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تحول
المنطقة العربية عند نقطة ّ
ّ
العزل فً هجوم باألسلحة
منذ عام واحد بالضبط ،قُتل مئات المدنٌٌن
الكٌماوٌة على ضواحً دمشق التً كانت خاضعة لسٌطرة المعارضة
السورٌة .للحظة ،كان من المحتمل وضع النزاع المسلّح السوري على
مسار جدٌد .فمن جهة ،كان بمقدور ضربة عقابٌة أمٌركٌة أن تدفع إلى
انشقاقات كبٌرة داخل جٌش الرئٌس بشار األسد ،كان ٌمكن أن تإ ّدي إلى
سقوط نظامه .وباألهمٌة ذاتها ،كان سٌإ ّدي ذلك أٌضا ً إلى وقف التراجع
فً وضع الثورة المسلّحة وتغٌٌر مٌزانها الداخلً ،لٌستبق الصعود الحاسم
لتنظٌم «الدولة اإلسالمٌة فً العراق والشام» (داعش) .من جهة أخرى،
أ ّدى االتفاق حول إزالة الترسانة الكٌماوٌة السورٌة ،الذي نت من الوساطة
الروسٌة ،إلى فتح المجال واسعا ً أمام جه ٍد دٌبلوماسً أمٌركً-روسً
مشترك ناشط وفعّال إلنهاء الحرب األهلٌة الدامٌة .وكان النجاح فً
سورٌة سٌشكل قاعدة صلبة للجهود المشتركة القوٌة األخرى فً أنحاء
أخرى من المنطقة ،بما فٌها العراق.
غٌر أنّ العالم قد تغٌّر منذ ذلك الوقت .فباتت سورٌة بال إطار دٌبلوماسً
للمفاوضات بعد انهٌار محادثات جنٌف  2فً شباط (فبراٌر) الماضً،
وتواجه ما ٌبدو أنه نزاع مسلّح بال نهاٌة .وٌزٌد من تعقٌد األمر الصعود
المتفجّ ر لتنظٌم «داعش» ،الذي ٌه ّدد بقاء العراق كدولة موحّ دة والحكم
الذاتً إلقلٌم كردستان على ح ٍّد سواء .كما أنه م ّد ساحة المعركة إلى لبنان
ّ
مإخراً ،ولو مو ّقتاً .ولكن األه ّم من ذلك هو التدهور الحاد فً عالقات
الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً مع روسٌا إثر األزمة األوكرانٌة ،ما
ٌغلق الباب أمام التعاون الدٌبلوماسً فً الشرق األوسط .ومن شؤن
القطٌعة ،إن طالت ،أن تحوّ ل الموارد السٌاسٌة والمالٌة االستراتٌجٌة عن
المنطقة ،وهً بحاجة ماسّة إلٌها.
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ٌزٌد صاٌغ
إال أنّ مخاطر وتح ّدٌات أخرى تلوح فً األفق أٌضاً .فلٌبٌا تقترب من
الحرب األهلٌة ،وتواجه خطر التقسٌم الذي ٌه ّدد أٌضا ً العراق وسورٌة
والٌمن .وفً موازاة ذلكٌ ،شجّ ع إعالن «الخالفة اإلسالمٌة» من قبل
«الدولة اإلسالمٌة فً العراق» الجهادٌٌن فً بلدان أخرى على التهٌّإ
إلطالق إماراتهم اإلسالمٌة أسوة بالعراق .أمّا مصر ،أكبر الدول العربٌة
من حٌث عدد السكان ،فال تواجه خطر الحرب األهلٌة أو التقسٌم ،ولكنها
تسٌر على درب الكارثة االجتماعٌة .فقد ساهم المزٌ من المعونات
السخٌّة من بعض دول الخلٌ ومن المع ّدالت المرتفعة للقمع الداخلً ،فً
تؤجٌل الكارثة مو ّقتاً ،ولك ّنه غٌر كافٍ لمعالجة مشكالت مصر االقتصادٌة
األساسٌة وتوعّكها السٌاسً العمٌق .إذا وقع االنفجار االجتماعً ،فسٌكون
مكلفا ً للغاٌة وربّما ٌعصى على االحتواء.
