،وغيــر ذلــك مــن المســميات ،وعلــى الرغــم مــن أن
بعــض أطــراف الحــراك اتجهــت إلــى تشــكيل تنســيقيات حراكيــة
تنظــم حــراكا أردنيــا عامــا ً إال أن المحاولــة بــدت فــي معظــم
األحيــان شــكلية ،أي توقفــت التنســيقيات عنــد حــدود المســمى
ولــم تتمكــن مــن تأطيــر هويــة حراكيــة عامــة ،وبطبيعــة الحــال
فــإن غيــاب هويــة حراكيــة عامــة ،وتبــدد الطاقــة العاطفيــة التــي
تحــرض فعــا عاطفيــا موحــدا ً وشــامالً وضاغطــا ً علــى الدولــة
مــن شــانه أَن يضعــف ســؤال الشــرعية ،ويــؤدي إلــى خمولــه
واضمحــال فاعليتــه ،وبــذات الوقــت يعفــي الدولــة مــن مواجهــة
ضاريــة مــع الحــراك الشــعبي ،وفــي الســياق ذاتــه يؤكــد ريــان
 :Ryanالتظاهــرات فــي األردن صنفــت علــى أَنهــا مكونــة مــن
احتجاجــات منظمــة شــبابيا (لــم تكــن حزبيــة علــى نحــو واضــح
ولكــن طالبــت باإلصــاح) وتحالفــات أحــزاب المعارضــة ،التــي
تتأَلــف غالبــا مــن أحــزاب اليســار ،وجبهــة العمــل اإلســامي،
وقــد تشــكلت العديــد مــن التظاهــرات مــن جماعــات متنوعــة عبــر
الطبقــات والنــوع االجتماعــي واألَيديولوجيــا ،وحتــى الخطــوط
اإلثنيــة ،علــى الرغــم مــن أنهــا تضمنــت فــي الغالــب الشــرق
أردنييــن أَكثــر مــن األردنييــن مــن أُصــول فلســطينية .حيــث يعتبــر
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المجتمــع األول الحجــر األســاس الداعــم للنظــام الهاشــمي ،ومــع
ذلــك ،فقــد ركــزوا علــى مطالــب إصالحيــة ،ولــم يركــزوا علــى
تغييــر النظــام (.)Ryan,2012
وفــي مقــال آخــر يقــدم ريــان تفصيــات أَكثــر حــول بينــة الحــراك
وتركيبتــه ،فيشــير إلــى أَن معظــم حــراكات الشــباب مــن الطبقــة
الوســطى هــم مــن خلفيــة الشــرق أردنيــة ،وخصوصــا فــي عمــان
الغربيــة لكنهــا تضمنــت مســلمين ومســيحيين وشيشــان ورجــاالً
ونســاء .وبالمقارنــة فــإن التظاهــرات التــي ُرتِّبَــتْ مــن قبــل
الحركــة اإلســامية وأحــزاب معارضــة أخــرى ،والتــي انطلقــت
غالبــا مــن قــرب المســجد الحســيني تضمنــت فلســطينيين مــن
كافــة الطبقــات ،باإلضافــة إلــى الشــرق أردنييــن .لهــذا الســبب
يــرى قســم النــوع األول مــن التظاهــرات باعتبارهــا ال حزبيــة
ووطنيــة ،والنــوع الثانــي باعتبــاره أَيديولوجيــا وفلســطينيا أَكثــر
منــه أُردنيــا (.)Ryan,2011
باإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،يشــير دارنــدورف إلــى مجموعــة مــن
المتطلبــات البنائيــة التــي تســهم فــي تشــكيل جماعــة مصلحــة ذات
تعبئــة وحشــد وفاعليــة وهــي« :تقنيــة» أي أن الجماعــة تتطلــب
سســاً ،ودســتورا ً (نســق مــن األفــكار المدونــة) Codified
ُم َؤ ِ
َ
َ
َ
 Ideaأو أيديولوجيــا .و“سياســية“ أو ســياق ليبرالــي يجعــل
التعبئــة ممكنــة ،و“اجتماعيــة“ تتمثــل فــي التركيــز الجغرافــي
للمحروميــن ،وســهولة تواصلهــم ،وأَن يكــون لهــم موقــف
جماعــي متماثــل مــن الســلطة .))Daherndorf,1957
وتحظــى األَيديولوجيــا الموحــدة باهتمــام بالــغ مــن قبــل لويــس
كــوزر حيــث يقــول :بــأَن امتــاك الجماعــة أيديولوجيــا موحــدة
يجعلهــا تنخــرط بصراعــات تتجــاوز المصالــح الذاتيــة لألفــراد،
وتكــون األهــداف أَكثــر عموميــة أَو يكــون هنــاك ضميــر وجدانــي
أكثــر وضوحــا (.)Coser, 1956
باالســتناد إلــى هــذا الطــرح ،يمكــن مالحظــة مفارقــة مهمــة تتعلــق
بالحــراك الشــعبي األردنــي؛ فعلــى الرغــم مــن أَن الحــراك قــد
تشــكل فــي ســياق ليبرالــي نســبيا ،إال أَنــه لــم يتمكــن مــن اســتثمار
هــذا الظــرف الوجــودي فــي تنظيــم ذاتــه فكريــا وبنائيــا .ويبــدو
أن الحــراك الشــعبي ،علــى الرغــم مــن تضمنــه مــن يدركــون
التكتيــكات الالزمــة لخلــق بنيــة تنظيميــة موحــدة وشــاملة ،قــد
تفاعــل مــع المكونــات التقليديــة (التفكيكيــة) للمجتمــع مثــل
العشــيرة ،والمــكان ،واإلثنيــة ،واألَيديولوجيــا الحزبيــة ،لقــد
تحركــت معظــم العشــائر ومختلــف األَيديولوجيــات الحزبيــة،
وجميــع الجهــات المكانيــة ،والطبقــات االجتماعيــة ،إال أنهــا
تحركــت بصــورة منعزلــة ولــم تحــاول االلتقــاء وإيجــاد اإلطــار
الــذي يجمــع الطيــف الهائــل مــن القــوى .وهكــذا ،لــم تتشــكل
قيــادة .وال أَيديولوجيــا ،وال تواصـاً مكثفـاً ،وال تركيــزا ً جغرافيـاً.
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لقــد أدركــت الدولــة واقــع تجــزؤ الحراكــي ،وعلــى الرغــم
مــن أنهــا حاولــت تهدئتــه والحيلولــة دون تكثيفــه عــن طريــق
االســتجابة لبعــض المطالــب التــي يمكــن للدولــة التحكــم بهــا،
إال أن عجزهــا االقتصــادي المتفاقــم جعــل الحكومــة بتاريــخ
 2012/11/13تصــدر قــرارا ً برفــع الدعــم عــن المحروقــات،
ورفــع أســعار الســلع الرئيســة بمعــدالت غيــر مســبوقة .حيــث
فــاق عجــز الموازنــة أربعــة مليــارات دوالر؛ بســبب انقطــاع
الغــاز المصــري الــذي يعتمــد عليــه األردن بشــكل كبيــر فــي توليــد
الطاقــة ،باإلضافــة إلــى األزمــة الماليــة العالميــة ،وشــبه االنقطــاع
فــي المســاعدات العربيــة التــي وعــدت بهــا دول الخليــج األردن
(وكيبيديــا ،2012 ،صحيفــة السوســنة .)2012 ،ونتيجــة
هــذا اإلجــراء الــذي بــدا كارثي ـا ً ومخيفــا ،وبــذات الوقــت قســريا ً
بالنســبة للدولــة ،نظــم الحــراك آالف المســيرات تحــت مــا يعــرف
بهبــة تشــرين تيمنـا ً بهبــة نيســان عــام  ،1989ولكــن رغــم ذلــك
لــم يشــكل هــذا الموقــف حافــزا ً للحــراك الشــعبي لتشــكيل إطــار
تنظيمــي شــمولي دائــم ومســتمر .ولــم يتجــه الحــراك الشــعبي إلــى
اســتقطاب الجماهيــر الشــعبية الغاضبــة التــي اتجهــت إلــى أعمــال
العنــف والشــغب مــن قبيــل إغــاق الطــرق باإلطــارات المشــتعلة،
وإحــراق المراكــز األمنيــة واالعتــداء علــى مركبــات الشــرطة .وقد
توفــي مواطــن علــى يــد رجــال األمــن ،وأصيــب اثنــان مــن رجــال
األمــن بأعيــرة ناريــة ،وأُحرقــت واجهــات البنــوك ،وأُحرقــت
مركبــات لمواطنيــن .لقــد اســتثمرت الدولــة هــذه األحــداث ضــد
الحــراك الشــعبي ،واتهمــت شــباب الحــراك بالتخريــب وأعمــال
العنــف وســاندها فــي ذلــك جميــع األطــراف المناوئــة للحــراك،
ممــا دعــا الحــراكات المختلفــة إلــى اتخــاذ موقــف دفاعــي تبــرئ
مــن خاللــه ذاتهــا ،كل علــى حــدة .إن افتقــاد الحــراك الشــعبي
إلــى التنظيــم واإلطــار الموحــد الشــامل لــم يمكنــه مــن عــزل ذاتــه
عــن أعمــال الشــغب والعنــف التــي تزامنــت مــع حضــور عديــد
مــن فئــات الحــراك فــي الشــارع ،ولــم يمكنــه أيضــا مــن مواجهــة
الدولــة وفــق رؤيــة واحــدة ،وعلــى وتيــرة واحــدة.
ولكــن بالمقابــل ثمــة وجــه آخــر ذو طبيعــة جمعيــة فــي فعــل الحراك
الشــعبي ،وهــو ظهــور الحــس الشــعبي العــام بمفهــوم الوطــن .لقــد
كانــت مطالــب الفئــات الحراكيــة متشــابهة علــى امتــداد المجتمــع
(األســعار ،والفقــر ،والبطالــة ،والفســاد السياســي ،واالقتصــادي)،
(مركــز عدالــة لدراســات حقــوق اإلنســان .)2012 ،وهتــف
الحراكيــون فــي كل مــكان« :بالــروح بالــدم نفديــك يــا أردن» .لقــد
تبلــورت « نحــن  Weالشــعب مقابــل “هــم” الفاســدون فــي الدولة،
ولكــن علــى المســتوى المطلبــي والشــعوري ،وليــس التنظيمــي.
وفــق تقريــر مركــز الفينــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة
( )2012شــهد األردن فــي عــام  )140( 2012احتجاجــاً،
ووصــل هــذا العــدد إلــى ( )289احتجاجــا ً عــام  ،2011ومــن

