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  جديد قديم أوسط شرق

  

 الباحث المتخصص في القضية الفلسطينية، Michael Milsteinمايكل ميلشتاين 
لتي يشهدها الشرق األوسط حاليـاً، وإن لـم تكتمـل           يحلّل طبيعة االضطرابات ا   

ويسعى لتحديد التحوالت النموذجية الرئيسية التي تعمل على تغييـر          . نتائجها بعد 
تناول ميلشتاين  . المنطقة، مع اإلشارة إلى األحداث السابقة التي ما تزال تؤثر فيها          

لية لهذه التغيرات في    في دراسته األبعاد السياسية، واالجتماعية، واإلقليمية، والدو      
وأشـار إلـى    . ونهاية حقبته " الجملوكية"فقد أوضح مفهوم نظام     . الشرق األوسط 

وجود مجتمع مدني نشط وفاعل في جزء كبير من العالم العربـي، مـع وجـود                
ورأى أن  . مشكلة عويصة هي غياب األهداف المشتركة الواضحة لهذه التغيرات        

عن رغبة في نظام ديموقراطي مختلف ال       هذه االحتجاجات والمطالب هي تعبير      
وأن االضطرابات الحالية تصب في مـصلحة       . يتبع التعريفات العالمية أو الغربية    

معسكر المقاومة في الشرق األوسط، لكن في الوقت نفسه يشعر المعسكر بقلـق             
ويعتبر الكاتب أن العالم العربي سيتبنّى      . شديد من موجة احتجاجات تزحف نحوه     

سلبياً ألي خطوة تقوم بها الواليات المتحدة رداً على األحـداث الجاريـة             تفسيراً  
سواء من جهة التدخل أو عدم التدخل، وأن أوباما قد ركز على اسـتبعاد فكـرة                
التدخل األمريكي على األرض كما في ليبيا، هدفاً إلى تجنّب إلحاق مزيـد مـن               

اتـب إلـى نظـرة      وتطـرق الك  . الضرر بصورة الواليات المتحدة في المنطقة     
إلى المستقبل، كما يرى أن الكالم المـصاحب لموجـة االحتجاجـات            " إسرائيل"

 .اإلقليمية الحالية يحمل في طياته بذور ثورات مستقبلية
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 وانعكاساتها الجارية التطورات: جديد قديم أوسط شرق

  "إسرائيل "على

شهدت منطقة الشرق األوسط في الشهور األخيرة تغيرات عميقة لم          
وهي تعد من بين أشد     . تعرف لبعضها مثيالً من حيث طبيعتها ووقعها      

راً في المنطقة منذ أن أخذت شكلها الحالي بعـد الحـرب            التحوالت أث 
وإذا كانت االضطرابات قد وقعت في دول متفرقـة،         . العالمية األولى 

فإن اقتران هذه األحداث وخلفياتها المتشابهة، فضالً عـن حقيقـة أن            
          ي بعضها بعضاً، أضفت على هذه االضطرابات طابع مدالثورات يقو

آالت موجة االضطرابات هذه لم تتـضح       صحيح أن م  . إقليمي جارف 
  .بعد، لكن الواضح أنها غيرت وجه الشرق األوسط بالفعل

ال ريب أن االضطرابات بلغت ذروتها في التطورات الدراماتيكيـة          
سياسي علـى المـستويين اإلقليمـي       -التي شهدتها مصر لثقلها الجيو    

ث من الناحية   والدولي، وكذلك للمفاجأة االستراتيجية التي شكلتها األحدا      
االستراتيجية للمراقبين في المنطقة من المحللين العـرب والغـربيين،          

  .والوجهات المحلية، والنظام المصري نفسه وهذا هو األهم

 والتغيرات الدراماتيكية التي شهدتها الـساحة المـصرية تلخِّـص          
فهي تعكس  . بدرجة كبيرة ما هو حاصل في أغلب أقطار العالم العربي         

جوهرياً في سلوك بعض الجهات األساسية وقواها فـي العـالم           تغيراً  
  .العربي، كما تعكس بروز ظواهر وعناصر غير مألوفة
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فالنظم القوية الوطيـدة    . يتجلّى هذا التحول في شتى أرجاء المنطقة      
التي توصف في العادة بأنها معسكر االعتدال فـي الـشرق األوسـط             

تقرار اإلقليمي انقلب وصفها فجأة     وحلفاء الواليات المتحدة وركائز االس    
وأثبت الشارع العربـي،    . وباتت تُنعت بالديكتاتوريات القمعية الضعيفة    

الذي كان مذعناً وغير مباٍل إلى حد بعيد حتى وقت قريب، أنه عنصر             
والجيـوش العربيـة،    . نشط وفاعل، وقادر على اإلطاحة بنظم راسخة      

ها موالية بـالمطلق لنـزوات      التي كان ينظر إليها حتى وقت قريب بأن       
  .النظم الحاكمة، تُظهر استقالالً لم يتوقعه أحد

 والحركات اإلسالمية التي ينظر إليها في العادة على أنها التهديـد           
. المركزي لتلك النظم أظهرت انضباطاً شديداً إلى اآلن علـى األقـل           
ـ            ي واالتحاد األوروبي الذي قاوم على العموم فكرة التدخل المباشـر ف

        م الحملة التي تُشَنعلـى  ) بقيادة فرنـسا  (منطقة الشرق األوسط يتزع
والواليات المتحدة فاجأت العالم بتخلّيهـا      . الزعيم الليبي معمر القذافي   

عن حلفائها القدامى مظهرة بذلك أنها استخلصت بعض العبر المؤثرة،          
وبمـوازاة التغيـرات التـي      . وإن تكن محدودة، من تجربتها السابقة     

تشهدها الجهات العريقة، اعتلت المسرح جهات جديدة وقويـة علـى           
رأسها شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونيـة، ووسـائل اإلعـالم          
الحديثة، والمجتمعات الشبابية، والتي اضطلعت جميعاً بأدوار مركزية        

  .في التطورات األخيرة
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عض  إن سلسلة التغيرات هذه دليل على أن هناك حاجة إلى تنقيح ب           
المفاهيم األساسية التي ما تزال تُستخدم إلى اليوم في وصـف واقـع             

  .الشرق األوسط والعمليات األساسية الجارية فيه

غرضنا في هذا المقال تحليل طبيعة االضطرابات التـي يـشهدها           
وسنـسعى لتحديـد    . الشرق األوسط حالياً، وإن لم تكتمل نتائجها بعد       

ي تعمل على تغييـر المنطقـة، مـع         التحوالت النموذجية الرئيسية الت   
  .اإلشارة إلى األحداث السابقة التي ما تزال تؤثر فيها

  "الجملوكية"نهاية حقبة : البعد السياسي

تبشّر االضطرابات التي تعم المنطقة بنهاية النظـام الـسائد الـذي            
يظهر على العموم خصائص عديدة منها وجود زعـيم قـوي عنيـد،             

ائر أوجه الحيـاة، وجهـاز إداري يخـدم         وحزب حاكم يهيمن على س    
لكـن  . مصالح النخبة الحاكمة، وجيش قوي يعطي الحاكم طاعة عمياء        

أغلب هذه العناصر إما ضعف وإما زال من هذه المعادلة في الـشهور   
  .األخيرة، في حين تصرفت عناصر أخرى خالفاً لما كان متوقعاً

لـشعبية العارمـة    هناك سمة مميزة لألحداث األخيرة وهي الثورة ا       
وهـذا مـا تجلّـى علـى        . على المؤسسات الحاكمة الراسخة القويـة     

الخصوص في النظم التي زعمت طوال عقود أنها تبشّر بإصـالحات           
انتحلت هذه النظم صفة الحكم الجمهـوري       . اجتماعية وسياسية وثقافية  

