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 اللجوء إلى الموانئ وسط العواصف 
 بقلم جون ب. ألترمان

 

 

ونهاياتها واضحة. األلعاب والحفالت والمسرحيات في الحياة أشياء كثيرة بداياتها واضحة وأواسطها واضحة 

والكتب، كلّها تبدأ بشكل مختلف الواحدة عن األخرى وتسلك طريقها الخاص وتنتهي إلى نهايات مختلفة، غير 

أنّها تخضع جميعها لحتميّة منطق تصميمها. وال تشّذ حياة الناس عن القاعدة. ذلك أن ظروف الوالدة والوفاة قد 

 تتنوع المسالك والدروب، لتنطفئ في لحظٍة معيّنة ويصبح باإلمكان الحكم عليها.تختلف، وقد 

أما حياة البالد السياسيّة، فهي تختلف. إذ أنّها نادًرا ما تتمتّع ببدايٍة واضحة أو نهايٍة واضحة. فاألفراد يجيئون 

اعات ذلك، يبقى بمقدور األفراد والجمويرحلون، إال أن األّمة التي ينتمون إليها تسبقهم وتعقبهم. وعلى الرغم من 

 أن يغيّروا مسار السياسة، ما يسبغ عليهم شيئًا من الخلود. 

. 2011وقد كانت الرغبة في تغيير مسار التاريخ هي التي طغت على مشاعر االنتفاضات العربية في العام 

فتقاطر الماليين إلى الشوارع، تراقبهم أنظار مليارات المشاهدين الذين أعجبوا بشجاعتهم وشاركوهم آمالهم، 

 هم الذين لم يتوانوا عن المخاطرة بحياتهم في تلك األيام األولى. 

وإذا ما تأّملنا اليوم في أحداث الماضي، تظهر لنا السذاجة التي طبعت التسّرع في تسمية االنتفاضات "ثورات" 

أو حتى وصف هذه الظاهرة اإلقليمية "بالربيع العربي". فالتعبيران يفترضان نتيجة حتمية للعمل السياسي: 

العالم العربي، ال يقتصر تأثيره على الجماهير  في -وأكثر فاعلية، كما نأمل-التوّصل إلى حكم أكثر تمثياًل 

الثورية في شمال أفريقيا والمشرق فحسب، بل يمتد إلى ممالك المنطقة أيًضا. بعيون الحاضر المتطلعة إلى 

الماضي، نرى أن االعتقاد ببداية انفتاحٍ جوهري في السياسة العربية كان أمًرا سابقًا ألوانه، ال بل حتى مَضلاًّل 

 ة إلى البعض. بالنسب

يأتي هذا الكتاب في وقت يسود فيه الشكُّ بشأن مستقبَل الحياة السياسية في الشرق األوسط. وفي حين يراه 

البعض فترة معلّقة في جهود الجماهير األصغر عمًرا واألكثر اتصااًل للدفع باتجاه االنخراط، يراه البعض إشارة 

د الالمنطقي. يرى البعض نظام دولة يزداد إعياؤه، في حين يرى إلى تعقّل المنطقة بعد مرحلة من فيض الجهو

البعض اآلخر نظام دولة يتحّصن وراء معرفته أن انتهاءه سيجلب الفوضى. ذلك أّن أحداث السنوات الخمسة 

 .الماضية تشير إلى أّن السياسات اإلقليمية متّصلة بعضها ببعض، بيد أن طريقة اتصالها ال تنفّك تقّدم المفاجآت

وفي حين يستحيل التكهّن باتجاه هذه المفاجآت، فقد ساعدتنا السنوات الخمسة األخيرة على فهم بعض المتغيرات 

 األساسية، وما يجب علينا أن نالحظه. 

، وابتعادها المفاجئ 2011ثورتها المفاجئة والمدهشة في العام  -إّن عدم القدرة بتاتًا على التنبؤ بمسار تونس

يذكرنا كم يمكن للسياسة أن تكون دينامية. فقد بدا حزب "النهضة"  -2014اإلسالمي في العام كذلك عن الحكم 
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اإلسالمي ال يمكن كبحه في أول أيام المرحلة االنتقالية السياسية التونسية، وكان النظام السابق قد كّل مصداقيته. 