محمد الحوراني

ثــم بلــغ ( )901احتجــاج عــام  ،2012ويذكــر التقريــر أَن هــذا
التزايــد يؤكــد تنامــي األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي
تعيشــها البــاد ،ولكــن فــي عــام  2013شــهد الحــراك انحســارا ً
حــاداً ،وفــي عــام  2014ال يــكاد الحــراك الشــعبي يُــرى فــي
الشــارع األردنــي .لقــد بقــي مــن الحــراك مســيرات محــدودة.
تكــون غالبــا فــي العاصمــة عمــان ،وبأَعــداد محــدودة يمكــن
إحصاؤهــا بســهولة.
تحــت عنــوان“ :الحــراك األردنــي يتراجــع فــي عامــه الثالــث”،
يشــير أَحــد التقاريــر إلــى بعــض آراء المحلليــن واألكاديمييــن التي
ت ُ ْرجــع تراجــع الحــراك إلــى االســتجابة الرســمية لجــزء رئيــس
مــن مطالــب الحــراك ،مثــل تعديــل الدســتور والســير فــي تغييــر
قانــون االنتخــاب ،واعتــزام اعتمــاد حكومــات برلمانيــة ،والتفاعــل
األمنــي غيــر الصدامــي ،وكذلــك مــآالت الثــورات العربيــة؛ وفشــل
مشــروع اإلســام السياســي ،فــي مصــر وتداعيــات الثــورة
التونســية والليبيــة ،وتدخــات رســمية ،وعــدم تنســيق الحــراك
ونمطيتــه (الخليــج .)2013 ،وبطبيعــة الحــال فقــد تفاعلــت هــذه
الحلــول مــع اســتجابات إصالحيــة اقتصاديــة اســترضائية ،مثــل
ترشــيد المؤسســات العامــة ،واالســتجابة العتصامــات الموظفيــن
والعامليــن برفــع األجــور والعــاوات وتفعيــل المراقبــة القانونيــة
علــى الفســاد االقتصــادي.
ومــن جهــة أخــرى يصــف أَحــد المحلليــن الدور”السياســي”
الفاعــل للدولــة فــي احتــواء الحــراك بقولــه :أوشــكت حبــال اللعبــة
أَن تنقطــع ،وجــد النظــام مخرجــا بإغــراق المعارضــة بالحــوار،
فشــكل لجنــة للحــوار الوطنــي ،وأُخــرى لتعديــل الدســتور ،وفتحــت
قنــوات ســرية مــع المعارضيــن ،كل بحســب مفاتيحــه .لقــد عــدل
الدســتور بزيــادة صالحيــات الملــك ،وخرجــت لجنــة الحــوار
بقانــون انتخــاب تواقفــي ...أودع األدراج ،وفــرض النظــام قانونــه
الــذي شــمل قانــون المرشــح المفــرد بعــدد مــن المقاعــد خصصــت
للقوائــم الوطنيــة ،تبخــرت أحــام اإلصــاح ،وأشــغل النظــام
المعارضيــن بحــل البرلمــان ،والدعــوة النتخابــات مبكــرة علــى
القانــون الجديــد (الفضيــات.)2014 ،
بنــاء علــى مــا تقــدم ،يمكــن مالحظــة أن االنفتــاح السياســي
الــذي عرفــه األردن فــي عــام  ،1989والــذي جــاء إثــر انتفاضــة
شــعبية تطالــب بالخبــز والحريــات ،واســتئناف الحيــاة البرلمانيــة
(الحورانــي .)2010 ،لقــد أُنقــذ النظــام السياســي بوجــه خــاص،
والمجتمــع األردنــي بوجــه عــام مــن ثــورة محققــة ،وقــد أدرك
النظــام السياســي األردنــي عبــر العقديــن الماضييــن ،جــدوى حرية
تعبيــر النــاس عــن ســخطهم وعدائهــم ،وأثبتــت التجربــة األردنيــة
بحــق أَن «الفرصــة السياســية» التــي يمنحهــا النظــام السياســي
للمجتمــع ليعبــر عــن مطالبــه وينظــم ذاتــه ،هــي بــذات الوقــت
فرصــة للنظــام السياســي ذاتــه ليحقــق الثبــات واالســتمرار.

وعلـ�ى هـ�ذا األسـ�اس تحققـ�ت نبـ�وءات جيليـ�ان شـ�ويدلر
Schwedlerعندمــا أشــارت ،إلــى أن الملــك حســين تبنــى
عمليــة لبرلــة سياســية  Liberalizationاســتجابة لالحتجاجــات،
وقــد حققــت هــذه االســتجابة انفتــاح المجــال العــام األمــر الــذي
يختــزل الســخط السياســي ،ويوجــه االحتجاجــات لتكــون تحــت
ســيطرة الدولــة ،ويمنــع المواجهــات العنيفــة مســتقبال)2005.
 .),Schwedlerومــن هنــا ،يضــع منظــرو الصــراع والثــورة ،عدم
مرونــة الدولــة وضعفهــا فــي قائمــة العوامــل التــي تنتــج الثــورة،
باإلضافــة إلــى وجــود مجتمــع مســتاء مــن الوضــع القائــم ،وإطــار
دولــي يؤيــد الثــورة ،وتوفــر مدخــل بنيــوي غيــر طوعــي وغيــر
قصــدي (.)Skocpol,1994. Skocpol, 1985. Coser, 1967
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الســياق الــذي تشــكل فيــه الحــراك
الشــعبي (غيــر المنظــم) هــو ذاتــه أحــد العوامــل المهمــة فــي
تراجــع الحــراك وفتــور ســخطه ,وهــذا مؤشــر مهــم علــى انفعاليــة
الحــراك مــن ناحيــة ،وعــدم ارتــكازه علــى (عقالنيــة تنظيميــة) من
ناحيــة أخــرى .فالمكاســب التــي حققهــا الحــراك عنــد انطالقتــه من
المفتــرض أن تدفعــه إلــى المزيــد مــن التمســك بمطالبــه ،وتكثيــف
حشــوده عندمــا تكــون ركائــزه عقالنيــة تنظيميــة ،ولكــن بالنســبة
لدانــدرورف فــإن شــدة تمســك المحروميــن بمطالبهــم ،وتحقيــق
بعــض المطالــب قــد ال يدفعهــم باالســتمرار بمطالبهــم فقــط ،ولكــن
قــد يدفعهــم إلــى العنــف مــن أجــل ذلــك ،حيــث يقــول« :كلمــا تحول
حرمــان الخاضعيــن مــن المطلــق إلــى النســبي ،تــزداد احتماليــة
اتجــاه الصــراع نحــو العنــف» (.)Dahrendorf,1957
وهكــذا علــى الرغــم مــن أن الحــراك الشــعبي األردنــي قــد انبنــى
علــى شــرعية مدركــة واقعيــا مــن قبــل الجماهيــر والدولــة فــي آن
معـاً ،إال أنــه فــي عامــه الرابــع ضعــف وفقــد زخمــه وبريقــه .إن
شــرعية الحــراك تفاعلــت مــع وعــي اجتماعــي مشــتت جغرافيــا
وأَيديولوجيــا ،فبــدا وكأن الحــراك قــد اســتمر علــى أســاس
انفعالــي ،وليــس علــى أســاس عقالنــي .إن االنفعــال والطاقــة
الوجدانيــة -كمــا أظهــرت نظريــة الصــراع -مــن األمــور المهمــة
بــل مــن الشــروط الضروريــة إليقــاد فتيــل الحــراك الشــعبي ،إال
أن االســتمرار الفاعــل يتطلــب تفاعــل الشــرعية والوعــي مــع
إطــار تنظيمــي ،ولهــذا الســبب فــإن مــآالت الثورتيــن المصريــة
والســورية كان لهــا عظيــم األثــر فــي إضعــاف الحــراك األردنــي،
وبخاصــة جماعــة األخــوان المســلمين األكثــر ثقــا فــي الحــراك
األردنــي ،وكأَن شــرعية الحــراك مســتمدة مــن شــرعية الثــورات
العربيــة ،ال مــن الظــرف الموضوعــي الداخلــي .والحقيقــة أن
الحــراكات المختلفــة لــم تفلــح فــي إيجــاد إطــار حراكــي تنظيمــي
عــام يظهــر الهويــة الوطنيــة العامــة علــى حســاب األيديولوجيــات
واالنقســامات الضيقــة.
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ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

الشكل رقم ( :)2العوامل التي أدت إلى تراجع الحراك الشعبي األردني

تحفيز
المنطلق
غياب القيادة

مآالت الثورات العربية

سياق ليبرالي

فرصة سياسة

التشتت الجغرافي

حراك
شعبي

غياب التنظيم
غياب
ال أيديولوجيا

غياب الموقف
الجماعي
االنفعالية

تراجع الحراك

كبح التصعيد

مآالت الثورات
العربية
تشتت الوعي

ويصــف تقريــر رويتــرز ضعــف الحــراك الشــعبي األردنــي فــي
الوقــت الراهــن علــى النحــو اآلتــي“ :طغــت أصــوات الباعــة
الجائليــن علــى هتافــات أطلقهــا علــى اســتحياء عــدد قليــل مــن
النشــطاء خــارج مســجد فــي قلــب العاصمــة األردنيــة عمــان،
االعتقاالت
المواالة
قبــل علــى منهــج حكــم الملــك
جماعاتمــن
حيــث كان المئــات يحتجــون
عبــد هللا .ويقــف رجــال أمــن ومخابــرات بمالبس مدنية مســترخين
بــا ســاح .وحتــى هــذه االحتجاجــات المحــدودة أصبحــت نــادرة
تكثيف المواجهة
ذات
الحــدوث فــي هــذه األيــام فــي المســجد الحســيني ،الــذي
كانالعنف
وميول
يــوم مركــزا ً الحتجاجــات أُســبوعية اســتلهمت االنتفاضــات التــي
اجتاحــتدولة
مرونة ال
العالــم العربــي (رويتــرز.)2014 ،
سلمية المواجهة

ســلمية الحــراك ومرونــة الدولــة :صمــام
عنــف المواجهــة
ضعف التنظيم

المواجهة
فتورـان ضــد
األمـ

يقــول ريــان  :Ryanفــي كل مــن حــاالت الربيــع العربــي،
كانــت قــرارات الجنــود والضبــاط العســكريين حاســمة بالنســبة
للنتائــج النهائيــة ،ألنــه فــي كل حالــة كانــت التظاهــرات المؤيــدة
للديمقراطيــة واإلصــاح ســلمية ،ودرجــة العنــف لــم تحــدد
بهــا ،ولكــن باســتجابات وأفعــال قــوات األمــن والحكومــة...
(. )Rayan,2012
ويالحــظ غارتــون آش  Timothy Garton Ashفــي عرضــه لفكرة
“الثــورة غيــر الثوريــة” :أَن المســيرات تجمــع بيــن اإلصــرار
علــى الالعنــف ،وعــدم التفكيــر بــه حتــى بشــكل مــدروس ،وبيــن
االســتخدام الخــاق للضغــط الســلمي علــى الدولــة ،ومناشــدات
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الــرأي العــام ،واالســتعداد للتفــاوض مــع اصحــاب الســلطة ،مــع
رفــض الخضــوع للســلطة (فرحــي.)42 :2007 ،
ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن مــن يقــود المواجهــة إلــى العنــف هــو
الطــرف األقــوى فــي العالقــة ،أي الدولــة وليســت المســيرات
استخدام القوة
المطالبــة باإلصــاح .إن المواجهــة بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة
تظهــر بوضــوح التعــارض بيــن القــوة الالشــرعية ،والســلطة
الشــرعية للدولــة ،وعلــى الرغــم مــن أن الحــراك الشــعبي يطــرح
ســؤال الشــرعية كتعبيــر عــن اختالل يصيــب بناء الشــرعية ،إال أن
قــدرة الدولــة علــى إدارة الحــراك الشــعبي بعيــدا ً عــن العنــف تبقــي
سلمية الحراك
شــرعيتها التــي تحفــظ اســتمرارها .ولكــن بالمقابــل ،فــإن مســتوى
مــا مــن شــرعية الدولــة يقتضــي إدارة الظــروف التــي دعــت إلــى
قيــام الحــراك ،وليــس التعامــل معــه باعتبــاره ظرفــا طارئــا.
ضعف
االستقطابــق إدارة الصــراع بطريقــة ســلمية ،هــو
ـف عــن طري
إن درء العنـ
بــكل األحــوال تعبيــر عــن توجــه ديمقراطــي للدولــة إزاء البنــاء
االجتماعــي الــذي تســوده ،وبهــذا الخصــوص يؤكــد رالــف
دارنــدورف أن العالقــة بيــن البنــاء االجتماعــي والديمقراطي تتحدد
بأربعــة مياديــن ذات أهميــة وأولويــة“ :درجــة تحقيــق المواطنــة
العامــة ،أي المســاواة فــي المشــاركة ،ودرجــة التنظيــم العقالنــي
للصراعــات ،ودرجــة التعدديــة السياســية ،وبشــكل خــاص كمــا
تمثــل مــن قبــل النخــب ،ودرجــة تشــجيع نظــام القيمــة لالنخــراط
السياســي والمشــاركة السياســية” (.)Weingart, 1969

بالنســبة لنظريــة الصــراع التحليليــة ،يعــد التنظيــم العقالنــي
للصراعــات صمــام األمــان ضــد العنــف والثــورة .ويقــول كــوزر:

