الفصل الثالث

فوم أسباب اتساع نطاق التمرد واإلرهاب
في المنطقة العربجة
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فتًح الربيع العربي أعين المواطنين العرب عمى واقع جديد ،فقد أتيحت ليم الفرصة أخي ًار
لتغيير حاضرىم –وبالتالي -مستقبميم .وفي الوقت نفسو قامت الحكومات وقوى الثورة المضادة
بتوجيو مسار األحداث منذ يناير  3122بحيث يسمح لأليديولوجيات المتطرفة باالنتشار وبسط

نفوذىا .فبينما كان المتوقّع أن تنتصر المعتقدات الديمقراطية القوية الحقة والتمثيل السياسي
واالنسج ام االجتماعي ،انتيى المآل بالعالم العربي -حتى اآلن– إلى ىيمنة عدم االستقرار،
والتعصب والتطرف والعنف عمى أراضيو .ولكن ىذا ال يعني بالضرورة أن الصورة بأكمميا

قاتمة .فبينما يبدو العالم العربي عالقًا في نفق مظمم يوجد أيضًا مجال لبعض التوقعات

اإليجابية ،مثل إجراء انتخابات حرة ونزيية في تونس ،وعدم امتداد االضطرابات والقالقل
بالضرورة لتعم المنطقة بأكمميا .ومع ذلك ،تواجو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
الوقت الراىن موجات من العنف ،واتساع الفجوة بين أيديولوجيات أو معتقدات متعارضة

اليدامة القديمة مثل "الخالف بين السنة والشيعة"،
ومتضادة فض ً
ال عن عودة االتجاىات ّ
و"التنافس السعودي/اإليراني"  ،واآلثار السمبية لتدخل القوى األجنبية في شؤون المنطقة وىيمنة
أشكال ودرجات مختمفة من اإلرىاب.

خرجت بعض التطورات التي شيدتيا منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عمى مدى

السنوات الخمس الماضية بوضوح عن سيطرة الساسة والمواطنين .ومع ذلك ،قد يساعدنا سبر
المالمح االجتماعية لممنطقة في فيم بعض الحقائق .عمى سبيل المثال ،لماذا نمت الطائفية في

نياية المطاف بيذا النمط الضخم في بمد مثل سوريا؟ مع العمم أن سكانو كانوا سيحصدون

فوائد أكثر إذا طرحوا احتجاجاتيم الدينية جانبًا .ويجوز أن النظام السوري يستفيد كذلك من
المعب عمى الورقة الطائفية ،إال أن ىذا الوضع لو مسببات تتعمق بطبيعة المجتمع السوري.

وليس العنف جزءًا ال يتج أز من البصمة الوراثية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

فالفوضى التي سادت أرجاءىا منذ عام  3122يمكن تفسيرىا بأساليب مختمفة ،بعضيا ىيكمي
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والبعض اآلخر ذي صمة بتكرار دورة التاريخ أو تعاقبيا .ولكي نتمكن من فيم وادراك أىمية كل

عنصر من ىذه العناصر في شرح األوجاع الكثيرة التي تعاني منيا المنطقة ،سوف نستعرض

بادئ ذي بدء أنماط التحديات المختمفة التي خمّ فت ىذا الكم من االضطراب واالرتياب وعدم
التيقن في الشرق األوسط وشمال أفريقيا عمى مدى السنوات الخمس الماضية .ثم سنقوم بتحميل
األسباب الكامنة وراء تمك العوامل الحيوية واآلثار المترتبة عمييا ،السياسية منيا واالقتصادية

واالجتماعية أو الدينية أو غيرىا .وأخي ًار ،سوف نسرد الشروط األساسية التي نعتقد أنيا ستسمح
لمشرق األوسط وشمال أفريقيا باالستفادة من بداية أفضل والتوجو في الوقت نفسو نحو آفاق من

االستقرار واألمن والكرامة اإلنسانية في المقابل.

أوًلاً:منطقةًتعجًبالتحديات
أثبت الربيع العربي أن االستقرار الظاىر والنسبي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كان

ضربًا من الوىم الخادع .فقد أُثيرت فجأة الشكوك في عقود من الحكم السمطوي والسياسات
القمعية بعد انتشار مد االنتفاضة التونسية (التي اندلعت في  )3122ليعم باقي دول المنطقة.
وأدى فقدان بعض القادة أو األنظمة اإلقميمية الشرعية  -كنتيجة مباشرة لعقود من االنتياكات-

إلى أحداث الربيع العربي .ولكن الربيع العربي جمب معو في نياية المطاف حالة من انعدام
األمن أو عدم االستقرار في المنطقة .وحل محل السيناريو الذي كان متوقعًا في البداية –

إمكانية توفر فرصة لممواطنين لالستفادة بسيولة من القواعد الديمقراطية -سمسمة من التيديدات

والتحديات ّقوضت بشكل كبير اآلفاق المستقبمية لممنطقة .وتضمن ذلك أمثمة من التشرذم
السياسي و/أو اإلقميمي ،وبروز ميميشيات وفصائل متناحرة ،واحياء الصدع بين السنة والشيعة،
ال عن توطيد الطائفية واإلرىاب.
وتطرف بعض الجماعات والحركات ،فض ً

ً)1التشرذمًالسياسيًوالتفتيتًالجغرافي
ليست فكرة االنتماء الوطني بجديدة عمى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ففي حين

حققت العديد من البمدان العربية استقالليا الوطني خالل النصف األول من القرن العشرين،
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استطاعت أقاليم كثيرة كانت جزءًا من اإلمبراطورية ال عثمانية أن تؤكد بالفعل خصائص تاريخية
ومحمية ساىمت في تشكيل ىوياتيا القومية المعاصرة . 2واليوم ،ال يزال الشعور الشعبي

باالنتماء الوطني قويًا في العديد من البمدان العربية إن لم يكن فييا جميعًا .ولكن حاالت
االستقطاب السياسي مقترنة باستمرار بعض الخصوصيات المحمية التاريخية أفضت أيضًا إلى

شق الصدع وخمق بعض الفجوات .ومن ىذا المنظور ،عاصرت أربع دول تغييرات واضحة
وتطورات عميقة أثارت الشكوك في مصير ترابطيا الوطني ووحدتيا اإلقميمية وىي العراق وليبيا

وسوريا واليمن.

