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تكفي مطالعة األخبار يوميًا عن ما جيري يف املنطقة العربية 
كي تفرس، عيل سبيل املثال حالة التفاعالت املتوترة عىل 
عىل  تتواىل  فالضغوطات  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
األنفاس  التقاط  بات  حتى  عقد،  من  أكثر  منذ  املنطقة 
عسريًا ليس فقط لألفراد، وإنام للدول واملجتمعات. يف 
ينتهي الرصاع  ليبيا وسوريا واليمن ال أحد يعرف متى 
العراق  يف  أكثر  الطائفي  املأزق  تعقد  فيام  املمتد،  األهيل 
حتى بلغ حد تعثر تشكيل احلكومة منذ انتخابات أكتوبر 
خطر  يف  بات  الغذائي  فأمنهم  اللبنانيون  أما  املايض. 
تدور  فيام  واالقتصادي،  السيايس  التأزم  بفعل  وشيك 
واملدنيني  اجليش  بني  مفرغ  انتقايل  رصاع  يف  السودان 
سيناريوهات  تطرح  عنف  ونذر  معييش،  تردي  وسط 

خطرة عىل بنية الدولة ذاهتا.
االستقرار،  من  قدرًا  حققت  التي  الدول،  بعض  حتى 
كمرص واجلزائر واملغرب واألردن وتونس، فإهنا تواجه 
كورونا  جائحة  تداعيات  جراء  حادة  اقتصادية  حتديات 
واحلرب األوكرانية. وسط هذا التأزم، تبدو دول اخلليج 
خالل  اإلقليمية  أدوارها  تصاعد  يفرس  قد  بام  استثناًء، 
التحدي  إغفال  يمكن  ال  ذلك،  ومع  األخري.  العقد 
السعودية  من  كل  ز  حفَّ ما  أمنها،  عىل  الضاغط  اإليراين 
واإلمارات عىل دعم احلكومة الرشعية ضد احلوثيني يف 

حرب بال حسم يف اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.
مدار  عىل  والفكرية،  السياسية  األدبيات  درجت  وبينام 
املأزومة  منطقتنا  وصف  عىل  الثورات،  قبل  ما  عقود 
احلضاري  والتأخر  والعجز  كالتخلف  عديدة،  بسامت 
وغريها، فإن األزمات والضغوطات املتناسلة بال هوادة 
جديدًا  سمتًا  هلا  أضافت  الثورات  بعد  ما  عقد  خالل 
البعض  يرى  قد   .Fatigued Region اإلهناك  هو 
الزبائنيون  حتى  أو  املؤامرة  أو  بالتمني  يفكرون  ممن 
هذه  أن  العريب  الضعف  يف  يستثمرون  الذين  اجلدد 
السمة للمنطقة، كسابقاهتا، تنطوي عىل قسوة واختزال 
من  جانبًا،  ولو  تالمس،  فإهنا  ذلك،  ومع  وتشاؤم، 
حالتنا  به  وتتأثر  بأعيننا  نراه  العربية  والصورة  الواقع 
الفسيولوجية والنفسية والذهنية ما يقتيض االعرتاف به 

كي يتسنى التفكري يف أبواب التعايف املمكنة.

معنى اإلنهاك واجتاهاته بني املجتمع والسياسة 

ينصح األطباء عادة األشخاص املتعبني من فرط اإلجهاد 
الراحة  من  قسط  بأخذ  الضغوطات  كثرة  أو  العمل  يف 
إىل  التعب  هذا  يتحول  عندما  لكن  حيويتهم،  الستعادة 
عن  يبحثون  فإهنم  طويلة،  لفرتة  مزمن  إهناك  أو  إرهاق 
قد  هذا  ألن  وذهنية،  ونفسية  فسيولوجية  اختالالت 
الرتكيز  ونقص  كاالكتئاب  سلبية،  تأثريات  له  يكون 

وتراجع اإلنتاجية، واإلحباط والغضب، وغريها. 

والنفس  الصحة  جماالت  من  الشائع  املعنى  هذا  انتقل 
فرضية  أساس  عىل  واالقتصاد،  واملجتمع  السياسة  إىل 
من  هم  عاديني(  أفراد  أو  قادة  )سواء  أنفسهم  البرش  أن 
وبالتايل،  املجاالت،  هذه  تفاعالت  باألساس  يصنعون 
قد تتأثر قراراهتم وسياساهتم بحالتهم اجلسدية والنفسية 
والذهنية إن كانت منهكة من عدمه، وهو ما دللت عليه 
بجالء جتربة جائحة كوفيد -19، عندما أهنكت األفراد 
واملجتمعات واحلكومات، وعرضتهم لتداعيات خطرة 

سياسية واقتصادية واجتامعية )1(.

