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قضية
تحت عنوان «ربيع في ّ
مد وجزر :هل تنتج الثورات العربية ديموقراطيات أم ديكتاتوريات أم
اضطرابات؟» أصدرت وحدة األبحاث في مجموعة «ذي إيكونوميست» االنكليزية تقريرًا يقترح 3
سيناريوهات ملا سيؤول اليه «الربيع العربي» في شمال أفريقيا والشرق االوسط .أنظمة هجينة
ّ
وتطرف إسالمي وانقالبات عسكرية ...الكل مرتبط بمصير مصر
وحروب أهلية

الربيع العربي

في ثالثة سيناريوهات
صباح أيوب

«القاعدة» والربيع العربي
يرى التقرير أن الثورات العربية السلمية وما حققته ستؤدي الى تراجع
نفوذ تنظيم «القاعدة» ،بزعامة أيمن الظواهري (الصورة) .إذ إن التحركات
الضخمة التي قادها الشباب لم يكن لـ«القاعدة» فيها أي دور أو مساهمة أو
ّ
فمحركو الثورات األساسيون لم يكونوا في أفغانستان او باكستان،
مكان.
بل حققوا انجازاتهم عبر مواقع الكترونية («فايسبوك» و«تويتر») مركزها
ُ
ال��والي��ات املتحدة األميركية .وعندما ه ّ���دد امل��واط��ن��ون ال��ع��رب ف��ي بنغازي،
ّ
كانت أوروبا والواليات املتحدة هما من هبتا لنجدتهم .لذا يشير التقرير
العرب تختلف كثيرًا عن الرسالة العنفية
إلى أن الرسالة التي حملها الثوار
ّ
ملجاهدي «القاعدة» .اال أن البحث يحذر من دور «القاعدة» املتصاعد في
ّ
وينبه الى أن ع��ودة الديكتاتوريات الى املنطقة ستؤدي الى اعادة
اليمن،
إحياء «القاعدة».

متابعة

انطالقًا من تصنيفه «أه ّ��م تغيير يحصل
في املنطقة منذ انتهاء الحقبة الكولونيالية
ف����ي م��ن��ت��ص��ف ال����ق����رن ال����ع����ش����ري����ن» ،اه���ت ّ���م
بحث ال��وح��دة التابعة لـ«إيكونومسيت»
بالشقني السياسي واالقتصادي لكل دولة
تشهد ت��ح��رك��ات وللمنطقة ك��ك��ل .النقطة
امل��ش��ت��رك��ة ف��ي ك��ل أج����زاء ال��ت��ق��ري��ر تتحدث
ع��ن مخاض صعب ّ
تمر ب��ه ال���دول املعنية
بغض النظر عن النتائج التي ستولدها
موجة التغيير تلك .ولتلك النتائج ،رسم
التقرير سيناريوهات ووض���ع لكل منها
ن��س��ب��ة أرج���ح���ي���ة م���ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى مصر
بوصفها البوصلة التي ستوجه املنطقة
سياسيًا.
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ّ
ال����دي����م����وق����راط����ي����ة ل����ي����ص����ن����ف ال�����������دول ف��ي
«ج������دول ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ل���ع���ام  :»2010ال
ديموقراطيات ف��ي املنطقة ب��ل ف��ي أحسن
األح����������وال «أن����ظ����م����ة ه���ج���ي���ن���ة» ف�����ي ل��ب��ن��ان
واألراض��ي الفلسطينية والعراق ،والباقي
م��ج��م��وع��ة دي��ك��ت��ات��وري��ات ت��ب��دأ ب��ال��ك��وي��ت
ّ
(األق������ل دي���ك���ت���ات���وري���ة) وت��ن��ت��ه��ي ب��امل��م��ل��ك��ة
العربية السعودية (األك��ث��ر ديكتاتورية).
لكن سقوط «أح��د أكبر األنظمة القمعية»
ف��ي م��ص��ر خ�ل�ال أس��اب��ي��ع ،س��م��ح للقيمني