بالرغم من السياسات التيميشية الممنيجة ،اكتسبت سوريا عمى مدار عقود عدة سمعة

مبالغ فييا بأنيا بمد يتمتع سكانو بانتماء قومي وبحس وطني كبير –إذا طرحنا جانبًا الحالة

الكردية– يمحوان أي خصوصيات محمية .ولكن يبدو أن السنوات التي مرت منذ عام 3122

دون أن تُسوى فييا الصراعات أثارت القوى المحركة لمتفكك اإلقميمي .3أما اليمن ،فيو بمد كان

يعاني بالفعل من االنقسام حتى الماضي القريب بين جزئيو الشمالي والجنوبي ،وسقط حاليًا في

تنافر داخمي عميق ،فظاىرة الحوثيين وتصاعد تنظيم القاعدة في شبو الجزيرة العربية ،والتوطيد

الجزئي لمقوى القبمية مرة أخرى وكذلك حالة الحرب الواضحة التي تقف فييا مجموعات من

األطراف الفاعمة وحمفاؤىا في المواجية (المممكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية

المتحدة ،وربما إيران  )...كميا تثير شكوكًا متزايدة حول تالحم أراضي اليمن في المستقبل.4

وفي ليبيا ،وىو بمد كان يتألف في البدء من ثالث مناطق مختمفة ،لم يفمح ال الممك إدريس وال

 أظزٛ٠ :ج ٓ١رٚغاْ ،طمٛط اٌؼزّأ :ٓ١١اٌذزب اٌىبز ٜف ٟاٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا ،طـ .374-342sfo eoea Mee h afo W aaOo eTa :sfo oeOO Fh afo laaF ehT, agoho nFgeh, eT a
FFoT, 2015.
ٌ -3الطالع بأخظاَ ػٍ ٝأدذد ِظخجذاث اٌٛضغ اٌزا٘ٓ ف ٟطٛر٠ا ،أظز:
http://www.understandingwar.org/project/syria-project
 -2أظز ػٍ ٝطب ً١اٌّزاي:
yoaoe leO TeaePFederalism, Conflict and fragmentation in Yemen, Saferworld,
October 2015,
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9cbe1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=194318.
٘ذا اٌخمز٠ز ،ػٍ ٝغزار اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخمار٠ز األخز ٜاٌخ ٟحٕاٌٚج اٌمضا٠ا اٌ١ّٕ١ت٠ ،بذذ ػٍ ٝاطخذ١اء ئِىأ١ت
اٌخفخ١ج اٌجغزافٌٚ ،ّٓ١ٌٍ ٟىٓ ِاساي ُٕ٠ظز ئٌ ٗ١باػخبارٖ ادخّاالً لائّا ً.
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معمر القذافي في تجاوز الخالفات بينيا وتعزيز الشعور القوي باالنتماء الوطني .5وقد اتسعت

اليوة -التي خمقيا و تالعب بيا القذافي (من منطمق سياسة َف ِرق تسد)  -بين الجيات والقبائل
عرض
الفاعمة في ليبيا ،والتي تسببت في الفوضى التي تفشت في البالد عقب سقوطو ،ما ّ
تماسك أراضييا لمخطر.6

وقد سبقت مسائل االنقسامات والفرقة أحداث الربيع العربي إلى حد بعيد في العراق .وفي

الواقع ،فإن حرب الخميج (سنة  ،)2::2والحقائق الميمة التي تمتيا (فرض مناطق الحظر
الجوي الممتدة عمى التوالي بموازاة الخط السادس والثالثين شما ًال والخط الثاني والثالثين

جنوبًا) منحت أكراد العراق أو ًال فرصة لمحصول عمى االستقالل السياسي بامتياز .أثارت سمسمة
من األحداث والق اررات التي اتُخذت في أعقاب غزو العراق بقيادة الواليات المتحدة عام ،3114

إحباطًا شعبيًا متزايدًا – حيث اقترنت سياسة "اجتثاث البعث " 7بانتشار أعمال العنف وتزايد
ال عن استمرار المحسوبية والفساد و"اإلدارة السيئة" .وكمما ازداد شعور العراقيين
الطائفية فض ً

بعدم تمثيل قادتيم الوطنيين لإلرادة الشعبية ،كمما ازدادوا قربًا من قادتيم المحميين .ونظ ًار ألن

معظم ىؤالء القادة من الشخصيات الدينية أو القبمية التي تتطمع إلى القيام بدور سياسي ،انتيى

وتوسع الفجوة بين السكان والقادة الوطنيين .وتنامت الطائفية
بيا الحال إلى تزايد أىميتيا
ّ
بالتوازي ،وتزايدت معيا مخاطر االنقسامات اإلقميمية التي شقت بين األكراد والسنة والشيعة.8

 -4أظز:
e eo eehao eOOoA History of Modern Libya, Cambridge University Press, 2006, pp.
43-76
 ِجّٛػت األسِاث اٌذ١ٌٚت١ٌ ،ب١ا :اٌبٕاء اٌظٍ ُ١ػٍِ ٝفاٚضاث جٕ١ف ،اٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا ٚشّايأفز٠م١ا ،اٌخمز٠ز رلُ  32 ، 7فبزا٠ز ،31
http://www.crisisgroup.org/ar/regions%20countries/middle%20east%20%20north%20africa/north%20africa/libya/157-libya-getting-geneva-right.aspx
 ٟ٘ -2ط١اطت لزرث طٍطت اٌخذاٌف اٌّإلخت -اٌذىِٛت اٌؼزال١ت اٌّإلخت اٌخ ٟأػمبج طمٛط ٔظاَ اٌزئ١ض اٌظابك
طذاَ دظ -ٓ١احباػٙا إللاٌت ِٛظف ٟاٌمطاع اٌؼاَ اٌّٛاٌٌ ٓ١ذشب اٌبؼذ ِٓ ِٕاطب ِٓٚ ُٙرُ اٌخخٍض ِٕ.ُٙ
 -7أظز فٕار دذاد ،اٌطائف١ت ف ٟاٌؼزاق :رؤ ٍِ ٜؼاد٠ت ٌٍٛدذة،
oehee eaaeaSectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity, Oxford University
Press, 2014, pp. 143-204
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ً)2صعودًالميميشياتًالمسمحة
تُعتبر األساليب القمعية التي كانت تنتيجيا المؤسسات العسكرية ،واألجيزة األمنية ضد
الشعوب ،والحصانة التي منحتيا إياىا القيادات السمطوية من بين العوامل التي أدت إلى

االنتفاضات العربية .ولكن المفارقة ىي أننا تعمّمنا أيضاً من التحوالت في أمريكا الالتينية أن

االستفادة من مرحمة انتقالية ال تتسم بالفوضى قد تستدعي النظر في منح الجيش دو ًار ميمًا .9

وفي تونس كما في مصر ،جاء خمع الرئيسين السابقين بن عمي ومبارك نتيجة مطالب شعبية
اقترنت بمظاىرات حاشدة ،ولكن ىذه النتيجة تحققت باألحرى بفضل تدخل الجيش؛ وأوحت

العممية االنتقالية التي أعقبت ذلك أيضًا بأن الجيش سيقوم بدور محوري أو سيكون لو وجود

قوي ،كما أكده أيضًا أسموب إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي في عام  .:3124وساىم عدم
وجود جيش قوي في ليبيا ،كما في العراق من قبل ( مع إختالف العوامل و األىداف السياسية

التي دفعت قيادات البمدين ،وبالتالي درجة مسئوليتيا ،عن إضعاف جيوشيا) ،في إضعاف

اآلفاق المستقبمية لمبمدين .وبالتالي ،وفي كمتا الحالتين ،أدت سيادة الدولة المحدودة أو الضعيفة
ال عن الصعوبات التي اعترضت سبيل ضمان األمن من خالل وجود ىيئة عسكرية فعالة
فض ً
في المقابل إلى تكاثر الميميشيات وانتشارىا كالنار في اليشيم .وبرزت الميميشيات أيضًا في
سوريا ،وتولى بعضيا الدفاع عن النظام في حين شكل البعض اآلخر جماعات معارضة.