الة الجماعة وبجزٍء آخر عجزها عن إال أن حزب "النهضة" سرعان ما تعثّر. ويعود ذلك بجزٍء منه إلى مغا

كبح جماح بعض إسالميي تونس األصوليين. تفاقم العنف وبقيت عجلة االقتصاد مثقوبة. في النهاية، فتت الحزب 

بنفسه الدعم الذي جمعه وساعد معارضته على توحيد وتعزيز جهودها. بحلول كانون األول/ديسمبر، كان 

ل المحال: فازت شخصيات كبيرة السّن من عهد رئيس الجمهورية الحزب قد بات من األقلية تماًما وحص

 التونسية السابق زين العابدين بن علي في االنتخابات الديمقراطية وعادت إلى الحكم.

وسارت مصر على الدرب عينه. فقد أخطأ اإلخوان المسلمون تفسير وفهم صالحياتهم، فبّدلوا النظام االستبدادي 

آخر جديد. ومكان موالي النظام الحاكم قليلي الكفاءة حّل موظفون حزبيون عديمو  السابق بنظام استبدادي

الكفاءة، فنفر منهم من أُبعدوا عن كراسيهم كما ومن أملوا أن يحقق اإلخوان حكًما أفضل بفضل سمعتهم المبنية 

 ة األكثر موثوقيةعلى الكفاءة واالستقامة. كما أن اإلخوان فشلوا في التعامل مع الجيش المصري، المؤسس

وكفاءة في البالد. لم يحاول اإلخوان أن يسحقوا الجيش وال استطاعوا أن ينسجموا معه، بل ألمحوا إلى أنهم 

يفوزون على الجيش من داخله. وبذلك، ارتكب اإلخوان خطًا مكلفًا في حساباتهم، فكانت النتيجة أن وصل 

 ر من قادة اإلخوان إلى السجن أو المنفى. جنراٌل متقاعٌد آخر إلى كرسي الرئاسة وأُرسل كثي

وبالرغم من كل اإلحباط الذي شعر به الناشطون في تونس ومصر، تعتبر هذه األحداث إيجابية. ففي البحرين، 

ازداد االستقطاب ليس إال مع اختفاء المشاركة السياسة في أوساط الشعب الذي تطغى عليه الطائفة الشيعية. كما 

والعراق وليبيا واليمن السلطة على مساحات واسعة من أراضيها. وفي حين ال تزال  فقدت حكومات سوريا

المسارات التي تشهدها مصر وتونس تحمل في طياتها على األقل إمكانية التقّدم، يبدو وكأن الدول األخرى 

 سوف تعاني من سنوات من الصراع. 

. سنوات، حّل اآلن االستسالم واليأسأربع ب قبل وبداًل من االستيحاء من السياسة الذي فاضت به قلوب الشعو

وانسحب الكثير من الناشطين الليبراليين من الساحة العامة أو اصطفوا إلى جانب الحكومات االستبدادية. وبعد 

التعبيرات الملفتة عن الوحدة التي جمعت الشيب والشباب واألغنياء والفقراء والمتدينين والعلمانيين في ميادين 

العربي العاّمة، باتت المجتمعات العربية أكثر استقطابًا وأكثر ذعًرا. وصدرت تقارير من مصر تتحدث  العالم

عن جهود أهلية إلنفاذ القانون. ونقل أحد الناشطين قصة امرأة سعت إلى جّر راكب باٍص آخر إلى التعبير عن 

بعد ذلك ببضعة أسابيع، ألقت  1لتطّرف.آراء منتقدة للحكومة، ثم سعت إلى أن يتم إلقاء القبض عليه بتهمة ا

الشرطة القبض على صحفي فرنسي معروف في القاهرة بعد أن ُسمع وهو يناقش السياسة المصرية مع زمالئه 

في الوقت  2المصريين. وقد صاحت به امرأة بدا أّن تحليله أساءها: "تريد أن تخرب البلد!" واستدعت الشرطة.
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إلى وجود هوة عميقة تقسم المجتمع المصري.  2014صر في أيلول/سبتمبر عينه، أشار استطالع أجري في م

من المصريين بأنّه  %43فلدى السؤال "هل كان دور اإلخوان المسلمين إيجابيًا أو سلبيًا في مصر؟" أجاب 

 3بأنه "سلبي". %44"إيجابي" و

، يبدو أنهم يشعرون اآلن 2011وبعد اليأس الذي بدا أنه حّل بالمسؤولين في الحكومات العربية في بداية العام 

