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ه األسباب نجت الملكیات من الربیع العربيذموالي ھشام: لھ
موالي ھشام: التغییر بدأ في األنظمة الملكیة

موالي ھشام بن عبد هللا العلوي

نب موالي ھشامالملك محمد السادس و الملك عبد هللا و أمیر قطر و البحرین إلى جا

موالي ھشام بن عبد هللا العلوي
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ا الشرق األوسط لعدة أسباب. ھعت األنظمة الملكیة العربیة الصمود في وجھ االضطرابات التي شھدطااست
لك الدول بسبب كفاحھا ضد العدید من تيأوال، الزالت المؤسسة الملكیة شدیدة االرتباط بالھویة الوطنیة ف

الملكیة على تنصیب نفسھا األنظمةك المؤسسة في حد ذاتھا . ثانیا، دأبت تلتاریخیة لالمیة ھاالستعمار واأل
كحكم لتسویة النزاعات بین المجموعات والطبقات المختلفة، وذلك من خالل لعب دور الوصي الذي یسعى 

یل ثالعدید من المؤسسات األخرى، كالبرلمان مثال، من تمك األنظمة تللجلب الخیر للمجتمع. كما مكنت 
رب إرضاء غیحاول الم،األردنثل السیاسیة. ومتالمطاحناالشعب، وبالتالي تمكنت من أن تنأى بنفسھا عن 

المواطنین من خالل نھج لیبرالیة أوسع بدل تحقیق الدیمقراطیة. 

جرفت األنظمة في كل من يفي وجھ الموجة التالعوامل الملوك العرب من الحصول على مھلةھذهمكنت 
مكنت مداخیل النفط ،المھلة لن تدوم إلى األبد. ففي الخلیجتلك ولیبیا وربما الیمن، لكن ،ومصر،تونس

الھائلة األنظمة الملكیة من المبادرة بتنفیذ سلسلة جدیدة من برامج تحسین ظروف العیش والتنمیة، وذلك 
نكان حاضرا بقوة: حیث اصبح من الواضح جدا بأالجیوسیاسيكما أن البعد ط الشعبي. غالمتصاص الض

ربیة السعودیة لن تسمح بأن تشكل األزمة في البحرین تھدیدا حقیقیا لوجود المؤسسة الملكیة. العالمملكة 
ع فضال عن ذلك، وعلى الساحة الدولیة، لیست للوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي رغبة كبیرة في تشجی

ذه المنطقة الحیویة من الناحیة االقتصادیة. ھالمزید من غیاب االستقرار داخل 

الدینامیكیات المتعلقة ع لة استمرار األنظمة الملكیة في الوجود متشابكة بطریقة معقدة مأصبحت مسألقد 
ربیة بدول الخلیج. بالصراع الطائفي السني الشیعي، الذي تتصارع من خاللھ إیران مع األنظمة الملكیة الع

متد اا فحسب بترسیخ تلك المخاوف، بل ھلقد أصبح ھذا الخطاب ھو الطاغي: لم تقم األنظمة الملكیة لوحد
ذلك األمر حتى لصفوف المعارضین، وھو ما یؤدي لتبخیس المطالب الداعیة لتحقیق اإلصالح السیاسي. 

كان موارد نفطیة) تحقیق مطالب الشعب تلن ال تمرب واألردن (الدولتان الملكیتان اللتاغیحاول كل من الم
من خالل إزالة القیود بدل الحرص على تحقیق الدیمقراطیة. لقد استعانت كلتا الدولتین بفتح المجال السیاسي 
بطریقة متحكم بھا ضمن قالب خطاب الحریة، لكنھا استھدفت باألساس ضمان استمرار الوضع القائم. وفي 

حات الدستوریة المحدودة، وتقبل المزید من المعارضة، وتنظیم انتخابات برلمانیة تظل اإلصال،ھذا الصدد
ك اإلجراءات ال تنقل السلطة إلى خارج القصر. تلل ثجدیدة، خطوات مرحب بھا، لكن م

التي لم ،إسكات صوت الطبقات المتوسطة الھائجةيإن إجراءات سیاسیة كھذه لن تفلح ألجل غیر مسمى ف
الطبقات تلك بالتعددیة المصطنعة، وترید االنخراط في الحیاة السیاسیة بشكل حقیقي. ما ترغب فیھ في تكتتعد 

ورؤیة نظام ،لیس ھو الثورة، بقدر ما ترغب في الشروع في اإلصالح ألجل االنتقال للملكیة الدستوریة
ة داخل ھذه المجتمعات. قد یللمؤسسة الملكالتاریخيحكامة جدید یجسد روح الدیمقراطیة بینما یحتفظ بالدور 

بدأ. ییرغلكن الت،لیئة بالفوضىمیاناحوأیة، یر مستوغییرغلتاتحقیقتكون الطریق ل
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