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هل كان الشرق االوسط أفضل حاالا في ضل الدكتاتوريات؟
هل كانت منطقة الشرق األوسط أفضل حاالا فً ظل الدٌكتاتورٌات؟ من
المؤكد أن افتراض ذلك ٌبدو أمراا مغرٌا ا عندما ٌنظر المرء إلى
الصراعات المحتدمة فً المنطقة الٌوم ،من الٌمن إلى لٌبٌا إلى سورٌة .فقد
سلكت هذه البلدان الثالثة مسارات مختلفة منذ بداٌة الربٌع العربً فً العام
 ،2011غٌر أن العامل المشترك فً ما بٌنها اآلن هو حالة عدم االستقرار
التً من المستبعد أن ٌتم التغلّب علٌها على المدى القصٌر .وفً حٌن تربك
حالة عدم االستقرار هذه الغرب ،وخاصة الوالٌات المتحدة ،فقد كانت
أٌضا ا نتٌجة مباشرة لموقف الغرب نفسه تجاه الدٌكتاتورٌات فً المنطقة
قبل وأثناء الربٌع العربً .كما أن قصر النظر الغربً فً التعاطً مع
الشرق األوسط طوال تارٌخه الحدٌث ساهم بصورة مباشرة فً دماره
الحالً .
قبل العام  ،2011كان االستقرار ،ولٌس الدٌمقراطٌة ،هو األمر األكثر
أهمٌة بالنسبة إلى الغرب فً منطقة الشرق األوسط .إذ تم تحمّل
الدٌكتاتورٌات العربٌة لعقود على الرغم من بطشها ألنها كانت تخدم
المصالح االقتصادٌة والسٌاسٌة واألمنٌة للغرب .ففً مصر ،كان ٌنظر إلى
حسنً مبارك باعتباره حصن السالم مع إسرائٌل .وفً لٌبٌا تم التو ّدد إلى
معمر القذافً بهدف الحصول على اتفاقات فً مجال االستثمار والتجارة.
وفً سورٌة ،كان بشار األسد رئٌسا ا واضح السلوك حٌث أبقى هضبة
الجوالن منطقة خالٌة من النزاع .وفً الٌمن ،اع ُت ِبر علً عبد هللا صالح
حلٌفا ا ضد تنظٌم القاعدة .
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لينا الخطيب
أبقت الدٌكتاتورٌات على الوضع القائم بطرٌقة تم ّكنها من مواصلة إدارته.
وعلٌه فقد كان قمع الحكومات للنشاطات المجتمعٌة وألصوات المجتمع
المدنً البدٌلة ووسائل اإلعالم المستقلةٌ ،عنً أنه نادراا ما ٌتم االعتراض
على القرارات التً تتخذ من أعلى إلى أسفل .وكان من شأن ذلك ضمان
أن تتم خدمة المصالح الغربٌة ،إلى ح ّد كبٌر ،من دون الكثٌر من
التعقٌدات.
فً المقابل ،حظً الطغاة العرب بالمساعدات المالٌة والعسكرٌة
والتطمٌنات السٌاسٌة الغربٌة .كان الٌمن نموذجا ا لهذه الدٌنامٌة .فقد غازل
علً صالح الدبلوماسٌٌن األمٌركٌٌن وغازلوه حٌث غضّوا الطرف عن
تجاوزاته ،من تهرٌب األسلحة إلى إجبار الشركات الجدٌدة على إضافته
باعتباره "شرٌكاا" لٌتم ّكن من ضمان الحصول على حصة من األرباح ،فً
حٌن عاش معظم الٌمنٌٌن تحت خط الفقر.
كانت "قٌمة" صالح تكمن فً مشاركته فً "الحرب على اإلرهاب" عبر
السماح للطائرات بدون طٌار األمٌركٌة بضرب تنظٌم "القاعدة فً شبه
الجزٌرة العربٌة" .وفٌما هو استخدم هذه المشاركة كذرٌعة لطلب المساعدة
العسكرٌة للٌمن ،اع َت َب َرت الوالٌات المتحدة استغالله لها فً الواقع لتجهٌز
ما سٌصبح جٌشا ا خاصا ا له ،ثمنا ا زهٌداا تدفعه مقابل ما اعتبرته محاربة
لالرهاب .
عندما فضح الربٌع العربً حقٌقة العٌش فً ظل الدٌكتاتورٌات ،لم ٌعد فً
مقدور الغرب تجاهلها ،وصار لزاما ا علٌه أن ٌعلن على المأل دعمه
لالنتفاضات .بٌد أنه لم ٌكن لدى الغرب استراتٌجٌة طوٌلة األجل للتعامل
مع تداعٌات ما بعد الدكتاتورٌات ،وكانت النتائج كارثٌة .