ولكن رغم فقدان النظام السوري سيطرتو عمى أجزاء كبيرة من األراضي التي كانت تحت

قبضتو من قبل ،فإن أحد األسباب التي جعمتو قاد ًار عمى ا لبقاء في السمطة ىو سيطرتو عمى

الجيش .ومنحت الصعوبات التي واجييا الجيش اليمني أيضًا في االحتفاظ بسيادة الدولة عمى
كامل أراضييا حي ًاز لمعديد من األطراف الفاعمة القوية الجديدة أن تظير عمى الساحة ،بما فييا
الميميشيات المسمحة.

 أظز:lO eeef W oe ،naa e e haMilitaries, Civilians and Democracy in the Arab World,
FRIDE, Policy Brief 112, January 2012,
http://fride.org/download/PB_112_Militaries_civilians_democracy.pdf
9- http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23173794
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تحدد قوة الجيش إمكانية ظيور وتوطد جيات
وتؤكد تمك األمثمة بصفة عامة إلى أي مدى ّ

مسمحة فاعمة من غير الدول تُعرف بالميميشيات إلى حد كبير .وتكمن المفارقة في أن تطمع
شعوب العديد من بمدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى أن يعم األمن أرجاءىا سمح لمجيش
بالمطالبة بدور ميم؛ ولكن في الوقت نفسو ،يمقي ا لوجود القوي لمجيش في مجال األعمال

والسياسة ،في التجربة المصرية عمى سبيل المثال ،ظال ًال من الشك عمى مدى استم اررية

االستقرار عمى المدى الطويل .وقد يكون الجيش في واقع األمر قاد ًار عمى اقتناص فرصة

المخاوف الشعبية التي تولدىا االضطرابات اإلقميمية الحالية من أجل الحفاظ عمى دوره

المييمن .لكن االنتفاضات التي اندلعت منذ عام  3122فصاعدًا خمقت ىي أيضًا واقعًا جديدًا
يجعل من الصعب عمى الشعوب قبول حكم عسكري أبديً.
ً

ً)3الستقطابًالسنيًالشيعي
الحديث عن وجود "شقاق بين السنة والشيعة" ليس جديدًا في المنطقة ،فإذا طرحنا جانبًا

الفئتين ، 21فقد تزامن إحياء تمك المسألة بين الدول اإلسالمية
الخالفات التاريخية الطويمة بين
ً
ويعزى كل من الحرب العراقية اإليرانية
مع اندالع الثورة اإلسالمية في إيران (عام ُ .)2:8:

ال عن إخفاق محاولة الواليات المتحدة أن تجد
( )2:99-2:91التي أعقبت تمك الثورة ،فض ً

ال مكان صدام حسين بعد حرب الخميج (عام  ، )2::2بشكل كبير إلى مخاوف العديد من
بدي ً
الدول العربية والغربية من محاوالت إيران تصدير "الثورة الشيعية" إلى باقي دول المنطقة .22وقد

عزز غزو العراق ( )3114تمك المخاوف نفسيا .فقد انتقدت ثالث دول معروفة بكونيا أقرب

الحمفاء العرب لمواليات المتحدة –وىي األردن ومصر والمممكة العربية السعودية -إدارة بوش

ٌ - 1الطالع ػٍ ٝشزح ج١ذ ِٚخٛاسْ ٌٍجذٚر اٌخار٠خ١ت "ٌٍٕشاع ب ٓ١اٌظٕت ٚاٌش١ؼت"ُٛ٠ ،ط ٝبمزاءة
la afo eieLa Grande Discorde : Religion et Politique dans l’Islam des Origines,
Folio Histoire, 2008
 أظز دراطخٕا اٌّؼٕٔٛتِ" :ظأٌت اٌّزجأة اٌش١ؼ١ت"“ La question de la Marja’iya chiite », IRIS, 2006,
http://www.iris-france.org/docs/consulting/2006_chiite.pdf
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عام  3115لوضعيا استراتيجية إقميمية من شأنيا التشجيع عمى صعود "اليالل الشيعي" 23في

عام  ،3118وىي استراتيجية "الصحوة " . 24و بات من الواضح في عام  3122أن إيران

اكتسبت نفوذًا كبي ًار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتفتقد اتيامات دول الخميج بشأن
تورط إيران في أحداث البحرين واليمن إلى أدلة قوية في أغمب األحيان ،ولكن في المقابل تقوم

طيران بدور حاسم ومؤثر لمغاية بل وليا وجود فعمي في كل من العراق وسوريا.25

وتسود القراءة الجيوسياسية ليذه القضايا .فإيران والعديد من الدول العربية (بدءًا من المممكة

العربية السعودية) تشارك في سباق عمى القيادة السياسية لممنطقة ،ولكن أولوياتيا تنصرف إلى
بناء تحالفات من شأنيا الحفاظ عمى نفوذىا ومصالحيا الوطنية واالستراتيجية في المقابل.

ويمكن ليذه المعبة أن تفرز وضعًا ضا ًار لمغاية .وقد أكدت أحداث الربيع العربي اتجاىًا

الحظناه بالفعل من قبل في تجربة غزو العراق ،أال وىو الضعف المتزايد لمؤسسات بعض دول

المنطقة ،كما تؤكده في الوقت الحالي أمثمة في ليبيا واليمن وفي السابق في لبنان واألراضي

الفمسطينية .26وقد يثير فقدان ال دولة سيادتيا ردود فعل طائفية في المقابل :فالناس يبحثون في

الواقع عن مرجعية قوية تضمن ليم وجودًا سياسياً وأمنيًا .وينطوي ىذا التحول من المشاعر
القوية باالنتماء الوطني إلى حاالت بديمة أيضًا عمى مخاطر تتمثل في تشجيع الطائفية بصفة

