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اجلزائر :يتناول كاتب التقرير الأو�ضاع ال�سيا�سية يف
اجل��زائ��ر ،منطلقا مم��ا ُي��ع��رف بالع�شرية ال�����س��وداء التي
�شهدها البلد وه��ي ف�ترة حرجة �أرب��ك��ت ال��دول��ة .خا�ضت
فيها حربا �شر�سة �ضد الإره��اب مع �ضمان حد �أدن��ى من
احل��ري��ة للتوجهات الإ���س�لام��ي��ة امل��ع��ت��دل��ة ،ودون اجتثاث
�أع��م��ى ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي .م�برزا ك��ات��ب املقالة �أن عدم
ن�ضج احلركة الإ�سالمية يف اجلزائر (اجلبهة الإ�سالمية
للإنقاذ) �أدخ��ل ا�ضطرابا على عالقة الإ�سالم ال�سيا�سي
ب���ال���دول���ة .ف��ال��ق��ي��ادات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ج��ب��ه��ة ه���ي ق��ي��ادات
�شعبوية وهو ما خلق توترات حادة مع ال�سلطة ال�سيا�سية.
ي�لاح��ظ ك��ات��ب التقرير ع��دم و���ض��وح م�ستقبل اجل��زائ��ر
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ف��ت�رة م���ا ب��ع��د ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ،ب��ف��ع��ل م��ط��ال��ب
اجتماعية �شبابية متنوعة وعدم حدوث حتول اجتماعي
ي�ستوعب ال�شرائح اجل��دي��دة املتعلمة .و�صحيح �أن ما
مييز اجلزائر هو الدميقراطية الوطنية ،غري �أن هيمنة
اجلي�ش على معظم هياكل الدولة وقدرته الوا�سعة على
التدخل يبقى م��ا ي�شوب ه��ذا امل�سار بالعطل .و�صحيح
�أن اجلي�ش هو ال��راع��ي واحل��ام��ي للدولة ،غري �أن دوره
الو�صائي �سلب ت�شكيالت �سيا�سية وا�سعة بلوغ مرحلة
الن�ضج ال�سيا�سي.
لكن م��ا يالحظه التقرير ،بفعل م�ساندة نظام احلكم
لق�ضية ال��ب��ول��ي�����س��اري��و ،حم���دودي���ة ا���س��ت��غ�لال اجل��زائ��ر
جم��ال��ه��ا امل��غ��ارب��ي ب�شكل ف��اع��ل وع��م��ل��ي ،خ�صو�صا و�أن
اجل���زائ���ر ت��ب��دو م��غ��ل��ق��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��ر امل��غ��رب��ي م��ن حيث
التعاون االقت�صادي ،ين�ضاف �إىل ذل��ك توتر الأو���ض��اع
الأم��ن��ي��ة يف اجل���ارة ليبيا واخل�شية م��ن تدخل خارجي،
ق���د ت��ك��ون ان��ع��ك��ا���س��ات��ه وخ��ي��م��ة ع��ل��ى اجل����زائ����ر .يختتم
ك���ات���ب ال��ت��ق��ري��ر م��ق��ال��ت��ه ب��احل��دي��ث ع���ن ت���واج���د ع��ائ��ق
كبري يف اجل��زائ��ر يتمثل يف ت��ردي الإدارة وتلوثها بداء
ال��ب�يروق��راط��ي��ة ،و�أث�����ر ذل���ك ع��ل��ى ال��ع�����ص��ب التنظيمي
للدورة االجتماعية.
تون�س :تبدو تون�س احلالية �أم��ام حتول عميق باجتاه
اجلمهورية الثانية بعد �أن تخل�صت من الديكتاتورية،
ل��ك��ن��ه��ا ت��ب��ق��ى يف م��واج��ه��ة �أزم����ة اج��ت��م��اع��ي��ة م�ستفحلة
وم��ط��ال��ب ���ش��رائ��ح وا���س��ع��ة م��ن ال��دار���س�ين واخل�� ّري��ج�ين
اجلامعيني .و�صحيح �أن الأمور ،يف عهد الرئي�س املخلوع
ب��ن ع��ل��ي ،ك��ان��ت حت��ت ال�سيطرة ،غ�ير �أن��ه��ا بقب�ضة من
حديد ،وباملثل �إن تطورا اقت�صاديا ح�صل غري �أن��ه كان
ل�صالح ب��ورج��وازي��ة نا�شئة مل ت��ت��وان يف تر�سيخ تفاوت
اجتماعي ف ّج.