بتجدد العزم. إال أنهم بعيدون كل البعد في الوقت عينه عن الشعور باألمان. فهُم من جهة قلقون من أّن مجموعة 

لصراعات في منطقة الشرق األوسط تؤّمن وفرةً في الفسحات غير الخاضعة للحكم التي تتيح للشباب فرصة ا

وال  4ألف شخٍص دولهم للمحاربة في العراق وسوريا وغيرها. 20التطّرف والتشبيك والتدّرب. فقد غادر نحو 

المهّربون وقطّاع الطرق الذين  أحد يعرف ماذا يحصل بالتحديد في الصحراء الليبية وصحراء سيناء يملؤها

يختبرون بعنف هّمة وعزيمة الجيش المصري. وقد تجّمع ماليين الالجئين في دوٍل صغيرة مثل األردن ولبنان 

ولم يكتفوا بتحريف اتجاه االقتصادات والتركيبات السكانية المحلية، ال بل أدخلوا أيًضا عناصر متطرفة في 

 جهوداتها الخاصة للتطرف والتجنيد. شعوبها التي بدأت بعد ذلك تبذل 

إال أن مشكلة المحاربين األجانب ال تشّكل للكثير من الحكومات إال مشكلة سرية وصغيرة إلى حٍد ما. فأجهزة 

االستخبارات، وغالبًا بالتعاون مع نظيراتها الغربية، تملك الخبرة المستمدة من حرب أفغانستان وهي بالتالي 

ة من تشّك في سوء تصرفه. إنّما المشكلة األكبر بكثير بالنسبة إلى هذه الحكومات تكمن تملك القدرة على مراقب

في الخطر الذي تستشعره من معارضيها السياسيين المحليين، بالنظر إلى سرعة تفشي المعارضة في األسابيع 

ة لداخلي والشرطالتي سبقت سقوط بن علي في تونس. فقد فاقت الجماهير الحاشدة طاقة كال أجهزة األمن ا

النظامية في العديد من الدول العربية، وهو ما ترك غالبًا عناصر الجيش أمام خيارين أحالهما مر: إما إطالق 

النار على مجموعات كبيرة من المدنيين غير المسلحين، أو قبول فشل الحكومات الحالية. ويبدو أن حكومات 

ة اتُبعت التكتيكان التاليان: التعامل بعدوانية أكبر مع المعارض اليوم قد استنتجت أن تجنب الوضع كان ممكنًا لو

عندما كانت ال تزال مشتتة إلى حّد كبير، وإظهار المزيد من العزم في وجه االحتجاجات. وال تزال النتيجة غير 

على ونهائية، إال أنه من الصعب التفكير في رئيس بقي في منصبه بعد أن تفاوض مع حركة احتجاج جماهيرية. 

بن عيسى آل خليفة  النقيض من ذلك، أظهر القادة من الرئيس السوري بشار األسد في سوريا إلى الملك حمد
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في البحرين عزًما وال يزالون. أما اآلخرون الذين ُخلعوا من دون أن يتنازلوا عن الحكم مثل الرئيس الليبي 

 قط لوال التدخل األجنبي المتواصل.السابق معّمر القذافي في ليبيا، فمن غير الواضح إن كان ليس

أما الخطر المحدد الذي يشغل بال الحكومات األكثر في الوضع الحالي فهو "اإلخوان المسلمون" الذين أزالوا 

بأعمالهم على مدى السنوات األربعة الماضية الشكوك حول تعطش تنظيمهم إلى السلطة السياسية. ويكثر الجدل 

علًما أن مصر  -ن لإلخوان ليتخلوا طوًعا يوًما من األيام عن السلطة حول ما إذا كان رجال السياسية المناصري

وتونس دليالن على العكس. بالنسبة لحكام المنطقة الذين يعتبرون الحفاظ على السلطة في أيديهم معركتهم 

 .الوجودية الخاصة، فإن فعالية اإلخوان السياسية والدعم الواسع الذي يلقونه يُعتبران إشارة مقلقة لهم

إّن تنامي التركيز على اإلخوان في دول متنوعة بتنوع مصر وتونس والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

ال تزال مستعرة. تتمحور المعركة حول الوصول إلى  2011العربية المتحدة يشير إلى أن أهم معركة في العام 