الفردي  اإلهناك  مصادر  نالت  فقد  اجلائحة،  قبل  حتى 
برز  إذ  االقتصادية.  الدراسات  يف  اهتاممًا  واجلامعي 
بسبب  األفراد  تعب  بني  يربط  اجتاه  املثال  سبيل  عىل 
اقتصادات  وترضر  العمل  بيئة  وصعوبات  النوم  قلة 
األمريكية يف عام 2016  راند  الدول. فنرشت مؤسسة 
نتائج دراسة أجرهتا حول مخس دول يف منظمة التعاون 
اليابان،  كندا،  املتحدة،  )الواليات  والتنمية  االقتصادي 
أملانيا، بريطانيا( أشارت فيها إىل أن قلة النوم للفرد يوميًا 
)أقل من ستة ساعات( قد يؤدي إىل فقدان 3% من الناتج 
املحيل اإلمجايل للدول، وانخفاض إنتاجية العاملة وزيادة 

خماطر الوفاة )2(.

بيئة  بإصالح  العاملي  الرأساميل  االهتامم  تصاعد  ومع 
العاملية  الصحة  منظمة  لألفراد، صنفت  العمل»امُلنهكة« 
يف العام 2019 »اإلرهاق املهني« كمرض شائع يف العامل، 
وعرفته بأنه إجهاد مزمن يف أماكن العمل مل يتم التعامل 
الطاقة،  استنفاد  مشاعر  يف  مالحمه  حددت  كام  معه، 



3

https://acpss.ahram.org.eg/News/17583.aspx : رابط دائم

دراسات

الفعالية  وتراجع  العمل،  إزاء  سلبية  مشاعر  ووجود 
املهنية)3(. لكن اإلهناك أخذ ارتباطات وتفسريات أخرى 
عرب  طرحها  يمكن  والسيايس،  االجتامعي  املجالني  يف 

اجتاهني أساسيني:

املجتمعات:  يف  الكربى  بالتحوالت  اإلهناك  ارتباط   -1
مراحل  يف  احلياة  أنامط  تغري  أن  عىل  استنادًا  وذلك 
تنعكس  األفراد  عىل  أعباًء  خيلق  قد  الكربى  التحوالت 
بدورها عىل السلوك اجلامعي. هنا، يربط جورج فيغاريلو 
اإلهناك يف كتابه »تاريخ اإلرهاق« بتغريات أنامط العمل 
من االعتامد عىل القوة اجلسدية يف العصور الوسطى إىل 
إثر  املصنع  جمتمع  بروز  فمع  احلديثة،  العصور  يف  اآللة 
الثورة الصناعية يف أوروبا، تنامت العالقات االجتامعية 
والعصبي  النفيس  اإلرهاق  من  زاد  ما  وهو  املعقدة 
نمط  حتول  أن  عىل  فوكو  ميشيل  ركز  فيام  لألفراد)4(. 
املستشفى،  )كالسجن،  ومؤسساهتا  احلديثة  السلطة 
أجساد  عىل  منظمة  ضغوطًا  أحدث  وغريها(  املصانع 
وأذهان األفراد بغية إخضاعهم ملنطق اإلنتاج الرأساميل. 
إذ أصبحت السلطة متلك حق التحكم يف احلياة وتعظميها 
عرب استخدام تقنيات املراقبة واملعاقبة والتمكني ألجساد 
االنضباطي  »املجتمع  خلق  هبدف  والسكان،  األفراد 

.)5(»Disciplinary Society

جمتمعات  أن  رأى  هان  تشول  بيونج  الفيلسوف  لكن 
فوكو  منطق  جتاوزت  قد  والعرشين  احلادي  القرن 
عرب  إخضاعه  يتم  الذي  االنضباطي«  »املجتمع  حول 
»االحرتاق  كتابه  يف  أشار  إذ  إهناكه،  وبالتايل  املؤسسات 
جمتمع  بروز  إىل   »The Burnout Society املجتمعي 
فيه  تصبح  والذي   Achievement Society اإلنجاز 
الطاعة الفردية واجلامعية ذاتية بفعل احلريات والتطورات 
التكنولوجية الكبرية وتغول الثقافة االستهالكية وغريها، 
نشاطه،  تكثيف  عليه  تفرض  آلة  يف  ترسًا  الفرد  فأصبح 

واملبادرة أكثر، ومن ثم تدفعه إىل التعب واالحرتاق)6(.

