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في صناعة الفوضى العربية

شكل
تشهد الدول العربٌة اضطرابات عنٌفة ُتعٌد تشكٌل المنطقة فً
ٍ
جذري .وفً حٌن أنه من المستحٌل التنبؤ بما سٌنتج من هذه الفوضى ،ثمة
مناح ثالثة كبرى تح ّدد معالم المستقبل ،وتشً بسٌنارٌوات أكثر كارثٌة
ٍ
على مدى السنوات القلٌلة المقبلة ،ما لم ُتغٌِّر الحكومات العربٌة مسارها
الراهن.
أوّ الًٌ ،عٌد العنف السٌاسً تشكٌل المجتمعات العربٌة .فقد أ ّدى تفشً
الصراعات الحربٌة إلى فقدان الدول العربٌة سٌطرتها على حدودها
الوطنٌة .كما أسفر الهجوم العنٌف لتنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» وغٌره من
التنظٌمات المارقة ،عن تشرٌد مالٌٌن األشخاص ،ومجتمعات محلٌة
بأسرها ،بخاصة فً العراق وسورٌة والٌمن ولٌبٌا .والٌوم ،تستقبل المنطقة
العربٌة أكثر من ثلث الالجئٌن فً العالم ،مع أنها التض ّم سوى  5فً المئة
.من س ّكانه .وقد طاولت تأثٌرات هذه الصراعات تسع دول على األقل

مهى ٌحً
ال تقتصر أهمٌة هذا التطور على التداعٌات اإلنسانٌة ،بل تتجاوزها
بأشواط .فمن جهة ،تجري إعادة صٌاغة الفسٌفساء الغنٌة لألدٌان
واإلثنٌات التً مٌّزت المجتمعات العربٌة لمئات السنٌن ،لمصلحة كٌانات
وحدوٌة .وما التهجٌر القسري للمسٌحٌٌن والٌزٌدٌٌن والشبك وسائر
اإلثنٌات والطوائف من سهول العراق فً األشهر األخٌرة ،سوى مثال
واحد عمّا ٌحدث .ومن جهة أخرىُ ،تعٌد هذه التحركات السكانٌة تشكٌل
المجتمعات التً ٌفرّ السكان إلٌها ،مثل لبنان واألردن وتونس.
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ّ
ُ
االستجابات اإلقلٌمٌة والوطنٌة للتظلمات السٌاسٌة واالقتصادٌة،
وتغذي
والتً كانت دافعا ً أساسٌا ً للثورات العربٌة ،االستقطاب المجتمعً بدرجة
غٌر مسبوقة .ففً مصر والٌمن ولٌبٌا وسورٌة والعراق وغٌرها من
لشكل خبٌ ٍ
ث من سٌاسات الهوٌة التً
البلدان ،تخضع العملٌة السٌاسٌة
ٍ
تقوّ ض الثقة بٌن المكونات المجتمعٌة المختلفة .وثمة انقسامات إٌدٌولوجٌة
ودٌنٌة وطائفٌة وإثنٌة وقبلٌة آخذة فً الظهور ،وهً ُتخلِّف ندوبا ً مجتمعٌة
قد ٌصعب محو آثارها على المدى المنظور.
ثانٌاً ،تشهد الدول العربٌة تراجعا ً فً مدى شرعٌتها ونفوذها .فقد عكست
االنتفاضات استٌا ًء واسع النطاق من أنظمة الحكم السائدة .وكانت
االستجابة لهذه التحركات الشعبٌة فً عد ٍد من البلدان عبارة عن مزٌج من
العنف ومن تج ّنب العمل على رفع التظلّمات األساسٌة.
ثمة عواصم عربٌة تحت الحصار الٌوم .إذ فقدت بغداد وصنعاء وطرابلس
ودمشق السٌطرة على أراضٌها لمصلحة كٌانات غٌر دولتٌة خارجة عن
القانون .وتشهد المكوّ نات األساسٌة لمفهوم الدولة ،مثل السٌادة والسٌطرة
على األراضً الوطنٌة وأدوات العنف  -بما فً ذلك مؤسسة الجٌش -
تراجعاً ،فً مواجهة كٌانات وهٌكلٌات تنظٌمٌة بدٌلة.
تتح ّدى القوى العسكرٌة غٌر الدولتٌة الجدٌدة ،ال سٌما تنظٌم «الدولة
اإلسالمٌة» ،فكرة الدولة  -األمة ،وتسعى إلى إرساء وقائع سٌاسٌة بدٌلة.
فقد ظهرت نماذج وكٌانات جدٌدة وغٌر مألوفة من أنظمة «الدولة»،
تطرح أفكاراً مغاٌرة عن الدولة والهوٌة والمجتمع ،ما ٌدعو النخب
السٌاسٌة القائمة واألحزاب الحاكمة إلى التنافس مع قوى سٌاسٌة جدٌدة
صاعدة ،بما فً ذلك أمراء الحرب .كما ٌعنً أن أنواع التسوٌات الالزمة
إلنهاء الصراعات اختلفت وباتت أقل تقلٌدٌة من السابق.