علماً بأنها فرضت نفسها في مرحلة سابقة كيانات ثوريـة معارضـة            
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لكن الجمهوريات الثورية نفسها تحولت بمرور      . كية التقليدية للنظم المل 
وهذا ما أكـسب    . الوقت إلى نظم فاسدة يورث فيها األب السلطةَ لبنيه        

، وهي مفردة عربيـة تجمـع بـين كلمـة           "الجملوكية"هذه النظم اسم    
لكن ممثّلي هذه النظم في طـور مغـادرة         . الجمهورية وكلمة المملكة  

مثل الرئيس المصري حـسني مبـارك والـرئيس         المشهد السياسي،   
التونسي المعمر زين العابدين بن علي بعد إجبارهما علـى التنحـي،            
والقذافي الذي يخوض حرباً أهلية دموية للمحافظة على نظامه بليبيـا،           
وقادة عرب آخرين مثل الرئيس السوري بشار األسد والرئيس اليمني          

 اضطرابات لم يعرفا مثيالً لها من       علي عبد اهللا صالح اللذَين يواجهان     
واألمر الملفت هو أن النظم الملكية التي تُنعت في العادة بأوصاف        . قبل

سلبية تصورها بأنها منحلّة وفاسدة لم تـشهد اضـطرابات مـشابهة            
  ).باستثناء البحرين التي تمثل حالة خارجة عن المألوف(

ات ثورية، ولذلك    وربما يعود ذلك إلى أن هذه النظم لم ترفع شعار         
وباإلضافة إلى ذلـك،   . لم تقع في حبائل التناقضات بين الرؤية والواقع       

تتميز المجتمعات في تلك الدول، ال سيما في دول الخليج، بأنها تقليدية            
  .مما يجعل تقبلها للنظم المعتمدة على المشيخة القبلية أمراً سهالً

بية التي ابتعدت   الظاهرة المفاجئة األخرى هي سلوك الجيوش العر      
ذلك أنه بات ينظر إلـى      . عن الصورة التي الزمتها في العقود األخيرة      

القوات المسلّحة بأنها الداعم الرئيس المخلص للـنظم فـي المنطقـة            
وبخاصة منذ أن ثبتت النظم العربية دعائمها فـي سـبعينيات القـرن             
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رجة فالسلوك الذي بدر عن الجيشين المصري والتونسي، وبد       . الماضي
وقـد  . كبيرة عن الجيش الليبي، يتناقض مع هذه الـصورة الراسـخة          

عادت هذه الجيوش إلى مقدمة الساحة السياسية مظهرة استقالالً مفاجئاً          
عن الحكام، وهي حريصة في بعض الدول على عدم اتخاذ إجـراءات            

حتـى إن وحـدات عـسكرية       (قمعية في حقّ الحركات االحتجاجيـة       
لذلك، بـات أغلـب أفـراد       ).  في ليبيا واليمن   انضمت إلى المحتجين  

  . الشعوب يرون في هذه الجيوش القوى التي تحمي المصالح الوطنية

والدور المركزي الذي يضطلع به الجيش في النظام الجديد واضح          
على الخصوص في مصر حيث يشرف على إدارة البالد منذ اسـتقالة            

وفـي  . موقراطيـة مبارك وسيبقى كذلك إلى حين إجراء انتخابـات دي        
الوقت نفسه، ما تزال الجيوش في دول أخرى مثـل سـورية واألردن       
والبحرين تمثّل مصالح األقلّية الحاكمة، ولذلك تتبنّـى مـن شـريحة            

  .سكانية واسعة موقفاً عدائياً

 والظاهر أنها ستكون أقل تسامحاً مع الحركات االحتجاجية اآلخذة         
أن أي تغييـر فـي طبيعـة النظـام          في االنتشار في بلدانها ظنّاً منها       

ويمكن مالحظة هذا الميل في القمع العنيف       . سيضعف مكانتها الخاصة  
للمحتجين على يد القوى األمنية في سورية والبحرين حيث تـستهدف           

  . العمليات االحتجاجية األقليةَ الحاكمة

في غمرة الشكوك المتزايدة، ربما تستعيد الجيوش العربيـة، ولـو           
وكما في  . نفوذ الذي تمتعت به ذات يوم في الساحة السياسية        جزئياً، ال 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67ترمجات الزيتونة 

8 
 

الماضي، يظّل الجيش اليوم أقوى المؤسسات وأكثرها تنظيماً في أغلب          
لذلك، ربما يضطلع بدور محوري فـي كـبح التيـار           . الدول العربية 

اإلسالمي وبخاصة إذا ازداد هذا التيـار قـوة بواسـطة االنتخابـات             
كانت عليه الحال في تركيا حتى العقد الماضي        وهذا ما   . الديموقراطية

عندما حافظ الجيش على الطبيعية العلمانية للبالد ولجم تأثير الحـزب           
  . اإلسالمي الحاكم

الميل المؤثر اآلخر الذي يظهر ضعف النظم العربية هـو الـوهن            
هذه العملية مضى عليها سنوات ويبدو      . الذي أصاب األحزاب الحاكمة   

ولقـد اعتمـدت    . ها في غمرة االضطرابات الحاليـة     أنها بلغت ذروت  
األحزاب الحاكمة إلى جانب زعماء الجملوكيات على مآثر صـراعات      
التحرر الوطني المجيدة ورفعت أعالم الثورة االجتماعية، لكنها تحولت         

  .في النهاية إلى كيانات ممجوجة تحكمها نخب صغيرة

مـصر وحـزب     ويشكل انهيار الحزب الديموقراطي الوطني في       
التجمع الدستوري الديموقراطي في تونس برهاناً واضحاً علـى هـذا           

وقد اقتفى هذان الحزبان أثر األحزاب الحاكمة األخـرى فـي           . الميل
الشرق األوسط، مثل جبهة التحرير الوطني في الجزائر، وحركة فتح          
على الساحة الفلسطينية، وحزب البعث في العراق الذي سحق تحـت           

  .2003 األمريكي في سنة وطأة الغزو

           إزاء هذه الخلفية، تصبح قوة حزب البعث في سورية موضع شك 
وكذلك مدى قدرته على مساعدة النظام في دمشق على التعامـل مـع             
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التحديات التي يواجهها حالياً والتي تبدو صعبة للغايـة علـى ضـوء             
  .التوترات الطائفية والدينية الشديدة في سورية

  ديموقراطية معادية للغرب؟: يالبعد االجتماع

ماذا يريد المتظاهرون على وجه التحديد؟ وما هي الرؤيـة التـي            
الذي يردده المتظاهرون في    " الشعب يريد إسقاط النظام   "أفرزت شعار   

المنطقة؟ ال ريب أن الثورة في كـل مـن مـصر وتـونس وليبيـا                
 واالضطرابات الجارية في المناطق األخرى تشير إلى وجود مجتمـع         

فكانـت الثـورة    . مدني نشط وفاعل في جزء كبير من العالم العربي        
التونسية أولى الثورات التي اندلعت في العالم العربي، وكانت الثـورة           
المصرية أهم تلك الثورات وأكبرهـا نـصيباً مـن حيـث التغطيـة              

  .اإلعالمية، كما أن الثورة في ليبيا أكثرها عنفاً

د، فإذا كان الحاكم المستبد القديم قـد         لكن هذه العمليات لم تنته بع     
ُأقصي عن الحكم في مصر وتونس، لكن الجيش، الذي هو أحد رموز            
النظام القديم، ما يزال الحاكم فيهما وسيبقى كـذلك إلـى أن تُجـرى              

وفي ليبيا، يستعمل الحاكم المستبد القديم القـوة        . انتخابات ديموقراطية 
 لم تشهدها المنطقة من قبل، مـا        إلخماد الثورة، لكنها مع ذلك ظواهر     

وال شك أن الشعوب العربية توصف في العـادة         . عدا الثورة اإليرانية  
بأنها تفتقر إلى النضج الالزم لكي تنعم بنظام سياسي عصري، أو حتى            