ّ
جنحت الثورة التون�سية يف ظل زالزل �سيا�سية اجتاحت
املنطقة ،غري �أنها تبقى رهينة امل�س�ألة االقت�صادية ،وهي
العائق الأك�ب�ر �أم���ام تر�سيخ الدميقراطية .م��ن جانب
�آخ��ر �أب��رز الإ�سالم ال�سيا�سي يف تون�س ،ممثال يف حركة
النه�ضة ،ن�ضجا يف التعامل مع ال�ساحة التون�سية ،من
خ�لال تبني مفهوم امل�����ش��ارك��ة ال�سيا�سية وع���دم احتكار
نتائج ال��ث��ورة ،لكن يبقى الإ���س�لام ال�سيا�سي النه�ضوي
ن�سبة حل��رك��ة النه�ضة -غ�ير ق��ادر حتى ال��راه��ن على�إغ������راء ال��ت��وج��ه��ات ال��دي��ن��ي��ة الأخ�������رى ،م��ث��ل ال�����س��ل��ف��ي��ة
واجل��ه��ادي��ة ،ال��ت��ي تعترب ح��رك��ة النه�ضة ان��ح��راف��ا عن

اخل���ط ال��ع��ام ل�ل�إ���س�لام ال�����س��ي��ا���س��ي وارمت����اء يف �أح�����ض��ان
اال�ستكبار.
ليبيا :تكاد ليبيا اليوم ،كما ي�ص ّورها التقرير ،تنحدر
�إىل جمتمع ال�لا دول��ة �أم���ام الت�شظي ال�سيا�سي احل��اد
للبلد والتخندق داخل تكتالت متناحرة .لكن اجللي يف
التوزع اجلديد دخول العب داع�ش اخلارج عن ال�سيطرة،
وهو ما يعكر الأمور �أكرث ،ما يجعل البلد ينطبق عليه
تو�صيف «الدولة الفا�شلة» على حد تعبري كاتب املقال،
بعد ف�شل العديد من مبادرات الت�سوية مبا ي�ضع البلد
�أم��ام تدخل �أجنبي و�شيك ،قد يع ّمق من هوة الت�شظي
ويفاقم من خماطر التدويل.
م�صر :الطفرة الإمن��ائ��ي��ة ال�شعبية التي حتققت �إ ّب��ان
الفرتة النا�صرية تبخرت �أمام ت�شكل بورجوازية ج�شعة،
ظ��ه��رت م��ع ف�ترة ال�����س��ادات وت��د ّع��م��ت م��ع ف�ترة م��ب��ارك،
باتت حتتكر م��وارد الدولة وتتحكم مبفا�صل االقت�صاد
امل�صري .هذا الأخطبوط اجلاثم على االقت�صاد امل�صري
الذي انطلق مع حقبة ال�سادات وتوا�صل يف عهد خلفه هو
ما ج ّر البالد نحو �أزمة اجتماعية خانقة وفق التقرير.
ل��ق��د ك��ان��ت عملية الت�صحيح م��ع ال��رئ��ي�����س ع��ب��د الفتاح
ال�سي�سي ،التي �أنقذت البلد من االنهيار وخل�صت امل�سار
ال�سيا�سي من احتكار الإخ��وان ،عملية �إيجابية بيد �أنها
مل ُتعد البلد �إىل م�ساره ال�صحيح بفعل هيمنة الر�ؤية
ال�سلطوية واالن��ط�لاق يف �سيا�سة اج��ت��ث��اث تتنافى مع
الوعود الدميقراطية التي ب�شرت بها الثورة .وهو ما و ّلد
توترا خلف تراجع جملة من القطاعات مثل ال�سياحة
واال�ستثمار اخلارجي ،جعلت البلد يدور يف حلقة مفرغة
تتميز كما ي�سميها الكاتب بالثبات ال�سلبي.
�إ�سرائيل :جعلت فرتة اال�ضطرابات العربية �إ�سرائيل
يف م���أم��ن م��ن ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة��� ،س��واء امل��ت���أت��ي��ة من
اجل��ب��ه��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة �أو م��ن ال���داخ���ل الفل�سطيني ،لكن
ح��ال��ة اجل��م��ود ت��ل��ك مل ت��ف��رز �إرادة ���س�لام ح��ق��ي��ق��ي��ة يف
�إ�سرائيل لت�سوية �شجاعة للملف الفل�سطيني .والو�ضع

ال��ذي تعي�شه �إ���س��رائ��ي��ل ينطبق على ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف ظل عجزها عن بناء وحدة داخلية بني
غزة ورام اهلل.