محمد الحوراني

“إن الصــراع الداخلــي يعتبــر صمــام أمــان حاســم تحــت الضغــط...
ويمكــن أن يكــون مهمــا ألن االســتقرار ضمــن المجتمــع ...يمكــن
أن يــرى إلــى حــد مــا نتاجــا لوقــوع الصــراع بشــكل مســتمر”
).)Coser, 1956

إن الوظيفــة التــي يؤديهــا الصــراع المتكــرر هــي تفريــغ االحتقانات
واالدعــاءات العدائيــة وبذلــك يجعــل البنــاء االجتماعــي العــام أكثــر
مرونــة وأقــل قابليــة للتصــدع ،وبالمقابــل فــإن المجتمــع الصلــب
يســمح بدرجــة متدنيــة مــن التعبيــر عــن االدعــاءات العدائيــة،
ويكــون عرضــة لوقــوع الصراعــات المدمــرة.
منــذ االنطالقــة المبكــرة للحــراك الشــعبي األردنــي ،حاولــت الدولة
األردنيــة احتــواءه وامتصــاص غضبــه بعيــدا عــن أيــة مواجهــة
عنيفــة .وربمــا أن توزيــع العصائــر والميــاه مــن قبــل رجــال األمن
علــى نشــطاء الحــراك أثنــاء المســيرات كان بمثابــة إعــان صريح
مــن قبــل الدولــة علــى تبــادل ســلمية الحــراك بســلمية الدولــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التبــادل قــد شــكل ميثاقــا أخالقيــا
فــي المواجهــة بيــن الدولــة والحــراك .حيــث كان كل مــن الطرفيــن
يميــل باســتمرار إلــى تبرئــة نفســه بشــدة عندمــا تجنــح المواجهــة
إلــى العنــف .ولكــن فــي الوقــت نفســه كانــت الدولــة باســتمرار،
عــن طريــق وزراء الداخليــة ،تحــض المتظاهريــن علــى تغييــر
تكتيكاتهــم والتوقــف عــن النــزول إلــى الشــارع ،وتغييــر طــرح
االحتجــاج بحيــث يتــم االعتمــاد علــى الحــوار الثنائــي؛ إلظهــار
مطالــب النــاس وقضاياهــم ،وتأكيــد االعتــراف بحــق النــاس
ليعبــروا عــن أرائهــم ( The Middle East Reporter: January,
).)20.2011

تالحــظ لينــدا اليــن  : Linda Layneأَنــه علــى الرغــم مــن أَن
النظــام لــم يكــن عســكريا بذاتــه ،إال أن الملكيــة الهاشــمية اعتمدت
علــى القــوات المســلحة بحســبانها عمودهــا األســاس الداعــم
منــذ انبثــاق النظــام ذاتــه ،حتــى قبــل االســتقالل ،فالمؤسســتان
اللتــان ولدتــا فــي تشــكيل األردن الحديــث كانتــا الملكيــة ،والجيــش
 .))Layne: 1994ولكــن بالرغــم مــن عمــق العالقــة وعضويتهــا
بيــن النظــام والجيــش ،إال أن إبعــاد مؤسســة الجيــش عــن أيــة
تدخــات تتعلــق بالحــراك الشــعبي هــو بمثابــة مؤشــر مهــم علــى
عمــق العالقــة وطهارتهــا بيــن مؤسســة الجيــش والمجتمــع مــن
جهــة أخــرى .ومــن هنــا ال هتافــات الحــراك ومطالباتــه ،وال
التحليــات التــي دارت حولــه قــد طالــت هــذه المؤسســة.
ومــن جهــة أخــرى ،يالحظ نيكوالس بلهــام ):(Nicolas Pelham
أَنــه فــي عــام  2011اجتــاح االضطــراب وتغييــر النظــام العديــد
مــن األماكــن ،كمــا حصــل فــي الخمســينات والســتينات (مصــر،
والعــراق ،وســوريا ،وليبيــا ،واليمــن) ،والنظــام الهاشــمي يتكــئ
مــرة أخــرى علــى خدمــات األمــن للحفــاظ علــى االســتقرار األردني

وبقــاء الملكيــة ( .)Pelham: 2011لقــد اختبــر جهــاز األمــن العــام
درس ـا ً قاســيا ً بيــن األوامــر التــي تقضــي بعــدم اســتخدام العنــف
بوجــه عــام والســاح بوجــه خــاص ،وضغوطــات الشــارع التــي
لــم يألــف رجــال األمــن مــن قبــل التعامــل معهــا بســلمية .ومــن
قبيــل ذلــك الهتافــات ضــد الملــك ،وضــد العائلــة المالكــة ،والجنوح
الغوغائــي والعنيــف أحيانـا ً للمحتجيــن الغاضبيــن.
ثمــة مــا يفــوق الوضــع الــذي يمليــه الســياق العربــي العــام الراهن
مــن حيــث عقالنيــة الدولــة فــي إِدراة الحــراك .إنهــا العالقــة بيــن
النظــام الملكــي والمجتمــع فــي األردن ،لقــد كســب الملــك تأييــدا ً
شــعبيا واســعا باســتمرار ،وكانــت العالقــة باســتمرار تعبيــرا ً عــن
نزعــة أبويــة رحيمــة .ولذلــك فــإن األردنييــن يناشــدون الملــك
باســتمرار لحــل مشــاكلهم الخاصــة العالقــة ،وكذلــك المشــكالت
العامــة ،ويثقــون بــه .لقــد أنتجــت هــذه العالقــة رأس مــال
اجتماعيــا  Social Capitalحقيقيــا بيــن النظــام السياســي
والمجتمــع ،ويجنــي عوائدهــا كل مــن الطرفيــن.
ومــن هــذا المنطلــق قــام الملــك بزيــارات لجميــع المحافظــات،
واســتمع إلــى شــيوخ العشــائر والوجهــاء والمواطنيــن ،والتقــى
ممثليــن عــن الحــراك الشــعبي وحاورهــم ( انظــر :جــراءة نيــوز،
 .)2012إن قــرب النظــام السياســي مــن الحــراك الشــعبي حــال
دون تشــكل التداعيــات العنيفــة لالســتقطاب االجتماعــي ،وحــال
أيضــا دون تعميــق المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة.
يصــف راندال كولينز االســتقطاب في الصراع االجتماعي بأنه
غير أخالقي وغير عقالني ،ومن نتائجه األعمال الوحشية؛ ألَن
االستقطاب في الصراع يجعل العدو( الطرف اآلخر في العملية)
شــرا ً مطلقاً ،ويكثف المشــاعر الســلبية ،ويصعد الصراع ويطيل
مدتــه ،ويجعــل كالً من الفرقــاء يعتقد بأنه األقوى واألقدر على
النصــر .ويحجــب الرؤية عن تكلفة الصراع (.)Collins, 2008
إذن ،لــم تشــهد الحالــة األردنيــة اســتقطابا عمليــا ً بيــن الحــراك
الشــعبي والدولــة ،بــل حرصــت الدولــة أكثــر ممــا حــرص الحــراك
علــى أن ال تتشــكل هــذه الحالــة؛ ألنــه من مصلحة النظام السياســي
أن ال تطــول مــدة الحــراك الشــعبي ،وأن تفــرغ االحتقانــات أوالً
بــأول ،وأَن ال يمــارس أي شــكل مــن العنــف ضــد المتظاهريــن
الســلميين ،وهــذا مــا كــرره الملــك فــي أكثــر من لقــاء مــع الوجهاء
وممثلــي الحــراك ،مــن منطلــق اســتحقاق الشــرعية علــى أســاس
الحكمــة والنزعــة األخالقيــة فــي التعامــل مــع الحــراك ،مقارنــة
باألنظمــة المحيطــة وردود فعلهــا إزاء االحتجاجــات الشــعبية،
وأكــد الملــك أيضــا أكثــر مــن مــرة أَن صفحــة االعتقاالت السياســية
قــد طويــت (جــراءة نيــوز.)2012 ،
إن هــذه العنايــة بتهدئــة الحــراك الشــعبي ،ومحاورتــه واالعتــراف
بــه طرفــا شــرعيا فــي العالقــة الوجوديــة بيــن المجتمــع والدولــة،
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تكبــح بــا شــك ،الميــول العنيفــة لــدى الحــراك .ويالحــظ لويــس
كــوزر فــي هــذا الســياق أن النــاس عندمــا ال يتمكنــون مــن
معارضــة روابطهــم« :يشــعرون بأنهــم مدفوعــون ليتخــذوا
خطــوات يائســة متهــورة ...إن المعارضــة تمنحنــا رضــا داخليــا
والتهــاء وارتياحــا» ( .)Coser, 1956إن تحــرك الدولــة سياســيا
مقابــل الحــراك الشــعبي ،يقــرن درء العنــف بالوعــي ،ســواء
مــن قبــل الحــراك الشــعبي أم مــن قبــل الدولــة .لقــد أدرك النظــام
السياســي األردنــي أن تصلــب الدولــة يهــدد تــوازن الدولــة
وشــرعيتها .وبالوقــت ذاتــه أدرك الحــراك أن النهــج الســلمي
يمنحــه شــرعية وجوديــة .ولكــن المفارقــة الواضحــة أن ســلمية
النهــج فــي المواجهــة بيــن الدولــة والحــراك تحولــت إلــى آليــة
“طقوســية” تتغــذى علــى الوســائل ،وتعمــل علــى صيانتهــا
أكثــر مــن ارتباطهــا بأهــداف اســتراتيجية ،وهــذا مــا يجعــل مــن
المواجهــة “حلقــة مفرغــة” تبــدأ بالســلمية وتنتهــي بالســلمية
بعيــدا ً عــن األهــداف.
بالوقــت الــذي تعمــل فيــه طقوســية المواجهــة علــى كبــح العنــف
وتحقيــق الرضــا الداخلــي للحــراك والدولــة فــي آن معــا .إال أنهــا
تعــد آليــة خطيــرة إذا مــا تعاملــت معهــا الدولــة كغايــة بذاتهــا
ضمــن المســار الزمنــي واالســتراتيجي للعالقــة بيــن الدولــة
والمجتمــع .فالحــراك الســلمي يقــدم للدولــة درســا رصينـا ً إلجــراء
إصالحــات جوهريــة .وبالمقابــل فــإن سياســة تفريــغ االحتقانــات
لــن تجــدي نفعــا علــى المــدى البعيــد .إن عجــز الدولــة الــذي
يلحــق األذى بالمواطنيــن علــى نحــو تراكمــي ،يدفــع الجماهيــر
“الغوغــاء” إلــى التعبيــر عــن غضبهــا بطــرق غيــر ســليمة،
ويكــون الموقــف محرجــا ً بالنســبة للدولــة والحــراك الســلمي
كذلــك ،ولعــل أبلــغ عبــرة حــول هــذا الظــرف مــا حــدث بعــد رفــع
الدعــم عــن المحروقــات عــام  2012مــن أعمــال عنــف وتخريــب.
إن هــذا الظــرف يقتضــي أن تجعــل الدولــة مــن الحــراك الســلمي آليــة
ضغــط مجديــة عــن طريــق االســتجابة للمطالــب وإجــراء اإلصالحــات
الضروريــة ،وإذا لــم تفعــل ذلــك فــإن البدائــل العنيفــة قــد تصبــح
أكثــر جاذبيــة .باختصــار ،إن الحــراك الســلمي يمثــل اســتثمارا ً عمليـا ً
لدولــة عاجــزة عــن تقديــم إصالحــات جوهريــة ســريعة.
يؤكــد رانــدال كولينــز بنــاء علــى دراســاته الميدانيــة المعمقــة
للعنــف ،أن النــاس يتجنبــون العنــف أصــاً ويخشــون التعــرض
لإليــذاء ،ويرتفــع مســتوى الخــوف والتوتــر فــي المواجهــات
المباشــرة والقريبــة ( .)Collins, 2002ربمــا مثلــث هــذه
المالحظــات ضوابــط للحيلولــة دون وقــوع العنــف فــي المواجهــة
بيــن الحــراك الشــعبي والدولــة ،وربمــا مثلــث ضوابــط للحــراك
الشــعبي (الطــرف األضعــف) أكثــر منهــا ضوابــط للدولــة ,فعندمــا
شــعرت الدولــة ،أكثــر مــن مــرة ،بــأَن التكتيــك الــذي يتبعــه الحراك
ســوف يكــون محرجــا للدولــة أمــام الــرأي العــام ،أو يعطــل ســير
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الحيــاة العامــة لجــأت إلــى اســتخدام العنــف ،ولكــن بطريقــة
نظاميــة ،ومثــال هــذه الحالــة ،أنــه عندمــا حاولــت حركــة 15
تمــوز أن تجــد لهــا مكانــا ً فــي ســاحة النخيــل تمــت مواجهتهــا
شــتت المتظاهــرون بالقــوة ،ونتــج
مــن قبــل رجــال األمــن ،وقــد ُ
عــن ذلــك جــرح المتظاهريــن ،ورجــال األمــن ،والصحفييــن .وقــال
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة حينهــا أن ( )17رجــل أَمــن قــد
جرحــوا بينمــا كانــوا يحاولــون فصــل جماعتيــن ،كل منهــا ســعت
إلــى احتــال ســاحة النخيــل بعــد صــاة الجمعــة (The Middle
.)East Reporter:July, 16.2011

