ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ :ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن

رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ  ۱۸ﻣﺎه ﮐﺎر
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺎﺟﻌﻪای را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »دﻧﯿﺎی ﻋﺮب« ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،از زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر داﻋﺶ ﯾﺎ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ« و ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .داﻣﻨﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ آن ﭘﺮﺷﻤﺎر ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن – ﺟﻨﮓ و
آﺷﻮب در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ – ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ رواﯾﺖ ،اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن ،و ﻋﮑﺎس آن ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ
ﭘﻠﮕﺮﯾﻦ ،ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﺰارش آنﻫﺎ رواﯾﺘﯽ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه از
ﻧﺤﻮهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ از دﯾﺪ ﺷﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق اﺳﺖ.
»آﺳﻮ« در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ رواﯾﺖ را ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
______________________________________________________________________
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
دﮐﺘﺮ آذر ﻣﯿﺮﺧﺎن ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ راﻫﯽ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺷﻮد ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺪل ﻏﺮﺑﯽاش را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒﺎرزان
ﭘﯿﺶﻣﺮﮔﻪی ﮐﺮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی رزﻣﯽ ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﮏﺗﯿﺮاﻧﺪازﻫﺎ ،و
ﯾﮏ ﻫﻔﺖﺗﯿﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ  ٤٥آﻣﺎدهی ﺷﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮدارد .ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ام  ٤ -ﻫﻢ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ و دم
دﺳﺖاش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ«.
 ۲۵ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۱۵ﺑﻮد و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آذر را ﺑﻪ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪوه ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻧﺪوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮﯾﺒﺎن او را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ داﻋﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر اﻫﺎﻟﯽ آن در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ:
ارﺗﺶ ﻋﺮاق را ﮐﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ،و ﺳﭙﺲ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آذر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺮان داﻋﺶ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽﭘﻨﺎه ﺳﺮ راهﺷﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی او ﮔﻮش ﮐﻨﺪ .از ﺳﺮ
اﺳﺘﯿﺼﺎل ،ﻣﺎﺷﯿﻦاش را ﭘﺮ از اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻤﺖ آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ در ﺟﺎده ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ» :روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ روز روﺷﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮش
ﮐﻨﺪ«.

آن روز ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان اﻓﺴﺎﻧﻪایِ ﮐﺮد در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ آذر ﻣﯿﺮﺧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻋﻈﯿﻤﯽ در آنﺟﺎ ﺷﻮد – و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،در ﻣﺎهﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در آنﺟﺎ ﺑﺎ داﻋﺶ ﻧﺒﺮد ﻣﯽﮐﺮد.
آذر ﻣﺘﺨﺼﺺ اوروﻟﻮژی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ  ٤۱ﺳﺎﻟﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و
ﭘﺎورﭼﯿﻦ راه ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا اﻧﺪک ﺻﺪاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ و وﻗﺖ ﺣﺮف زدن ﺳﺮش را ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﭼﺸﻢﻫﺎیاش
را ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دارد از ﻣﮕﺴﮏ ﺗﻔﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود.
آذر ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ اﻣﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻫﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق وﺟﻮد آنﻫﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ.
آﺷﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪ .و ﺣﺎﻻ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻐﻤﺎ ﮔﺮیﻫﺎی داﻋﺶ ،ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،و دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ،اﯾﻦ آﺷﻮبﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای آذر ﻣﯿﺮﺧﺎن ،آن
ﺣﺎدﺛﻪ در ﺟﺎدهی ﺳﻨﺠﺎر رخ داد ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪ آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاناش ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ در ﻣﺼﺮ ،آن ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﺘﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ از ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ او را در
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻟﯿﻼ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش در ﻟﯿﺒﯽ ،آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻟﺤﻈﻪای
رخ داد ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻮت ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺳﺮﺧﻮش از ﯾﮏ ﻣﺴﺮت ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽاش اﺣﺴﺎس
آزادی ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺧﻠﻮد زﯾﺪی در ﻋﺮاق ،آن ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎ ﮔﻮاری از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻨﯿﺪ ،و
ﻋﺎﻗﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ آن دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮایاش ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺠﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ،آن
ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه او را وارﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »دﺳﺘﻮر« ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪی اﻋﺪاماش ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮای وﻗﺎض ﺣﺴﻦ در ﻋﺮاق ،ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺪاﺷﺖ ،آن ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ داﻋﺶ ﮔﺬارﺷﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎی او اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﯾﮏ ﮔﺬار اﻧﺪ،
ﮔﺬر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آن اﺑﺪاً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ – ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎدﻧﺪ – ﻣﻮﻃﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ و ،در اداﻣﻪی ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮﺷﺎن ،ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ث ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺣﻮاد ِ
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖﺷﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮعﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد – ﯾﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻗﺮار داد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾ ِﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،دﺷﻮار ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪهی
»ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﺷﻤﺮده ﺷﺪ از آنﭼﻪ ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ﺧﻮدﺳﻮزی و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻮهﻓﺮوش ﻓﻘﯿﺮ
ﺗﻮﻧﺴﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی در  ٤ژاﻧﻮﯾﻪی  ۲۰۱۱ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﻮدﺳﻮزی درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن
اﺳﺘﻌﻔﺎی زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﺮﻗﺪرت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ  ۲۳ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد .در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه،
وﺳﻌﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ – و آنﮔﺎه از ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ژاﻧﻮﯾﻪ،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﻤﺎن ،و اردن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺗﺎزه اول راه ﺑﻮد .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ده ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی ،ﭼﻬﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻣﺼﺪر ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد روی آورده ﯾﺎ وﻋﺪهی اﺻﻼﺣﺎت داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،و راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ – ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر – ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻤﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب را ،از
ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،در ﻧﻮردﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺗﺎ دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ،دﻧﯿﺎی ﻋﺮب در ﺳﮑﻮن و رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ در ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺎ  ٤۲ﺳﺎل
ﺣﮑﻢراﻧﯽ رﮐﻮرددا ِر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  ٤۱ﺳﺎل داﺷﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۷٥درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر – ﻓﻘﻂ دو
ی ﻫﻤﺴﻦﺷﺎن ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻮر ِ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺪ ،ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ،ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﺳﮑﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ا ﮐﺜﺮ
اﻫﺮمﻫﺎی ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد؛ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ
ﺗﻨﻬﺎ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدن ﺷﻐﻠﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﻮد اﻏﻠﺐ ﺗﺠﺴﻢ آﺷﻨﺎﺳﺎﻻری و ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ و ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺒﯽ و
ﮐﻮﯾﺖ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ اﻣﺎ دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﮐﺎری در آنﻫﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ
ﺣﺎد و )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ( در ﺣﺎل وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻋﺮب اﻟﺒﺘﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ« ﺑﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﺳﺎساش
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و از آن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد اﻧﺪ .ﻣﺮدم
ﺿﺪﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻏﺮبﺳﺘﯿﺰ ،و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در دورهای ﺑﻪ درازای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺧﻮد در ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ »دﺷﻤﻨﺎن« ﺧﺎرﺟﯽ و دور ﮐﺮدن اذﻫﺎن آنﻫﺎ از ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
ﺣﺎ ﮐﻤﺎن در ادارهی اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« اﻣﺎ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .در ﻋﻮض ،اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎد ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ
رژﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﻟﻨﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۲۰۱۲دو ﻣﻠﺖ از ﻣﻠﺖﻫﺎی »آزادﺷﺪه« – ﻟﯿﺒﯽ و
ﯾﻤﻦ – ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮجوﻣﺮج و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﻧﺎ ﮔﻮاری ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﺼﺮ ،اوﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه
ﺑﻮده ﺑﻪ دﺳﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ :ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﺳﻮدای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪی واﻗﻌﺎً درﺧﺸﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« را از ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﺷﺪ :ﺗﻮﻧﺲ؛ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در آنﺟﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪارانِ ﭘﺮﻋﺪاوت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﭘﺎ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی اﯾﻦ ﺑﺤﺮان،
ﺑﻘﺎﯾﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ،ﯾﻌﻨﯽ »اﻟﻘﺎﻋﺪه« ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﻨﮓ را دوﺑﺎره در
ﻋﺮاق ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺬر ﻧﻬﺎل ﻧﺎ ﮔﻮارﺗﺮ و ﺧﻮنﺑﺎرﺗﺮی را اﻓﺸﺎﻧﺪ» :دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﯾﺎ داﻋﺶ.
ﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎ ک ﺑﻪ
ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟ ﭼﺮا ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز آنﭼﻨﺎن ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑ ِ
ﺑﯽراﻫﻪ رﻓﺖ؟
ﺳﺮﺷﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« اراﺋﻪی ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺎﺳ ًﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ اﺻ ً
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺤﺮانزده ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻟﯿﺒﯽ( ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ )ﯾﻤﻦ(.
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻼﯾﻢﺷﺎن )ﺗﻮﻧﺲ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
)ﺳﻮرﯾﻪ( ﺑﻪ آﺷﻮب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ از اﺧﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻟﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرزی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ  ۲۲ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﯽ ﻫﺮ ﺷﺶ ﮐﺸﻮری
دﻧﯿﺎی ﻋﺮب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﻟﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘ ِ
ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘ ًﺎ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ – ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺗﻮﻧﺲ ،و ﯾﻤﻦ – ﺟﻤﻬﻮری ،و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺑﻮد .از
اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﺮد روزی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘﺤﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ :ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﻟﯿﺒﯽ؛ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻏﺮﺑﯽ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ ،و
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪای و ﻗﺒﯿﻠﻪای از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻄﻌﺎً ،ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎ ،ی ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻧﮑﺎرﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
ی »ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ« ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آن دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ – ﻓﻘﺪان ﺣﺲ ﻏﺮﯾﺰ ِ
وﺟﻮد ﺷﯿﻮهی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده – ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﺎن ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
در واﻗﻊ ،ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ» ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ« اﻧﺪ ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ در ﻣﺎﺟﺮای

ﮔﺴﺘﺮدهﺗ ِﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آنﻫﺎ رﯾﺸﻪ دارد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول آﻏﺎز ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ دو ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﺎح
ی ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردهی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮر ِ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﯿﺎنرودان )ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺎ ِ
ن ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ
ب ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ،اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
ﮐﺮده و ﻧﺎم »ﻋﺮاق« را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮا ِ
ب ﺳﻨﯽ ،و ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺮب ﺑﻮد .در ﻏﺮب ﻋﺮاق ،ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ روﯾﮑﺮد
اﻋﺮا ِ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ،و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻊ »ﺳﻮرﯾﻪی ﺑﺰرگ« را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ادارهﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻋﻘﺒﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺳﻮرﯾﻪ – اﺳﺎﺳ ًﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد – و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽِ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آن ﺳﻮی رود اردن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ – ﺑﺎرﯾﮑﻪای در
ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اردن در آﻣﺪ .اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﮐﻪ ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ وارد ﺑﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۲از ﭼﻨﮓ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در آورده ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۹۳٤ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ
ﮐﺮد و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی ﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد »ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ« را
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﻗﺪرت دادن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ – ﺑﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ آن اﻗﻠﯿﺖ ،از ﺑﯿﻢ اﯾﻦ
ﺖ ﻣﺤﺮوم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻮرﯾﺪ.
ﮐﻪ در ﭼﻨﮓ ا ﮐﺜﺮﯾ ِ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮد »ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ« اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮد؛ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻓﺮﻗﻪای و ﻣﻨﻄﻘﻪای در اﯾﻦ »ﻣﻠﺖﻫﺎ« ،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ،ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ ،و آراﯾﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻬﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در روﯾﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ،و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را
در ﺷﻮراﻧﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،و ﺑﺬل اﻟﻄﺎف – ﺳﻼح و ﺧﻮرا ک و ﻣﻘﺮری – ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه در ازای ﺟﻨﮕﯿﺪن
ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ،در ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪای را اﺳﺎﺳ ًﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ،اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای و ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪهی »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ،
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﻄﻪی اوج ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﺮآﻏﺎز روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﺣﺎدﺛﻪی دﯾﮕﺮی
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﻮﻋﺰﯾﺰی رخ داده ﺑﻮد :ﺣﻤﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق .ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮر اﯾﻦ ﺷﻮرش و آﺷﻮبﻫﺎ ﺷﺪ :ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ۹آورﯾﻞ  ،۲۰۰۳در ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوس در

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻐﺪاد ،ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪی ﻣﺮﺗﻔﻊ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻋﺮاق ،ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ زرﻫﯽ ام ،۸۸
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺶ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻻ آن ﻟﺤﻈﻪ را در دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ – ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺠﺴﻢﺑﺨ ِ
ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻌ ًﺎ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده – اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮعاش آن ﻟﺤﻈﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .آنﭼﻪ ﺳﻮریﻫﺎ و ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﺮبﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢاﻧﺪازهی ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ،و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮﺷﺎن،
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺮهای ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺎزدودﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺎر زد ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺧﻮت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن را ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤ ً
ﻼ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺻﺮف ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش
ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﭘﺮﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻤ ً
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﻏﯿﺎب آنﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪی ﻗﺒﯿﻠﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﮐﺰﮔﺮﯾﺰ
ﺧﺎص ﺧﻮد رو ﻣﯽآورﻧﺪ .ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ از آن ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه
و ﻫﻢ از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﯿﺜﯿﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺎن ﺻﺪﻣﻪای ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﺿﻊ
اول ﺑﺮﻧﮕﺮدد.
دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽدﯾﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﺳﺎل  ،۲۰۰۲دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق را ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺒﻮه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ﺑﻪ
ﺣﻤﻼت  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۰۲ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوس ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ
ﻼ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﻪﮐﺴﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﺮدم ،و از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ا ﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﻤ ً
ﺖ ﻓﮑﻮراﻧﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون درﻧﮓ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻟﯿﺒﯽ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻦ ﺑﺎ ژﺳ ِ
ﺟﻮاب داد .ﮔﻔﺖ» :ﺑﻦ ﻻدن .ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارم .و ﻋﺮاق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺎزی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ،در ﻋﺮاق ﻫﺮجوﻣﺮج ﻣﯽﺷﻮد .ا ﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد
را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﻦ و ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﭘﻠﮕﺮﯾﻦِ ﻋﮑﺎس از آورﯾﻞ  ۲۰۱٥راﻫﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  -ﻋﮑﺎس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ را در  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﻮدﯾﻢ ،و
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ درک ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺷﻮ ِم
آن ﺑﺮﺳﯿﻢ .وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱٥و  ۲۰۱٦ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻮد ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﻣﺒﺴﻮطﺗﺮ ﺷﺪ :ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ داغ ﺧﺮوج اﻧﺒﻮه ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ در
ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
»ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ« داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺶ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗ ِﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدهای از دﻧﯿﺎی ﻋﺮبِ درﮔﯿﺮ در ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم را ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﺑﺨﺶ اول« ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻮری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ :ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ذاﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺮب ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ؛ و درﮔﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻠﯽِ ﻋﺮاق در ۲٥
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،رﺧﺪادی ﮐﻪ در آن دوره ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪ – و از آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ –
رﺧﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﺪهی »دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ ﻣﺪرن ﻋﺮب« ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ» .ﺑﺨﺶ دوم« اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺧﺘﺼﺎص دارد ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﯿﺎمﻫﺎی »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
در »ﺑﺨﺶ ﺳﻮم« ،رواﯾﺖ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﻔﺠﺎرآﻣﯿ ِﺰ اﯾﻦ ﻗﯿﺎمﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،و ﺳﻮرﯾﻪ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ »ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم« ،ﮐﻪ ﻇﻬﻮر داﻋﺶ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و »ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﻣﻬﺎﺟﺮت
اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺎ ﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮدش را دارد ،و ﮐﻮرﺳﻮی اﻣﯿﺪی ﻫﻢ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
آنﭼﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ،ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﻧﺎ ﮔﻮار اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮرﯾﺰ
ﮐﺮده ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻮری و ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻧﺒﺮدﻫﺎ در ﻣﻮﻃﻦﺷﺎن ﺳﯿﻞآﺳﺎ رواﻧﻪی اروﭘﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دا ﮐﺎ ،ﭘﺎرﯾﺲ ،و ﻓﺮاﺗﺮ از آن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ،ﺑﯽراه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺤﺮان دﻧﯿﺎی ﻋﺮب در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول رﯾﺸﻪ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺟﻨﮓ،
ن ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده – ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻖِ واﻗﻌﺎً آﺷﮑﺎری – رﺧﺪادﻫﺎ
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺤﺮا ِ
در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی دﻧﯿﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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