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الحروب العربية المتنامية
بٌروت ــ العنؾ المنفلت من كل عقال ،والذي ٌجتاح وطان العرب منذ
سنوات ربع كاملةٌ ،ؽدو كثر فأكثر مجرد عٌنة ممَّا هو آت  .فالصراع
الدموي الذي نشهده راهناً ،واالجراءات المتصاعدة للحكومات العربٌة،
باتا ٌفرضان ضؽوطا ً هائلة على المواطنٌن العرب  .وما لم ٌنقلب هذا
المسار سرٌعاً ،ال ٌنتظر المرء سوى موجات جدٌدة كثر شدة من الصراع
والمواجهات الحالٌة.
لم ٌشهد العالم العربً ،منذ ن وضعت الحرب العالمٌة األولى وزارها،
خرابا ً عظٌما ً مماثصً  .لقد زلزلت األرض زلزالها فً ما ال ٌقل عن تسعة
بلدان عربٌة ،بحٌي بلػ العنؾ فٌها حداً
ؼٌر مسبوق من الوحشٌة
والهمجٌة .واألدهى ن التوتر آخذ فً التصاعد حتى فً البلدان التً تنعم
بالسصم نظرٌا ً .لقد تمكن الضعؾ والوهن من سلم قٌم لطالما كانت راسخة،
.
فٌما بد ت األسس المجتمعٌة التً كانت متٌنة ذات ٌوم تتداعى

ٌحً
مهى
َي
مزق االقتتال فً سورٌا والعراق ولٌبٌا والٌمن مجتمعات بأكملها  .و نهت
عمال التطهٌر العِرقً التً ٌمارسها تنظٌم الدولة اإلسصمٌة قرونا ً من
التمازج الدٌنً والعرقً والثقافً ،كما جبرت حوالً ملٌونً شخص على
ترر دٌارهم قسراً.
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وبالرؼم من كونها مسقط ر س خمسة بالمئة فقط من سكان المعمورة،
لفظت منطقة الشرق األوسط وشمال فرٌقٌا كثر من ثلي الصجئٌن على
مستوى العالم  .فً سورٌا وحدها ،رؼِ م  11ملٌون شخص ع لى النزوح
عنوة من قراهم ومدنهم إلى مناطق داخلٌة خرى ،و عبر الحدود
الدولٌةٌنفض هذا التشظً السكانً الرماد عن جمر التوترات االجتماعٌة
الكامنة فً مختلؾ نحاء العالم العربً  .فً لبنان على سبٌل المثال ،تسبب
انٌة
وصول كثر من ملٌون الجئ سوري فً إثارة المخاوؾ من إمر
اختصل التوازن الطائفً فً البصد ،وهو مر من شأنه ن ٌقوض النظام
السٌاسً الهش المعمول به.
تساهم هذه االختصالت الدٌموؼرافٌة الضخمة فً تؽٌٌر الهوٌة االجتماعٌة
والسٌاسٌة للمنطقة على نحو ال رجعة فٌه  .والحق ن األطراؾ المتحاربة
فً مختلؾ نحاء المنطقة تتبنى الطائفٌة كوسٌلة للتحشٌد ،األمر الذي ٌزٌد
من استقطاب السكان على سس دٌنٌة وعِ رقٌة وإٌدٌولوجٌة  .تستؽل كص
المملكة العربٌة السعودٌة وإٌران االنقسامات الداخلٌة فً الٌمن حول مظالم
سٌاسٌة واقتصادٌة اجتماعٌة تارٌخٌة لتنفخا فً وار حرب بالوكالة تدور
رحاها بٌنهما على رض الٌمن ،لٌؽدو النزاع تمظهراً لخصؾ تارٌخً بٌن
ال ُنس ّنة والشٌعة.
حتى فً البلدان التً ما ز الت تنعم بالسصم ،بات التمٌٌز على ساس الهوٌة
واالنتماء ٌحظى بالقبول على نحو متزاٌد  .فً مصر على سبٌل المثال ،لم
ٌتزخر العامة فً إظهار دعم واسع النطاق للحملة الصارمة التً تستهدؾ
جماعة اإلخوان المسلمٌن و نصارها من اإلسصمٌٌن.
تزٌد هذه االضطرابات العرب فقراً على فقر ،وتحد من فرص بلوغ
االزدهار والرفاهٌة .كثر من  21ملٌون طفل عربً باتوا خارج المدرسة،
فً حٌن ٌصنؾ  50ملٌون عربً فً خانة الفقراء  .فً سورٌاٌ ،عجز 80
بالمئة من السكان عن تلبٌة احتٌاجاتهم المعٌشٌة األساسٌة  .وقبل اندالع
الصراع األخٌر فً الٌمن ،كان كثر من ثلي السكان ،نحو  11.5ملٌون
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شخصٌ ،عانون من انعدام األمن الؽذائً  .ومنذ ذلر الحٌن ،ضٌؾ نحو
ملٌونٌن إلى المجموع العام.