إن هــذه الحادثــة -التــي تكــررت فــي أكثــر مــن مناســبة -تلفــت
االنتبــاه إلــى إحــدى القنــوات الخطيــرة المفضيــة إلــى العنــف
فــي المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة ،لقــد ظهــر باســتمرار مــا
يعــرف بحــراك “المــواالة” المؤيــد للنظــام السياســي فــي نفــس
المــكان الــذي تحتشــد فيــه جماعــة المعارضــة ،أو تشــكيل هــذا
الحــراك لمســيرات مقابلــة لمســيرات المعارضــة ،وعلــى الرغــم
مــن الحضــور األمنــي المكثــف إال أَن جماعــات المــواالة مارســت
العنــف صراحــة ضــد المعارضــة باســتخدام العصــي والســاح
األبيــض ،الــذي يعــد جــزءا مــن هويــة هــذا الحــراك .واألكثــر
خطــورة مــن العنــف ذاتــه الــذي وقــع علــى الحــراك الشــعبي
الســلمي هــو أن الحــراك والكثيــر مــن األردنييــن يعتقــدون أَن
جماعــات المــواالة مدفوعــة مــن جهــات أمنيــة ،ووصفوهــم
بأنهــم مــن أصحــاب الســوابق وشــبيحة وبلطجيــة ،وممــا أضفــى
شــرعية علــى توجهــات الحــراك الســلمية مقابــل ســلوك العنــف
الــذي تنتهجــه المــواالة ،أَن مديــر األمــن العــام قــد صــرح فــي
حينــه بــأَن جهــاز األمــن العــام يواجــه مشــكلة مــع جماعــات
المــواالة وليــس المعارضــة ،وقــد امتــدح شــباب الحــراك قائــا:
“شــباب الحــراك وقادتــه مــن خيــرة شــباب األردن .وهــذه ليســت
مجاملــة” (جراســا نيــوز.)2012 ،
ال شــك أَن وجــود كل مــن الجماعتيــن فــي الســياق المكانــي ذاتــه
يعــد ،ظاهري ـاً ،مؤشــرا قوي ـا ً علــى أَن مســتوى مــا مــن الحريــة
يأخــذ مجــراه فــي المجــال العــام .ولكنــه بــذات الوقــت خــط صــدع
خطيــر علــى األمــن المجتمعــي وعلــى شــرعية الدولــة .وإذا كانــت
هــذه الجماعــات (المــواالة) تحظــى برعايــة جهــات أمنيــة فعــا
فــ ِإن هــذا يعكــس غيــاب التنســيق األمنــي فــي إدراة الحــراك
الشــعبي مــن ناحيــة ،ويعنــي أيضــا ،أَن إدارة الحــراك أمنيــا ال
تســير وفــق رغبــة الملــك ،أو بأقــل تقديــر وفــق تصريحاتــه.
وإذا كانــت جماعــات المــواالة مدفوعــة مــن قبــل جهــات أمنيــة،
فــإن الدولــة تكــون قــد أرهقــت ذاتهــا فــي إدارة الحــراك الشــعبي،
وحملــت ذاتهــا عبئــا إضافيــا .فعلــى نحــو متكــرر عســكر رجــال
الشــرطة والــدرك علــى طــول خــط المســيرة أو حــول مــكان
التجمــع الحراكــي ليشــكلوا حاجــزا بيــن المــواالة والمعارضــة،

محمد الحوراني

وفــي بعــض األحيــان ،كمــا تشــير بعــض التقاريــر الصحفيــة ،كان
شــباب المــواالة يــؤذون شــباب المعارضــة أمــام رجــال األمــن
العــام دون تدخــل رجــال األمــن (الزعبــي.)2013 ،
ومــن المفارقــات التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا أن جماعــات المــواالة
كان همهــا وغايتهــا االعتــداء علــى شــباب الحــراك ،وغالبــا مــا
يكونــون مســلحين بشــكل صريــح ومعلــن علــى مرئــى الجميــع،
وغالبــا مــا يهتفــون مــن أَجــل الملك ،بينمــا هتف شــباب المعارضة
مــن أَجــل الوطــن وقضايــاه العامــة ،علم ـا ً أن الملــك ليــس محــل
خــاف .إن هــذه المواجهــة الفرعيــة بيــن الحــراك والمــواالة كادت
تفجــر األوضــاع فــي المجتمــع ،بخاصــة أَن المــواالة محســوبة
علــى الجهــات األمنيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الحراك الشــعبي،
ولكــن فــي الحــاالت التــي اشــتد فيهــا الحــراك الشــعبي واحتشــد
بــكل قــواه غابــت جماعــات المــواالة تمامــا ،وأَبــدى األمــن العــام
مســتوى عاليــا مــن المســؤولية الســلمية ،ومــن هــذه الحــاالت
مــا عــرف بمســيرة الحشــد المقــدس (جمعــة إنقــاذ الوطــن)،
التــي نظمتهــا الحركــة اإلســامية بالتعــاون مــع مختلــف تيــارات
الحــراك ،وكان الرهــان فــي حينــه علــى أَعــداد المشــاركين،
حيــث أعلنــت الحــراكات أنهــا ســوف تحشــد (50أَلــف) مواطــن،
وقــد قُ ـ ِد َّرت األعــداد وفــق الموقــف مــن الحــراك ،حيــث قدرهــا
اإلعــام المؤيــد بأنهــا تفــوق مئــة ألــف متظاهــر ،واإلعــام
المحايــد والغربــي قدرهــا بيــن ( )50و( )70ألــف ،وقدرهــا
اإلعــام المعــارض للحــراك بأنهــا بيــن ( )5إلــى( )10آالف.
والالفــت لالنتبــاه أنــه قــام شــباب اإلخــوان باالصطفــاف طوابيــر،
فــي اســتعراض عســكري ،وصفــه بعــض المراقبيــن أنــه «شــبيه
باســتعراضات حزب هللا الشــيعي اللبناني» (السوســنة.)2012 ،
إن تعــرض الجماعــات إلــى التهديــد في ســياق المواجهــة ،يدفعها،
كمــا يالحــظ كولينــز ،إلــى التجمــع والحشــد أكثــر ،ويجعلهــا تميــل
إلــى القتــال ،ويجعلهــا أكثــر حساســية إزاء التهديــدات الموجهــة
إلــى حدودهــا .))Collins, 2004. Collins, 2011وبالفعــل فــإن
الحــراك الشــعبي قــد صــرح فــي أكثــر مــن مــرة أنه ســوف يمارس
حــق الدفــاع عــن النفــس إذا تعــرض أعضــاؤه لالعتــداء مــن قبــل
جماعــات المــواالة ،وقــد صعــد الحــراك الشــعبي مــن هتافاتــه
ومطالبــه .حيــث طالــت الهتافــات النظــام ،والملك بشــكل شــخصي.
بمعنــى آخــر ،أن اعتــداء جماعــات المــواالة علــى الحــراك ،عمــل
علــى إعــادة تجديــد الطاقــة الوجدانيــة لــدى الحــراك وجعلــه أكثــر
ســلبية إزاء مــا يتعــرض لــه مــن اعتــداء ،ولكــن ســلبيته موجهــة
إلــى الدولــة أكثــر ممــا هــي موجهــة إلــى جماعــات المــواالة .وال
بــد مــن التذكيــر فــي هــذا الســياق أن جماعــات «البلطجيــة» قــد
ألهبــت مشــاعر العــداء لــدى الجماهيــر الشــعبية الغاضبــة فــي
الثــورات العربيــة ،وســاعدت علــى إســقاط النظــام (كمــا حــدث
فــي واقعــة الجمــل فــي مصــر ،وكذلــك اســتخدام النيجيرييــن فــي

ليبيــا) ،أو ســاعدت فــي تصعيــد حــدة الثــورة ،كمــا حصــل فــي
الثــورة الســورية.
المفارقــة التــي توحــي بهــا مقولــة كولينــز الســابقة تتمثــل فــي أَن
الحــراك الشــعبي لــم يلتفــت إلــى ضآلــة الحشــد لديــه ،إال عندمــا
دخــل فــي رهــان مــع الدولــة حــول قدرتــه علــى حشــد أكثــر مــن
( )50ألــف فــي مســيرة (جمعــة إنقــاذ الوطــن) ،وهنــا ظهــرت
الفروقــات بيــن مكونــات الحــراك الشــعبي ،فعلــى الرغــم مــن أَن
المســيرة تضمنــت أعضــاء مــن جميــع أطيــاف الحــراك ومكوناتــه
إال أن الحركــة اإلســامية ،األكثــر تنظيمــا (قيــادة ،وأَيديولوجيــا،
وتنســيقا) اســتحوذت علــى واجهــة المشــهد العــام .بينمــا بــدت
الحــراكات األخــرى ضئيلــة وهزيلــة مــن حيــث قدرتهــا علــى
الحشــد .وعلــى هــذا األســاس ،يمكــن القــول إن الحــراك الشــعبي
عمومــا ركــز مواجهتــه مــع الدولــة علــى حســاب مواجهــة
ضروريــة أخــرى يجــب أن يخوضهــا ،وهــي ابتــداع األَســاليب
 Tacticsالتــي تم ّكــن الحــراك مــن اســتقطاب الجماهيــر الشــعبية
لصفوفــه ،وهــذا مــا أَضعــف مواجهــة الحــراك مــع الدولــة بوجــه
عــام .وجعــل إمكانيــة تدبيــره مــن قبــل الدولــة أكثــر ســهولة ،إن
جعــل الحــراك قدرتــه موقفيــة وســياقية أكثــر منهــا شــمولية وذات
اســتمرارية مؤشــر مهــم علــى ضعــف الحــراك الشــعبي.
ومــن هنــا ،فــإن العنــف المحــدود الــذي يمــارس ضــد الحــراك مــن
قبــل جماعــات المــواالة أو مــن قبــل رجــال األَمــن العــام أحيان ـا ً
واعتقــال نشــطائه ،كان يعمــل باســتمرار علــى تقويتــه وتكثيفــه
وتنشــيطه بــدالً مــن تثبيطــه .بــل إن غيــاب هــذه المتغيــرات
مــع مــرور الوقــت قــد يــؤدي إلــى ضمــور الحــراك وفتــوره
بخاصــة أَنــه يفتقــد إلــى التنظيــم .وهــذا مــا تفترضــه طروحــات
كولينــز حــول العالقــة بيــن التهديــد والعنــف وتحريــض المقــدرة
واالســتقطاب وتكثيــف المواجهــة .لكنــه بالمقابــل يلفــت االنتبــاه
إلــى نــوع العنــف الــذي يقــود اســتخدامه مــن قبــل أحــد الطرفيــن
فــي المواجهــة إلــى تبديــد الطاقــة العاطفيــة لــدى الطــرف اآلخــر
ويشــل فاعليتــه ،وهــذا العنــف „هــو الذعــر المتقــدم“ Forward
 :panicوهــو عبــارة عــن نوبــة عاطفيــة تراكميــة يصاحبهــا
إفــراط فــي القــوة والقــدرة علــى اإلبــادة والقتــل ،بحيــث يفقــد
الطــرف اآلخــر كل طاقتــه العاطفيــة ،ويصبــح ســلبيا ً أمــام هجــوم
الطــرف القــوي(.)Collins, 2008
إنــه حالــة شــبيهة بمــا حــدث فــي ميــدان رابعــة العدويــة فــي مصــر،
ولكــن اســتخدام الذعــر المتقــدم يحتــاج إلــى حســابات دقيقــة للظروف
الداخليــة والخارجيــة ,أي الموقــف الدولــي ومســتويات التأييــد
والمعارضــة علــى الصعيــد الداخلــي ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب
األخــذ بعيــن االعتبــار أَن هــذا النــوع مــن العنــف يولــد ما يطلــق عليه
نيــل سلمســر „ Neil Smelserالجرح الثقافــي“ Cultur Trauma
أي “شــعور أعضــاء الجماعــة أنهــم قــد تعرضــوا لحادثــة مريعــة
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تتــرك عالمــات يتعــذر محوهــا مــن جماعتهــم ،وتدمــغ ذاكرتهــم إلــى
األبــد ،وتغيــر هويتهــم المســتقبلية بطــرق جوهريــة متعــذر تغييرهــا”