ن على مؤهالتهم الدينية لمهاجمة شرعية السلطة، وهي تنقسم إلى قسمين: الشرعية والنفوذ. فقد شدد اإلخوا

الحكومات الحالية، مشككين في كال العملية التي أدت إلى وصولها إلى الحكم وأدائهم فيه. أما الحكومات من 

جهتها، فقد استخدمت قوتها الزمنية لتوهين التنظيم، جامعة في أغلب األحيان المؤيدين حولها عبر توجيه 

هذه األثناء، بدأت الحكومات هجماتها الخاصة على شرعية اإلخوان الدينية، ناشرة االتهامات باإلرهاب. وفي 

فقهاء المؤسسة الدينية إلضعاف شأن دعوة اإلخوان للتشكيك في السلطة. والمثير لالهتمام هنا هو أن الجماعات 

هم بتعادهم عن سكينيتالسلفية منقسمة حول هذه المعركة. إذ يرى البعض في المواجهة الحالية دلياًل على أن ا

كان خطًا. ويبدو أن قيادات الكثير من الجماعات مثل حزب النور في مصر  2011السياسية المعتادة في العام 

تسعى إلى إعادة إحياء اتفاقات غير رسمية كانت قد عقدتها مع أجهزة األمن. وهي تبدو في بعض األحيان 

ظهر في البعض اآلخر موالية للحكومة. وعلى أي حال، فإن ملتزمة بالبقاء خارج الساحة السياسية، بينما ت

السلفيين يمثلون قوة موازنة دينية في مواجهة اإلخوان. أما السلفيون اآلخرون، فيبدون متعاطفين أكثر مع تنظيم 

 اإلخوان ويرون في خطوات الحكومة لتهميش هذا األخير سعيًا لفرض العلمانية المتسلطة على المجتمع.

يبراليون الذين شّكلوا نواةً هامةً في حركة معارضة استبداد الحكام، فقد ُوضعوا في موقف صعب. فقد أّما الل

أثبت تحالفهم مع المجموعات اإلسالمية أنه سريع الزوال، كما أنهم كانوا يخشون من استبداٍد ديني هو بنظرهم 

 

فاقت الجماهير الحاشدة طاقة كال أجهزة األمن الداخلي والشرطة 

النظامية في العديد من الدول العربية، وهو ما ترك غالبًا عناصر 

الجيش أمام خيارين أحالهما مر: إما إطالق النار على مجموعات 

فشل الحكومات الحالية.كبيرة من المدنيين غير المسلحين، أو قبول   



ظام السابق. نتيجة لذلك، تصالح العديد من أقل مالءمةً وأكثر عدائية بعد من التسلط العلماني الذي مارسه الن

 الليبراليين مع استبداد الحكومات الحالية، وسعوا إلى االحتماء من اإلسالميين. 

عند النظر إلى المستقبل، تلوح الكثير من المتغيرات التي ستترك وقًعا عميقًا على اتجاه المجتمع العربي 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. فقد هلل محبو التكنولوجيا والسياسات العربية. المتغيّر األول هو تطور 

. فقد أعطت شبكات التواصل 2011للتأثير الذي أحدثته وسائل التواصل االجتماعي في انتفاضات العام 

االجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"ريديت" التظاهرات طابًعا آنيًا وحّول الماليين في الغرب إلى شهود عيان. 

وال نقصد بذلك  5سائل التواصل االجتماعي على الحركات نفسها، فكان أقل وضوًحا وغالبًا أقل حّدة.أما أثر و

أن وسائل التواصل االجتماعي قد ال تتطور باتجاه آخر. فمع انتشار التكنولوجيا في كل مكان، تنخفض التكاليف 

 ذب االنتباه وتحفيز األتباع.وتصبح فسحة المعلومات أكثر اكتظاظًا، ما يغيّر قدرة أي جماعة على ج

لكّن وسائل التواصل االجتماعي لم تكن فّعالة في ترجمة الدعم إلى قدرة على الحكم. وبغض النظر عن اتساع 

قاعدة حمالت وسائل االتصال االجتماعي، فهي لم تجهّز قادة المعارضة للمساومة بشكل فعال مع عناصر القوة 

تطع سياسة ما بعد الحداثة أن تتغلب على السياسة الحديثة. ولكن، كان هذا في حكوماتهم. بهذه الطريقة، لم تس

في الماضي، وسنشهد على األرجح على مّر العقد القادم ظهور أدوات تواصل جديدة واستراتيجيات جديدة 

لتوظيف تلك األدوات. فقد برهنت جماعات في دوٍل مختلفة طوال االنتفاضات العربية عن قدرة فائقة على 

شارك التكتيكات وتعلمها من بعضها البعض. كما أظهرت الحكومات القدرة عينها. لذلك يرجح أن يظهر ت

االبتكار كما يرجح أن يتم على نحو واسع تقليد النجاحات سواء في الترويج إلحداث التغيير أو في تعزيز الوضع 

 الراهن.