عامة والتوترات بين السنة والشيعة عمى وجو الخصوص .وقد سبقت الثقافة والمعتقدات الدينية
في الواقع عممية رسم الحدود السياسية المعاصرة بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 - 3و١فٓ ِاسٚر" ،اٌٙالي اٌش١ؼٚ ٟشزػ١ت اٌذٚي اٌؼزب١ت"
Kevin Mazur, “The “Shia Crescent” and Arab State Legitimacy”, SAIS Review of
International Affairs, Volume 29, Number 2, Summer-Fall 2009،
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/sais_review/v029/
29.2.mazur.pdf
 - 2وأج "اٌظذٛة" اطخزاح١ج١ت ٚضؼخٙا اٌٛال٠اث اٌّخذذة ف ٟػاِٚ ،311 ٚ 3117 ٟحؼخّذ ػٍ ٝفىزة
حظٍ١خ اٌمبائً اٌظٕ١ت اٌؼزال١ت ٌٍخأوذ ِٓ أٔٙا ٌٓ حٕضُ ئٌ ٝطفٛف حٕظ ُ١اٌماػذةٚ .ػشسث حٍه االطخزاح١ج١ت
ِٛالف اٌخذذ ٞاٌّخبادي ب ٓ١اٌظٕت ٚاٌش١ؼت٠ٚ .ظٛد اٌٛضغ ٔفظٗ ف ٟاٌٛلج اٌزا٘ٓ د١ذ أْ ئدارة أٚباِا دبذث
فىزة ٚضغ اطخزاح١ج١ت ِّارٍت "حؼخّذ ػٍ ٝاٌم ٜٛاٌظٕ١ت" ٌّىافذت داػش ِٓٚ ،رُ أرارث ف ٟاٌّمابً أخماداث
اٌذىِٛت اٌؼزال١ت (أِ ٚا ٠ظّ" ٝاألغٍب١ت اٌش١ؼ١ت").
ِ ،”Casa Árabe, “Iraq en la encrucijada - 4إحّز ُٔظُّ فٛٔ 34 ٟفّبز 31
http://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/iraq-en-la-encrucijada
 بّٕ١ا ّ٠ىٓ أ٠ضا ً ئضافت داٌت طٛر٠ا ئٌ ٝحٍه اٌمائّت ،لذ حُزار دجج ِفاد٘ا أْ إٌظاَ اٌظٛر ٞػٍ ٝاٌزغُ ِٓفمذٖ ِظاداث وب١زة ِٓ األراض ٟاٌخ ٟوأج حذج ط١طزحٗ ف ٟاٌظابك فاْ ِإطظاحٗ ِاساٌج ل٠ٛت.
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وسعت المجموعات السكانية التي كانت تخشى عمى أمنيا عمومًا إلى ضمان الحماية من

خالل االنخراط أكثر مع أفراد المجتمعات الدينية الخاصة بيا .وتشكل تمك المساعي التمقائية

مقترنة بمستوى التوتر والتنافس اإلقميمي السائدين بين ما ُيطمق عميو "المممكة العربية السعودية
السنية" (موطن الحرمين الشريفين اإلسالميين) و"إيران الشيعية" جزءًا من األسباب التي أدت
ّ
إلى تولد انطباع بتصاعد المد الطائفي.

ومع ذلك ،ينبغي التعامل مع فكرة وجود معركة عالمية حامية الوطيس بين السنة والشيعة

من خالل وضع العديد من الفروق الدقيقة في االعتبار .واالدعاء بادئ ذي بدء بأن التوترات

الطائفية ال تشكل جزءًا من القوى المحركة في المنطقة ىو ضرب من ضروب اإلنكار الواضح

لمحقائق :فيناك العديد من األمثمة عمى معارك تعارضت فييا السنة مع الشيعة  -وكذلك
طوائف دينية أخرى مع بعضيا البعض  -ويبدو أن ىذا االتجاه نما أكثر بكثير خالل العقد

الماضي .ويتضح ىذا االتجاه جميًا في الوقت الراىن ال سيما في سوريا ،حيث أن القوى
المحركة المحمية (المعارك بين جماعات متنافسة تتبنى مسميات تشير إلى انتماءات طائفية)

مقترنة باألسموب الذي تعكس بو تمك الجماعات نفسيا االختالفات اإلقميمية (حيث تدعم دول

الخميج "السنية" بعضًا من ىذه الجماعات في حين تعتمد جماعات أخرى عمى مساندة إيران

والعراق "الشيعيتين") تعطي انطباعًا في نياية المطاف بأن آفاق الطائفية ىي التي ستشكل
مسار الصراع .ولكن ال يزال ىناك مجال لالعتقاد بأن سوريا لن ينتيي بيا المآل بالضرورة
إلى التقسيم عمى أسس طائفية ،ولن تمتد الطائفية بالضرورة لتعم أرجاء منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا إلى حد كبير :فالمعارك الطا ئفية مازالت ىي االستثناء إلى حد بعيد وليست
القاعدة ،ومعظم ىذه المعارك تدور في مناطق يسود فييا التنافس السعودي اإليراني .ومن ىذا

المنظور ،فإن فكرة عودة "الشقاق الشيعي السني" عمى نطاق واسع إلى المنطقة ىو من قبيل

المبالغة أساسًا ،في الوقت الراىن عمى األقل.
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ً)4األيديولوجياتًالمتطرفةً
توجد عدة درجات وأنواع من التطرف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقد برزت

االتجاىات التي شيدناىا منذ عام  3122بشكل رئيسي من خالل أمثمة الحركات الوطنية

القائمة عمى أساس ديني والجماعات الدينية .وتشير الحركات الوطنية القائمة عمى أساس ديني
إلى مؤسسات إسالمية مثل اإلخوان المسممين أكثر مما تعني أي مؤسسة "غير مسممة" مماثمة.

وقد منح الربيع العربي التنظيمات السياسية اإلسالمية فرصة لممطالبة بالوصول إلى سدة

طبق فييا حكم إسالمي ،فقد تحققت ىذه النتيجة
السمطة .واذا طرحنا جانبًا الحاالت التي ُي ّ
بالفعل في األراضي الفمسطينية بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية التي جرت في يناير

من عام  .3117ولكن الربيع العربي خمق سياقًا جديدًا .فقد تمكنت الحركات والتنظيمات
اإلسالمية في تونس (النيضة) ،وكذلك في مصر (اإلخوان المسممين) من الوصول إلى

السمطة بعد أن ظمت محظورة لعقود من الزمان.

واستفادت بالمثل األحزاب والحركات السمفية من سياق ما بعد عام  .3122فقد تمكنت تمك

األحزاب والحركات في مصر وتونس من الظيور في الشوارع وحشد أتباعيا والمشاركة في

االنتخابات .27وكان ذلك بمثابة مفاجأة في تونس أكثر مما كان في مصر .فقد اتسم حكم زين
العابدين بن عمي ،من الناحية الرسمية عمى األقل ،بغياب المنظمات السمفية عن الساحة  -أو

بعدم وجودىا فييا .واكتسب ىذا الواقع أىمية أخرى باإلضافة إلى أىميتو االجتماعية عندما
حدث وأصبح السمفيون – عمى النقيض من اإلسالميين الذين تمثميم جماعة اإلخوان المسممين

والذين يختمفون مع السمفيين فكريًا و/أو سياسيًا" -صانعي المموك" المحتممين ،أو القوة الحرجة
المؤثرة في صعود اإلسالميين إلى الحكم ،كما كان الحال في مصر . 28ولكن السمفيين لم
 - 2اٌخأو١ذاث اٌٛاردة ف٘ ٟذٖ اٌفمزة ال حؼٕ ٟأْ اٌظٍف ٓ١١ف ٟحٔٛض ِٚظز ّ٠ىٓ حظٕ١ف ُٙػٍٔ ٝفض اٌّظخ.ٜٛ
فٕٙان فزٚق دل١مت ٚاضذت ٚل٠ٛت (ِٓ إٌاد١ت اٌخار٠خ١ت ٚف ٟاٌخٛجٙاث اٌفىز٠ت ٚاٌّؼخمذاث ٚاأل٘ذاف
اٌفؼٍ١ت  )...حجؼً اٌظٍف ٓ١١اٌّظزِ ٓ١٠خخٍف ٓ١ػٓ ٔظزائ ُٙاٌخٔٛظ.ٓ١١
ٌّ - 7ش٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاث ػٓ اٌظٍف ٓ١١فِٕ ٟطمت اٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا ٚشّاي أفز٠م١ا ِٛٚالفِٓ ُٙ
اٌمضا٠ا اٌزإ٘ت بّا فٙ١ا طؼٛد اٌذٌٚت اإلطالِ١ت ،أظز:
ea Oa hg eohFeo eha ehaoe afo e To Fh afo -oaeaT hF TeoaI heOel“ ،sFeT Mego eooeT
h ،ITOe a laeao“Islamism in the IS Age, POMEPS Studies 12, 17th March 2015,
http://pomeps.org/wpcontent/uploads/2015/03/POMEPS_Studies_12_ISAge_Web.pdf
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يكونوا الفاعمين الوحيدين الذين انتصروا في المشيد بعد عام  .3122فقد شيدت جمعيات دينية