لكن بعد انقضاء سنين أصـبحت فيهـا        . ممارسة ديموقراطية صحيحة  
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ناً إلى سلبية الشعوب    العبارة التي تشير ضم   " أسطورة الشارع العربي  "
  . العربية، برهنت الشعوب العربية قدرتها على تغيير الحقائق المتأصلة

يصعب إلى اآلن تصنيف القدرة الشعبية المتصاعدة بأي درجة من          
فالقوة المحركة الرئيسية للثورة تكمن في الشباب المقيمين فـي          . الدقة

ختزنوا فـي نفوسـهم     المدن من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا الذين ا       
غضباً عارماً على وضع يعيشونه يتميز بإحباط اقتصادي دائم، وفساد          

  .حكومي، وقيود تشّل النشاط السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان

 هؤالء الشباب يشكلون شريحة ديموغرافية أساسية في المنطقـة،         
مـل فـي   والكثير منهم تلقوا تعليماً أكاديمياً حديثاً ولم يتمكنوا مـن الع          

كما أنهـم يعـون علـى       . وظائف تتناسب مع درجة تحصيلهم العلمي     
المستوى الثقافي ما يجري في الغـرب ويـشعرون بالغربـة بـسبب             

وكثير منهم رأوا فـي     . التركيبات السياسية واالجتماعية التي تحكمهم    
واجتمـاعهم فـي    . التزامهم باإلسالم مالذاً من الشدائد التي يواجهونها      

مة في العالم العربي وفي إيران وتهيؤهم لمواجهة النظـام          الميادين العا 
بالمطالبة بتغييره تجسد عمليات فاعلة تعـم الـشرق األوسـط علـى             

  . المستويات االجتماعية والثقافية والديموغرافية

. لكن قوة موجة هذه الثورات تُظهر مشكلة أساسية عويصة أيـضاً          
ير عام لم تكتمل صـورته  فهذه الموجة مدفوعة برغبات متعددة في تغي  

من ذلك أن بعـض االحتجاجـات       . وليس لها أجندة مشتركة واضحة    
الحالية مدفوع بمـآسٍ اقتـصادية تقـوي بتـضافرها مـع مـصادر              
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لكنها في دول   . االضطرابات السياسية زخم موجة االحتجاجات الحالية     
أخرى مدفوعة في الواقع بتوترات ذات طابع تقليدي أو ديني أو طائفي            

  . و قبلي تحت ستار النضال من أجل الديموقراطيةأ

لذلك نجد أن منبع االحتجاجات المناوئة لنظام القذافي في ليبيا على           
سبيل المثال هو محافظة برقة وذلك عائد جزئياً إلى التنـافس القبلـي             

وفي البحرين،  . واإلقليمي بينها وبين النخبة في منطقة طرابلس الغرب       
ية في األساس صراعاً بين األغلبية الـشيعية        تعكس الحركة االحتجاج  

تحولـت  (واألقلّية السنّية الحاكمة    ) من السكان % 80التي تشكل نحو    (
مـارس  / األزمة بفعل تدخل السعودية العسكري في البحرين في آذار        

 لحماية الحكومة هناك إلى مواجهة واسعة النطاق بين العالمين          2011
  ).رانالسنّي والشيعي، وبين العرب وإي

 وفي اليمن، تحولت الدعوات المطاِلبة بإصالح النظام إلى مطالبـة          
سكان محافظة عدن باالنفصال عن الدولة والتحول إلى دولة مـستقلة           

وفي المملكـة العربيـة الـسعودية،      . 1990كما كانت سابقاً إلى سنة      
تتركز االحتجاجات الشعبية أساساً في المراكز السكانية الـشيعية فـي           

  .ناطق الشرقية من المملكةالم

يتبين مما تقدم أن موجة الثورات التي تكتسح العالم العربي أماطت           
اللثام عن مجموعة كبيرة من المشكالت، وباتت التوترات المتنوعـة،          

لذلك، ال ينبغي اعتبـار     . الكامنة منها والظاهرة، تتصدر الواجهة اآلن     
اً لثـورات ديموقراطيـة     األحداث انعكاساً لتوق إلى الحرية أو تجسيد      
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مماثلة للثورات التي عمت الدول الشيوعية في أواخر ثمانينيات القرن          
الماضي، وهي الصورة التي تحاول عامة الحركات االحتجاجية فـي          

صحيح أن الديموقراطية بارزة بقوة بالفعل في       . العالم العربي إبرازها  
الب وليـست   مطالب الحركات االحتجاجية، لكنها واحدة من جملة مط       

  .األكثر تبلوراً بالضرورة

الواضح أن الرغبة في تبنّـي الديموقراطيـة ليـست مـصحوبة            
  . بالضرورة برغبة في تقليد الغرب من الناحية المفاهيمية أو الثقافية

حتى إن العكس هو الصحيح ألن بعـض العناصـر التـي تـدعم              
بعامـة  االحتجاجات الشعبية في العالم العربي اليوم معاديـة للغـرب           

بخاصة، وهذا ال يقتصر علـى التيـار        " إسرائيل"وللواليات المتحدة و  
ولندرس مثالً التفريق المصطنع الذي اعتمده بعض المعلّقين        . اإلسالمي

الغربيين بين جموع الشباب التي تشكل عصب االحتجاجات والعناصر         
الحقيقة هي أن العديد مـن الـشباب الـذين      . اإلسالمية المنضوية فيها  

ؤون الشوارع إسالميون بال جدال، وأنه يستحيل التمييز بالكامل بين          يمل
  ". اإلسالمية"واالحتجاجات " العلمانية"االحتجاجات 

لذلك، يتعين على المراقب الخارجي، ال سيما الغربي، توخي الحذر          
وإذا كنا ال نـشك فـي أن مـا نـشهده     . عند تحليل التطورات الحالية 

ن جملة ما يهدف إليه، إلى بناء نظـام         احتجاج شعبي صادق يهدف، م    
ديموقراطي، لكنه ال يجعل المجتمع العربي أشبه بـالمجتمع الغربـي،           
وهو ال يؤذن إلى اآلن على األقل ببروز ما يسمى في الغـرب وفـي               



   جديدشرق أوسط قدمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 
 

زد على ذلك أن الجماهير العربيـة تـردد         ". معسكر سالم " "إسرائيل"
 الجزيرة بنبرتها المعادية    بدرجة كبيرة في الوقت الحالي ما تردده قناة       

ففي حالة مبارك على سبيل المثـال،       . والواليات المتحدة " إسرائيل"لـ
تنبع كراهية هذا الدكتاتور من الفساد المتفشي في النظام ومن حقيقة أن            
الرئيس المصري ربط مصيره بالواليات المتحدة وأنه ينظر إليه بأنـه           

  ". إسرائيل"سية مع أحد المدافعين عن التوصل إلى تسوية سيا

لعب العنصر اإلسالمي دوراً يمكن وصفه بأنه محوري بل مفاجئ          
فالكابوس الذي طالما أرق العالم الغربي والنظم       . في األحداث األخيرة  

العربية بشأن عزم المنظمات اإلسالمية على تغيير النظم بـالقوة لـم            
 اإلخـوان   وبالمقابل، يبدو أن هذه المنظمات، ال سيما حركـة        . يتحقق

المسلمين في مصر، آثرت عدم استغالل االضطرابات فـي محاولـة           
الوصول إلى السلطة بالقوة، وفضلت القيام بخطوات تدريجية لتحقيـق          

وهذه العناصر يدفعها في الغالب فهم لحقيقة أن محاولـة          . ذلك الهدف 
الوصول إلى السلطة بالقوة ستُقحمها في مواجهة مباشرة مع النظام مما           