لبنان :يبدو لبنان واقعا ب�شكل مبا�شر حتت ت�أثري احلرب
الأهلية ال�سورية� ،سيا�سيا واقت�صاديا .فقد انعك�ست �آثار
احل��رب ب�شكل مريع على الو�ضع اللبناين ّ
اله�ش ليبقى
واملهجرين ال�سوريني.
البلد يئن حتت وط�أة الالجئني
ّ
�سوريا :ال��ت��ي ب��ات��ت ���س��اح��ة دول��ي��ة ل��ل�����ص��راع��ات ،ف��ق��دَت
وح��دت��ه��ا ال�تراب��ي��ة وان��ف��ج��ر و�ضعها االج��ت��م��اع��ي ب�شكل
درام������ي ،وه����و م���ا ي�����ش��ي ب�����ص��ع��وب��ة ال����ع����ودة �إىل ���س��وري��ا
التقليدية النا�شئة عقب ف�ترة االن��ت��داب .و�أم���ام حالة
التدهور املتطور ال يبدو �أنّ هناك حال جديا يف الأف��ق
من الأط��راف الدولية الفاعلة يف ال�ساحة ال�سورية .يف
وقت تبدو فيه قدرات ال�شعب ال�سوري غري كافية لتجاوز
التدويل الذي انحدرت �إليه الأو�ضاع ،ما يجعل الأزمة
مر�شحة ملزيد من الت�أزم وِفق ما ير�صده التقرير.
الأردن� :إن يكن البلد لي�س دولة متو�سطية ف�إننا جنده
حم�شورا �ضمن �سل�سلة ال��دول الواقعة جنوب املتو�سط،
بو�صفه ام��ت��دادا �سيا�سيا جلغرافيا التوتر .وبرغم عدم
وقوع البلد حتت �ضغوطات �أمنية و�إرهابية مبا�شرة ،على
غرار بلدان جم��اورة ،ف��� ّإن الأردن يبدو مت�أثرا اقت�صاديا
ب���أو���ض��اع ال����دول امل���ج���اورة وب��ال��و���ض��ع الإق��ل��ي��م��ي ع��ام��ة ال
�سيما يف ظ��ل �ضعف م���وارد ال��ب��ل��د وت��ع��وي��ل��ه ع��ل��ى ال��دع��م
واملهجرين ال�سوريني
اخلارجي .وبفعل �أو�ضاع الالجئني
ّ
تبدو �أو�ضاع البلد خانقة �أمام توا�ضع الإمكانيات .مع � ّأن
الأردن من �أبرز الدول العربية التي حتاول �إقامة عالقات
متوازنة مع جميع دول املنطقة ومع الغرب.
تركيا :مع حزب العدالة والتنمية تعي�ش تركيا جتربة
فريدة تتميز بنه�ضة اقت�صادية وانفتاح دميقراطي ،ويف
الآن نف�سه تبدو وجلة �أمام العديد من امللفات الداخلية
والإق��ل��ي��م��ي��ة ،مثل الق�ضية ال��ك��ردي��ة وامل�����س���أل��ة ال�سورية.
لكن ما يربزه التقرير �أن ثمة خ�شية من حتول �إردوغان
�إىل «طاغية با�سم الدميقراطية» ل�صالح �إ�سالم �سيا�سي
ب��راغ��م��ات��ي .ف��ه��ن��اك ري��ب��ة ي��ج��ل��ي��ه��ا ال��ت��ق��ري��ر م���ن زح��ف
النموذج الإردوغ����اين ال��ذي ُيخ�شى حت��وي��ره لبنى تركيا
احلديثة.
ي��ت��م�� ّي��ز ه����ذا الأط����ل���������س ،ال�����ذي ه����و يف ال����واق����ع ت��ق��ري��ر
ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي ،ب��ع��ر���ض وا���ض��ح لأه���م ال��ق�����ض��اي��ا ال�شائكة
يف املنطقة ،معتمدًا يف ذل��ك على �إح�صائيات حديثة يف
امل��ج��ال�ين االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي؛ ل��ك��ن ي��ب��ق��ى طابع
ال�سرد والتحليل هو الطاغي على م�ضمون امل�ؤلف دون
انتقاد للأو�ضاع ال�سائدة.