وعندمــا تنخــرط فــي صراعــات حــول قضايــا غيــر واقعيــة يكــون
الصــراع عنيفــا ً (.)Coser, 1956 . Coser, 1966

( .)Wallace and wolf, 2006

ويالحظ كوزر أَن نوع الصراع يرتبط بطبيعة البناء االجتماعي الذي
تتــم فيــه عمليــة الصــراع ،فكلما كان البنــاء االجتماعــي أكثر صالبة
تقــل احتماليــة اســتخدام الوســائل الممأسســة Institutionalzed
 Meansالمتصــاص التوتــر والصــراع ،ممــا يســمح للوجــدان
والعاطفــة التوغــل أكثــر فــي عمليــة الصــراع ،ويكون الصــراع غير
واقعــي ،وبالمقابــل عندمــا يكــون البنــاء االجتماعــي مرن ـاً ،يكــون
الصــراع واقعيـاً ،حيــث تتوافــر الوســائل ال ُممأَسســة إلدارة الصراع.
وتمثــل هــذه الوســائل قنــوات لتفريــغ العاطفــة المكبوتــة والحقــد
والكراهيــة ومشــاعر العــداء (.)Coser, 1956
التشتت الجغرافي

وهكــذا حافظــت الدولــة علــى عالقتهــا بالمجتمــع ،وأدركــت
خطــورة اللجــوء إلــى العنــف .وعــززت الطابــع الســلمي للحــراك،
وبالرغــم مــن بعــض األحــداث المحــدودة الســتخدام القــوة ،أو
االعتقــال ،إال أن العنــف لــم يكــن مفرطــا ،ولــم يتخللــه تنكيــل
وتعذيــب وقتــل ،إن تــوازن المواجهــة بيــن الحــراك والدولــة فــي
ســياق ســلمي عــام ،مثّــل خيــارا عقالنيــا ،وقــد منــح كالً مــن
الطرفيــن شــرعية وجوديــة فــي مواجهــة اآلخــر ،ومنحهمــا أيضــا
تكيفــا ً وتوافقــا مســتقبليا فــي مواجهــة اآلخــر.
تحفيز
المنطلق

إن هــذه الطروحــات تلفــت االنتبــاه إلــى مفارقــات بالغــة األهميــة.
المحددات البنائية للمواجهة ومآالتها
حيــث إن أهــداف الحــراك الشــعبي األردنــي واضحــة وموضوعيــة،
غياب القيادة
مآالت الثورات العربية
غياب الموقف
ولكنهــا لــم تتحقــق ،وهــذا يعنــي أن الحــراك ســوف يســتمر إلــى
يميــز كــوزر بيــن نوعيــن مــن الصــراع علــى أســاس األهــداف
الجماعي
أن تتحقــق األهــداف الموضوعيــة .بمعنــى آخــر أن الصــراع الــذي
التــي تســعى الجماعــات إلــى تحقيقهــا :أوال :الصــراع الواقعــي
حراك
االنفعالية
التنظيم
غياب
يخوضــه الحــراك الشــعبي فــي مواجهــة الدولــة «واقعي ـاً» ارتبــط
وموضوعيــة ،أي
ليبرالي ،وتكــون أهدافــه واضحــة
Realistic
Conflicrt
سياق
شعبي
بمطالــب اقتصاديــة وسياســية فــي ســياق مــن الحريــة التعبيريــة
قابلــة للحســاب والقيــاس بشــكل موضوعــي .ويتوقــف الصــراع
َ
َ
فــورا ً عنــد تحقيقهــا ،أو أَن الجماعــة ال تدخــل فــي صــراع أَصـاً
التــي فصلــت عواطــف العــداء عن إعــان المطالــب .أو بتعبيــر أدق
غياب
الحراك
تراجع
حــررت الغايــات مــن االحتقانــات الوجدانيــة .ولكــن عــدم تحقيــق كبح التصعيد
سياسةـا صــراع.
فرصةتريــد بـ
إذا حققــت مــا
ال أيديولوجيا
المطالــب والغايــات يعنــي -كمــا يفتــرض كــوزر -اســتمرارية
ثانيــا :الصــراع الواقعــي  ، Non Realistic Conflictوتكــون
الحــراك .فالمطالــب العالقــة فــي خضــم المواجهــة بيــن الحــراك
أَهدافــه غيــر واضحــة؛ نتيجــة توغــل العاطفــة والوجــدان فــي
الثورات
مآالت مضمــرة
والدولــة ،هــي بمثابــة التعبيــر الصريــح عــن ديناميــة
عمليــة الصــراع ،بــل إن الصــراع فــي هــذه الحالــة يكــون غايــة
العربية
ـعبي.
للصــراع حتــى لــو هــدأت المواجهــة وانحســر الحــراك الشـ
(1965,الوعي
بذاتــه .ويتوقــف عندمــا يتــم تفريــغ العاطفــة المكبوتــة تشتت
إن قــوة الصــراع تأتــي مــن عقالنيتــه ،وارتبــاط الغايــات بالوعــي،
 ،)Coserويوضــح كــوزر أَن الجماعــات عندمــا تنخــرط فــي
ولذلــك فــإن الحكمــة تقتضــي األخــذ بعيــن االعتبــار أن تراجــع
صراعــات حــول مصالحهــا الواقعيــة يكــون الصــراع أَقــل عنفــا،
الشكل رقم ( :)3صمام األمان ضد عنف المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة
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الحــراك مســأَلة منفصلــة عــن حضــور الوعــي المقتــرن بالحــراك.
إن مــا يجعــل الحــراك يبــدو انفعاليــا هــو االفتقــاد إلــى التنظيــم،
وليــس االفتقــاد إلــى الوعــي المتصــل بالحقــوق المســلوبة،
وهــذا مؤشــر علــى أن الدولــة لــم تنجــح حتــى الوقــت الراهــن
فــي اجتثــاث الحــراك الشــعبي ،ألَن اجتثــاث الحــراك يقتضــي
اجتثــاث الوعــي المطلــب المقتــرن بــه ،عــن طريــق إنجــاز غاياتــه
ومطالبــه .وهكــذا فــإن إدارة الحــراك بموجــب مرونــة الدولــة،
وإن كان تكتيــكا ً ضروريــا ً ومهمــا لكــف الحــراك عــن اتخــاذ
خطــوات يائســة ومتهــورة باتجــاه العنــف ،إال أن هــذا التكتيــك ال
يولــد اســتقرارا ً وجوديــا ً إال بمعالجــة االختــاالت.
إن الظــرف الخارجــي المتمثــل بمــآالت الثــورات العربيــة المحيطة
وطــول المــدة االنتقاليــة ،قــد أَدى إلــى فتــور الحــراك األردني .لكنه
بــكل تأكيــد ليــس حـاً لمحرضات الحــراك وال تلبيــة لمطالبه .وهذا
يعنــي ،أَن محرضــات الحــراك ســوف تســتعيد فاعليتهــا عندمــا
يســتقر المحيــط العربــي ،أو عندمــا يتبلــد الحس الجماهيــري إزاء
مجريــات األحــداث المتكــررة فــي الــدول المحيطــة .يالحــظ كــوزر
ضمــن المبــادئ العامــة لوظائــف الصــراع أَن الصــراع الخارجــي
يــؤدي إلــى تضامــن داخلــي ( .)Coser, 1956ولكــن الصــراع
الداخلــي واالنقســامات التــي انبنــى عليهــا ســوف تطفــو علــى
الســطح مــرة أخــرى عندمــا يــزول التهديــد الخارجــي ،ولذلــك فــإن
ضمــور خطــوط التصــدع واالنقســام مســأَلة مؤقتــة فقــط .إنهــا
حالــة مرتبطــة بالوعــي المؤســس علــى شــرعية الحقــوق التــي
يطالــب بهــا أَصحابهــا .ويالحــط كــوزر أنــه فــي البنــى المرنــة
“يــرى الصــراع مــن قبــل أصحــاب القــوة كعالمــة علــى التفــكك
الــذي يحتــاج إلــى عــاج” (.)Coser, 1956
يذهــب بعــض المحلليــن إلــى أَن االحتجاجــات ضــد الحكومــة فــي
األردن تبــدو أكثــر قابليــة لــإدارة مــن مصــر ،حيــث إن المقاييــس
االقتصاديــة وحدهــا تبــدو قــادرة علــى تهدئــة التوتــر السياســي
علــى المــدى القصيــر .وفــي ســبيل هــذه الغايــة أعلنــت الحكومــة
األردنيــة رصــد  452مليــون دوالر لضبــط أســعار النفــط والغــذاء
(بشــكل أساســي الخبــز) وإلغــاء الضرائــب علــى بعــض المشــتقات
النفطيــة ،وكذلــك زيــادة المعاشــات والرواتــب لموظفــي الدولــة
).)Stanford analysis, 2011
ومــن أَجــل اســترضاء الجماهيــر ،علــى المســتوى قصيــر المــدى،
اتخــذت الدولــة بعــض الخطــوات ذات الطابــع السياســي إلــى جانب
الخطــوات االقتصاديــة ،مثــل إنشــاء دائــرة لمكافحــة الفســاد،
وإنشــاء محكمــة دســتورية ،وتمــت محاكمــة مديــر المخابــرات
األســبق محمــد الذهبــي شــقيق رئيــس الــوزراء األَســبق بتهمــة
تبييــض األَمــوال وغســيلها وخيانــة األَمانــة الوظيفيــة ،و ُجلــب
رجــل األعمــال الــذي شــغل الــرأي العــام األردنــي ،خالــد شــاهين،
بقضيــة توســعة المصفــاة األردنيــة (البوابــة .)2012 ،إن هــذه