  .هل عليه اتخاذ إجراءات قمعية إلخماد االحتجاجات الشعبيةسيس

 وهذا بدوره سيكسب النظم شرعية في الداخل وفي أوساط المجتمع          
  .الدولي الذي تساوره كذلك شكوك عميقة في العناصر اإلسالمية

لذلك، تبنّت عامة العناصر اإلسالمية موقفاً أكثر اعتداالً، متمـسكة          
وعلـى  .  أساسي في عقيدة اإلخوان المـسلمين      بمبدأ الصبر، وهو مبدأ   

سبيل المثال، شارك اإلسالميون في االحتجاجات الشعبية فـي مـصر           
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وتونس، وانتزعوا اعترافاً غير مسبوق من النظم المحلية ومن المجتمع          
الدولي، وهم يرفعون سقف تطلعاتهم استعداداً لالنتخابات القادمة، علماً         

اصة حركة اإلخوان المـسلمين، تحتـل       بأن المنظمات اإلسالمية، وبخ   
مراكز انطالق جيدة في هذا التحدي بما تملكه من هيكليـة تنظيميـة             
واسعة وفاعلة، ولما تتمتع به من دعم شعبي واسع النطاق نابع جزئياً            
من شبكة مؤسساتها وبرامجها الواسعة المتخصصة في تقديم مساعدات         

 عقود مع الحس الـديني      اجتماعية، وألنها تعتنق عقيدة انسجمت طوال     
في المنطقة، وألن قادتها أشخاص محترمون تعززت صورتهم بعـودة          

مثل الـشيخ   (العديد من كبار القادة بعد سنين طويلة قضوها في المنفى           
المصري يوسف القرضاوي الذي يعد مرجعاً دينياً واسع النفـوذ فـي            

ركـة اإلخـوان    المسائل الشرعية، والذي يعد إلى حد ما أباً روحياً لح         
المسلمين في شتى أقطار العالم العربي؛ والشيخ راشد الغنوشي رئيس          

  ).حركة النهضة اإلسالمية في تونس

 وفي مقابل ذلك، تتمتع عامة عناصر المعارضة العلمانية في العالم          
العربي بفاعلية تنظيمية أقل شأناً بكثير وبجاذبية إيديولوجية أضـعف          

لذلك ستجد المعارضـة    . العناصر اإلسالمية بكثير من فاعلية وجاذبية     
العلمانية صعوبة، في الوقت الحالي على األقل، في طرح نفسها بديالً           

  . صالحاً عن النظم المنهارة أو عن التيار اإلسالمي

الظاهرة االجتماعية الملفتة األخرى التي بـرزت فـي األحـداث           
ـ          ارم لوسـائل  األخيرة في المجالين السياسي والشعبي هي التـأثير الع
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إن االضطرابات الحالية ليست المثـال األول علـى         . اإلعالم الحديثة 
التأثير المتنامي لإلنترنت وللشبكات اإلعالمية في العـالم العربـي، ال           

  . سيما قناة الجزيرة

وأبرز مثال على هذه الظاهرة نجده في إيران عقـب االنتخابـات            
، وذلـك عنـدما   0092يونيو / الرئاسية التي جرت هناك في حزيران    

وفـي  . وقعت مواجهات بين آالف من المتظاهرين والنظام اإلسالمي       
المناطق األخرى، تجلّت قدرة قناة الجزيرة على إثارة الشارع العربي          
في الصراعات بين القوى العربيـة والقـوى غيـر العربيـة علـى              
الخصوص، كما في انتفاضة األقصى، وفي الحملة األمريكية بالعراق،         

  . حرب لبنان الثانية، وفي عملية الرصاص المصبوبوفي 

ففي كل من هذه الحاالت، شجعت هذه الشبكات على القيام بانتفاضة           
شعبية أرفقتها بانتقاد النظم العربية لعدم مباالتها وعجزها عن مواجهة          

وكانت النتيجة  . الهجمات التي يتعرض لها العالمان العربي واإلسالمي      
مليات الحركة االحتجاجية التي لم تعـرف لهـا         أن بعضاً من أقوى ع    

المنطقة مثيالً بدأت واسـتمرت مـن خـالل الـشبكات اإلعالميـة             
  .واإللكترونية

لكن وسائل اإلعالم الحديثة اكتسبت في االضطرابات األخيرة نفوذاً         
ففي جهد جماعي لم يسبقه تخطيط، وفّرت       . أوسع من أي وقت مضى    

لكترونية التركيبة التنظيمية للحركـات     شبكات التواصل االجتماعية اإل   
االحتجاجية، في حين ساعدت قناة الجزيرة في قطر على بلورة اإلطار           
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المفاهيمي للثورات ولعبت دور المحفّز في تهيئة الجمـاهير لتحـدي           
وأثمر تآزر نوعي الشبكات اإلعالمية عن شّل قدرة النظم على          . النظم

ئلها الدعائيـة المخصـصة     فرض النظام وفقدانها السيطرة على رسـا      
  .لالستهالك المحلي والخارجي

 وقد أتاحت هذه الظاهرة الجديدة للشعوب بصورة عامـة سـاحة           
ولم . لاللتقاء وتبادل المعلومات والتخطيط للخطوات خارج رقابة النظم       

التي " الجملوكية"تستوعب النظم المتنوعة في المنطقة، وبخاصة النظم        
لقديم في العادة، بالكامل قدرة شبكات التواصل       ينتمي قادتها إلى الجيل ا    

  . االجتماعي ووسائل اإلعالم الحديثة وفوجئت بالتطور السريع للثورة

وإذا كان هؤالء القادة قد حازوا قدرات في التعامل مـع تهديـدات             
واجهوها في الماضي، مثل الهجمات اإلرهابية، والثورات، واالنقالبات        

غلب عاجزين أمام التجمعات الغفيرة التـي       العسكرية، فقد وقفوا في األ    
  .أصابت األجهزة الحكومية بالشلل في المراكز السكانية الكبيرة

 لكن هذه القوة الشعبية تمثل نقطة الضعف الجوهريـة فـي هـذه             
فالديناميات الشعبية القوية التـي أطلقتهـا الوسـائل         . الظاهرة الجديدة 

لكترونية لم تصحبها قيـادة     اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي اإل    
معتمدة على العموم، وال تخطيط منظَّم للخطوات، وال أجندة محـددة،           

  . وهي العناصر الرئيسية في صياغة بديل صالح عن النظم الحالية
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لذلك، أثبتت الشعوب العربية قدرتها في أغلب الحاالت على العمل          
 على معارضـة    التقت. كمجتمعات مدنية تدفعها رغبة في نيل الحرية      

كما أظهرت الشعوب في بعـض      . النظم المقيتة وحتى أسقطت بعضها    
الدول قدرتها في السنين األخيرة على تنظيم انتخابـات ديموقراطيـة           

لكن اجتياز اختبار الديموقراطية ال يـستلزم وقـوع أحـداث           . حقيقية
جذرية مثل الثورات أو االنتخابات وحسب، بل ويستلزم بـذل جهـود            

  .محافظة على نظام ليبرالي على المدى الطويلجهيدة لل

 وسيتجلى مقدار استعداد الشعوب العربية لتبنّي الديموقراطية فـي         
انفتاحها على مجموعة واسعة من اآلراء وفي عزم كل حكومة علـى            

وقد شاهدنا في كافة الدول التـي       . االلتزام بالقواعد الديموقراطية للّعبة   
زيهة في العقدين الماضيين في المنطقـة       نظّمت انتخابات ديموقراطية ن   

تحقيق القوى اإلسالمية نجاحات كبيرة كما في الجزائر وفي األراضي          
وهذه العناصر ال تكن تعاطفاً طبيعياً مع مفهوم        . الفلسطينية وفي تركيا  

الديموقراطية في سياقه الغربي، فضالً عن عدم استعدادها للمحافظـة          
  .ديعلى مسرح سياسي واجتماعي تعد