لم يكن ليا في الواقع أي طموحات سياسية رسمية صعودًا مستم ًار خالل السنوات الماضية.
ويرتبط ىذا االتجاه أيضا – ولو جزئيًا عمى األقل  -باستراتيجيات التمويل التي تعتمدىا بعض
الدول و /أو المؤسسات الدينية اإلقميمية الرسمية تجاه ىذه األيديولوجيات والحركات ،مثل تمك
التي تعتمدىا بعض الجيات الفاعمة في دول خميجية ( قطر في ما يخص سوريا أو ليبيا) و /أو

الجيات المانحة الخاصة (الكويت والصالت المزعومة بين بعض رجال األعمال الكويتيين

وتنظيم داعش).

ومع ذلك ،لم يكن أي من األمثمة اإلقميمية المطروحة التي تمكنت فييا األحزاب والحركات

اإلسالمية من الوصول إلى السمطة واعدًا عمى اإلطالق .ففي مصر ،أثارت االضطرابات التي

أعقبت وصول الرئيس محمد مرسي إلى السمطة انقسامات إضافية في المجتمع المصري؛
وسادت حالة مماثمة في تونس قبل عقد االنتخابات البرلمانية الجديدة في نياية عام .3125

ويضيف كل مثال من تمك األمثمة تفسي ًار خاصاً عندما يتعمق األمر بأسباب وقوع أحداث عنف

الحقة ،حيث ُيعزى العنف في مصر إلى عدم خبرة مرسي وسعيو إلى تركيز جميع السمطات
في يديو ،ما أفضى إلى اندالع اضطرابات شعبية سيّمت عمى الجيش قيادة انقالب ضده؛ وفي
تونس ،أعطى اغتيال عدد من الشخصيات الميمة "المناىضة لإلسالميين" في عام 3124

ال أكبر لممتظاىرين المناىضين لحزب النيضة ولمطالبيم
(شكري بمعيد ،ومحمد براىمي) ثق ً

بتنظيم انتخابات جديدة .وحتى في المغرب ،حيث وصل حزب إسالمي (ىو حزب العدالة

والتنمية) إلى السمطة عام  3122في أعقاب انتخابات عادية ،أجبرت األزمة السياسية التي
وقعت في عام  3124الحزب الحاكم عمى النظر في تشكيل حكومة ائتالفية جديدة مع
خصومو في شير أكتوبر من العام نفسو .والمفارقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ىي أن الحركات اإلسالمية قد ينتيي بيا األمر إلى أن تُنتخب من خالل عممية ديمقراطية،
ولكنيا تخمق في الوقت نفسو كثي ًار من الجدل بحيث تصبح بالكاد قادرة عمى البقاء في السمطة.
وتبمغ واحدة من نوبات ىذا العرض ذروتيا في الوضع السائد حالياً في ليبيا ،حيث تقوض

االنقسامات بين الجيات الفاعمة التي تنتمي إما إلى "اإلسالميين" أو "غير اإلسالميين" بوضوح
آفاق التقارب بين الفصائل المتحاربة والسكان الواقعين تحت سيطرة كل منيا.
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ً)5التوحدًالدينيًً/الطائفيًواإلرهاب
لم يخمق الربيع العربي في حد ذاتو واقعًا من اإلرىاب .ففي حين أثبتت أحداث  22سبتمبر

قدرة جماعات مثل تنظيم القاعدة عمى تنفيذ ىجمات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وخارجيما ،كانت األصول التي تنتمي إلييا تمك التنظيمات معروفة من قبل .فقد غرست
التطورات التي طرأت عمى أفغانستان خالل ثمانينات القرن العشرين والدعم الذي قدمتو

الواليات المتحدة وبعض حمفائيا (المممكة العربية السعودية وباكستان) بصفة أساسية

لمم جاىدين المناىضين لالتحاد السوفيتي بذور ما نما فيما بعد ليصبح تنظيم القاعدة .29وعالوة
عمى ذلك ،فإن وجود تنظيم داعش (المعروف باسم الدولة اإلسالمية) واالحتماالت المتصمة بو

ال يمكن التعامل معيا بمعزل عن سياق عالمي قررت فيو بعض الجيات الفاعمة أن تتعامل

بطريقتيا الخاصة مع القضايا اإلقميمية .ومن الواضح أن موقف بعض األنظمة أعطى مساحة

أكبر النتشار العقيدة الجيادية .ففي المراحل المبكرة من الربيع العربي ،أطمق كل من المجمس

األعمى لمقوات المسمحة (المجمس العسكري) في مصر 2:والنظام الحاكم في سوريا سراح

31

سجناء كان من ضمنيم ج ياديون ،ومن ثم أُتيحت لياتين السمطتين الفرصة في المقابل
الستغالل قضية التطرف الديني في خطوة كانت تيدف عمى األرجح إلى انتزاع الصفة الشرعية

من المظاىرات الشعبية واعاقة نجاحيا .ولكن بعد ما قيل ،ميما كانت التحركات الحكومية التي

ساعدتو التنظيمات الجيادية في نياية المطاف ،يمكن أيضًا دراسة تمك التنظيمات وتحميميا
باعتبارىا ُب ٍ
نى قائمة بذاتيا لدييا أيضًا تاريخ خاص بيا.
 أظز ػٍ ٝطب ً١اٌّزاي:ooO o xaofh ،nOoo lae ao eeh c hTafFaohAn Enemy We Created: The Myth of the
Taliban/Al-Qaeda Merger in Afghanistan, 1970-2010, C. Hurst & Co. Publishers
Ltd., 2012
 دظاَ بٙجج ِٓ" ،فه أطز اٌجٙادٓ١٠؟"ِ ،ذِ ٜظز 2 ،فبزا٠ز ،31 4http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%83%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%
D8%9F

" -31و١ف طاُ٘ ٔظاَ األطذ اٌظٛر ٞف ٟحشى ً١داػش"ٛ١ٔ ،س٠ٚه،31 4 ٗ١ٔٛ٠ 3 ،
“ How Syria’s Assad Helped Forge ISIS”, Newsweek, 21st June 2014,
http://www.newsweek.com/how-syrias-assad-helped-forge-isis-255631
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ويدعي تنظيم داعش في الواقع االستقالل السياسي ،ولكن نشأتو وصعوده تحققا بفضل
ّ
وجود تنظيم مماثل سبق وجود داعش وىو تنظيم القاعدة في بالد ما بين النيرين (العراق).