اكتسبت فيها األحداث المنعزلة حجًما أكبر من تبعاتها في أما المتغير الثاني ذو الصلة، فهو الطرق الجديدة التي 

 2014عالم اليوم الغني بالمعلومات. فقد دفع شريطا فيديو قتل صحفيَين أميركيين في سوريا في أيلول/سبتمبر 

بالواليات المتحدة إلى خوض الحرب، على الرغم من أن إنتاج المقطعين تطلب على األرجح مشاركة أشخاص 

عددهم عدد أصابع اليد. وعلى نحٍو مماثل، استولى هجوم شخصين على الصحيفة الفرنسية "شارلي  ال يتجاوز

 11على انتباه العالم مع أنه اختُتم بمقتل المهاِجمين. كما أّن أحداث  2015إبدو" في كانون الثاني/يناير 

ت نصف مليون دوالر قلبالتي شارك في تنفيذها بضع عشرات األشخاص وكلفت أقل من  2001أيلول/سبتمبر 

األسس األمنية للواليات المتحدة وحلفائها من جذورها، وتسببت بتولّي الواليات المتحدة قيادة حروبٍ طال أمدها 

في العراق وأفغانستان. إن الموارد الالزمة لجذب االنتباه العالمي والزج بالدول في الحروب تتناقص بسرعة. 

وسرد القصص، ال تصعب رؤية كيفية تأثير أعمال العشرات في مصير  وبفضل االبتكارات في التكنولوجيا

 عشرات ماليين الناس، مرة بعد مرة.

المتغير الثالث هو سعر الطاقة، ففي حين ال يتوزع النفط والغاز بشكٍل متساٍو في منطقة الشرق األوسط، فكل 

ي ض الدول كميات كبيرة من الطاقة، فاالقتصادات الشرق أوسطية تقريبًا مرتبطة باقتصاد الطاقة. تصّدر بع

حين يصّدر بعضها اآلخر أعداًدا كبيرة من اليد العاملة إلى الدول المصدرة للطاقة. وعندما تكون أسعار الطاقة 
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ثابتة ومرتفعة، تتراكم المنافع العائدة للحكومات الحالية وتزيد من ثبات الوضع الراهن. أما عندما تكون أسعار 

و في تناقص، فإنها تفرض إعادة التفكير في عناصر الحكم الداخلي كلها. تمتلك معظم الدول الطاقة متقلبة أ

الكبرى المصّدرة للطاقة في العالم العربي احتياطات مجّمعة كافية تمّكنها من الثبات في وجه االنخفاض المؤقت 

قديم منافع ت الحكومية المبنية على تفي األسعار. ولكن، تماًما كما سمحت األسعار المرتفعة بتنفيذ االستراتيجيا

كبيرة للمواطن، فإن توقف استمرار األسعار المرتفعة من شأنه أن يفرض إعادة تقييم االستراتيجيات. وفي 

الوقت عينه، باتت الدول األقل ثراًء معتمدة على الدعم المقّدم من الخليج لسّد حاجاتها الداخلية، سواء عبر الدعم 

و تحويالت المغتربين. ومن المرجح أن تقف دوٌل مثل األردن والمغرب ومصر التي ال الحكومي المباشر أ

 تتمتّع باحتياطات كافية تستند إليها في مواجهة خيارات صعبة قريبًا. 