 كما أن وصولها إلى السلطة ال يبشّر بالضرورة باعتـدال آرائهـا     
وإذا كانت السلطة تعنـي تحمـل المـسؤوليات وااللتـزام           . السياسية

  . بالقوانين، فهي لم تُدخل تغييرات في األيديولوجيات األساسية التقليدية

بناء على ما تقدم، يتعين على المراقبين الغربيين الحذر في تحليلهم           
للتغييرات األخيرة من تطبيق مفاهيمهم الخاصة على ما يحـصل فـي            
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فموجة االحتجاجات التي حـرض عليهـا الـشباب         . الشرق األوسط 
والدعوات المطاِلبة بإسقاط الحكام المستبدين ال تمثّل بالـضرورة مـا           
يعرفه الغرب من واقع تجاربه السابقة وال ما يرغب في رؤيتـه فـي              

حتجاجات والمطالب ليست تعبيراً عن ميل إلى       هذه اال . الشرق األوسط 
الثقافة الغربية أو العلمانية أو التعددية األيديولوجية، وهـي ال تعنـي            

راغب في التصالح مع العالمين العربي      " معسكر سالم "بالتأكيد تأسيس   
لكنها تعبيـر عـن     . والواليات المتحدة " إسرائيل"والغربي وفي مقدمته    
اطي مختلف ال يتبـع التعريفـات العالميـة أو          رغبة في نظام ديموقر   

الغربية في األغلب، وعن رغبة في إحداث تغيير جوهري وإن يكـن            
  .العديد من قواه المحركة ما تزال تجد صعوبة في رسم صورتها بدقّة

  هل هذا نصر لمعسكر المقاومة؟: البعد اإلقليمي

توحي نظرة أولى، غيـر مجانبـة للـصواب بالـضرورة، بـأن             
ضطرابات الحالية تصب في مصلحة معسكر المقاومة في الـشرق          اال

األوسط بقيادة إيران لجملة من األسباب، وأنها تعاكس معسكر االعتدال          
فاالضطرابات عمت بشكل رئيسي الدول المعتدلة التـي        . في المنطقة 

فقد بـات ينظـر إلـى       . شكّلت بقيادة مصر عقبة كأداء أمام المقاومة      
ة اآلن بأنها ركيزة جوفاء لحلفائها ونمر بال أسنان إزاء          الواليات المتحد 

  .أعدائها في المنطقة، مما يزيد مكانتها في الشرق األوسط ضعفاً

 كما أن األحداث األخيرة يمكن أن تقوي المعسكر اإلسالمي فـي            
والتركيز الدولي على الثورات التي تعـم       . المنطقة، ال سيما في مصر    
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النتباه، ولو لمدة محدودة، عن القضايا الحـساسة        العالم العربي يلفت ا   
وهذه الثورات وإن لم    . األخرى وفي مقدمتها البرنامج النووي اإليراني     

تكن بالتأكيد ثمرة أي مبادرة من جانب معسكر المقاومة، فقد عـززت            
صعود المقاومة في المنطقة وزادت معسكر االعتدال ضعفاً وهو الذي          

  .حية الفعليةيعيش حالة مزرية من النا

يبدو في الوقت نفسه أن معسكر المقاومة يشعر بقلـق شـديد مـن              
وهذا ما يصح على الخـصوص فـي        . موجة احتجاجات تزحف نحوه   

االحتجاجات التي تشهدها مناطق عدة، مثـل سـورية التـي شـهدت             
مواجهات عنيفة بين النظام والمتظاهرين عكست الكراهيـة الـشديدة          

لسنّية واألقلّية العلوية الحاكمة؛ وإيـران التـي        المتبادلة بين األغلبية ا   
استأنفت فيها الحركة االحتجاجية نشاطها مستلهمة من األحداث الجارية 

برغم أن النظام اإلسالمي يواصل حكم البالد بيد من         (في العالم العربي    
وعلـى  . ؛ ولبنان الذي يواجه فيه حزب اهللا نقمة شعبية متفاقمة         )حديد

مصر، يبدو أن معسكر المقاومة علـى اسـتعداد         النقيض من تونس و   
  .الستخدام القوة في قمع مظاهر سخط شعبي يعده تهديداً وجودياً

لكن التطورات الحالية في كافة الحـاالت تنـسجم مـع التحليـل             
االستراتيجي الذي طالما ألهم معسكر المقاومة ووفر لخططه المستقبلية         

وهرية تحـدث بعيـداً عـن       ذلك أن عدداً من التغييرات الج     . الحوافز
األضواء، حيث تبني تركيا بقيادة حزب العدالة والتنميـة اإلسـالمي           
عالقات وثيقة مع معسكر المقاومة في ما تفك بالتدريج عرى صالتها           
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ـ  ؛ وحيث ما يزال انعدام االستقرار المـزمن        "إسرائيل"االستراتيجية ب
 القـوات األمريكيـة     السمة المميزة للعراق ال سيما بعد انسحاب أغلب       

منه، وهو وضع يرى فيه معسكر المقاومة فرصة لترسيخ نفوذه فـي            
تلك الساحة؛ وحيث تزداد الواليات المتحدة ضعفاً في المنطقة وذلـك           
عائد جزئياً إلى فشلها المستمر في ضمان االستقرار في مناطق متنوعة 

  .تنشط فيها، وبخاصة في أفغانستان والعراق

المنطقة ككل، يتبين أن حركات المعارضة، وبخاصة       إذا نظرنا إلى    
الثورة في مصر التي تزعمت العالم العربي ردحاً طويالً، تمثّل معلماً           
في عملية طويلة يزداد فيها العالم العربي ضعفاً وتكتسب فيها القـوى            

وهي عملية مضى عليها عـدة عقـود، ال         . المحيطة غير العربية قوة   
وحدة العربية فـي أواخـر سـتينيات القـرن          سيما منذ أفول رؤية ال    

وصلت هذه الرؤية إلى الحضيض في العقد الماضي الـذي          . الماضي
شهد فيه العالم العربي عدة أزمات عنيفة أولها وأهمها احتالل الواليات           
المتحدة العراق، ذلك البلد المحوري في العالم العربي، وإسقاط نظـام           

 الدرع المركزي للعالم العربي صدام حسين القوي الذي كان يؤدي دور     
السنّي في مواجهة أعدائه وعلى رأسهم المعسكر الشيعي الذي تتزعمه          

  .طهران

دفعت االضطرابات الحالية الدول العربية الرئيسية إلى االنغـالق         
على نفسها، وهذا بدوره ينسيها عجزها عن االتحاد والعمـل بـشكل            

وى غير عربية على أطـراف  والفراغ الناتج تملؤه بالتدريج ق    . جماعي
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وتقوم هـذه الـدول،     ". إسرائيل"العالم العربي، ال سيما إيران وتركيا و      
وبخاصة إيران، ببسط نفوذها ببطء في الساحات اإلقليمية الرئيـسية،          
وبخاصة العراق، ودول الخليج، واألراضـي الفلـسطينية، ولبنـان،          

  وبخاصة إيران، وال بد وأن ترى هذه الدول، . ومنطقة البحر األحمر

في االنتفاضات اإلقليمية فرصة لتعميق نفوذهـا، وبخاصـة فـي           
المناطق التي تشهد أقوى االرتجاجات مثل مصر وشمال أفريقيا وشبه          

  .الجزيرة العربية

  "الجينات األمريكية"و" الجينات العربية: "البعد الدولي

 ناجمة  وقع العديد من المحللين في الشهور األخيرة في أخطاء كثيرة         
عن سوء فهمهم للرد األمريكي على الثورات فـي منطقـة الـشرق              
األوسط، فأولوا عناية خاصة لتخلّي الواليات المتحدة عن مبارك، أهم          
حلفائها في المنطقة، في أحلك أوقاته في سبيل مهمة مثالية هي دعـم             
الديموقراطية في كافة أصقاع العالم بدون أخذ الظروف الخاصة فـي           