ثالثة سيناريوهات والبوصلة واحدة :مصر (أسماء وجيه  -رويترز)
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ب��ط��رح س����ؤال« :ه���ل ستشهد
ال����������دول ال����ع����رب����ي����ة م����وج����ة دم����ق����رط����ة ك��م��ا
حصل ف��ي أوروب����ا الشرقية ع��ام 1989؟».
ّ
ً
س��رع��ان م��ا ي��أت��ي ال��ج��واب أق���ل ت���ف���اؤال ،إذ
إن أف��ض��ل االح��ت��م��االت ال��ت��ي خ��ل��ص اليها
التقرير هي تحول االنظمة املتحركة الى
هجينة .ولـ«النظام الهجني» ميزات منها:
انتخابات غير ّ
حرة وغير عادلة ،ضغوط
تمارسها الحكومة على املعارضة ،أحزابًا
وأف������رادًا ،ان��ت��ش��ار ال��ف��س��اد ،ض��ع��ف تطبيق
ال���ق���ان���ون ،ه��ش��اش��ة امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ،ع��دم
نزاهة القضاء ...لذا يصف التقرير املشهد
ال���س���ي���اس���ي ل��ل��رب��ي��ع ال���ع���رب���ي وت���داع���ي���ات���ه
ب��ـ«خ��ط��وت�ين ل�ل�أم���ام خ��ط��وة ل����ل����وراء» .أم��ا
السيناريوهات الثالثة فهي:
ال����س����ي����ن����اري����و األول ب�����ع�����ن�����وان «ح����ص����اد
دي��م��وق��راط��ي ه���زي���ل» وي���رج���ح ال��ب��اح��ث��ون

إمكانية تحققه بنسبة .%60
ركنا ه��ذا السيناريو هما تونس ومصر.
ي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر إن م���ا ي��ح��ص��ل ف���ي ه��ات�ين
ال���دول���ت�ي�ن س��ي��ح��دد ح��ج��م ال��ت��غ��ي��ي��ر ال���ذي
ي��م��ك��ن أن ت��ح��ق��ق��ه ال���ت���ح���رك���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة.
ل��ك��ن ف���ي ب��اق��ي ال�����دول ال��ت��غ��ي��رات س��ت��ك��ون
«تجميلية» فقط وق��د ي��رق��ى بعضها الى
أن��ظ��م��ة ه��ج��ي��ن��ة ب��أق��ص��ى ال����ح����دود .وع��ل��ى
ال��رغ��م م��ن اع��ت��م��اد ك��ل م��ن ت��ون��س ومصر
طريقتني مختلفتني لتنفيذ االص�لاح��ات
ال��دس��ت��وري��ة ،هما تتمتعان ببعض نقاط
ال��ق��وة م��ث��ل :التخلص السريع م��ن رؤوس
ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق ،ن��زاه��ة بعض مؤسسات
ال����دول����ة م���ث���ل ال���ج���ي���ش وال���ق���ض���اء وال��ب��ن��ك
املركزي والخدمات االجتماعية واإلع�لام.
ل��ك��ن ال��ق��اس��م امل��ش��ت��رك أي���ض���ًا ب�ي�ن ت��ون��س
وم��ص��ر ،ه��و ح���دوث ص��دام��ات عنيفة ذات