الخطــوات ،خالفــا لإلصالحــات الدســتورية وإجــراء االنتخابــات
النيابيــة ،تخاطــب الطاقــة الوجدانيــة العدائيــة للجماهيــر بشــكل
مباشــر ،وتعمــل علــى تلطيفهــا وتخفيــض حدتهــا علــى المــدى
القصيــر.
ومــن هنــا ،يمكــن القــول إن الدولــة قــد قابلــت الحــراك الشــعبي،
بانفعاليــة سياســية ،ذات جــدوى مؤقتــة ،وليــس بموجــب
اســتراتيجية سياســية عقالنيــة .ورغــم األهميــة الطارئــة لهــذه
االنفعاليــة بالنســبة للدولــة ،وتأطيرهــا لواقعيــة المواجهــة مــع
الحــراك ،إال أَنهــا عملــت بالوقــت ذاتــه علــى تحفيــز اســتمرارية
الحــراك ،علــى قاعــدة شــرعية صلبــة ،بخاصــة أَن الحــراك قــد فتر
بصــورة تلقائيــة ،وليــس بموجــب اتفــاق (عالجــي) مــع الدولــة.
وبهــذا الخصــوص يلفــت دارنــدروف االنتبــاه إلــى “أَنــه كلمــا قلــت
المقــدرة علــى تطويــر اتفاقــات تنظيميــة يصبــح الصــراع أكثــر
عنفــاً” (.)Dahrendorf, 1957
إن هــذا الطــرح بمثابــة مؤشــر مهــم علــى اســتمرارية الحــراك
مــن ناحيــة ،وتعاظــم شــدته -علــى مســتوى الوعــي -مــن ناحيــة
أخــرى .علمــا أن الفرصــة البنائيــة أَمــام الدولــة قائمــة لتلبيــة
مطالــب الحــراك بمــا يضمــن تكييــف المجتمــع وتكاملــه ،فعندمــا
يكــون الصــراع أقــل شــدة ،وأكثــر تكــرارا ،مــن المحتمــل -كمــا
يذهــب كــوزر -أَن يــؤدي إلــى إزالــة التوتــر دون اســتقطاب
النســق( .)Coser, 1956وهــذا الظــرف ذاتــه يجعــل المواجهــة
بيــن الحــراك والدولــة تعمــل علــى تغيــر البنــاء االجتماعــي بطــرق
تولــد التكيــف والتكامــل.
وهــذا يعنــي أن تكتيــك “األمــن الناعــم” أو المواجهــة الســلمية
للحــراك ال يعــد كافيـاً ،وال يعــد إنجــازا ً جوهريــا بالنســبة للدولــة.
إن الدولــة األردنيــة لــم تجنــح إلــى اســتخدام العنــف والقــوة
المفرطــة لقمــع الحــراك .وعلــى أســاس عقالنــي محســوب
النتائــج ،يبــدو أنــه ال توجــد نيــة لفعــل ذلــك .ولكــن بالمقابــل
هــل يمكــن أَن تضمــن الدولــة اســتمراريتها ،واســتمرارية تهدئــة
التوتــر بمجــرد النئــي عــن اســتخدام القــوة .يؤكــد لويــس كــوز،
أَنــه“ :كلمــا اســتمر الصــراع الواقعــي أكثــر ،تظهــر قضايــا غيــر
واقعيــة” ( ،)Coser, 1956وهــذا يعنــي أَن طــول المــدة الزمنيــة
للصــراع الواقعــي ،قــد تنقــل الصــراع إلــى صيغــة غيــر واقعيــة.
وهــذا التحــول فــي الصــراع ينتــج عــن توغــل العاطفــة والوجــدان
فــي عمليــة الصــراع مــع طــول المــدة الزمنيــة ،ومــن ثــم ظهــور
مطالــب جديــدة ال تقــع فــي صميــم محرضــات الصــراع ،ولكنهــا
تعبــر عــن تفاقــم مشــاعر العــداء.
حقـاً ،حــاول الحــراك الشــعبي اســتخدام شــعارات جديــدة وهتافــات
وتكتيــكات فــي نهايــة العاميــن الثانــي والثالــث مــن عمــره .وهــذا
التحــول يتضمــن رســالة صريحــة بتصعيــد المواجهــة مــن ناحيــة.
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ويتضمــن آليــة للضغــط الفاعــل مــن ناحيــة أخــرى ،وقــد اســتطاع
الحــراك بالفعــل اســتفزاز الدولــة نســبيا .إن المســار األول الــذي
اتخــذه الحــراك هــو رفــع ســقف الهتافــات وشــخصنتها لتصيــب
الملــك ذاتــه ،والحقيقــة أَن الهتافــات كانــت عاليــة الســقف ومثلــت
اختراقــا ً لتابــو تاريخــي لــم يألفــه األردنيــون مــن قبــل ،وهــذا
التابــو هــو الهالــة االعتباريــة للملــك ،التــي لــم يفكــر األردنيــون
يومـا ً االقتــراب منهــا (صحيفــة بيــا اإلخباريــة ،2011،الطليعــة
نيــوز ،2011 ،فــي المرصــاد  ،2012 ،كرامــات نيــوز،2013 ،
القلعــة نيــوز.)2013 ،
وفــي عمــان ،والكــرك ،والطفيلــة ،وإربــد ،وغيرهــا ،ردد الحــراك
هتــاف“ :الشــعب يريــد إس ...إس ...أصلــح وإال نكملهــا”:
(انظــر :فــي المرصــاد .)2011،واضــح تمامــا مــن هــذا الهتــاف
الــذي تناولتــه وســائل اإلعــام العالميــة واإلقليميــة مؤشــرا ً
علــى التصعيــد ،ومحــاكاة الثــورات العربيــة أنــه يتضمــن تلويحــا
بالتهديــد ،يعكــس ضخامــة هــذا المطلــب بالنســبة للحــراك وعــدم
واقعيتــه ،كمــا يعكــس المفارقــة بيــن المطلــب الحقيقــي للحــراك
(اإلصــاح) والمطلــب التصعيــدي ( إس ...إس) أي إمكانيــة
رفــع شــعار إســقاط النظــام إذا لــم يتــم اإلصــاح ،أي أَن هــذا
المطلــب مشــروع قيــد التفكيــر والدراســة .ولكــن بالمقابــل فــإن
هــذه الهتافــات اســتفزت الدولــة فعــا .وتــم اعتقــال أكثــر مــن
 140ناشــطا ً سياســياً ،تحــت تهمــة إطالــة اللســان ،وتقويــض
النظــام ،والتجمهــر غيــر المشــروع ،وهــذا اإلجــراء بــدوره دفــع
إلــى ظهــور موجهــة جديــدة مــن االحتجاجــات اضطــرت محكمــة
أمــن الدولــة أن تفــرج عــن بعضهــم بصــورة مفاجئــة( .انظــر،
رأي اليــوم.)2013 ،
وفــي تصريــح لــه حــول االعتقــاالت المتعلقــة بالهتافــات ،أَشــار
مديــر األمــن العــام“ :ربنــا حبانــا بقيــادة هاشــمية ،وجاللــة الملــك
يقــود هــذا الركــب وهــو قائــد اإلصــاح ...وهــو أَب لألســرة
األردنيــة ...فــأَي مجتمــع يســمح أَن يهــان رب األســرة” (الســلط
نيــوز .)2012 ،وهــو بذلــك يؤكــد تابــو الملــك ويعيــد إنتــاج مــا
ألفــه األردنيــون واحترمــوه رمزيــا ,وهــذا يعنــي أن الهتافــات
مثلــت انحرافــا اجتماعيــا ً وأخالقيــا ً واضحــاَ.
ومــن الناحيــة التكتيكيــة العمليــة ،ســعى الحــراك الشــعبي إلــى
إيجــاد “رمزيــة حراكيــة” مــن شــأنها تعطيــل الحيــاة العامــة ،أو
إحــداث اضطــراب عميــق فــي مجريــات الحيــاة اليوميــة ،ومــن ثــم
الضغــط الفاعــل علــى الدولــة .اتضحــت هذه المســالة عندمــا حاول
الحــراك الشــعبي التمركــز فــي دوار الداخليــة وســط العاصمــة
عمــان .وبصــورة مماثلــة فــي “دوار وصفــي التــل” فــي مدينــة
إربــد .إن نجــاح الحــراك المتمركــز فــي منطقــة الــدوار يعنــي
أَشــياء كثيــرة منهــا :إحــراج الدولــة عــن طريــق تعطيــل مصالــح
المواطنيــن وشــل الحيــاة العامــة ،وبــذات الوقــت إعــادة تنظيــم
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ذاتــه ،وتوجيــه مســاره ،وتجــاوز تمايزاتــه وتحقيــق مزيــد مــن
االســتقطاب والتعبئــة .إنهــا حالــة شــبيهة بميــدان التحريــر فــي
مصــر مــن حيــث توحيــد الهويــة النضاليــة ،لقــد أدركــت الدولــة
بالمقابــل خطــورة أَن يتخــذ الحــراك بنيــة رمزيــة؛ فبذلــت جهــدا ً
كبيــرا ً لفــض الحــراك فــي كال المكانيــن بالقــوة دون اإلفــراط فيهــا
أو اســتخدام الســاح ،بينمــا تــم حشــد أَعــداد غفيــرة مــن رجــال
الــدرك وقــوات األمــن ،وتــم اســتخدام خراطيــم الميــاه والغــاز
ِ
َ
المســيل للدمــوع ،والعصــي أحيانــاً ،والدفــع والســحب أحيانــا ً
أخــرى .لقــد أضحــت المواجهــة حــول الرمــز ،وبالنســبة للدولــة
فــإن المعركــة كانــت مصيريــة بامتيــاز ،فاســتطاعت أن تســتأصل
رمزيــة الحــراك بحيــث لــم تخلــد للحــراك رمزيــة نضاليــة مقترنــة
بالتضحيــة مــن ناحيــة ،ولــم تحــدث جرحــا ً ثقافيــا ً باســتخدام
العنــف المفــرط مــن ناحيــة أخــرى .وهكــذا ،بقــي الحــراك هائمـاً،
وممزقًــا ،وفاتــراً .وبهــذا الخصــوص يالحــظ ديانــي :Diani
„اإلنتــاج الرمــزي ال يعــد فقــط أَداة لزيــادة فــرص النجــاح فــي
الفضــاء السياســي ،ولكنــه غايــة بذاتــه“ (.)Diani, 2000
إن البنــاء الرمــزي ،يصبــح غايــة بذاتــه ألنــه يشــكل هويــة
الحــراك ،ويحــول الصــراع إلــى قيمــة وقضيــة ،ويبــرز حــدود
الحــراك بشــكل أَكبــر ،ولذلــك كانــت جماعــة اإلخــوان المســلمين
فــي مصــر ،مثــا ،وجميــع الفئــات المؤيــدة للثــورة حريصــة علــى
ميــدان التحريــر ،وعندمــا تمــت الســيطرة عليــه فيمــا بعــد مــن
قبــل الفئــات المؤيــدة لرحيــل محمــد مرســي ،توجهــت الجماعــة
مباشــرة إلــى ميــدان رابعــة العدويــة ،إن البنــاء الرمــزي للحــراك
يولــد اإلثــارة العاطفيــة ويربطهــا مباشــرة بشــرعية الحــراك
والحقــوق التــي يطالــب بهــا ،ويصبــح بذاتــه وكذلــك الحقــوق،
قيمــة جوهريــة يتــم النضــال مــن أجلهــا ،ومــن هنــا ،يؤكــد كــوزر:
كلمــا تمحــور الصــراع حــول القيــم والقضايــا يكــون االنخــراط
العاطفــي فــي موقــف الصــراع أكبــر ( .)Cosre, 1956وبطبيعــة
الحــال كلمــا كان االنخــراط العاطفــي أكبــر ،تــزداد التضحيــة،
والعن��ف والالواقعي��ة.
إن عمليــة تصعيــد الهتافــات كانــت تســير بحــذر فــي معظــم
األَحيــان ،فعلــى الرغــم مــن إلقــاء بعــض المســؤولية علــى الملــك،
إال أنهــا لــم تطالــب بإســقاط النظــام ،بــل إن الهتافــات المحــدودة
التــي طالبــت بإســقاط النظــام أَحدثــت خالف ـا ً واســعا ً بيــن أطيــاف
ـرتْ خروج ـا ً عــن مســار الحــراك .ولكــن بالمقابــل
الحــراك واعتُبِـ َ
طالــب الحراكيــون ب «الملكيــة الدســتورية» وتقييــد صالحيــات
الملــك .وهــذا مــا حــدد الجــدل علــى المســتوى الوطنــي ،وليــس
علــى مســتوى شــخص الملــك ،فقــد طالــب بعضهــم بحكومــة
برلمانيــة تشــكلها أغلبيــة نيابيــة ،وتغييــر نظــام االنتخــاب الــذي
يقســم األردن إلــى دوائــر انتخابيــة ضيقــة (الفضيــات.)2014 ،
وذهــب آخــرون إلــى ضــرورة إعــادة بنــاء العــرش مــن خــال
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تعديــل قانــون األســرة المالكــة والديــوان الملكــي والدســتور
األردنــي (المومنــي.)2013 ،
وفــي الســياق ذاتــه يالحــظ مــون „ :Moonأنــه حتــى اليــوم
تعتبــر قيــادة الملــك عبــد هللا محترمــة باعتبارهــا وريثــة الســالة
الهاشــمية التــي تعتبــر مــن أَكثــر النظــم الحاكمــة ديمقراطيــة فــي
الشــرق األوســط ،األمــر الــذي مكــن الملــك أَن يــؤدي دورا ً معتــدالً
دون الهيمنــة علــى نشــاط المحتجيــن .ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن
النــاس رفضــوا فكــرة اإلصــاح مــن القمــة إلــى القاعــدة الــذي
أديــر مــن قبــل الملــك ،والــذي مثــل طريقــة اإلصــاح فــي العقــود
الماضيــة .النــاس العاديــون بمــا فــي ذلــك المؤيــدون التقليديــون
هــم اآلن أَكثــر تقبــاً لفكــرة تضييــق قــوة العــرش“ (Moon,
 . .)2012ويضيــف „التغييــر يتطلــب اآلن مــن الملــك أَن يرفــع
قبضتــه عــن البــاد ،ومــن أَجــل الدمقرطــةDemocratization
فــإن هــذا األمــر ال يــرى فقــط باعتبــاره هدفــا للمحتجيــن ،لكنــه
العمليــة المطلوبــة لحــل مشــكالت البــاد“ ( .)Moon, 2012ومــن
جهــة أخــرى ،يالحــظ آرجــون باســتون  Argot Pattersonفــي
مقالــه الموســوم“ :احتجاجــات األردن تكشــف عــن توتــرات
بيــن الضفــة الشــرقية والضفــة الغربيــة” Jordan Protests
 .Reveal East, West Bank Tensionsعلــى الرغــم مــن أَن
الملكيــة بقيــت رمــزا للدولــة إال أَن الحــراك كشــف عــن توتــرات
بيــن الضفــة الشــرقية والضفــة الغربيــة .هنــاك شــعور مــن