وخمق غزو العراق عام  3114بالفعل فراغًا سياسيًا سمح بنمو تنظيم القاعدة في البالد؛ وكانت

ضمانة وجوده ىي تركيز التحالف بقيادة الواليات المتحدة عمى ضرورة تتبع تنظيم القاعدة

واإلرىاب بشكل عام ،واليجمات العنيفة التي شنيا التحالف وتسببت في قتل عدد كبير من

األبرياء .وبينما نجحت استراتيجية الصحوة التي وضعتيا الواليات المتحدة منذ عام 3118

فصاعدًا في إضعاف تنظيم القاعدة إلى حد كبير ،إال أنيا لم تضع حدًا "لروح تنظيم القاعدة"

وال "أليديولوجيتو" .وبعبارة أخرى ،بينما عكست العديد من التحميالت في مرحمة ما بعد 22

سبتمبر اعتقادًا مفاده أن االنضمام لتنظيم القاعدة ينبع أو ًال وقبل كل شيء من التزام ديني

يمكن تفسيره عمى أكمل وجو وفقاً لقواعد الدين اإلسالمي ومبادئو ،أثبت الربيع العربي أن

األمور أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير .فالعديد من أعضاء تنظيم القاعدة وداعش و /أو تنظيمات
مماثمة قد يتخذون ق ارراتيم بدافع من المعتقدات الدينية ومن تفسير مغموط لمقرآن ولمبادئ

الدين اإلسالمي .ومع ذلك ،فإن السعي المحتمل ألعضاء تمك التنظيمات المتطرفة إلى إيجاد
كثير ما ينتيي
بديل لمنظم السياسية واالجتماعية التي يعيشون داخميا قد يشكل أيضًا دافعاً قوياً ًا
بنا الحال إلى االستخفاف بو أو عدم إعطائو حق قدره من التحميل.

وقد كشف الربيع العربي بالفعل عن حاالت الفراغ السياسي ،الموروثة عن عقود من القمع

المنيجي ،أو عن حاالت صادفت فييا األنظمة حديثة النشأة صعوبة في بسط سيادتيا عمى

أقاليميا الوطنية .ومنح ىذ ا السياق فرصة سانحة لتوطد أقدام المنظمات المتطرفة كما شيدنا

في ليبيا وسوريا والعراق وكذلك شبو جزيرة سيناء في مصر .وفي حين استغمت ىذه الجماعات

فرصة الفراغ السياسي و  /أو العسكري ،فإن استفادتيا من التغطية اإلعالمية الجيدة ألفعاليا

يفسر أيضًا جزئيًا سبب نجاح استراتيجياتيا في االستقطاب .وسواء جاءت تمك الجماعات من

تمك الدول نفسيا أو من بمدان غربية ،يبدو أن األفراد الذين ينضمون ليذه التنظيمات يبحثون

أو ًال وقبل كل شيء عن بدائل لألنظمة السياسية التي يعيشون في ظميا .ويصب ىذا السعي
الوجودي في مصمحة الجماعات المتطرفة التي تدعي أنيا تمثل المطالب الشعبية .بيد أن

القول بأن تنظيمات من قبيل داعش والقاعدة وما شابييما تمثل واقعًا عنيفًا في جوىره لمنطقة
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا ىو جدل يجانب الصواب .وحتى إن اكتسبت التنظيمات المتطرفة

عتد بيا من شعوب العالم
أىمية بفضل األعضاء المنتسبين إلييا ،فإنيا ال تزال تمثل نسبة ال ُي ّ
العربي .وعالوة عمى ذلك ،فإن مطالبيا وأفعاليا تثير بوضوح انتقادات قوية في العالم العربي

واإلسالمي ورفضًا شعبيًا في المقابل.

ثانيًا -هلًتتسمًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًأفريقياًبالعنفًفيًجوهرها؟
لن تستمر موجة العنف التي تشيدىا منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى األبد .ولكن

من المرجح أن يظل عدم االستقرار والتيديدات  -وبالتالي العنف المتزايد المحتمل – في

المنطقة بعض الوقت .ومع ذلك ،ينبغي قراءة معظم تمك العناصر إن لم يكن كميا من منظور

عقالني :فالعنف المعاصر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُيعزى في جزء كبير منو إلى
إحباطات شعبية متراكمة ترتبط أيضًا بسياسات خاطئة وضعتيا عدة حكومات محمية ودوليةً.
ً

ً)1الشرعيةًالسياسيةًلمدولًوالحكومات
تحدد درجات الشرعية السياسية التي تتمتع بيا أنظمة وحكومات الشرق األوسط وشمال

أفريقيا إلى حد ك بير النمط الذي يبرز بو االحتقان الشعبي واستم ارره وتطوره في بعض األحيان

إلى سموكيات عنيفة .وقد صادفت أي محاولة قبل الربيع العربي النتقاد معظم األنظمة العربية

أو قادتيا الذين ظموا يحكمون البالد لفترات طويمة ،أو لمطعن في شرعيتيم قمعًا شديدًا من

ال عن ذلك ،حتى البمدان التي تغيرت فييا األنظمة أو الحكومات (مثل
جانب الحكومات .وفض ً
لبنان ،أو العراق  )...لم ِ
ينتو بيا الحال إلى االستفادة من ىذا التحول من خالل إنشاء ُبنى
سياسية قوية أو قاعدة قوية لحكم القانون عمى نحو يرضي مطالب الشعوب وتطمعاتيا .ولكن
مع الربيع العربي ،لم تنعم بالضرورة بمدان ُنظمت فييا انتخابات مثل مصر وتونس باالستقرار
المنشود مباشرة :فقد طُعن عمى نتائج االنتخابات في كثير من األحيان وقد ثارت شكوك قوية
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حول الدور الذي لعبتو أجيزة الدولة في ىندسة النتائج  ،3أو في أسموب إدارة البالد من جانب

القوى الفائزة في ىذه االنتخابات  ،ما أدى إما إلى تنظيم انتخابات جديدة ،أو حدوث انقالب ،أو

كمييما . 33أما في باقي دول المنطقة ،تمت المطالبات الشعبية بالتغيير إلى توطيد األنظمة

الحاكمة كما في ( ُعمان ،والمغرب  ، )...أو إلى ىيمنة حالة من عدم االستقرار أو التشرذم
الجغرافي (كما في ليبيا وسوريا واليمن .)...
وجاء العنف في جميع تمك البمدان نتيجة لممواجيات التي حدثت بين السمطات العامة وأفراد

الشعب .ومع ذلك ،فإن االحتجاجات وما ينتج عنيا من عنف محتمل في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا أخذت نفس النمط والمنعطف كما في بقية دول العالم .فاالشتباكات بين أفراد
المجتمع الذين يرغبون في تغيير فعمي واألنظمة التي تريد أن تحتفظ بمقاليد السمطة ىي

مصدر العنف التي نشيده في الشوارع .وحتى حينئذ ،فإن طبيعة رد الفعل الحكومي تجاه تمك

االحتجاجات ىي التي تثير نتائج عنيفة وليس العكس .والى جانب ذلك ،فإن بعض الحكومات

(مثل سوريا ومصر) تميل إلى تفسير ذلك بأن وجودىا ميم لحماية مجتمعاتيا من الجماعات
اإلرىابية أو المتطرفة ،ولكن عدم وجود تمك الجماعات  -أو عدم القضاء عمييا تمامًا ،في

الوقت الراىن عمى األقل – يمنح معظم األنظمة العربية مسوغات أخرى لمتمسك باستراتيجية

البقاء السياسي التي من المقصود أن تصل بطبيعة الحال إلى آخر مداىا.