ّ
مجلس األمن :إخفاق جديد للمحور الغربي ضد سوريا

ظ��ل امل��ش��ه��د ال���دول���ي ،أم���س ،منقسمًا بني
م���ح���ور ب���ك�ي�ن ـ����ـ م���وس���ك���و امل����ؤي����د ل��ل��ن��ظ��ام
ال���������س���������وري ،وال���������راف���������ض إلح�������ال�������ة م���ل���ف���ه
إل�����ى م��ج��ل��س األم������ن ال�����دول�����ي ،م����ن ج��ه��ة،
و«ال����ح����ل����ف����اء» ال���غ���رب���ي�ي�ن امل���ص ّ���ري���ن ع��ل��ى
إدان��ة دمشق من جهة أخ��رى .وفي الوقت
نفسه تواصلت التظاهرات ف��ي اكثر من
م��ن��ط��ق��ة ،وت���ص���دى ل��ه��ا ال���ن���ظ���ام ب��ال��ق��وة،
حيث ُس ِّ��ج��ل ف��ي الساعات ال��ـ  48األخيرة
ع��ودة لوتيرة العنف ،م��ع تأكيد مصادر
امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة س��ق��وط  8ق��ت��ل��ى من
ص��ف��وف املتظاهرين ف��ي محافظتي دير
الزور وإدلب.
وقال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي،
إنه يريد فرض املزيد من العقوبات على
الحكومة ال��س��وري��ة ألن «س��ل��وك الرئيس
ال���س���وري غ��ي��ر م��ق��ب��ول ،وي��ج��ب أن ن��ش��دد
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ن��ظ��ام��ه ال����ذي يستخدم
أكثر األساليب وحشية ضد شعبه».
وفي السياق ،توقعت املندوبة األميركية
ل�����دى األم������م امل���ت���ح���دة س��������وزان راي������س أن
ت��ح��ول االن��ق��س��ام��ات داخ���ل مجلس األم��ن

دون التوصل إل��ى اتفاق ح��ول «األنشطة
النووية السرية» املزعومة لسوريا ،وذلك
ف��ي تعليقها ع��ل��ى الجلسة ال��ت��ي عقدها
امل���ج���ل���س م����س����اء أم��������س ،ب���ع���دم���ا أح���ال���ت
ال���وك���ال���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة م��ل��ف
سوريا إلى نيويورك على خلفية تحقيق
ت��ج��ري��ه ال��وك��ال��ة ح���ول م��ج��م��ع دي���ر ال���زور
الذي قصفته إسرائيل في أيلول .2007
وقالت رايس «أعتقد أنه كما كان واضحًا
ف��ي ال��ت��ص��وي��ت ف��ي ف��ي��ي��ن��ا ،ه��ن��اك أع��ض��اء
بعينهم في املجلس ،بما في ذل��ك بعض
األع��ض��اء ال��ذي��ن يتمتعون بحق النقض
(روس���ي���ا وال���ص�ي�ن) ول���م ي��س��ان��دوا إح��ال��ة
س����وري����ا ال�����ى م���ج���ل���س األم��������ن ،وم�����ن غ��ي��ر
املرجح أن يكون لديهم استعداد لتأييد
م��ا سيتمخض عنه املجلس ه��ذه امل���رة»،
في ظل ترجيح معظم الدبلوماسيني بأال
تواجه دمشق عقوبات من األم��م املتحدة
بشأن هذه املسألة ،وخصوصًا أن موقف
موسكو ال��ذي عبر عنه املندوب الروسي
ل���دى ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة غ��ري��غ��وري
ب��ردي��ن��ي��ك��وف ال ي�����زال ع��ل��ى ح���ال���ه م���ن أن

موقع دير الزور «ال يمثل تهديدًا ألنه تم
تدميره».
ب������دوره ،أع����رب امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ه���ون���غ ل��ي،
ع����ن أم����ل����ه ب�����أن «ي���س���اه���م م���ج���ل���س األم����ن
الدولي بدفع األطراف إلى حل خالفاتهم
م��ن خ�ل�ال ال���ح���وار فيما ب��ي��ن��ه��م» .ونقلت
وكالة أنباء الصني الجديدة «شينخوا»
ع��ن ه��ون��غ ق��ول��ه ،خ�لال مؤتمر صحافي،
ردًا على س��ؤال ع��ن االجتماع التشاوري
ال��ذي عقد ف��ي س��وري��ا قبل إج���راء مؤتمر
ح���وار وط��ن��ي م��وس��ع ،إن ال��ص�ين «ترحب
بسعي ك��ل األط����راف ف��ي س��وري��ا ملعالجة
اإلخ���ت�ل�اف���ات ع��ب��ر ال���ح���وار وامل����ش����اورات».
وحث كل األط��راف السورية على «تفادي
إراق��ة الدماء وضمان اإلستقرار والنظام
ّ
اإلج���ت���م���اع���ي ال���ط���ب���ي���ع���ي» .وع����ل����ق ه��ون��غ
ع��ل��ى ق���ي���ام ب��ع��ض امل���واط���ن�ي�ن ال��س��وري�ين
بدخول السفارتني الفرنسية واألميركية
ف��ي دم��ش��ق ب���االع���راب ع��ن ق��ل��ق ب��ك�ين إزاء
ً
ال���وض���ع ف���ي س����وري����ا ،آم��ل��ا «ب��اس��ت��ع��ادة
ال��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي واإلس��ت��ق��رار ب��أس��رع