----------------الكتاب :الأطل�س ال�سيا�سي للمتو�سط .2016
امل�ؤلف :فران�شي�سكو �أجنيلوين و�أندريا �أونغاري.
النا�شر :ب���وردو بالتعاون م��ع مركز ال��درا���س��ات العاملية
(روما) «باللغة الإيطالية»٢٠١٦ ،م.
عدد ال�صفحات� 409 :صفحات.
�أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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الأطل�س ال�سيا�سي للمتو�سط  ..2016لفران�شي�سكو �أجنيلوين و�أندريا �أونغاري
عزالدين عناية *
ي�صدر هذا الأطل�س اجليو�سيا�سي ،الذي �أجنزه فريق من الباحثني الإيطاليني املتعاونني مع معهد �سان بيو للدرا�سات ال�سيا�سية يف �إيطاليا ،يف ظرف ت�شهد فيه �ساحة املتو�سط
هاج�سا ي�ؤرق اجلميع ،وم�س�ألة الهجرة الق�سرية التي تدفع مبئات الألوف للرحيل من
توترات عميقة ،تبلغ �آثارها خمتلف �شعوب املنطقة� ،أبرزها امل�س�ألة الأمنية التي �صارت
ً
جنوب املتو�سط �إىل �شماله.

ينق�سم الكتاب �إىل ق�سمني متفاوتني من حيث الطول.
يف الق�سم الأول وه��و مبثابة مدخل متهيدي ،تطالعنا
م��ق��ال��ت��ان ُت��ع��ن��ى ك��ل��ت��اه��م��ا مب��و���ض��وع�ين الف��ت�ين ي��ب��دوان
م��ت�لازم�ين :الأول ب��ع��ن��وان «امل��ي��دي��ا وو���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي :م��ن ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي �إىل تنظيم ال��دول��ة
الإ�سالمية» من �إع��داد �ألفريدو ماكي وال��ث��اين بعنوان
«تنظيم الدولة الإ�سالمية :مولد و�صعود منوذج جديد
يف الإره�����اب ال�����دويل» م��ن �إع�����داد غ��اب��ري��ي��ل ي��اك��وف��ي��ن��و.
ي�ستهل ك��ات��ب امل��و���ض��وع الأول ح��دي��ث��ه ب��ع��ب��ارة «مل يعد
ل�شمال �إفريقيا وال�����ش��رق الأو���س��ط �أث���ر ،بال�شكل ال��ذي
ع��ه��دن��اه��م��ا ع��ل��ي��ه يف ال��ق��رن ال��ف��ائ��ت» ،ف��امل��ن��ط��ق��ة ت�شهد
حتوال مت�سارعا .م�برزا التالزم ال��ذي نعي�شه يف الوقت
احلايل بني �أعمال الإرهاب وتوظيف الإعالم .حيث جند
قرابة  700قناة تلفزية عربية ،ثالثني منها تبث على
مدى � 24ساعة .تركز تركي ًزا قويا على املادة الإخبارية
ال�سيا�سية التي تخدم توجهات �سيا�سية حمددة� ،أحيانا
مت�ضاربة �إىل ح��د ك��ب�ير يف م��ا بينها .ه��ذا اجل��و يبدو
م�شحونا بتدافع �سيا�سي يهدف �إىل ال�سيطرة على عقل
املتابع قبل البحث عن ترقية وعيه .فالقنوات العربية
الإخ��ب��اري��ة كما ُي�برز التقرير يف جمملها قنوات تخدم
�أجندات �سيا�سية ،قبل �أن تكون قنوات م�ستقلة.