أما المتغير الرابع، فهو الجيوسياسة. ذلك أن التوترات التي تسود العالقة بين المملكة العربية السعودية وإيران 

تبعات كثيرة، ومنها ازدياد حدة التوترات الطائفية في العالم العربي. وإذا ما حصل تقارب بين الدولتين، لها 

فسوف تتردد أصداؤه في العالقات الدولية واألجواء السياسية الداخلية اإلقليمية في المنطقة. كما تؤثر النظرة 

في الخيارات المتاحة أمام القادة اإلقليميين. إذ من  إلى مصالح الجهات الخارجية في المنطقة والتزامها بالمنطقة

شأن الحكومات أن تتخذ خيارات مختلفة بناًء على ما ترى الواليات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا ملتزمة 

بالقيام به في منطقة الشرق األوسط. وتشمل المسائل المتأثرة كيفية تعاملها مع جيرانها، وكيفية تعاملها مع 

ضة الداخلية، وإن كانت لتحاول أن تشكل قوة موازنة في مواجهة القوى غير العربية كإسرائيل أو إيران المعار

 أو محاكاتها.

والشعوب  م العربي. ذلك أن الحكوماتالمتغير األخير هو نتيجة التجارب السياسية الكثيرة التي تنكشف في العال

على حٍد سواء تبحث عن أمثلة عن النجاح، وتتخوف من أمثلة الفشل. فتضاؤل األمن في اليمن وليبيا والعراق 

وسوريا يضع الكثيرين في موقف الحذر من التغيير. وسوف تراقب المنطقة برمتها عن قرب عملية إحالل 

يمكن أن يظهر وكأنّه استبداد معتدل في مصر. وفي الوقت عينه، سوف الديمقراطية الحذرة في تونس أو ما 

تراقب الحكومات والشعوب على حٍد سواء جهود الجماعات غير الحكومية الرامية إلى اكتساب النفوذ في 

  عمليات اتخاذ القرار الحكومية وتحدي احتكار الحكومات للسلطة.

ناول يدها مجموعةً من األدوات التقليدية. تتعلق األولى باستخدام في مواجهة هذه التحديات، تجد الحكومات في مت

شبكات النخبة ورعايتها إليجاد الدعم للعمل الحكومي. تتمتع الحكومات بموارد ضخمة يمكنها أن تكافئ داعميها 

زة كبواسطتها، ويبدو أثر تلك الموارد جليًا بشكل خاص في منطقة الشرق األوسط، حيث تشكل النشاطات المرت

على الحكومة نسبةً كبيرة من االقتصاد الوطني. يمكن للسياسات التنظيمية الحكومية أن تصنع الثروات أو 

إن الموارد الالزمة لجذب االنتباه العالمي والزج بالدول في الحروب 

 تتناقص بسرعة.



تدمرها، والنظام القضائي غالبًا ما ال يتمتع بالقوة الكافية لمقاومة الجهود الرامية إلى دعم المنتفعين اقتصاديًا 

مر على الدول الخليجية الغنية بالنفط فحسب، بل تمتد إلى بناًء على الوالء السياسي. وال تقتصر صحة هذا األ

الكثير من جمهوريات المنطقة، حيث يبقى القطاع الخاص ضعيفًا نسبيًا، واالقتصاد غير النظامي كبيًرا، وحيث 

 المحاباة الحكومية قادرةً على إنجاح األعمال أو تدميرها.

أساسية تتطلب صيانة مستمرة. ويقال إن كال نظامي بن  يشكل الحفاظ على شبكات األعمال النخبوية تلك مهمة

علي في تونس ونظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مصر قد ضاّل ألنهما فقدا ثقة نخبة األعمال 

إذ أبعدت النشاطات االقتصادية الخاصة بأعضاء أسرهم العبين اقتصاديين ذوي نفوذ. وفي مصر خصوًصا، 

قد فقد ثقته في تمكن حكومة يقودها جمال مبارك من حماية المصالح االقتصادية  اعتبر البعض أن الجيش

الخاصة بالمؤسسات العسكرية والجنراالت المتقاعدين. وفي مصر أيًضا، شّكلت شبكات األعمال التابعة 

ك قد لإلخوان قاعدة هامة لدعم الحكومة الجديدة، إال أن هجومها على شبكات األعمال الخاصة بحكومة مبار

 معارضة قوية لحكم الرئيس محمد مرسي.إلى إنشاء أّدى 

ساسية أومع أن الجذب يمثّل عادة االستراتيجية المفضلة لبناء األحالف، إال أن أداة ثانية، هي اإلكراه، تبقى أداة 

لحكومات منطقة الشرق األوسط. يستند بعض ذلك اإلكراه إلى أدوات الدولة البوليسية التي ازدادت قدراتها 