شهدت لٌبٌا تدخالا عسكرٌا ا دولٌا ا متسرّ عا ا كان ٌفتقر إلى رؤٌة لتحقٌق
االستقرار فً البالد ،وها هً الٌوم تتهاوى .كما شهدت سورٌة مداورات
ونشاطا ا دبلوماسٌا ا غٌر مثمر جرّ الغرب فً نهاٌة المطاف إلى حرب
فوضوٌة .
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لبعض الوقت ،كان ٌعتقد أن الٌمن ّ
ٌمثل حالا وسطا ا مقبوالا بسبب مبادرة
مجلس التعاون الخلٌجً التً أنهت االنتفاضة عبر عملٌة نقل السلطة عن
طرٌق التفاوض من صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي .غٌر أنه تم
.تجاهل اآلثار الطوٌلة األجل لهذا االنتقال ،وها هو الٌمن ٌدفع الثمن الٌوم
ّ
ٌلخص الٌمن كل علل الدٌكتاتورٌات وتعاطً رعاتها األجانب معها .فقد
كان الغرب ساذجا ا عندما ظن أن صالح سٌقبل ببساطة إبعاده عن السلطة.
ففً تحوّ ل ساخر فً األحداث ،وجد صالح فً المتمرّ دٌن الحوثٌٌن ،الذٌن
جرى تهمٌشهم فً ظل حكمه وأصبحوا أكثر تهمٌشا ا فً ظل حكم هادي،
حلٌفا ا غٌر متو َّقع الستعادة نفوذه .
وكانت المملكة العربٌة السعودٌة أٌضا ا ساذجة عندما ظ ّنت أن الحكم
الحوثً فً شمال الٌمن سٌكون أفضل من الوجود السٌاسً لجماعة
اإلخوان المسلمٌن ،أقوى خصم سٌاسً للمملكة ،فً صنعاء .وقد تجاهل
السعودٌون والغرب التو ّترات الطائفٌة التً كانت تعتمل تحت السطح بٌن
الحوثٌٌن الزٌدٌٌن وبٌن القبائل الس ّنٌة فً الٌمن ،ناهٌك عن الغضب
الشعبً تجاه غارات الطائرات بدون طٌار التً تقودها الوالٌات المتحدة
والتً قتل فٌها المدنٌون أحٌاناا .كما تجاهلوا ازدٌاد طموحات إٌران .فلماذا
ٌقتصر الحوثٌون ،حلفاء إٌران ،على شمال الٌمن إذا كان بمقدورهم أٌضا ا
التوسّع جنوبا ا وحكم البالد كلها؟
ٌظهر الوضع فً الٌمن الٌوم أنه على الرغم من أن الوضع القائم فً ظل
الدٌكتاتورٌات ربما كان ٌبدو مستقراا ،إال أن البراكٌن تحت السطح كانت
تتهٌأ للثوران .قد ٌبقً الطغاة على بلد ما آمناا ،لكنهم ٌفعلون ذلك على
حساب شعبهم .وقد ٌدعمون مصالح الغرب ،لكنهم سٌنقلبون علٌها كلما
ه ّددت مصالحهم الخاصة .
على الرغم من أن الكثٌرٌن ٌتحسّرون الٌوم على أن الربٌع العربً تحوّ ل
إلى "شتاء عربً" ،فإن الصراعات الناشئة فً منطقة الشرق األوسط هً،
إلى حد كبٌر ،نتٌجة لعلل الدٌكتاتورٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
والظروف التً ّ
عززتها .وقد ظهرت إلى السطح ألنه تم رفع الغطاء عنها.
غٌر أن البؤس الحالً فً الشرق األوسط ال ٌعنً أن المنطقة كانت أفضل
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حاالا فً ظل الدٌكتاتورٌات .فعاقبة الدٌكتاتورٌات دائما ا مبلبلة ،والتحوّ ل
ًا
الدٌمقراطً فً سٌره من مرحلة إلى أخرى لٌس مستقٌما ا أبدا .
ٌنبغً أن ٌتذ ّكر من ٌح ّنون ألٌام الزعماء العرب الغابرٌن أن األنظمة
االستبدادٌة تزرع بذور االضطرابات فً المستقبل ،وبالتالً فهً التو ّفر
سوى أمن كاذب ومؤ ّقت ،حتى لو كانت كلمة "مؤ ّقت" تستغرق بضعة
عقود .
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