بالتحوالت  أكثر  اإلهناك  ارتبط  ذلك،  أساس  عىل 
االتصاالت  ثورة  خالل  البرشية  عرفتها  التي  املتسارعة 

 Digital الرقمي  اإلهناك  نمط  فربز  واملعلومات، 
Fatigue)7( نتاجًا لكثرة التعرض لتدفقات املعلومات، 
االجتامعي  التواصل  لوسائل  املفرطة  واالستخدامات 
عن  ناهيك  وذهني،  نفيس  إعياء  إىل  تؤدي  قد  التي 
االجتامع  علامء  ركز  كذلك  وغريه.  والتضليل  التشتيت 
فراغات  رسملة  بفعل   ،Tired city املتعبة  املدن  عىل 
وتقليص  وتسارعها  العمل  نظم  وضغط  العام،  املجال 
مساحات الراحة والرؤى البرصية، بام خلف مدنًا حديثة 

ٌمنِهكة حلياة األفراد)8(.
آخر  نمطًا  بدورها  لتطرح  كورونا  جائحة  جاءت  ثم 
أن  ذلك   ،Pandemic Fatigue الوبائي  لإلهناك 
ونفسيًا،  فسيولوجيًا  األفراد  أرهق  الفريوس  انتشار 
وكذلك املجتمعات عرب إجراءات اإلغالق والعزلة التي 
أدت إىل انتشار اخلوف والقلق واالكتئاب وبالتايل تآكل 
رأس املال االجتامعي. ويظهر هذا اإلهناك الوبائي عندما 
تصبح األنظمة الصحية للدول غري قادرة عىل االستجابة 
أمام تصاعد الطلب عليها إبان اجلائحة أو أن املجتمعات 
ذاهتا تصاب بامللل واالكتئاب من طول فرتة اإلغالق، بام 
جيعلها خترق اإلجراءات االحرتازية)9(. نتاجًا لكل ذلك، 
 Fatigued املنهكة  الدول  حالة  قياس  البعض  حاول 
العمل،  ساعات  كمعدل  مؤرشات،  عرب    Countries
والبقاء عىل االنرتنت ومعدل ساعات النوم، وهنا احتلت 
والواليات  والربازيل  واملكسيك  سنغافورة  من  كل 
إرهاقًا  األكثر  الدول  قائمة  التوايل  عىل  واليابان  املتحدة 

يف العام 2021)10(.
يشري  السياسات:  فاعلية  برتاجع  اإلهناك  2-ارتباط 
سواء  معينة  سياسة  قدرة  تراجع  إىل  السيايس  اإلهناك 
نظرًا  أهدافها،  حتقيق  عىل  ما  دولة  أو  مجاعة  أو  لقيادة 
قد  ما  برغم  مراجعة،  دون  طويلة  لفرتة  هبا  للتمسك 
املعنى  هذا  يرتبط  للطاقة.  واستنفاد  إجهاد  من  تفرضه 
السوفيتي  االحتاد  كإرهاق  الدول،  وهبوط  بصعود 
وسباق  أفغانستان  حرب  يف  استنزافه  جراء  السابق 
 ،1991 عام  يف  تفككه  إىل  أدى  ما  الغرب،  مع  التسلح 
وكذا إرهاق القارة األفريقية إثر االستنزاف االستعامري 
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للموارد والبرش. أيضًا، تعرضت القوة األمريكية لإلهناك 
نتاجًا لكلفة أعباء سياسة اهليمنة عىل العامل، بخالف فشل 
حروهبا يف العراق وأفغانستان، يف وقت بدت فيه الصني 
خالل  تدرجييًا  وظفته  اقتصادية  قوة  بفائض  حمتفظة 

العقدين األخريين يف الصعود العاملي)11(.

السيايس  اإلهناك  أشكال  أحد  ارتبط  آخر،  جانب  عىل 
باالنتخابات )12( ليعرب عن عزوف الناخبني عن املشاركة 
املرشحون  يعرب  مل  أو  قريبة،  زمنية  آماد  تكررت عىل  إذا 
إىل  األمور  تغري  يف  الثقة  فقدوا  أو  طموحاهتم،  عن 
األفضل. وقد يشارك املواطنون يف االنتخابات لكنهم قد 
تصبح أيضًا أصواهتم منهكة، إذ يمكن أن تتجه خليارات 
يف  شعبوية  تيارات  صعود  أحيانًا  يفرس  قد  ما  متطرفة 
األحزاب  يف  الثقة  ضعف  بسبب  الغربية  املجتمعات 
الدول  يف  البعض  تعويل  حتى  أو  التقليدية،  والنخب 
النامية عىل حكم الرجال األقوياء حتى لو شكلوا خطرًا 

عىل مستقبل الديمقراطية ذاهتا. 