جانــب الشــرق أُردنييــن أَنهــا أَرضهــم وبلدهــم ،ويجــب أَن يتذكــر
الفلســطينيون مــن هــم ،وأَنهــم ليســوا متســاوين .لكــن بالمقابــل
فــإن الشــرق أردنييــن يحتلــون المناصــب القياديــة فــي الجيــش
والمخابــرات ،بينمــا المنحــدرون مــن الضفــة الغربيــة ســيطروا
علــى الجانــب االقتصــادي مــن الحيــاة .وهاتــان المؤسســتان
شــكلتا أَركان المملكــة” ( .)patterson, 2011
إن هــذا التوتــر رافقــه تخــوف ســاد فــي خطــاب الحيــاة اليوميــة
علــى المســتويات الشــرق أردنيــة كافــة ،وقــد رســخ هــذا التخــوف
الملكيــة كضــرورة وظيفيــة ،وصمــام أَمــان للمكانــة اإلثنيــة
الشــرق أُردنيــة فــي موطنهــا ،ويعــود ذلــك ،كمــا تالحــظ توبــن
 Tobinإلــى أن الالاســتقرار وســحب الشــرعية مــن نظــام الحكــم
الهاشــمي قــد يقــود إلــى خلــق بنيــة حكوميــة جديــدة ،تعمــل علــى
تأســيس األردن كدولــة فلســطينية عــن طريــق الوطــن البديــــــل
 ،Alternative nationوهــو الســيناريو الــذي ال تفضــل اإلثنيــة
األردنيــة اللعــب بــه ،مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار المكانــة السياســية
ذات االمتيــاز لهــم ...ألن الوطــن البديــل يقــدم مســوغات لطــرد
الفلســطينيين مــن إســرائيل( )2والتنكــر لالدعــاءات األيديولوجيــة
بحــق العــودة“ ( .)Topin, 2012
إن تخــوف الحــراك مــن حكومــة فلســطينية ووطــن بديــل ،حــرض
تبلــور الهويــة الوطنيــة األُردنيــة أَكثــر مــن أَي وقــت مضــى،
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ولكنــه بــذات الوقــت أَظهــر شــرخا عميقــا فــي بنيــة الحــراك
الشــعبي ذاتــه وفــي بنيــة ثقافــة العقــل والمجــال العــام .لقــد ظهــر
هــذا التخــوف علــى نحــو واضــح فــي خطــاب مــا يعــرف بحــراك
„المتقاعديــن العســكريين“ ،وهــم الفئــة التــي عرفــت بأَنهــا األَكثر
وال ًء للنظــام السياســي عبــر زمــن طويــل .غيــر أَن حراكهــم
المعــارض للنظــام السياســي ،مثّــل عالمــة فارقــة وذات داللــة على
مــا يمكــن أَن يفعلــه الفقــر ،حيــث لــم يتوقــع أَحــد أَن يكــون لهــذه
الفئــة مطالــب تجــاوزت عالــم المعيشــة إلــى المجــال السياســي،
وجــاء فــي خطابهــم„ :ال حاجــة لتكــرار كلمــة الوحــدة الوطنيــة
ألن التكــرار يــدل علــى الشــك ،واإلخــوة الفلســطينيون بعــد قــرار
فــك االرتبــاط هــم فلســطينيون .ووطنهــم هــو فلســطين حتــى لــو
كانــوا يقيمــون علــى التــراب الوطنــي األردنــي ،فهــم عنــد أهلهــم
حتــى لــو حملــوا جــواز الســفر األردنــي“
.
وعلــى نحــو مماثــل مــن التصعيــد الــذي يظهــر تخوفــا ً مــن
التغــول الفلســطيني المقنــن فــي البــاد جــاء فــي انتقــاد غيــر
مســبوق للعائلــة المالكــة فــي األردن ،أَصدرتــه ( )36شــخصية
عشــائرية أردنيــة بــارزة دعــوة واضحــة لإلصــاح ،وهاجمــت
هــذه الشــخصيات تدخــل „الملكــة رانيــا العبــد هللا“ فــي إدارة
البــاد .و“تخريــب“ الميــزان الســكاني فــي األردن الــذي تســكنه
أغلبيــة مــن أصــل فلســطيني ،عــن طريــق إصــدار قانــون يتيــح
الحــق للمــرأة المتزوجــة مــن أجنبــي أن تمنــح الجنســية األردنيــة
ألوالدهــا ،ممــا يزيــد مــن تغلغــل الفلســطينيين فــي المجتمــع
ويقويهــم (حيــاة البلقــاء.)2011 ،
بصــرف النظــر عــن مســوغات هــذا الهجــوم وموضوعيتهــا ،إال
أنــه يعكــس فــي آن واحــد شــرخا ً عميقــا فــي الهويــة الوطنيــة
العامــة ،وفــي هويــة الحــراك الشــعبي ذاتــه ،فمــن المحــددات
األساســية لتضامــن الجماعــة فــي عمليــة الصــراع ،كمــا يتفــق
كــوزر ودارنــدورف :أن يــدرك الصــراع باعتبــاره ينعكــس علــى
جميــع أعضاء الجماعــة (.)Dahrendorf, 1956 ،Coser. 1956
وهــذا ال يعيــد إلــى الواجهــة الســؤال عــن ماهيــة الحــراك الشــعبي
األردنــي فقــط ،بــل يســتحضر فــي األذهــان الســؤال حــول الجهــة
المســتفيدة مــن عوائــد الحــراك الشــعبي المســتقبلية والحاضــرة
فــي وعــي الناشــطين أَنفســهم والمجتمعــات الفرعيــة التــي
يمثلونهــا .وفــق هــذا الفهــم ،فــإن الحــراك ال يرتكــز على“وحــدة
مصلحــة“ ،بــل يرتكــز فقــط علــى „وحــدة ظرفيــة“ ،وهــذا
االنفصــال بيــن وحــدة الظــرف الــذي حــرض الحــراك ووحــدة
المصلحــة التــي تحكــم تطلعــات الحــراك وغاياتــه مــن شــأنه أَن
يضعــف الحــراك ،ويــؤدي إلــى فتــوره ،كمــا حصــل فعــا .ويذهــب
كــوزر بهــذا الخصــوص إلــى أَنــه „عندمــا تقــل درجــة اإلجمــاع
علــى أهــداف الصــراع ،تقــل مــدة الصــراع“ (.)Coser,1956
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ومقابــل افتقــاد الحــراك إلــى تنظيــم ،وقيــادة ،ورمزيــة،
وأَيديولوجيــا ،فــإن الدولــة حــددت مســارها ،وتمركــز قرارهــا
نســبيا ،وبــدت أكثــر تنظيمــا فــي مواجهــة الحــراك .ولذلــك يوجــه
كــوزر األنظــار إلــى الــدور المهــم الــذي تؤديــه القيــادة فــي إدارة
العمليــة الصراعيــة مــن خــال الموازنــة بيــن الكلفــة والربــح،
فعندمــا يــدرك القائــد أَن التحقيــق التــام لألهــداف يتحقــق مــن
خــال كلفــة مرتفعــة فقــط .فإنــه يقلــص مــدة الصــراع ،وكذلــك
يحســب تــوازن القــوة مــع الجماعــة المقابلــة ،حيــث ترتفــع الكلفــة
عندمــا تكــون الجماعــة المقابلــة موازنــة فــي قوتهــا ،وكلمــا امتلك
القائــد مؤشــرات واضحــة حــول النصــر أو الهزيمــة ،فإنــه يــدرك
الكلفــة المرتفعــة المترتبــة علــى الصــراع (.)Coser, 1956
أَظهــرت نتائــج الدراســة التــي أَجراهــا التجمــع االستشــاري المالي
واإلداري (إســناد) حــول أثــر الحــراك الشــعبي فــي المنطقــة
واألُردن فــي االقتصــاد بــأن األَعبــاء الماليــة التــي تكبدهــا األردن
كمــا يأتــي :نصــف مليــار دينــار أُردنــي بســبب تراجــع النمــو
بمعــدل نقطتيــن ونصــف ،وثالثــة مليــارات دينــار عجــز مالــي
فــي الموازنــة العامــة ،وزيــادة المديونيــة بقيمــة مليــاري دينــار،
وخســارة مقدارهــا  2.6مليــار فــي ميــزان المدفوعــات ،وتناقــص
االحتياطــات األجنبيــة بقيمــة  3مليــارات ،وزيــادة البطالــة بمعــدل
نقطتيــن ،وزيــادة فــي معــدالت الفقــر نتيجــة ألَعبــاء إضافيــة
لالجئيــن مــن دول مجــاورة (انظــر :قضمانــي.)2012 ،
وقــد أشــار مديــر األمــن العــام فــي مؤتمــر صحفــي إلــى أَن
تكلفــة الحــراكات فــي عــام  2011حتــى آذار /مــارس 2012قــد
بلغــت  28.700مليــون دينــار .أُنفقــت علــى األَفــراد واآلليــات
والمحروقــات ،وأشــار إلــى أن هنــاك ضغطــا كبيرا علــى الموازنة،
األَمــر الــذي ســوف ينعكــس علــى فاعليــة حمايــة الحــراك فــي
عــام  ،2012وســيكون هنــاك انعكاســات اجتماعيــة واقتصاديــة.
وأَشــار أن جهــاز األمــن العــام قــد وفــر الحمايــة إلــى 4361
فعاليــة اعتصــام وإضــراب ومســيرة فــي عــام  ،2011وســجل
مطلــع عــام  )1318( 2012فعاليــة (الســلط نيــوز.)2012 ،
وهــذا يعنــي أَن قيــادات الدولــة األُردنيــة ،قــدروا أَن كلفــة قمــع
الحــراك وعــدم تمكيــن الجماهيــر مــن التعبير عــن ادعاءاتهــا العدائية
فــي الســياق الظرفــي المحلــي واإلقليمــي ،أكبــر مــن الكلفــة الماديــة
المترتبــة علــى احتوائــه ســلميا .ال شــك أن هــذا الســلوك يتصــف
بالعقالنيــة ،ولكنــه ،كمــا تمــت اإلشــارة ســابقاً ،أنــه يفتقــد إلــى
االســتراتيجية ،األمــر الــذي جعله يبدو انفعاليا ،أي اســتجابة شــرطية
للظــرف المحلــي واإلقليمــي ،مــن دون معالجــة جــذور االختــال.
ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد وصفــت الدولــة األردنيــة مــن قبــل
المراقبيــن الدولييــن بأنهــا ناجحــة فــي إدارة الحــراك ،ووصــف النظام
السياســي األردنــي بأنــه األكثــر ديمقراطيــة فــي العالــم العربــي.
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انطالقا ً من منظور الصراع االجتماعي التحليلي .ومن المساعي
ولكــن بالمقابــل ،يذهــب دارنــدورف إلــى أَنــه „كلمــا كان الصــراع
االعتقاالت
لهذه الدراسة إظهار الطبيعة التكاملية لنظريات الصراع التحليلية
المواالةـاد تنظيــم البنــاء بشــكل
جماعاتــر ،ويعـ
شــديداً ،يكــون التغيــر البنائــي أكب
استخدام القوة
لدى كل من لويس كوزر ،ورالف دارندورف ،وراندال كولينز.
أَكبــر“ (  .)Dahrendorf, 1957ومــن هنــا ،ليــس مــن المســتغرب
أَن الحــراك لــم يحــدث تغيــرا بنائيــا جوهريــا؛ إذ لــم يكــن ذا كثافــة
القضية األولى« :انبثاق الحراك الشعبي وشرعية مواجهة
عدديــة ،ولــم يكــن منظمـاً ،ولــم يخــض مواجهــة شــديدة (أي
أن المواجهة
تكثيف
الدولة» .أَظهر تحليل هذه القضية أَن المحرك الرئيس للحراك
وميول العنف
درجــة االلتــزام الســيكولوجي لمواجهــة الصــراع كانــت متدنيــة)
الشعبي في األُردن هو الحرمان االقتصادي ،وأَن هذا الحرمان هو
مــع الدولــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن الحــراك أمــاط اللثــام
الدافع للتساؤل عن شرعية الوضع القائم ،األَمر الذي يوثق التفاعل
ـازالت
مرونةقضايــا
عــن
الدولةفســاد كثيــرة ،وأَجبــر الدولــة علــى تقديــم تنـسلمية
المواجهة المتغيرات االقتصادية والسياسية في مطالب سلمية
الحراكما
الحراك ،وهذا
بين
واعترافــات حــول الفســاد ،وجعــل المجــال العــام ميدانــا للتعبيــر
أظهرته المطالب األولية للحراك في ذيبان جنوب األردن .لقد استلهم
عــن الــرأي ،ورفــع ســقف الحريــة وفضاءاتهــا ،وطــرح أيضــا
فتور المواجهة
الحراك األردني انطالقته من ثورات الربيع العربي التي تفاعلت مع
قضايــا وطنيــة ،وأعــاد إلــى األذهــان ولــو بصــورة مؤقتــة ،مفهوم
ظرفه الموضوعي ،ومنحته سياقًا من الفاعلية أمام الدولة التي
بيــن الــوالء والمصلحــة،
الواضــح
التنظيم
الوطــن ،وأَظهــر االقتــرانضعف
االستقطاب
وقرابين .وهكذا استمد الحراك
ضعفتنازالت
استجابت للحراك بتقديم
وأَظهــر كذلــك القــوة النضاليــة للشــارع أمــام قــوة الدولــة .وقــدم
شرعيته من ثالثة مصادر أساسية :الحرمان االقتصادي ،والثورات
للدولــة درسـا ً واختبــارا ً مهمــا فــي الديمقراطيــة ،وأدركــت الدولــة
العربية ،واستجابة الدولة النسبية لمطالب الحراك .وقد أَظهرت
أَن البديــل عــن الحــراك هــو شــغب الشــارع الغوغــاء وعنفــه،
الدراسة أَن الحراك الشعبي األردني لم يستثمر السياق الليبرالي
وهــو األمــر الــذي ال تفضلــه الدولــة وال المجتمــع كذلــك.
الذي نشأ فيه في تنظيم ذاته ،وتشكيل أَيديولوجيا ،وقيادة مشتركة،
شكل( :)5المحددات البنائية للمواجهة ومآالتها
بقاء النظام  +مرونة البناء
دولة
مرنة