أما البلدان التً لم تفقد فٌها الدولة السٌطرة على أراضٌها ،فتشهد إما
حكم أكثر سلطوٌة.
تشرذما ً متزاٌداً فً المجاالت السٌاسٌة أو تراجعا ً إلى
ٍ
ّ
المطردة فً األحزاب السٌاسٌة ومنظمات المجتمع
صحٌح أن الزٌادة
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بمستقبل أكثر
المدنً الجدٌدة فً بلدان مثل تونسٌ ،مكن أن تب ّشر
ٍ
دٌموقراطٌة ،إال أن االنكفاء عن العملٌة السٌاسٌة لدى شرٌحة واسعة من
المواطنٌن ،ال سٌما الشبابٌ ،مكن أن ٌش ّكل تهدٌداً لهذا المستقبل .أضِ ف
إلى ذلك أن الحرٌات المدنٌة واألساسٌة ُتسحق ،فً بلدان مثل مصر ،باسم
األمن القومً ومكافحة التطرف .هذا التراجع العمٌق فً عملٌة االنتقال
إلى الحكم الدٌموقراطً لن ٌؤ ّدي سوى إلى زٌادة الشروخ المجتمعٌة ،وقد
ٌدفع المواطنٌن الذٌن ٌنشطون بقوة إلى البحث عن وسائل أخرى للتعبٌر
عن احتجاجاتهم.
ثالثا ً ،ثمة حس قوي بالتمكٌن الفردي ٌجتاح البلدان العربٌة.
لم ٌُستوعب التأثٌر النفسً العمٌق للثورات الشعبٌة وإسقاطها لرموز
وقٌادات استبدادٌة استٌعابا ً كامالً بعد .لكن إحدى المحصالت الواضحة
اإلٌمان الشخصً المتزاٌد لدى المواطنٌن العرب بقدرتهم على التأثٌر فً
عملٌة التغٌٌر وتغٌٌر نمط حٌاتهم .فالمروحة المذهلة من المبادرات المدنٌة
التً انبثقت بعد الثورات العربٌة وفً أرجاء مختلفة ،تعكس فً شكل
إٌجابً هذا الحس بالتمكٌن .لكن من الناحٌة السلبٌةٌ ،بدو هذا التوق الى
تحدٌد المصٌر ورسم المستقبل واضحا ً فً العسكرة المتنامٌة لشباب
مستائٌن من أوضاعهم الراهنة.
فضالً عن ذلك ،فالقسوة المتزاٌدة التً تمارسها الحكومات وإغالق
مجاالت التعبٌر السٌاسً كافة فً مختلف البلدان العربٌةٌ ،ضٌّقان خٌارات
المواطنٌن العرب ،ال سٌما الشبان منهم ،للتأثٌر فً عملٌة التغٌٌر .وربما
تكون عملٌات االنضمام إلى تنظٌم الدولة اإلسالمٌة االنعكاس األخطر لهذا
الحس بالتمكٌن .فعلى رغم أجندة التنظٌم البغٌضة وتكتٌكاته العنٌفةٌ ،بقى
بالنسبة إلى عد ٍد متزاٌد من الشباب العرب الكٌان الوحٌد الذي ٌطرح
مستقبالً بدٌالً ٌمكنهم أن ٌشاركوا فً بنائه.
ستتواصل التبعات السلبٌة لهذه المناحً الثالثة ،إلى أن تح ّدد الحكومات
والنخب العربٌة السبل اآلٌلة إلى إعادة بناء عالقاتها مع مواطنٌها .والواقع
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أن التص ّدي للتأثٌرات السلبٌة لألوضاع الحالٌةٌ ،تطلّب منهجٌة وذهنٌة
مغاٌرتٌن لما هً علٌه الحال اآلن .إذ ٌنبغً أن تعمل الحكومات مع
الجهات الفاعلة المدنٌة على تشكٌل أنظمة سٌاسٌة شاملة جدٌدة ُتطور
المؤسسات ،و ُتلغً مركزٌة هٌاكل السلطة ،و ُتعٌد الحقوق المدنٌة ،وتدعم
ّ
وتعزز اإلبداع المجتمعً ،وتعالج التظلّمات
التنوّ ع المجتمعً وتر ّقٌه،
مستقبل أكثر إشراقاً،
المزمنة .هذه الخطوات ضرورٌة لمنطق ٍة تسعى إلى
ٍ
وهً أٌضا ً أساسٌة الستمالة فئة الشبان التً تشعر أنها أمام خٌارٌن ال
ثالث لهما :إما الهالك فً ظل أنظمة سلطوٌة ،أو االنضمام إلى كٌان غٌر
دولتً عنٌف ودموي.
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