لٌس جمٌع البلدان العربٌة فً خطر .ولكن مُجتمعة ،تجد المنطقة العربٌة
نفسها عند حلول حقبة تارٌخٌة تشبه ربع القرن الملًء بالتقلّبات
والصراعات الذي أعقب نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ،والذي تولّت خالله
الدول العربٌة الحدٌثة االستقالل السٌطر َة المباشرة على س ّكانها وأرضها
ومواردها الطبٌعٌة وآلٌّات الحكم ،وتعلّمت كٌف تدٌر سٌاساتها الخارجٌة
والدفاع الوطنً .فاآلن ،كما فً ذلك الحٌن ،ثمة تح ّدٌات تواجه شرعٌة
الحدود وبنى السلطة ،واصطفافات إقلٌمٌة متب ّدلة ،وتهدٌدات متبادلة عبر
الحدود ،واضطرابات سٌاسٌة تعكس التحوّ الت االجتماعٌة-االقتصادٌة
الطوٌلة األجل.
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فً عقد الخمسٌنات ،أ ّدت هذه الدٌنامٌكٌات إلى نشوب «الحرب الباردة
العربٌة» ،التً لم تنت ِه سوى بعد ح ّل الحرب األهلٌة فً الٌمن فً منتصف
عقد الستٌنات وبعد حرب الـ 7691الكارثٌة مع إسرائٌل ،واللذٌن أ ّدٌا إلى
المصالحة الباقٌة بٌن مصر والمملكة العربٌة السعودٌة .وكان دور
المإسسات المتع ّددة األطراف ،وخصوصا ً جامعة الدول العربٌة واألمم
المتحدة ،فً ح ّل النزاعات وإدارة األزمات ضعٌفا ً وغٌر فاعل حٌنها ،وهو
كذلك اآلن أٌضاً .ومرّ ة أخرى ،تجد الدول العظمى المهٌمنة سابقا ً
برٌطانٌا وفرنسا فً الخمسٌنات ،والوالٌات المتحدة الٌوم – نفسها فً حالة
انسحاب كامل أو جزئً ،ما ٌخ ّفف القٌود على الفاعلٌن المحلٌٌّن ،وٌغٌّر
تقدٌراتهم للمخاطر والفرص.
لكن التارٌخ ال ٌعٌد نفسه .فقد أعقب زوال اإلمبراطورٌتٌن البرٌطانٌة
ّ
التدخل الفاشل فً
والفرنسٌة – الذي انكشف جل ٌّا ً فً الشرق األوسط إبّان
قناة السوٌس فً عام  – 7699تنافُس القوّ تٌن العمالقتٌن ،الوالٌات المتحدة
واالتحاد السوفٌاتً ،الذي أحدث استقطابا ً إقلٌم ٌّا ً حا ّداً من جهة ،ولكن أ ّدى
أٌضا ً إلى االستقرار االستراتٌجً من جهة أخرى .لكن الوضع ٌختلف
اآلن .فقد ّ
مثل ّ
تدخل حلف «الناتو» فً لٌبٌا فً عام  2177ذرو ًة ،غٌر أنّ
استجابة الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً لسلسلة أحداث فً المنطقة
منذ ذلك الوقت جاءت هزٌلة إلى درجة الالمباالة :القتل «المخطط له»
للمتظاهرٌن فً مصر فً آب (أغسطس)  ،2172كما أس َمته منظمة
«هٌومن راٌتس ووتش» ،واالنفجار الداخلً المتسلسل فً لٌبٌا منذ أٌار
(ماٌو)  ،2172والقتل والدمار الكبٌران اللذان ألحقتهما إسرائٌل بالمدنٌٌّن
فً قطاع غزة فً تموز (ٌولٌو) وآب (أغسطس) ،وحتى التق ّدم السرٌع
لتنظٌم «الدولة اإلسالمٌة فً العراق والشام» منذ حزٌران (ٌونٌو).
كما تختلف الردود العربٌة على حالة التقلّب واالنتقال الجٌو-سٌاسً الحالٌة
نواح حاسمة األهمٌة .فالدول الحدٌثة
عنها فً الحقبة السابقة ،من
ٍ
االستقالل بعد عام  7629كانت تعانً من قلّة الخبرة وغٌر حصٌنة حتى
أن غالبٌة بلدان شمال أفرٌقٌا وساحل الخلٌ  ،إضافة إلى السودان ،لم تنل
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استقاللها سوى فً فترة  – 7617-7697وكانت تنقصها التنمٌة اإلدارٌة
والسٌاسٌة .ولكن بات أغلبها اآلن نامٌا ً أكثر من المطلوب ،متسلّحا ً
ّ
المضخمة ،وبعقو ٍد من الخبرة فً مراقبة
باألجهزة البٌروقراطٌة واألمنٌة
المواطنٌن وحماٌة الحدود واألنظمة الحاكمة – تلك هً الدول «الشرسة»،
كما سمّاها عالم السٌاسة الراحل نزٌه أٌوبً.