إىل  ليتحول  السيايس  املجال  يف  اإلهناك  يمتد  قد 
أو  مواقفهم  عن  للرتاجع  اخلصوم  لدفع  عمدية  سياسة 
هزيمتهم، كام جيري يف ديناميات الرصاعات العسكرية، 
والعقوبات االقتصادية الدولية وعمليات اإلرهاب، بل 
حتى يف إدارة سياسات اهلجرة، كام يظهر يف اإلجراءات 
احلدودية املعقدة التي تضعها احلكومات األوروبية أمام 
للحد  إيذائهم  إىل  تؤدي  وقد  النظاميني،  غري  املهاجرين 

من تدفقاهتم)13(.

وإذا كان اإلهناك يف جماالت املجتمع والسياسة واالقتصاد 
ضاغطة  وتكنولوجية  حداثية  لتحوالت  نتاجًا  ينشأ 
ومتسارعة وسياسات فاقدة للفاعلية دون مراجعة، فإنه 
وتطوراهتا.  السياقات  لطبيعة  وفقًا  خصوصية  يكتسب 
انتشار  بسبب  النامية  الدول  يف  املنهكة  فاملجتمعات 
التسلط والفقر والرصاع والديون والتفاوت والتهميش 
وغريها ختتلف بالتأكيد عن تلك التي تعرضت لإلرهاق 
والعجز  والفردانية  واحلريات  باحلداثة  اإلفراط  بفعل 
يف  الدويل  التشارك  ذلك  يمنع  أن  دون  الديمقراطي. 

املعلومات  ثورة  بفعل  متعومل،  طابع  ذات  إهناك  مصادر 
وتغلغل  للحدود،  العابرة  اجلوائح  ونمط  والتكنولوجيا 

الرأساملية العاملية يف االقتصادات النامية.

مضادة  اجتاهات  جتد  قد  اإلهناك  ظاهرة  فإن  ذلك،  مع 
ومراجعة  للسلطة  املحاسبة  آليات  بفعل  منها،  للحد 
السياسات يف الديمقراطيات الغربية. فعىل سبيل املثال، 
فإن إهناك القوة األمريكية بسبب أعباء اهليمنة العاملية قد 
متتالية، كأوباما وترامب  إدارات  تعرض ملراجعات من 
العقد  خالل  أمريكيًا  اجتاهًا  هنالك  جعل  ما  وبايدن 
التدخل  سياسات  وتقليص  بالداخل  لالهتامم  األخري 
الصعود  ملواجهة  آسيا  باجتاه  أكثر  والرتكيز  اخلارجي، 

الصيني.

مسببات وأمناط اإلنهاك العربي

ال  خصوصية  اإلهناك  ظاهرة  تأخذ  العربية،  منطقتنا  يف 
إذ  املنطقة.  أزمات  وتطور  إرث  عن  باألساس  تنفصل 
عىل  صدرت  التي  الدولية  املؤرشات  من  العديد  تدلل 
من  حدًا  بلغت  املنطقة  أن   2022 العام  يف  املثال  سبيل 
حازت  إذ  عامليًا.  مكانتها  تراجع  عىل  انعكس  اإلهناك 
السعادة  مؤرش  يف  منخفضة  مراتب  املنطقة  دول  غالبية 
)البحرين  عربية  دول  أربع  باستثناء  األخري  األممي 
الـ50  ضمن  برزت  والكويت(  والسعودية  واإلمارات 
دولة األسعد يف العامل ما يعكس فجوات التنمية وجودة 
إنتاجية  يف  عامليًا  األسوأ  بأهنا  املنطقة  ُتصنف  فيام  احلياة، 
مل  كذلك،  الدولية.  العمل  منظمة  تقرير  يف  العاملة، 
يف  األهلية  للرصاعات  الراهن  النسبي  اجلمود  يمنع 
املنطقة من أن تظل دوهلا األقل سالمًا يف مؤرش السالم 
خيتلف  مل  ذاته  احلال  التسويات)14(.  تعثر  بفعل  العاملي، 
الذي  الفساد  ومدركات  العاملي  كاالبتكار  مؤرشات  يف 
حيث   ،2021 يف  الدولية  الشفافية  مؤسسة  تصدره 
شهدت تراجعًا لغالبية الدول العربية يف ضوء استمرارية 
إشكاليات احلريات وحقوق اإلنسان والديمقراطية)15(.