، حتى وإن كان ذلك يصب في مـصلحة عناصـر معاديـة             االعتبار
 Barackوقارن العديد من المراقبين موقف باراك أوبامـا  . للغرب

Obama بموقف جيمي كارتر Jimmy Carter   من شـاه إيـران 
ففي أواخر سبعينيات القـرن الماضـي،       . غداة اندالع الثورة اإليرانية   

 وهي في مهـدها، لكـن       سعى شاه إيران للقضاء على الثورة المتنامية      
الواليات المتحدة ضغطت عليه لتليين موقفـه والـدفاع عـن حقـوق           

ألحق هذا الموقف ضرراً كبيراً بصورته في الداخل وأضعف         . اإلنسان
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وباإلضافة إلى ذلك، تثار أسئلة     . ثقته بنفسه في التعامل مع المعارضة     
ـ           ي فـي   حيال فشل الواليات المتحدة في تعلّم دروس الماضي كما تجل

، وهـي   2005ضغطها على مصر إلجراء انتخابات نزيهة في سـنة          
خطوة عززت تمثيل أشخاص ارتبطت أسماؤهم باإلخوان المسلمين في         
مجلس الشعب المصري، وفي دعم الواليات المتحدة إجراء انتخابـات          

/ حرة شاركت فيها حماس في األراضي الفلسطينية في كانون الثـاني          
ة مكّنت الحركة من االستيالء على الحكومة       ، وكانت خطو  2006يناير  

  . الفلسطينية

إن مقاربة اإلدارة بواشنطن تجاه الثورات في المنطقة متجذّرة فـي           
النظرة العامة األمريكية التي تقاسمتها اإلدارات األمريكية كافة، وهي         
التعاطف مع نضال الشعوب لنيل الحرية وإيمـان راسـخ بانتـصار            

ويحتمل أيضاً أن واشنطن قامت . منطقة في العالمالديموقراطية في كل    
بتلك الخطوات أمالً بأن يساعد النهج القديم الجديد على ترميم صـورة            

حتـى إن   . أمريكا في الشرق األوسط وهي صورة سلبية بشكل تقليدي        
البعض في الواليات المتحدة زعم أن بذور موجة الثورات الحالية في           

  . مع سقوط نظام صدام حسينالعالم العربي إنما بذرت 

وبناء على هذه المقولة، أدى إسقاط إحدى أقوى الجملوكيـات فـي            
العالم العربي وعملية أسر صدام حسين التي صورتها عدسات الكاميرا          
إلى الزوال التدريجي للخوف من نفوس الشعوب العربيـة وتـشجيعها           

  .خيرةعلى مواجهة نظمها، وهي عملية بلغت ذروتها في الشهور األ
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لكن يبدو إلى اآلن على األقل أن الخطوات األمريكية حققت عكس           
النتيجة المرجوة، فالواليات المتحدة لم تفشل في كـسب التعـاطف أو            
االمتنان وحسب بدعمها االحتجاجات الشعبية، بل وتعزز التصور بأنها         

  .طرف انتهازي له مصلحة في التدخل في الشؤون العربية

 التي تجد فيه واشنطن نفـسها اآلن، سـيتبنّى           في مثل هذا الوضع   
العالم العربي تفسيراً سلبياً ألي خطوة تقوم بها رداً علـى األحـداث             

سينظر إلى التدخل في األحداث بأنه تعبير عـن         . الجارية في المنطقة  
سياسات عدوانية مدفوعة بهواجس متعلقة بمصالح اقتصادية، في حين         

نعكاس لنفاق اإلدارة األمريكية المـدفوع      سينظر إلى عدم التدخل بأنه ا     
  .أيضاً بدوافع مادية، وبخاصة الخوف من ارتفاع أسعار النفط

 وقد ركز أوباما الغارق في هذه المعضلة علـى اسـتبعاد فكـرة             
التدخل األمريكي على األرض كما في ليبيا، وهي فكرة تهدف أساسـاً            

المتحـدة فـي    إلى تجنّب إلحاق مزيد من الضرر بصورة الواليـات          
  .المنطقة

إن سلوك واشنطن ألحق أصالً ضرراً استراتيجياً بالواليات المتحدة         
وسيكون . في وقت يعتري الضعف النفوذَ األمريكي في الشرق األوسط        

لذلك تأثير في ثقة حلفاء الواليات المتحدة بأنفسهم في تلك المنطقة وفي            
هم التهديدات الخارجية   ثقتهم بواشنطن بوصفها سنداً استراتيجياً يدفع عن      

مثل التهديدات اإليرانية، ويدعمهم في مواجهتهم التحـديات المحليـة          
يأتي ذلك في ما تواجه اإلدارة األمريكية بعض التحديات التـي           . أيضاً
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تستلزم من الواليات المتحدة تجنيد حلفـاء إقليميـين، مثـل تعزيـز             
ـ         ي أفغانـستان،   االستقرار في العراق، والقضاء على الجهاد العالمي ف

وقد ظهرت عالمات جديـدة تـدّل       . وزيادة الضغط الدولي على إيران    
على أن مكانة واشنطن في المنطقة قد تضررت في المملكة العربيـة            

  . السعودية التي باتت تتزعم معسكر العرب المعتدلين

فالواضح أن الرياض لم تُبلّغ واشنطن مسبقاً عـن عزمهـا علـى             
 البحرين، كما ألغت مؤخراً زيارات كان من        إرسال قوات عسكرية إلى   

المزمع أن تقوم بها وزيرة الخارجية األمريكية ووزير الدفاع األمريكي   
  . للمملكة

ربما نجد دليالً ساطعاً على تفسير اإلدارة المثير للمـشكالت لمـا            
يجري في الشرق األوسط في تحليل أعده فؤاد عجمي صدر قبل شهر            

الـصمود  "ففي مقـال بعنـوان      . في المنطقة من اندالع االضطرابات    
 The Strange Survival of" الغريب لألنظمة االستبدادية العربية

the Arab Autocracies اعترف بأنه اعتقد قبل خمس سنين بأن ،
بناء على أحداث جـرت     " ربيع ديموقراطيته "العالم العربي سيدنو من     

 رفيق الحريـري وأدت     فيه مثل ثورة األرز في لبنان التي تلت اغتيال        
إلى انسحاب الجيش السوري من ذلك البلد، وإجـراء أول انتخابـات            

، والـضغط علـى     2005رئاسية وبرلمانية حرة في العراق في سنة        
لكن يبدو اآلن أن هذه الرؤيـة       . مصر للشروع في إصالحات سياسية    

أقل وردية مما كان يعتقد، فالعراق أبعد ما يكون عـن ديموقراطيـة             
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ة تطرح نفسها نموذجاً على الـدول األخـرى فـي المنطقـة؛             مستقر
والتغيرات الدراماتيكية في لبنان طمستها الحرب التي جر حـزب اهللا           

  . ؛ وانقسام الساحة الفلسطينية إلى كيانين2006البلد إليها في سنة 

واستناداً إلى العجمي، النتائج الحزينة للتجربة الديموقراطيـة فـي          
لت واشنطن والعرب على حد سـواء علـى النـأي           العالم العربي حم  

بأنفسهم عن تلك الرؤية، معترفين بأن المنطقة ليست مواتية بعد لمثـل            
هذه المحاوالت وأن دعمها يمكن أن يفـشل ويـؤدي إلـى زعزعـة              

والواضح أيضاً أن خبيراً    . استقرار المنطقة في الواقع بدالً من تعزيزه      
ييم الضعف الشديد الـذي يعتـري       محنّكاً مثل العجمي لم يخطئ في تق      

أغلب النظم االستبدادية وشدة رغبة الجماهير في التغيير وحسب، بـل           
وأخطأ في تقييم استعداد الواليات المتحدة للتمسك ببرنامجها الخـاص          