بشكل ملحوظ فً
غٌر أن هذه الخبرة لم تجعل الدول العربٌة أكثر كفاءة
ٍ
توفٌر الحاجات األساسٌة والخدمات والمنافع العامة ،وال فً تؤمٌن التكافإ
فً ذلك .ولم تجعلها الصالدة أكثر تق ّبالً للتنوّ ع الدٌنً أو المذهبً أو اإلثنً
ً
رحمة على العموم .بل على
أو الجهوي لس ّكانها ومواطنٌها ،وال أكثر
ً
مقارنة مع سنوات
العكس ،فاألرجح أن الدول العربٌة أق ّل قبوالً اآلن،
تكوٌنها األولى ،للضغوط التً ُتمارس علٌها من أجل إحداث التغٌٌر
السٌاسً ،وأقل استعداداً أو قدر ًة على إدراج اإلصالحات التً تتٌح
التحسٌنات الحٌوٌة فً المجال االقتصادي والتكافإ االجتماعً.
بالنسبة إلى غالبٌة الدول العربٌةٌ ،جعلها كل ذلك فً طرٌق هابط .فقد أ ّدى
عدم المساواة االقتصادي وبدائٌة نظم الرعاٌة االجتماعٌة فً حقبة
االستقالل فً أغلب البلدان العربٌة إلى عدم االستقرار السٌاسً ،ما أ ّدى
فً نهاٌة المطاف إلى تغٌٌر األنظمة الحاكمة أم إلى محاوالت متكرّ رة
لتغٌٌرها .ولكن لم تكن الهوة بٌن األثرٌاء والفقراء شاسعة كما هً اآلن.
وال ٌق ّل عن ذلك أهمٌة أن تعداد س ّكان الدول العربٌة آنذاك كان أقلّ،
وأكثرهم من قاطنً األرٌاف ،ما أتاح توفٌر الكفاٌة الغذائٌة بثمن معقول
لألكثرٌة .بٌنما ازداد عدد الس ّكان اآلن أضعافا ً ع ّدة ،وتعاظم عدد الذٌن
ٌعٌشون عند أو دون خط الفقر ،وتحوّ لت األكثرٌة إلى قاطنً المدن
.والمناطق الحضرٌة ،ما ٌجعلهم معتمدٌن على االستٌراد والدعم الغذائٌٌّن
متنام من الدول
نظراً إلى هذه الخلفٌةّ ٌ ،تسم اإلخفاق االقتصادي لعد ٍد
ٍ
العربٌة.
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– بما فٌها دول مص ِّدرة للنفط مثل العراق ولٌبٌا – بؤهمٌة خاصة .وٌفسِّر
ذلك تراجع الخطاب اإلٌدٌولوجً األقوى لحقبة االستقالل ،أي القومٌة
العربٌة ،لصالح أشكال متنوّ عة من اإلسالم السٌاسً ،التً تزداد حد ًة
ونزوعا ً طائفٌاً .وٌعكس ذلك التحوّ الت االجتماعٌة إلى ح ِّد كبٌر :فقد تب ّنت
بعض الطبقات «الشعبٌة» القومٌ َة العربٌ َة ،لكنها بقٌت نتاجا ً وحقالً للنخب
والمث ّقفٌن أساساً ،بٌنما غالبا ً ما تنتشر السلفٌة الٌوم (ونظٌرتها الشٌعٌة) فً
أوساط الطبقة العربٌة «الدونٌة» الضخمة والمتنامٌة.
ٌرى البعض فً ذلك قوة الهوٌة الطائفٌة .ولكنه ٌكشف فً الواقع تآكل
وتحوّ ل بُنى القوة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثروة االقتصادٌة على مرّ العقود
منذ أن استقر النظام اإلقلٌمً العربً فً أوائل عقد السبعٌنات .فإن فشلها
فً التطور بطرق تستجٌب للتحوّ ل االجتماعً ،وبطرق دٌموقراطٌة فً
إعادة الهٌكلة االقتصادٌة ،قد جعل أغلب الدول العربٌة ،إن لم ٌكن
جمٌعها ،تعانً فً مجابهة التحدٌات المع ّقدة لعالم الٌوم .وال توجد قوة
خارجٌة لدٌها القدرة على توفٌر المعونة أو ال ّ
تدخل بالحجم والنطاق
المطلو َبٌن لح ّل مشاكل المجتمعات العربٌة .بل ولم ٌَعُد مإ ّكداً أن المنطقة
العربٌة ت ّتسم باألهمٌة الكافٌة لتولٌد مثل ذلك االهتمام لدى القوى الخارجٌة
باتت الدول العربٌة عند نقطة تحوّ ل .ولقد تجاوز بعضها تلك النقطة ،بٌنما
ٌتر ّتب على الدول األخرى أن تسلك خٌارات صعبة كً تتج ّنبها.
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