التنصتية في السنوات الخمسة والسبعين الماضية. كما أن الحكومات ال تزال تحتفظ بنفوذ قوي في المحاكم، 

ات كابًحا كبيًرا للعمل. أما العنصر الثاني من حيث يمكن أن يشّكل مجّرد التهديد بقضية قانونية تمتد لسنو

عناصر اإلكراه، فهو التأثير في المؤسسات الدينية المدعومة من الدولة لدعم اتجاهات معينة في المجتمع أو 

تشويه صورتها. ومع أن على هذه المؤسسات المدعومة من الدولة أن تتوخى الحذر للحفاظ على درجة معيّنة 

 ليها أيًضا أن تلتفت لتلبية حاجات رعاتها السياسيين بشكٍل كاٍف، وهو ما تقوم به بالفعل.من االستقاللية، ع

أما األداة الثالثة التي تستخدمها الحكومات، فهي القوة الناعمة. ذلك أن الحس الوطني يبقى قوةً فعالة وفكرة 

ى أنها تجّسد المصلحة جذابة، وقد نجحت حكومات منطقة الشرق األوسط بشكل خاص في تقديم نفسها عل

الوطنية. تتمتع الحكومات بسلطة هائلة على الخطاب العام بفضل ملكيتها لوسائل اإلعالم وتحكمها فيها، 

باإلضافة إلى تأثيرها في المؤسسات التعليمية والدينية. ومن الصعب أن يكون المرء أكثر وطنيةً من حكومة 

 وطنية تلعب على الشعور الوطني. 

هير وهي تنظر إلى مستقبلها أن تعالج مسألة أهدافها. فمن الواضح أّن جوع الجماهير للتغيير الثوري ال بد للجما

قد َسَكَن. ولكن، ما هي حال الجوع للتغيير التطوري؟ ما هي المخاطر التي تُبدي الجماهير استعداًدا لتحّملها 

ي ا همن الواضح أّن جوع الجماهير للتغيير الثوري قد َسَكَن. ولكن، م

 حال الجوع للتغيير التطوري؟



أفضل؟ ربما األكثر أساسي، يتوجب على من وأيُّ تكاليف هي مستعدة لتكبّدها؟ هل يرون معبًرا نحو مستقبٍل 

يحبذ التغيير أن يصوغ طريقةً للتقدم تفسح المجال أمام الجهات السلمية وتقطع الطريق أمام الجهات المتطرفة 

 لالستحواذ على النظام. وما تجربة السنين القليلة الماضية، وخصوًصا في سوريا وليبيا، إال عبرةً لمن يعتبر. 

ل األوسع نطاقًا المطروح على المنطقة فهو نفسه السؤال الذي ظل يتنازعها لمعظم السنوات يبقى أّن السؤا

الخمسين الماضية. كيف يجب على الحكومات ومواطنيها الموازنة ما بين حاجاتها القصيرة األمد وأهدافها 

المنطقة في حالة أزمة  الطويلة األمد؟ لطالما أدى المسار المألوف والذائع في منطقة الشرق األوسط إلى وضع

مستمرة، ومن النادر أن تراود المرء رفاهية الشعور بالقدرة على التضحية. لقد كتب الملك الحسين بن طالل، 

يتمحور حول حكمه وهو ال يزال شابًا  6كتابًا بعنوان "ليس سهاًل أن تكون ملًكا"، 1962ملك األردن في العام 

 أي قائٍد شرق أوسطي في السنوات الخمسين األخيرة. يافًعا. قّصته هذه ال تختلف عن قصة 

تستمر سياسات منطقة الشرق األوسط في حالة االضطراب التي هي فيه، مازجة بين الوعود والتهديد والدينامية 

والركود. والسياسة تثير في الجمهور خليطًا من اإلمكانية والخوف. وعلى الرغم من كل التغييرات التي شهدتها 

الماضية، يبدو أن القادة بدأوا يدركون أكثر إمكانية فنائهم هم. فنادي الرؤساء السابقين في الشرق األعوام 

األوسط ناٍد صغير، والكثير من أعضائه يقبعون في السجن أو في اإلقامة الجبرية. إال أن هذا النادي يكبر، 

 ويتمسك البعض بأمل توّسعه بعد في السنوات المقبلة. 
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