وبغض النظر عن أن هنج املؤرشات لفهم أحوال الدول 



5

https://acpss.ahram.org.eg/News/17583.aspx : رابط دائم

دراسات

الكمي  االختزال  بسبب  إشكاليات  عىل  ينطوي  قد 
السياقات،  خصوصية  مراعاة  وعدم  الغربية  واملعايري 
ُمنهكة  عربية  حالة  عن  إمجااًل  يكشف  فإنه  ذلك  مع 
هذا  أن  إال  واقتصادية.  وسياسية  اجتامعية  جماالت  يف 
األزمات والضغوطات  لعقد  نتاجًا  فقط  مل يربز  اإلهناك 
مأزوم  تارخيي  تطور  عن  تعبري  هو  وإنام  الثورات،  بعد 
القوى  لتنافس  جمااًل  العربية  املنطقة  أصبحت  أن  منذ 
التجارة،  وخطوط  ومعابرها  مواردها  عىل  االستعامرية 
ناهيك عن معضلة إرسائيل املزمنة واملمتدة التي سعت 
حساب  عىل  وحقوقها  أمنها  ضامن  إىل  الغربية  القوى 

احلقوق العربية والفلسطينية.
استمر  فقد  العربية،  الدول  استقالل  بعد  ما  وحتى 
االستنزاف دون توقف، إذ عرفت املنطقة خالل العقود 
املمتدة ما بني االستقالل وما قبل ثورات 2011 أزمات 
بني  اإلرسائيلية  العربية-  كاحلروب  متتالية،  خارجية 
يف  والعراق  إيران  وحرب  و1973،   1948 عامي 
 ،1990 عام  يف  للكويت  العراقي  والغزو  الثامنينات، 
وحرب   ،2003 عام  يف  للعراق  األمريكي  والغزو 
أزمات  عن  فضاًل   ،2006 عام  يف  اهلل  وحزب  إرسائيل 
التسعينيات  يف  واجلزائر  مرص  يف  كاإلرهاب  داخلية، 
االنقالبات  ودورة  واليمن  لبنان  يف  األهلية  واحلروب 
السودان. وأرهقت كل هذه األزمات  والديمقراطية يف 
دول املنطقة وأفقدهتا موارد كانت يمكن توجيهها لتعزيز 
العتبارات  الديمقراطي  املسار  وعطلت  بل  التنمية، 
لينتج  اخلارجية،  التحديات  من  العديد  بمواجهة  تتعلق 
عىل  العربية  الدولة  فيه  هتيمن  اجتامعي  عقد  ذلك  عن 

املجتمع.
نزعت  إذ  باضطراد،  للتآكل  تعرضت  اهليمنة  تلك  لكن 
اجتامعية  ووظائف  خدمات  عن  تدرجييًا  يدها  الدولة 
والتعليم  والصحة  التوظيف  كسياسات  وخدمية، 
الرأساملية عرب  والضغوط  املوارد  تراجع  بفعل  وغريها، 
فاقم  وغريها.  للخصخصة  وسياسات  النقد  صندوق 
االقتصادي-  والتفاوت  والبطالة  الفقر  فجوات  ذلك 
االجتامعي، يف وقت مل تعد الطبقة الوسطى التي تنامت 

بفعل وظائف دولة ما بعد االستقالل أو الكتلة الشبابية 
الغالبة عىل اهليكل الديمغرايف واملتأثرة بالعوملة راضيتني 
باألساس عن تراجع وظائف الدولة العربية املنهكة، ويف 

الوقت ذاته استمرار تسلطها. 

يف   2011 يف  العربية  الثورات  حلظة  شكلت  لذلك 
جوهرها حماولة إلعادة التوازن يف عالقة الدولة باملجتمع، 
وبالتايل إيقاف اإلهناك املستمر لكليهام. لكن ما جرى عىل 
مدار العقد األخري، أن اإلهناك زادت مصادره وأشكاله، 
وبداًل من أن يكون لدينا دولة مرتاجعة الوظائف وجمتمع 
مقيد يف املنطقة العربية، صارت لدينا دول هشة ومهددة 
الرصاعات  نشوب  بفعل  مستقطبة،  وجمتمعات  بالبقاء 
حالة  حتولت  وبالتايل  األجنبية،  والتدخالت  األهلية 
اإلهناك العريب إىل ما يشبه املتالزمة التي أجهدت الدولة 
الدول  بني  العالقات  إىل  وامتدت  املنطقة،  يف  واملجتمع 

العربية، وهو ما يمكن توضيح اجتاهاته كام ييل:

العربية  الدولة  الدولة: تكالبت الضغوط عىل  إهناك   -1
واحد  آن  يف  وحائرة  بل  مستنزفة  فبدت  الثورات،  بعد 
عىل مستوى السياسات وإدارة األزمات ما بني التعامل 
الدول،  أمن  عىل  للثورات  املتصاعدة  التداعيات  مع 
وغريها،  املسلحة  واملليشيات  واإلرهاب  كالرصاعات 
أو التصدي للعوامل اهليكلية املسببة هلا. لذلك تعددت 
الضغوطات  منها،  املنطقة  يف  اإلهناك  وأشكال  مصادر 
املستمرة للمطالبة بالتغيري واإلصالح يف أكثر من نصف 
دول املنطقة بسبب عدم الثقة يف قنوات التمثيل السيايس، 
أمد  إطالة  بسبب  والسياسية  األمنية  الفوىض  واستمرار 
حسم  ودون  اليمن(  ليبيا،  )سوريا،  األهلية  الرصاعات 
اإلهناك  برز  كذلك،  سياسية.  لتسوية  يقود  قد  ميداين 
بني  القوة  وانتشار  التوافقات  غياب  بسبب  االنتقايل 
فاعلني كثر، كام يف السودان بعد سقوط نظام البشري. بل 
إن التوافق االنتقايل يف تونس الذي بدا استثناًء يف املنطقة 
تعرض هو اآلخر ملأزق خاليف إثر استئثار الرئيس قيس 
حول  الذي   2022 دستور  عرب  بالصالحيات،  سعيد 

النظام السيايس من برملاين إىل رئايس.
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Fatigued Region: كيف يمكن فهم الحالة العربية من منظور »اإلنهاك«؟

للدولة  االقتصادية  الوظيفة  تراجعت  ذلك،  بموازاة 
فزادت ضعفًا عىل ضعف بام جعل االقتصادات العربية 
العام  يف  العاملي  الصعيد  عىل  سوءًا  األكثر  األداء  حتوز 
خاصة  العربية  الدول  من  العديد  تعد  مل  إذ   ،)16(2022
يف مناطق الرصاعات قادرة عىل االستجابة لالحتياجات 
األزمات  مع  للتعامل  الكافية  املرونة  لدهيا  أو  املعيشية 
االستقرار  عدم  جراء  مواردها  تآكل  بفعل  العاملية، 
الوضع  وازداد  االستثامرات،  وهروب  التنمية  وتعطيل 
األوكرانية،  واحلرب  كورونا  جائحة  أعقاب  يف  سوءًا 
يف  املنطقة  العتامد  نظرًا  الغذائي،  االنكشاف  حيث 
ضمت  املثال،  سبيل  فعىل  اخلارج.  من  غذائها  استرياد 
املهددة  الساخنة«  اجلوع  »بؤر  لـ  املتحدة  األمم  قائمة 
بانعدام األمن الغذائي يف عام 2022 مخس دول عربية، 

وهي سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان)17(.

املنطقة  يف  السيايس  التغيري  بدا  املجتمعات:  إهناك   -2
جمتمعات  داخل  املختزنة  لألزمات  كاشفًا  الثورات  بعد 
كاالنقسام  ظواهر،  لربوز  الفرصة  منح  إذ  املنطقة، 
تصاعد  بفعل  والتعصب  والكراهية  واالستقطاب 
يف  وطائفية  ومناطقية  وقبلية  إيديولوجية  أّولية  هويات 
التارخيية  املظامل  بسبب  للدولة  الوطنية  اهلوية  مواجهة 
أهنك  ما  واليمن،  ليبيا وسوريا  برز يف  كام  واالجتامعية، 
يولد  أن  املفرتض  من  كان  الذي  االجتامعي  املال  رأس 
االنتقال  جتاوز  عىل  يساعد  جمتمعيًا  وتعاونًا  عالقات 
أوجه  املجتمعات  إهناك  مصادر  وأخذت  السيايس. 
عديدة، فاملناخ االستقطايب العام خلف بدوره مزاجات 
حاضنة لربوز مجاعات إرهابية أكثر وحشية، كام نموذج 
سوريا  يف  أرايض  عىل  سيطر  الذي  »داعش«  إرهاب 
من  بدعم  هزيمته  متت  حتى   2014 العام  يف  والعراق 
حتالف عريب-دويل. بل إن االستقطاب املجتمعي انتقل 
شائعًا  الرقمي«  »اإلهناك  ليصبح  السيرباين  الفضاء  إىل 
يف املنطقة، ال سيام أن كل فاعل سيايس متنازع مع غريه 
بات يعمد إىل وصم اآلخر والتحريض عىل العنف ضده 
عىل وسائل التواصل االجتامعي. فوق كل ذلك، هددت 
معضلة اللجوء والنزوح الديمغرافيا السكانية يف مناطق 