ويرتبط كل من التطرف واإلرىاب واستراتيجيات االستقطاب الناجحة التي تصب في

مصمحة الجماعات العنيفة أو المتطرفة في جانب كبير منو في الواقع إلى غياب وجيات النظر

القابمة لمتطبيق واالستمرار والرؤى التي تحفظ ك ارمة الشعوب ،وترتبط أيضاً بالسياسات
الحكومية القمعية والتي تؤدي في نياية المطاف إلى التطرف االجتماعي أو الشعبي الشديد.

وحتى في مصر ،فإن استبعاد أعضاء جماعة اإلخوان المسممين من العمل السياسي

واالستراتيجيات القمعية الصارمة والشديدة الوطأة المتبعة ضد أعضائيا ال يمكن أن تؤدي سوى

إلى تطرف بالغ في صفوف القاعدة الشعبية لمحركة ،في حين أن ما ىو مطموب ىو وضع

سياسات واتخاذ ق اررات تشجع عمى تميين مواقفيم  .وىنا أيضا ،ومما يثير السخرية ،قد يكون
21- http://www.madamasr.com/sections/politics/anatomy-election
 -33أظز اٌمظُ أٚالً ،اٌفمزة د.
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العديد من أنظمة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا عمى استعداد إلثارة ىذا التطرف كي تتمتع

بشرعية في المقابل وتحتفظ بيا.

ً)2األسبابًالقتصاديةًوالجتماعيةًلمتطرف
تحدد األسباب االجتماعية واالقتصادية أيضًا أسموب التحول إلى سيناريوىات العنف في

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما كان واضحًا حتى من قبل أحداث الربيع العربي .ففي مصر

عام  ، 3117كان الدافع وراء إضرابات عمال مصنع غزل المحمة لمنسيج التي استمرت لمدة
شيور طويمة ىو المطالبة بتحسين الظروف االقتصادية .وظيرت حركة مماثمة عام  3119في

تونس ،في منطقة التعدين بقفصة ،حيث دفعت حالة من اليأس االجتماعي واالقتصادي بعض

المحتجين إلى التظاىر .34وكان إقدام محمد البوعزيزي عمى إحراق نفسو أيضا نتيجة لإلحباط

وفقدان األمل المذين ليما جذور اجتماعية واقتصادية .وعالوة عمى ذلك ،فإن المظاىرات التي
ميزت الربيع العربي اندلعت في بمدان ومناطق عانى فييا السكان مشكالت اقتصادية عميقة

وليس في دول بمغت إيرادات الفرد فييا مستويات مرتفعة نسبيًا.35

ال محركًا نحو التطرف االجتماعي
وبالتالي قد يشكل اإلحباط االجتماعي واالقتصادي عام ً

والسياسي وليس التطرف الديني .وقد تستخدم بعض الحركات االحتجاجية الدين كعامل محفز

قوي ،ولكن يبدو من اإلنصاف أن ُنعزي حالة اإلحباط المبدئية التي يشعر بيا المتظاىرون
وانضماميم في نياية المطاف إلى حركات وتنظيمات دينية في األغمب األعم إلى عوامل

اجتماعية و /أو اقتصادية في المراحل األولى عمى األقل .والى جانب ذلك ،تستفيد التنظيمات

ٌ -32الطالع ػٍ ٝحذٌٍ ً١خٍه اٌذزواث أظز:
rare a ee eoOoe ،sFoO o h hSocial Movements, Mobilization, and Contestation in the
Middle East and North Africa, Stanford University Press, 2011.
ٌٍ -34ذظٛي ػٌٍّ ٝذت ػاِت ػٓ اٌّإشزاث االلخظاد٠ت اٌزئ١ظ١ت ف ٟػاَ  ،31أظز حمز٠ز اٌبٕه اٌذٌٟٚ
ػٓ ِٕطمت اٌشزق األٚطظ ٚشّاي أفز٠م١ا ،االطخزّار ِٓ أجً إٌّٚ ٛخٍك فزص ٌٍؼًّ ،طبخّبز ،31
IhooTa hg hFe eF af eha sFeT, September 2011,
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/World_Bank_MENA_Econ
omic_Developments_Prospects_Sept2011.pdf
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الدينية دائمًا من مجموعة أساسية من المؤيدين؛ ومع ذلك ،أثبتت األمثمة الحديثة في مصر

وتونس أيضًا أن ىذه األحزاب والحركات يمكن أن تعتمد في نجاحيا إلى حد كبير عمى

األصوات المتأرجحة والناخبين المترددين .ويكون الدافع لدى شعوب الشرق األوسط وشمال
أفريقيا قبل تحديد خياراتيا السياسية بشكل رئيسي ،ىو السعي إليجاد بدائل لألنظمة والقواعد

السائدة التي تعيش في ظميا .وسواء اتفقنا عمى تسمية ىذه العمميات "ثورية" أو لم نتفق ،فإن

واقع األمر ىو أن بحث القواعد الشعبية عن التغيير ناد اًر ما يحدث دون عنف عمى اإلطالق.

ويكون الحال كذلك عمى وجو الخصوص عندما تُواجو مطالب من يبحثون عن آفاق جديدة
بقمع في المقابل.
ً
ثالثًاً:التفكيرًفيًالمرحمةًالمقبمة ً:منطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًأفريقياًالجديدة
تذرعت الحكومات العربية مرات عديدة عمى مدار التاريخ بالعنف واستغمتو كي تبدو وكأنيا

المنقذ والمالذ .وكمما خرج الناس إلى الشوارع لممطالبة بآفاق مستقبمية أفضل ،كانت الحكومات
تضرب بيد من حديد ،وفي معظم األحيان ،تكيل االتيامات لمجماعات المحتجة بأن قوى
خارجية ىي التي تحركيا وتدعميا .وبرعت أنظمة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا أيضًا في

اتيام "الجياديين" بالوقوف وراء ىذه الحركات ،وال سيما عندما تخشى عمى مستقبميا .وىذا ىو

األسموب الذي اتّبعو معمر القذافي في إلقاء كل الموم عمى "تنظيم القاعدة" 36عن االنتفاضات
التي شيدتيا ليبيا في عام  ، 3122بينما أشار بشار األسد عدة مرات إلى المؤامرات
الخارجية 37عندما كان يتحدث عن أحداث العنف في سوريا.