  .بنشر الديموقراطية بدون اعتبار لتعقيدات المنطقة

  نظرة إلى المستقبل من المنظور اإلسرائيلي

 التي طرأت على األوضاع في الـشرق األوسـط          اكتست التغيرات 
" إسـرائيل "بعامة وفي مصر بخاصة أهمية استراتيجية بالغة في نظر          

على عدة مستويات حتى قبل اكتمال تبلور األزمات المتنوعـة التـي            
هناك بالطبع مسألة استمرار العمل باتفاقيـة الـسالم         . شهدتها المنطقة 

 ُأعدت دعامة استراتيجية فائقـة      مع مصر والتي  " إسرائيل"التي وقعتها   
  .األهمية في مفهوم األمن اإلسرائيلي خالل العقود الثالثة الماضية
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 فأي تغير في النظام، وبخاصة إذا ترافق مع تعزيز قدرة اإلخوان           
ويبدو على المـدى    . المسلمين، يمكن أن يؤدي إلى تعديل هذا المفهوم       

قى سارية طالمـا أن الجـيش       القصير على األقل أن اتفاقية السالم ستب      
لكن الحساسية االستراتيجية لهذه المسألة     . يسيطر على النظام في مصر    

تقتضي منها إجراء تقييم دقيق النعكاسات الوضـع        " إسرائيل"في نظر   
الخارجية وعلى مفهومها األمني، " إسرائيل"الداخلي لمصر على سياسة     

  . ي نهاية العاموبخاصة بعد االنتخابات التي يتوقع إجراؤها ف

بتركيز العالم أنظاره، وبخاصة الواليات المتحـدة، علـى العـالم           
العربي، ضعف التركيز على قضايا أخرى تكتسي أهمية اسـتراتيجية          

وباإلضافة . ، أولها وأهمها البرنامج النووي اإليراني     "إسرائيل"في نظر   
اجس إلى ذلك، يرجح أن تعمق االضطراباتُ التي تعم المنطقـة هـو           

جهات دولية متنوعة حيال دعم القيام بخطوات اقتـصادية وسياسـية،           
وعسكرية بالتأكيد، تجاه إيران في هذه المرحلة لكي ال يزداد انعـدام             

  .االستقرار في المنطقة حدة

وفي ما يتعلق بمعسكر المقاومة، يبدو أن أطرافه تشعر بالراحة من           
تدلة واإلرباك المحـرج    جراء الضعف الذي يعتري النظم العربية المع      

وعلى األرجـح أن تجـد أطـراف        . الذي تعاني منه الواليات المتحدة    
المقاومة اآلن فسحةً أكبر للمناورة على كافة الصعد، بمـا فـي ذلـك              
الصعيد العسكري، وفرصةً لتعزيز نفوذها فـي الـساحات اإلقليميـة           

وهي شرعت أصـالً فـي دراسـة        . المتنوعة في سياق عملية التحول    
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ومات المناورة عبر القيام بخطوات مثل إرسال سـفينتين حـربيتين           مق
، وفـي   )2001فبرايـر   / فـي شـباط   (إيرانيتين إلى البحر المتوسط     

محاوالت إيران تصدير شحنات من األسلحة إلى قطاع غزة عبر طرق      
  ).2011مارس / في آذار(بحرية وبرية 

ورية ضربة   وبالمقابل، ربما يشكل إضعاف نظام بشار األسد في س        
. قوية لمعسكر المقاومة، وللنفوذ اإليراني بالمنطقة علـى الخـصوص         

وإذا كان نظام األسد يقترب من نهايته، ربما يقوم طرف في معـسكر             
     سعياً منه لمنع انهيار حكومـة      " إسرائيل"المقاومة بعمل تصعيدي ضد

  .البعث في دمشق

تُ األخيـرة   وعلى الساحة الفلسطينية، يرجح أن تعمق االضطرابا      
انعدام الثقة االستراتيجي بنظام أبي مازن على ضوء خسارته حليفـه           
اإلقليمي القوي المتمثّل في نظام مبارك والشكوك القوية في ثبات الدعم           

  .األمريكي له

 وهذه الميول كافة تصب في مصلحة حماس التـي تـشعر، كمـا             
هدها أطراف األخرى في معسكر المقاومة، بأن التغيـرات التـي تـش           

المنطقة تميل إلى صالحها، منها ضعف النظام المصري الـذي كـان            
يبذل ضغوطاً شديدة على حكومة حماس في قطاع غـزة، وإمكانيـة            
تعزيز حركة اإلخوان المسلمين، التي تمثل حماس فرعاً لها، موقفهـا           

ولكي ال يالقي أبو مازن مصيراً مشابهاً لمصير مبـارك،          . في مصر 
، وأطلق في مقابلها    "إسرائيل"سر حالة الجمود مع     قام بخطوات بهدف ك   
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إشارات في الساحة الداخلية أعرب فيها عن عزمه على دعـم جهـود             
وأعلن أيضاً استعداده األولي إلجراء انتخابـات       . المصالحة مع حماس  

برلمانية في نهاية السنة، وهو يدعم الخطوات الدوليـة الراميـة إلـى             
  ".إسرائيل"توجيه اللوم إلى 

اء هذه الخلفية، يزداد رجحان احتمال إقدام حكومة أبـي مـازن            إز
على خطوات أكثر جرأة، مثل إعالن استقالل فلسطين داخـل حـدود            

أو زيادة  ) وهي فكرة تحظى بدعم على المستوى الدولي       (1967العام  
ـ  وعلى مستوى الدبلوماسـية    . في الضفة الغربية  " إسرائيل"االحتكاك ب

 اآلن أن الثورات الحالية ال تكفـي إلضـعاف          الشعبية السياسية، يبدو  
االفتراض األساسي للمجتمع الدولي بعامة والواليات المتحدة بخاصـة         
بأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو مصدر عدم االسـتقرار فـي            

وعلى ضوء ذلك، يستبعد أن تؤدي التغييرات التي يـشهدها          . المنطقة
لدعم " إسرائيل"ارس على   الشرق األوسط إلى تخفيف الضغط الذي يم      

العملية السياسية مع الفلسطينيين، أو المساعدة على إضعاف الجهـود          
  .في الساحة الدولية" إسرائيل"المتنامية الرامية إلى نزع شرعية 

وعلى المستوى األمني، تسبب إضعاف قدرة النظام المصري على         
سلحة فرض القانون في شبه جزيرة سيناء أصالً في تسهيل تهريب األ          

والناشطين المسلحين إلى قطاع غزة، مما يساعد على تسريع عمليات          
بناء قدرات اإلرهابيين في المنطقة بتسلّحهم بعتاد متطور، مما سـيقيد           

  .هامش المناورة المتاح للجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة
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لذلك، يبدو أن التطورات التي برزت في العالم العربي مـؤخراً، ال          
ورة في مصر واالحتجاجات في سورية، تُبرز تحديات كثيـرة          سيما الث 

ـ   فهذه التغيرات ليست سوى عنصر آخر في       ". إسرائيل"وفرصاً قليلة ل
عملية إضعاف الواقع االستراتيجي اإلقليمي الجارية منذ عقـد والتـي           

  .مواجهتها" إسرائيل"يتعين على 

رات  إنها عملية معقدة يكتنفها تناقض داخلـي؛ فقـد نمـت القـد            
وقوي اقتصادها، فـي    " إسرائيل"العسكرية والتكنولوجية التي تمتلكها     

حين أنها تستشعر تغيراً إقليمياً ثابتاً نحو األسوأ يتجلى في األساس في            
كم التهديدات الصادرة عن دول أخرى وقدراتها العسكرية والسياسية،         

 معسكر  ال سيما نفوذ إيران في المنطقة، وبرنامجها النووي، واجتماع        
المقاومة في طهران، في ما يقابل ذلك من ناحية أخرى تدنّي الفـرص             