ت��ط��رق��ت امل��ق��ال��ة �إىل دور و���س��ائ��ل الإع��ل�ام �إ ّب����ان مرحلة
تفجر الربيع العربي ،يورد الكاتب �أن ال�سلطات القائمة
حينها �أبانت عن عجز يف �ص ّد جي�ش متنوع من و�سائل
الإعالم ،متكون من القنوات التلفزية والهواتف النقالة
واحل��وا���س��ي��ب ،وه��و م��ا جتلى بامتياز يف تغطية ال��ث��ورة
التون�سية .م�برزا كاتب التقرير وقائع عجز �أنظمة ما
قبل الربيع العربي ،من خالل ا�ستعادة الدور الذي قام
به الإعالم الدويل يف ت�أجيج الثورات وتغطيتها .ناهيك
ع��ن دور «ال��وي��ب» يف ت�أجيج ال��ث��ورات العربية ،و�إن كان
فعله حمدودا بني �أقلية من ال�شرائح ال�شبابية .فتون�س
البلد الأك�ثر ا�ستعماال لو�سائل االت�صال احلديثة بني
بلدان املنطقة كانت ثورتها يف الواقع مدين ًة يف جانب
منها �إىل ه��ذه الو�سائل .وق��د تطور الأم��ر مع الثورات
املتنا�سلة من الثورة التون�سية بربوز ظاهرة «املواطنني
امل��را���س��ل�ين» ،وه��ي ظ��واه��ر ت��راف��ق��ت م��ع تفجر ا�ستعمال
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ح��ا���ض��رة ب��ق��وة
وب��ال��غ��ة ال��ت���أث�ير .ودائ��م��ا �ضمن معاجلة م�س�ألة امليديا
يطالعنا حتليل معنون بـ»داع�ش وميديا الرعب» يعترب



فيه الكاتب ا�ستعمال تنظيم الدولة الإ�سالمية لو�سائل
االت�صال قفزة نوعية �ضمن توظيف التقنيات احلديثة
ب��و���ص��ف ذل���ك ج���ه���ادا �إل��ك�ترون��ي��ا مل ي��ع��ه��ده امل��ت��اب��ع��ون
للتنظيمات الإره��اب��ي��ة واحل���رك���ات امل��ت��ط��رف��ة .ذل���ك �أن
مقاتلي تنظيم الدولة الإ�سالمية واملن�ضوين حتت لوائه
باتت ال�صورة امل�شهدية الطاغية عليهم تتلخ�ص يف ت�أبط
ال��واح��د منهم كال�شينكوف والإم�����س��اك بجهاز �سمارت
ف��ون وام��ت�لاك ح�ساب على ت��وي�تر و�صفحة في�سبوك.
�إن��ه��م «جم���اه���دو ال��دي��ج��ي��ت��ال» ،ك��م��ا ي�سميهم ال��ك��ات��ب،
الذين ما ع��ادت تنطبق عليهم خ�صو�صيات اجلهاديني
التقليديني ،بل ���ص��اروا من �أك�ثر املغامرين ولعا ب�آخر
ال��ت��ط��ورات التقنية امل َّ
��وظ��ف��ة ل��غ��ر���ض ن�����ض��ايل مت�شدد.
خمتتما الكاتب بحثه ب��ق��ول� :إن ال��رد الغربي املرتبك
على توظيف داع�ش و�سائل االت�صال احلديثة هو رد غري
كاف ،يتطلب حزما للوقوف �ضد هذا التوظيف الدعائي
العنيف لو�سائل االت�صال.
ودائ��م��ا �ضمن ذل��ك امل��دخ��ل التمهيدي للأطل�س ،ت�أتي
امل��ق��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب ال�����واردة يف ال��ق�����س��م الأول،
بقلم غابرييل ياكوفينو ،مبثابة ���س��رد تاريخي لن�ش�أة
وت���ط���ور ت��ن��ظ��ي��م ْ��ي «ال���ق���اع���دة» و»ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة».
ح��ي��ث ت�ضعنا امل��ق��ال��ة �أم����ام م��ن��اخ ت��وت��ر ع���ام ي��خ��ي��م على
املنطقة .ي�ستهل فيه الكاتب حديثه بالتطرق لأو�ضاع
املنطقة بتناول ق�ضية ت�أثري زل��زال ما ي�سمى بـ»الربيع
العربي» ،ما جعل املنطقة تقف على مفرتق ط��رق بني
التحول الدميقراطي واالن���زالق نحو احل��رب الأهلية.
فتون�س مهد الربيع العربي ،وعلى �سبيل املثال ،تتجه
نحو دميقراطية مرتابة مرفوقة بعالمات �إيجابية يف
جتاوز ع�سر الوالدة امل�صحوبة مبطالب اجتماعية كثيفة
تثقل م�سار التحول .يف مقابل ذلك جند ليبيا و�سوريا
اللتني ت�شهد كلتاهما ت�شظيا �سيا�سيا خملفا �أو�ضاعا
�أمنية �شائكة باتت خارج ال�سيطرة وتهدد باالمتداد نحو
اخلارج ،يف مقابل تراجع ب�شائر الدميقراطية يف م�صر
والتحول نحو حكم ذي طابع �سلطوي.