واليوم ،تقف المنطقة عند مفترق طرق :فالحركات الشعبية التي بدت واعدة لمغاية في عام

 3122لم ينتج عنيا تجديد النخب السياسية؛ ومازالت حركات المجتمع المدني موجودة وتتحرك
 -3ب ٟب ٟطِ ،ٟمابٍت شخظ١ت ِغ ِؼّز اٌمذاف ،ٟأٚي ِارص ،31
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12607478
 -32أظز ػٍ ٝطب ً١اٌّزاي ،ب ٟب ٟط" ،ٟاٌزئ١ض اٌظٛر ٞبشار األطذ ٍ٠م ٝباٌٍ َٛػٍ" ٝاٌّإاِزاث
اٌخارج١ت"ٕ٠ 1 ،ا٠ز ،31 3
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-16483548
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وتحتشد ،لكنيا بحاجة إلى البرىنة عمى قدرتيا عمى إحداث تأثير قوي في وجيات النظر

االجتماعية والسياسية .ومن ناحية أخرى ،أصبح العنف جزءاً من المشيد اإلقميمي ،حيث ال

ريب أن الجماعات المدفوعة بأغراض دينية ( داعش وأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة وتشعباتيا
اإلقميمية  )...مستمرة في الصعود وفي تكثيف أعمال العنف واليجمات التي تشنيا .والبد إذًا

من التوصل إلى سبل ممكنة لمتغمب عمى العنف بشكل فعال دون إتاحة الفرصة لمسمطات

السياسية في ا لمقابل لممالحقة التعسفية ألي شخص تعتبره عن عمد عدوا لمدولة.

إن إيجاد حمول لممعضالت الكثيرة التي تواجو المنطة ىو أبعد ما يكون عن الميمة

السيمة ،ال سيما في لحظة تزيد فييا أعمال العنف التي نشيدىا في الدول األوروبية بدورىا من

تعقيد األمور في المنطقة .فقد اتخذت الحكومة الفرنسية في أعقاب ىجمات  24نوفمبر 3126

في باريس سمسمة من الق اررات غير المتناسبة ال مع فكرة صالح المواطنين وال مع حركات

المجتمع المدني والديمقراطية .وأقدمت الحكومة الفرنسية في خطوة كان المقصود منيا إثبات

قدرتيا عمى الرد بفعالية عمى تمك اليجمات ،عمى اتخاذ تدابير أمنية صارمة ومشددة .وتشن
فرنسا في الوقت الحالي ضربات موجعة عمى مواقع داعش في سوريا ،في حين أعمنت حالة

الطوارئ في فرنسا لمدة ثالثة أشير .ويصعب تصديق فعالية تدابير من ىذا القبيل بينما يبدو
أن معظم األشخاص المسؤولين عن ىجمات باريس نشأوا وتطرفوا داخل فرنسا .ولكن إلى

جانب ذلك ،من السيل أيضًا أن نفيم تعارض التدابير العسكرية واألمنية التي اتخذتيا فرنسا

كرد فعل عمى ىجمات  24نوفمبر  3126مع إمكانية ضغط باريس من أجل الديمقراطية
والشفافية السياسية ومزيد من االحترام لحقوق اإلنسان والمواطنين في الشرق األوسط وشمال

أفريقيا .وقد ينطبق الشيء نفسو عمى أغمب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي :فيي أيضًا
تمر بمحظة تشعر فييا أن أي إجراء من شأنو أن يساعد في مكافحة "اإلرىاب" لو ما يبرره.

وتكمن المشكمة في أن التعريف القانوني لإلرىاب ال يزال فضفاضًا ،وفي الوقت نفسو يبدو أن

معظم تمك الدول ال تعي أن محاربة التطرف تحتاج أيضًا إلى وضع سياسات اجتماعية تساعد
عمى الحد من حالة اإلحباط وتداعياتيا العنيفة.

وتشير األمور كميا في الواقع إلى أنو ميما كانت النوايا المؤيدة لمديمقراطية لدى الدول

الغربية ،فإنيا ال تزال غير قادر عمى مقاومة فكرة الحاجة إلى قيادات قوية وصارمة لمواجية
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التطرف والعنف .والمفارقة التي ينطوي عمييا ىذا النيج ىو أنو يعزز مزيدًا من العنف

المضاد .وتبرىن لنا عدة أمثمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واقعيًا تأثير الصالت القائمة

بين الجيات الفاعمة المحمية والقوى الخارجية ا لداعمة ليا وما تثيره من معارك وصراعات

متزايدة في المقابل .وبالمثل ،فإن األسموب الذي تنتيجو الدول في مسعاىا لمحاربة المنظمات
اإلرىابية يحبذ استخدام القوة المفرطة واإلكراه عمى حساب قوة اإلقناع؛ والنتيجة ىي مزيد من

اإلحباط عمى أرض الواقع ،ما يصب في مصمحة تنظي مات مثل داعش حيث يمكنيا من

استقطاب عدد متزايد من التابعين.

ال يمكن فيم وتفسير العنف في المنطقة بمعزل عن سبب من األسباب التي ولدتو ،وىو

السياسات الفاشمة التي آثرت الجيات المالية الداعمة وأىم الممولين والشركاء التجاريين لدول

المنطقة اتباعيا .فقد استمرت الدول الغربية خالل عقود من الزمن في الدعوة إلى إجراء مزيد
من اإلصالحات السياسية واعمال الشفافية ،ولكنيا لم تجعل منيا حجر الزاوية في عالقاتيا مع

المنطقة .وادعى العالم الغربي بشدة مع الربيع العربي أنو كان يرغب في مساندة المجتمعات
المدنية وفي دعم مطالبيا من أجل ا لتغيير ،ولكن ينبغي التدليل عمى ىذا االلتزام والبرىنة عميو

تحمل شعوب المنطقة وحكوماتيا
من خالل نتائج ممموسة .ومن الواضح أن ىذا ال يعني عدم ُّ

ىي أيضًا الجزء األكبر من المسؤولية؛ فالتغيير ينبغي أن يبدأ دائمًا وأبدًا بالنفس ،وىناك
ىامش أكبر لمتحسن في ىذا الصدد أيضًا.

لذلك ،بينما ال يمكن تبرير ممارسة العنف بأي حال من األحوال ،البد من النظر إليو عمى

حقيقتو فيو نتيجة لفشل جماعي يشمل معظم األنظمة الحاكمة في المنطقة .من الصعب
القبول بتمك النظريات التي تتحدث عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا باعتبارىا منطقة سيستمر

العنف في السيطرة عمييا جوىريا و"بشكل متوارث"؛ ويروج عمومًا ىذا الفكرة أشخاص يميمون

إلى قراءة ما يجري في المنطقة من خالل تفسير خاطئ ومغموط لإلسالم ليس بالضرورة أفضل

من التأويالت التي تخرج بيا التنظيمات الجيادية .واألخبار السيئة ىي أنو سيظل من الصعب

البنى السياسية المعاصرة ينصرف إلى أولوياتيا
تغيير ىذا الوضع طالما أن تركيز الحكومات و ُ
الحالية  -األمن – والى اتباع أنماط "الحمول" التي تتصورىا لتحقيقو – وىي حمول تستند بشكل
عام إلى سياسات تقصي حقوق المواطنة وتولد مزيدًا من انعدام األمن والعنف في المقابل.
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