  .السياسية، وبخاصة العملية السياسية مع كل من الفلسطينيين وسورية

  الصباح الذي يلي الثورة

ما تزال األزمة التي تعم الشرق األوسط تتطـور، ومـن المبكـر             
لة المدى لم تكـن     تلخيص مكوناتها أو صياغة تقييمات استراتيجية طوي      

ويبدو أن الشرق األوسـط     . حتى شهور قليلة مضت مناسبة أو ممكنة      
وفـك رمـوز هـذا      . الجديد يشتمل على ظواهر جديدة وأخرى قديمة      

الوضع يتطلّب فهماً عميقاً لتياراته الخفية، فضالً عن التخلّي عن بعض           
قـة  المفاهيم والتصورات المسبقة التي غذّت التحليالت الخاصة بالمنط       

  .طوال عدة عقود
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إن ما بدأ كنضال ريادي نشط من أجل الديموقراطية تحـول فـي             
فتحتَ شعار إسـقاط    . مناطق عدة إلى مواجهات ذات خصائص مألوفة      

الطاغية، تجددت مجموعة من الصراعات القبلية والعرقيـة والدينيـة          
  .والطائفية واأليديولوجية

ـ         ت مألوفـة فـي      واندالعها أعاد بعض الظواهر التي طالمـا كان
المنطقة، مثل الطغاة الذين ال يرون بأساً في إسكات شعوبهم بـالقوة،            
والقبائل والجماعات الطائفية المتنـاحرة، والخطـر الحاضـر دومـاً           
والمتمثل في االنجرار إلى فوضى داخلية سيخرج منها المتطرفون في          

  .المنطقة أبرز المنتصرين

بيا وسـورية والـيمن،      تتجلى هذه الظواهر على الخصوص في لي      
فضالً عن البحرين حيث يقوي الصراع المتنامي بين األغلبية الشيعية          
واألقلّية السنية الحاكمة المخاوف العربيـة العميقـة مـن الحمـالت            

  .التخريبية اإليرانية والتوترات الشديدة بين السنّة والشيعة

 كما أن هذه التطورات تتضافر مع مشكالت قديمة تهـدد وحـدة            
أراضي دول في المنطقة مثل السودان الذي بات على وشك االنقـسام            
إلى دولتين؛ والعراق الذي تعاني حكومته المركزية من ضعف أساسي          

وبخاصة حكومة اإلقليم الكردي الذي     (ومن القوى المتنامية في أطرافه      
؛ ولبنان الذي يستولي عليه حزب اهللا       )يتمتع باستقالل ذاتي في الشمال    

؛ والسلطة الفلسطينية التي انشطرت إلـى كيـانين منفـصلَين      بالتدريج
  .جغرافياً وسياسياً
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 وما تزال الدول العربية قادرة على تدبر أمورها بصعوبة بـرغم           
التحديات الهائلة التي تواجهها، لكن طبيعة هذه الدول آخذة في التغيـر            

ما ويبدو أنه كل  . وقدرة الحكومات المركزية تضعف في أغلب الحاالت      
كانت الدولة العربية أكثر تجانساً، مثل مصر وتونس، قلّـت مظـاهر            
العنف في الثورة، واحتل النضال من أجل الديموقراطية مكانة أبـرز،           

وبالمقابل، كلما قّل تجانس    . وكان االنتقال إلى نظم جديدة أكثر سالسة      
الدولة وضعفت مؤسساتها، رافقت ثوراتهـا أعمـال عنـف شـديدة            

  .وفوضى

 عامة الدول في المنطقة من انهيار األشكال التقليدية للحكـم،           تعاني
ويجري استبدال النظـام    . أو تعاني على األقل من صدمات قوية تهزه       

القديم المعتمد على الحكم االستبدادي بوتيرة سريعة بنظام جديد يكـافح   
وسيتبقى فـي   . من أجل تثبيت نفسه اعتماداً على القواعد الديموقراطية       

أوالهما الجيش الـذي    . بعد أن تهدأ العاصفة قوتان مركزيتان     األغلب  
يمثّل بدرجة كبيرة النظام القديم، بما في ذلك العالقات بالغرب وتحدي           
معسكر المقاومة الذي تتزعمه إيران، وربما يمثل همزة وصـل بـين            

  .المرحلة التي سبقت الثورة والمرحلة التي تليها

المي وهو الكيان الشعبي والـسياسي       والقوة الثانية هي التيار اإلس    
األكبر واألكثر تنظيماً في أغلب الدول، والمتهيئ لالندماج في النظـام           

وفي حين يـصح القـول بـأن        . الجديد واالضطالع بدور مهيمن فيه    
العناصر السياسية والشعبية العلمانية تكتسب قوة، يبدو أن وقعها أقـل           
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لذلك، ال نعرف إن كانـت      . ةتأثيراً من وقع تأثير الجماعات اإلسالمي     
ستحقق نجاحاً ذا شأن في اختبارات القوة القادمة التي يمكن أن تمنحهم            

  .السيطرة على الحكومات ال سيما االنتخابات الديموقراطية

ربما يعني هذا الوضع تجدد انتفاضات دراماتيكية عاشتها المنطقـة          
يج بالتزامن مع   أصالً، مثل سيطرة التيار اإلسالمي على النظام بالتدر       

وهو سيناريو يرجح أن يكـون صـالحاً        (ضعف الجيش كما في تركيا      
؛ أو منع الجيش التيار اإلسـالمي       )للتطبيق في مصر على الخصوص    

من تشكيل الحكومة مما قد يؤدي إلى مواجهة عنيفة بين الطرفين كما            
حصل في الجزائر؛ أو انهيار المؤسسة الحاكمة وفرض اإلسـالميين          

  .هم بالقوة على غرار نموذج حماس في قطاع غزةسيطرت

 وباإلضافة إلى ما تقدم، يمكن للمرء تخيل سيناريوهات، وإن كانت          
مستبعدة في الوقت الحالي، ال يضطلع فيها اإلسالميون بدور مهـيمن،           
كأن يتم نقل السلطة بطريقة منظمة إلى مؤسسات علمانية ال صلة لها            

إن بـروز   .  انتخابـات ديموقراطيـة    بأي حركة إسالمية إثر إجـراء     
سيناريوهات مألوفة أو جديدة في المنطقة يعتمد على عدة متغيـرات،           
منها قوة الجيش؛ وقوة الحركات االحتجاجية والعناصـر المعارضـة          
للنظام، وبخاصة الجماعات اإلسالمية؛ والسياسة التي يرجح أن يتبنّاها         

؛ وكيفية نشوء االنـشقاقات     المجتمع الدولي، وبخاصة الواليات المتحدة    
  .الداخلية في مناطق متنوعة في العالم العربي
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يبدو أن الكالم المصاحب لموجة االحتجاجات اإلقليمية الحالية يحمل 
فالغضب العارم على الواقع الراسـخ      . في طياته بذور ثورات مستقبلية    

الميؤوس منه يتجاهل بدرجة كبيرة حقيقة أنه متأصل فـي مـشكالت            
ية وديموغرافية واقتصادية عميقة يصعب حلهـا فـي أحـسن           اجتماع

  .األحوال، وال يمكن حلها بالتأكيد بالسرعة التي تنشدها الشعوب

 وكما حصل في العديد من الثورات السابقة، ربمـا تواجـه هـذه             
وربما يصب  . الموجةُ أيضاً عما قريب أزمةً حادة سببها خيبة التوقعات        

لية التي تعد شعبها بالخالص، لكنها قـد        ذلك في مصلحة الجماعة التا    
تؤدي إلى استيالء طاغية على الحكم وإلى العنف كما حصل في مرات            

 .كثيرة في الثورات التي حركتها رؤى مثالية كُتبت على راياتها