لقد وجدت هذه االضطرابات رضا ً خصبا ً لعسكرة الشباب ودفعهم إلى
التطرؾ .ساهمت تونس ،قصة النجاح المحتفى بها بٌن الثورات العربٌة،
بأكبر عدد من المقاتلٌن األجانب الذٌن انضموا إلى تنظٌم الدولة اإلسصمٌة
ظهر دلة ن
ــ ما ٌقدر بنحو  3000شخص ( ؼلبهم من الشباب ) .و ُنت ِ
المتصارعٌن ال ٌتورعون عن استخدام األطفال لشن حروبهم  .فً الٌمن،
ثلي المقاتلٌن تقرٌبا ً من األطفال  .وٌتباهى تنظٌم الدولة اإلسصمٌة بأنه
ٌدرب األطفال لخوض معارر المستقبل.
بدالً من امتصاص االحتقان والسخط الشعبً و محاولة إنجاز مصالحة
وطنٌة ،تستخدم الحكومات العربٌة القوة الؽاشمة إلؼصق كل نافذة ممكنة
للمعارضة و الحوار  .باسم األمن الوطنًٌ ،تم تجرٌد المواطنٌن من
جنسٌتهم ،وإطصق النار على المتظاهري ن فً الشوارع ،واعتقال اآلالؾ
واحتجازهم بصورة تعسفٌة  .فً مصر ٌتربص الخطر بالمٌادٌن،
وبالجامعات ،وبمصعب كرة القدم ،وحتى بالحمامات العامة ،مع احتجاز
األجهزة األمنٌة ما ٌتراوح بٌن  22لؾ و  41لؾ مواطن فً العام
الماضً وحده  .كما ٌنتشر التعذٌب واالختفاء القسري ع لى نطاق واسع .
فً سورٌاٌُ ،نذكر إن  85لؾ فرد اختفوا منذ بداٌة الصراع  .وخضع 12
لفا ً آخرٌن الى صنوؾ من التعذٌب الوحشً.
إن منع المواطنٌن من التعبٌر عن الر ي السٌاسً بالوسائل الدٌمقراطٌة ،قد
ٌدفعهم خارج األطر السلمٌة للمشاركة ،وٌنذر بإمكانٌة تحول السخط
الشعبً إلى اعمال عنؾ .فً مصر ،ظهرت دعوات متنامٌة تطالب بردود
كثر عنفا ً وتطرفا ً على حمصت القمع التً تشنها الحكومة  .وفً األردن
والمؽرب ،تواجه السلطات تحدٌا ً متصاعداً فً احتواء النزعات المسلحة .
والواقع ن اختٌار القادة السٌاسٌٌن لألدوات االمنٌة بدالً من إتاحة سبل
المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة سٌؤدي الى خسارتهم األرض بشكل متزاٌد
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

لصالح جماعات مثل تنظٌم الدولة اإلسصمٌة ،فهً الكٌانات الوحٌدة فً
المنطقة التً تقدم رؤٌة واضحة للمستقبل.
ــ وإن كانت وحشٌة ورجعٌة
فً هذه المرحلة من الصراعات المتفاقمةٌ ،تطلب إنهاء األعمال العد ائٌة
فً سورٌا والعراق والٌمن إجماعا ً وطنٌا ً وإقلٌمٌا ً ودولٌا ً  .ولتفادي المزٌد
من العنؾ الكارثً ،على الحكومات العربٌة العودة إلى األسس ،ووضع
عملٌات سٌاسٌة شاملة للفئات المجتمعٌة والسٌاسٌة ،وإنهاء العنؾ المنفذ
من قبل جهزة الدولة ،وضمان مراعاة األصول القانونٌة ،ومعالجة المظالم
االجتماعٌة واالقتصادٌة.
من الواضح ن هذه مهمة عسٌرة فً ظل الظروؾ الحالٌة  .اذ تتطلب هذه
التحدٌات الجسام تفكٌراً شجاعاً ،ومبادرات جرٌئة ،مثلما تتطلب إبداعا ً
وبراعة من ِق َيبل القادة الوطنٌٌن واإلقلٌمٌٌن على الصعٌدٌن السٌاسً
والتنموي .من دون هذه المبادرات النوعٌة ،فإن العنؾ سوؾ ٌبتلع المنطقة
وما حولها.
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