يف  وتصدر  حتوز  العربية  املنطقة  أن  خاصة  الرصاعات، 
األوضاع  وأضافت  العامل)18(.  الجئي  نصف  واحد  آن 
املجتمعي،  لإلهناك  أخرى  مصادر  املرتدية  االقتصادية 
املعيشة يف  وتردي  والتضخم  الفقر  ارتفاع معدالت  مع 
ارتفاع  عن  ناهيك  الرصاعات،  دول  يف  خاصة  املنطقة، 
املنطقة من 10.9% إىل %12.6  البطالة بشكل عام يف 

بني عامي 2019 و2021 عىل خلفية أزمة كورونا)19(.

3-إهناك العالقات البينية: تعرضت املنطقة إىل استنزاف 
حاد خالل العقد األخري بفعل اخرتاقها من قوى إقليمية 
غري عربية، ال سيام يف ظل االنقسام العريب حول التعامل 
مع تداعيات التغيري بعد الثورات، فيام بدت املؤسسات 
اجلامعية العربية غري قادرة عىل بناء توافقات، فضاًل عن 
بروز اجتاه يمنح األولوية ألمن وسالمة كل دولة عربية 
سواء عىل حساب األخرى أو حتى عىل حساب املنطقة 
ككل. من هنا، نشأت حماور استقطاب إقليمي، كالرصاع 
اإلمارات،  السعودية  )مرص،  العريب  الرباعي  بني 
البحرين( خاصة بعد ثورة 2013 )التي أسقطت حكم 
دعم  الذي  القطري-الرتكي  واملحور  اإلخوان(،  مجاعة 
مقاطعة  أزمة  إىل  بدوره  أدى  ما  املنطقة  يف  اإلسالميني 
اإلقليمي  االستقطاب  هذا  وأسهم   .2017 يف  الدوحة 
الرصاعات  دول  يف  خاصة  اإلهناك  مصادر  أمد  مد  يف 
واألزمات، لكن هذا االجتاه هدأ بشكل كبري إثر املصاحلة 

يف قمة العال يف الرياض يف يناير 2021.

حاد  انكشاف  إىل  املنطقة  تعرضت  اآلخر،  اجلانب  عىل 
عىل  وعملت  قوة  فوائض  امتلكت  خارجية  قوى  أمام 
»الناتو«  حلف  فتدخل  العريب،  اإلهناك  حالة  استغالل 
روسيا  ودعمت  القذايف،  نظام  إلسقاط   2011 ليبيا  يف 
نظام األسد يف سوريا منذ عام 2015، كام تدخلت أيضًا 
يف جنوب ورشق ليبيا عرب رشكة »فاجنر« اخلاصة، إبان 
احلرب األهلية يف 2019. وبينام توغلت إيران يف لبنان، 
شاميل  يف  قواهتا  تركيا  نرشت  وسوريا،  واليمن  والعراق 
سوريا والعراق وغرب ليبيا وأقامت قواعد عسكرية يف 

قطر والصومال. 
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ما بعد اإلنهاك.. حدود »التحمل« العربي

البينية  الدولة واملجتمع والعالقات  يتالقى إهناك  عندما 
العربية، فإن تداعياته تصبح أكثر هتديدًا ملستقبل املنطقة، 
خاصة أن حتمل الضغوطات املتتالية له حد يسميه علامء 
احلد  هذا  بعد  فمن  التحمل«،  »حد  الطبيعية  العلوم 
تتغري خواص املواد الداخلية، وتقل قدرهتا عىل املرونة. 
باملنطق ذاته، فإن اإلهناك العريب بفعل األزمات قد يؤدي 
وبالتايل  التحمل،  عىل  القدرة  فقدان  إىل  أمده  طول  مع 
تصبح القابلية للهشاشة أكرب، وهو مسار دخلته بالفعل 
اهتزت  إذ  واليمن،  وليبيا  كسوريا  الرصاعات  دول 
اخلارجية  القوى  لتدخالت  ورضخت  الدولة  رشعية 
التي باتت هتيمن عىل مسارات التسوية سواء عرب وكالء 
داخليني أو مفاوضات مبارشة. املعضلة هنا، أن العامل 
حتى  العريب  لإلهناك  ممتدًا  مصدرًا  يظل  قد  اخلارجي 
املثال،  بفرض توقف الرصاعات وتسويتها، فعىل سبيل 
نظام األسد يف سوريا جراء  يدفعه  قد  الذي  املقابل  فإن 
بقائه قد يشكل  مساعدة روسيا وإيران وحزب اهلل عىل 
الرويس  التغلغل  مع  خاصة  املستقبلية  للتوترات  عاماًل 