وق����ت» .وت��اب��ع أن «ال��ص�ين تعتقد أيضًا
أن����ه ال ب���د م���ن أن ي��ن��ط��ل��ق م��ج��ل��س األم���ن
بتحديد خطواته تجاه سوريا من مدى
م��س��اه��م��ت��ه��ا ب���ان���ف���راج ال����وض����ع ه���ن���اك»،
م��ش��ي��رًا إل����ى ض������رورة أن «ي���دف���ع مجلس
األمن األط��راف املعنية إلى حل الخالفات
ع���ب���ر ال������ح������وار وال����ح����ف����اظ ع���ل���ى ال���س�ل�ام
واالستقرار في الشرق األوسط».
ب�����دوره ،ج���دد وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
س���ي���رغ���ي الف�������روف رف�����ض دع������وة ف��رن��س��ا
الستصدار قرار في مجلس األمن الدولي
ي���دي���ن ال��ن��ظ��ام ال����س����وري ،ع��ل��ى ق���اع���دة أن
هدف موسكو هو «حل املشاكل ،لكن إدانة
بعض األشخاص من دون تقديم الحل ال
يؤدي بنا إلى أي مكان».
ّ
م���ي���دان���ي���ًا ،أك������د ن���اش���ط���ون س�����وري�����ون إن
ال���ق���وات ال��س��وري��ة ق��ت��ل��ت  8أش���خ���اص في
ال��ي��وم�ين امل��اض��ي�ين ،اث��ن��ان منهم ف��ي دي��ر
ال������زور أم�����س ،واآلخ��������رون ف���ي أرب�����ع ق��رى
بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب.
وف�����ي إط������ار م���س���ان���دة م���س���اع���ي ال��رئ��ي��س
السوري لالصالح ،ينظم «نادي الجالية

ال���س���وري���ة ف���ي ب���ري���ط���ان���ي���ا» ،ف���ي ال��س��اب��ع
ع��ش��ر م���ن ال��ش��ه��ر ال����ج����اري ،رح���ل���ة ج��وي��ة
إل��ى دم��ش��ق تحت ش��ع��ار «رح��ل��ة تضامن
م���ع ال���وط���ن» للتعبير ع���ن «دع����م مسيرة
اإلص��ل�اح ف��ي س���وري���ا» .وك��ش��ف املتحدث
ب���اس���م ن�����ادي ال��ج��ال��ي��ة ال���س���وري���ة محمد
ال��ق��ري��ش��ي أن «ن��ح��و  100م��غ��ت��رب س��وري
ي���ح���م���ل���ون ال��ج��ن��س��ي��ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ،م��ن
بينهم أكاديميون وأطباء ورجال أعمال،
س���ي���ش���ارك���ون ب���ال���رح���ل���ة ت���أي���ي���دًا مل��س��ي��رة
اإلص��ل��اح ودع���م���ًا ل�لإق��ت��ص��اد ال���س���وري».
ولفت إلى أن رحلة التضامن «تهدف إلى
اإلحتجاج على ق��رار بريطانيا استدعاء
م��واط��ن��ي��ه��ا امل��ق��ي��م�ين ف��ي س��وري��ا ودع���وة
ال���ب���ري���ط���ان���ي�ي�ن إل������ى ت���ج���ن���ب ال���س���ف���ر إل���ى
هناك ،ونعتبر هذا القرار محاولة لضرب
اإلقتصاد السوري».
وأوضح القريشي أن املغتربني السوريني
امل��ش��ارك�ين برحلة التضامن «س��ي��زورون
جرحى الجيش وقوات األمن في مشافي
ً
دمشق ،ويضعون إكليال من الزهور على
ض���ري���ح ال���ج���ن���دي امل���ج���ه���ول ،وي��ت��ب��رع��ون