تنظيمي «القاعدة» و»الدولة الإ�سالمية»
يف مقارنة بني
ْ
ُيرب ُز كاتب املقالة �أن الن�شاط املتطور للتنظيم الأخري،
�إىل حد الرتويج لت�شكيل دولة ،و�إن كانت دولة هالمية
غ�ير ح��دودي��ة ،ي��ع��ود ب��الأ���س��ا���س �إىل �ضعف ب��ن��اء ال��دول��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وان����خ����رام ن��ظ��ام��ه��ا االج��ت��م��اع��ي
وا����ض���ط���راب م��ق��وم��ات��ه��ا ،م���ا ج��ع��ل��ه��ا ع��ر���ض��ة ل��ت��ح��دي��ات

متنوعة .فما كان «تنظيم القاعدة» يف ما م�ضى يجر�ؤ
على فعل ما فعله «تنظيم الدولة الإ�سالمية» لو ال ما
ح�صل م��ن ان��خ��رام يف بنية ال��دول��ة العربية بعد رحيل
�أنظمة �سلطوية كانت قادرة على �ضبط الأمور و�إن جاء
ب�أ�سلوب عنيف.
يف الق�سم الثاين من الكتاب وهو الق�سم الأو�سع والأكرث
تدقيقا يف تناول ق�ضايا البلدان الواقعة جنوب املتو�سط،
ُيعنى ك��ل مبحث م��ن مباحث التقرير ب��دول��ة م��ن دول
املنطقة :وه��ي على ال��ت��وايل امل��غ��رب واجل��زائ��ر وتون�س
وليبيا وم�صر ولبنان و�سوريا وتركيا وال�سلطة الوطنية
ينتم
الفل�سطينية و�إ�سرائيل ناهيك عن الأردن و�إن مل ِ
جغرافيا �إىل ال���دول املطلة على امل��ت��و���س��ط .ف��الأو���ض��اع
ال�سائدة يف هذه البلدان ت�شي بقطيعة جذرية مع املا�ضي
وتلمح بتحوالت ال عهد للمتو�سط بها بعد دخول العب
�سيا�سي عنيف متمثل يف الإرهاب وغري خا�ضع للأمناط
التقليدية مم��ا �أدخ���ل ارت��ب��اك��ا ق��وي��ا على ال��ع�لاق��ات بني
�ضفتي املتو�سط.
املغرب� :ضمن قائمة التقارير املخ�ص�صة لتلك الدول
ي�����س��ت��ع��ر���ض ك��ات��ب ال��ت��ق��ري��ر �أو����ض���اع امل��غ��رب ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة م��ن��ذ اال���س��ت��ق�لال و�إىل غ��اي��ة ف�ت�رة حكم
امل��ل��ك حم��م��د ال�����س��اد���س .ي��ت��ح��دث ال��ك��ات��ب ع��ن االع��ت��دال
ال�سيا�سي يف الأو�ساط ال�سيا�سية املغربية التي ا�ستطاعت
دمج الإ�سالم ال�سيا�سي مما جنبها �سل�سلة من الهزات.
فقد اجتازت اململكة الربيع العربي ب�أ�ضرار �أقل مقارنة
بغريها م��ن ال���دول .ولعل ال�سيا�سة الواقعية للمغرب
هي ما جعلته يغنم من الربيع العربي �أكرث مما يخ�سر،
متجليا ذلك يف تر�سيخ الإ�صالحات ال�سيا�سية وال�سري
نحو تبيئة الدميقراطية ،ناهيك عما غنمه البلد من
مغامن اقت�صادية يف �أج��واء عاملية تخيم عليها الأزم��ة.
فمع ال�سنوات اخلم�س الأخرية غنم املغرب من ال�سياحة،
بفعل الأ���ض��رار التي حلقت مبناف�سيه ،ما مل يغنمه يف
���س��ن��وات ���س��اب��ق��ة .ك��م��ا �أن ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة ت��راف��ق��ت يف
املغرب بتقل�ص ظاهرة الإرهاب وهو ما انعك�س على جلب
العديد من امل�ستثمرين الأج��ان��ب .وب�شكل ع��ام مل يكن
ت���أث�ير الأزم���ة االقت�صادية العاملية على امل��غ��رب باحلدة
التي عرفتها بلدان مغاربية �أخرى ،والأمر يعود للهدوء
الن�سبي للأو�ضاع ،لكن تبقى الهواج�س الأمنية حا�ضرة
ب��ق��وة ب��رغ��م ع���دم وج���ود ه���زات ع��ن��ي��ف��ة ،ف��ه��ن��اك �سيا�سة
�أمنية ا�ستباقية متيز املغرب.