واإليراين يف بنية املجتمع والدولة يف هذا البلد.
من جهة أخرى، مهد اإلهناك العريب النزواء املرشوعات 
إثر  أوسطية  الرشق  نظريهتا  وصعود  العربية  اجلامعية 
املكاسب التي حتققت لقوى إقليمية بفعل اإلهناك العريب. 
فإرسائيل حتولت إىل الرابح األكرب يف توازنات القوى يف 
العقد األخري، فلم تستنفد طاقاهتا يف أزمات منهكة مقارنة 
بالدول املحيطة هبا، بل عىل العكس وظفت حالة اإلهناك 
تلك لتوسيع التطبيع مع دول جديدة )اإلمارات والبحرين 
واملغرب والسودان( دون مقابل ملموس يتعلق باحلقوق 
الفلسطينية والعربية. أضف إىل ذلك، حماولتها بناء حتالف 

إقليمي مضاد ملواجهة القوة اإليرانية املتوغلة يف اإلقليم.
يف  االنتخابية  االستحقاقات  تكرار  فمع  ثالثة،  جهة  من 
املنطقة العربية دون أن تعكس عوائد ملموسة يف حتسني 
الذي  السيايس  اإلهناك  حالة  تظهر  املجتمعات،  حياة 
يتجىل  سيايس.  عزوف  حالة  إىل  الوقت  بمرور  يتحول 
ذلك مثاًل يف تدين معدالت املشاركة السياسية يف األعوام 

يف  األردنية  الربملانية  االنتخابات  يف   %29.9( األخرية 
2020، 23.7% يف استفتاء الدستور يف اجلزائر 2020، 
27.5% يف استفتاء تونس حول دستور 2022(. بل إن 
أكثر من نصف سكان املنطقة عربوا عن فقداهنم الثقة يف 
ديمقراطي،  نظام  ظل  يف  االقتصادية  أوضاعهم  حتسني 
بل وحبذوا حكم الرجل القوي، وفقًا الستطالع نرشت 

شبكة البارومرت العريب نتائجه يف يونيو 2022)20(.
باألفراد  خاصة  اإلهناك  حيل  فعندما  ثالثة،  جهة  من 
إىل  يسعون  فإهنم  حتمله،  عىل  القدرة  دون  واملجتمعات 
مغادرة السياق املفرز هلذا اإلهناك، ما يعني حتويل املنطقة 
فكرة  أصبحت  لذلك  للبرش،  طارد  مصدر  إىل  العربية 
الضغوطات  من  للخالص  املنطقة  لسكان  أماًل  اهلجرة 
العريب  البارومرت  لشبكة  استطالع  يشري  هنا،  املتتالية. 
أجرى ما بني أواخر عام 2021 وربيع 2022 أن مُخس 
خطورة  وتتضاعف  اهلجرة.  يف  يفكرون  املنطقة  سكان 
ذلك لكونه يرتكز أكثر يف احلاصلني عىل شهادة جامعية 
يعزز  بام   ،)21()38-18( الشباب  رشحية  ويف  فوق  فيام 
تعد  التي  الشباب  رشحية  من  خاصة  العقول  استنزاف 

أحد مصادر قوة االقتصادات العربية.
يف الوقت ذاته، قد تؤدي حالة اإلهناك العام بفعل األزمات 
للعرب  النفسية  احلالة  تراجع  إىل  حقيقية  معاجلات  دون 
وانتشار اليأس واإلحباط. فيقول 30% من سكان املنطقة 
اليومية، يف  احلياة  باكتئاب جراء ضغوطات  إهنم شعروا 
وهي   ،)22(2019 يف  العريب  البارومرت  لشبكة  استطالع 
التالية  الثالث  ازدادت عىل األرجح يف األعوام  نسبة قد 

بفعل تداعيات كورونا واحلرب يف أوكرانيا.
ويف األخري، وبينام تعج الدراسات الطبية والنفسية حول 
عن  والبعد  الراحة  قبيل  من  بنصائح  اإلهناك  مكافحة 
وسائل التواصل وغريها، فإن التعايف من اإلهناك اهليكيل 
للدول واملجتمعات والعالقات البينية يف املنطقة العربية 
وتصاحلًا  املشكالت،  بعمق  ومصارحة  اعرتافًا  يتطلب 
مع الذات واآلخر، واألهم إرادة سياسية تعيد االعتبار 
العام  املجال  يف  احلريات  وإفساح  واملساواة  للعدل 

للخروج من مسار اإلهناك وخماطره.    
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