عدم معالجة االختالالت
أهداف شرعية
واضحة

بناء اجتماعي
مرن

مواجهة واقعية

حراك
سلمي

عدم تحقيق األهداف

الزمن

استمرارية الوعي

وعي الحراك

انبثاق وتشتت

خاتمة واستنتاجات عامة
تمحورت هذه الدراسة حول ثالث قضايا أساسية كل منها جسدت
مسعى وغاية .ورغم أَنه يمكن قراءة كل قضية بصورة منفصلة،
إال أنها بالضرورة تكمل بعضها في تقديم صورة تحليلية متكاملة
لدينامية المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة منذ بدء الحراك
ومرورا ً بتصاعده ،وانتها ًء بمرحلة فتوره في الوقت الراهن .وفي
كل مرحلة ارتبطت المواجهة بمجموعة من المتغيرات التي تحكم
طرفي المواجهة ،والتي اتخذتها الدراسة مرتكزات أساسية للتحليل،

قضايا غير واقعية

إنجازات
شكلية
للحراك

إعادة انبثاق الحراك

مما أَدى إلى ضعفه وفتوره ،ومما فاقم حدة هذه الحالة أَن الحراك
أضحى يعاني من التشتت الجغرافي ،وغياب الموقف الجماعي،
وتشتت الوعي.
القضية الثانية« :سلمية الحراك ومرونة الدولة :صمام األمان
ضد عنف المواجهة» .بين تحليل هذه القضية أن كالً من طرفي
المواجهة أدى دورا ً في الحيلولة دون توجهها نحو العنف ،كما
حصل في الثورات العربية المختلفة .ولكن منطلق السلمية
ومنطقها ينبثق عن الدولة التي تمثل الطرف األَقوى في المعادلة.
إن المواجهة جرت في حلقة مفرغة بدأت بسلمية الدولة ،وانتهت

151

ديناميات المواجهة بين الحراك الشعبي والدولة...

بسلمية الحراك من غير أَن تحدث تغيرات بنائية عميقة في بنية
الدولة والمجتمع ،ولكنها حالت دون تشكل استقطاب اجتماعي يثير
الكراهية والعداء والعنف ،وقد تبين أَن اختراق السلمية في بعض
األحيان كثف المواجهة بين الحراك والدولة ،وجعل الحراك يستعيد
قوته ويستعد لمواجهة أَكثر شدة وعنفاً ،ومثال ذلك االعتداءات التي
كانت تقع من قبل جماعات المواالة التي يعتقد أعضاء الحراك أَنها
مدفوعة من قبل جهات أمنية ،وكذلك اعتقال نشطاء الحراك من
قبل األَمن العام ،واستخدام القوة أحياناً .لكن الطابع السلمي العام
للمواجهة حرر االدعاءات العدائية بعيدا ً عن العنف المزمن.
القضية الثالثة« :المحددات البنائية للمواجهة ومآالتها» ،وأَظهر
تحليل هذه القضية أَن المواجهة التي يخوضها الحراك «واقعية»،
حيث لدى الحراك أَهداف واضحة شرعية من شأنها أَن تطيل مدة
الصراع المقترنة بتحقيقها .لكن عدم حدوث ذلك يبين انفصال وعي
الحراك عن واقعيته ،األمر الذي يعني أَن فتور الحراك ال يعني غياب
الوعي الذي حرضه .وقد تبين أَن ممارسة السلمية من قبل الدولة
دون تغيير جوهري يتوافق مع مطالب الحراك جعلتها أَقرب إلى
االنفعالية السياسية .وتبين أَن سياسة السلمية وحدها بال إصالح
جوهري قد تؤدي إلى تحول الصراع إلى «الالواقعية» والعنف،
وهذا ما دفع الحراك الشعبي إلى تصعيد هتافاته ضد الدولة ،وبحثه
عن رمزية تحرج الدولة وتزيده قوة.
وقد تبين أَن االنقسام في الهوية الوطنية للحراك ،والتخوف من
دولة فلسطينية وتغول فلسطيني على حساب الهوية الشرق أردنية
قد دفع الحراك إلى التمسك أَكثر بالملكية والتوقف عند المطالب
اإلصالحية التي كانت أعالها المطالبة بالملكية الدستورية .وبالرغم
من أَن الحراك لم يحدث تغييرا ً جوهريا ً في بنية الدولة ،إال أَنه أَماط
اللثام عن قضايا الفساد ،ورفع سقف الحرية وأظهر قوة الشارع،
وأَجبر الدولة على تقديم تنازالت واعترافات ،وجعلها تخوض
تجربة ودرسا ً حاسما في الديمقراطية.
إن هذه القضايا الثالث تشكل في مجملها الطرح األساس الذي
تدور حوله الدراسة .وألَن تحليل المواجهة بين الدولة والحراك
تم على أساس ديناميكي فمن الطبيعي أَن تتقاطع هذه القضايا
مع بعضها أحيانا ،وقد تتكامل في أَحيان أُخرى ،ولكنها في كل
األحوال ال تنظر إلى المواجهة باعتبارها ظرفا ً موقفياً ،بل فعل
صراع ديناميكي ُمشرع على كل االحتماالت ،ومن هنا أَظهرت
الدراسة أَن المواجهة ما تزال قائمة ،رغم فتور الحراك ،وحتى
لو اضمحل تماما فإن المواجهة مفتوحة على أَساس الوعي الذي
انبنى حول شرعية الحقوق المسلوبه ،والتساؤل حول شرعية
الوضع القائم.
أَظهرت الدراسة عبر القضايا الثالث التي تمت مناقشتها ،أَن
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نظرية الصراع التحليلية لدى كوزر ودارندورف وكولينز .تتفق
تماما في بعض القضايا المتعلقة بالصراع مثل منطلقات الصراع،
والوعي ،ودور القيادة ،والشرعية .وأَحيانا يكمل بعضها بعضا،
مثالً ،يعتبر دارندورف مرونة البناء االجتماعي والفرصة
السياسية منطلقا أَساسيا في عملية الصراع ،بينما يعتبرها كوزر
من العوامل البنائية التي تسهم في جعل الصراع واقعيا ً وبعيدا ً
عن العنف .وبينما ركز دارندورف على ضرورة وجود قيادة
ليصبح الصراع شديدا عمل كوزر على تفعيل الدور الذي تؤديه
القيادة وعالقته بالشرعية وبتقصير مدة الصراع ،وبالمقابل فإن
كوزر تحدث عن وظائف الصراع أكثر من غيره .ويلفت كولينز
االنتباه إلى بعض المتغيرات التي لم يتحدث عنها أي من كوزر
ودارندورف ،مثل أَهمية التفاعل الطقوسي في الصراع ،والنتائج
المترتبة على االستقطاب في عملية الصراع ،وبعض المحددات
المهمة للعنف وغيرها .وكل ذلك يظهر أَن طروحات نظريات
الصراع التحليلية يمكن أَن تشكل مع بعضها توليفا نظريا ً ثريا ً
في تحليل منطلقات الصراع وديناميكياته ونتائجه.
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