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ملخص الدراسة
التج���ارب التاريخية للثورات تُش���ير إلى ح���دوث ثورة مضادة، فما جتد ثورة أو ح���راًكا ثورّيًا في دولٍة ما إال 
وتظه���ر قوى اجتماعية تعمل على إجه���اض هذه الثورة األصلية، أو إعاقة أي تغيي���ر؛ فكل ثورة معرضة لثورة 
مضادة. ويرجع هذا إلى سعي الثورة اجلديدة خللق منظومة جديدة من القيم واألفكار، والتوجهات والسياسات 
والعالقات، واألدوات على مختلف املس���تويات االقتصادية واالجتماعية، والسياس���ية والثقافية، األمر الذي ال 
تعت���رف به القوى القدمية التي قامت الثورة ضدها، فتح���اول إبقاء األمر على ما هو عليه، ولذلك تعتبر الثورة 

املضادة أزمة حقيقية تواجهها كل الثورات، الكبرى منها والصغرى.

وقد اس���تهدفت هذه الدراسة تأصيل مفهوم الثورة املضادة، وحتليل أطرافها، وآلياتها، وكيفية مواجهتها، في 
إطار التجربة الثورية التي شهدتها مصر في اخلامس والعشرين من يناير ))20م. 

وتظهر أهمية هذه الدراس���ة في ش���رح التمييز بني األدبيات العلمية والتحليلية التي تناولت الثورة املُضادة، 
وكيفية مواكبة التحوالت عقب كل ثورة من الثورات. فالثورة املُضادة هي: إجراء مضاد إلجهاض الثورة احلقيقية، 
وإلهاء الش���عب واملجتمع عن البحث فى املطالب واألهداف الت���ي قامت من أجلها الثورة، ومدى حتقيقها. فهي 
حركة انقالبية تعمل على حرف مس���ار الثورة الش���عبية التي أسقطت نظاًما دكتاتورّيًا؛ في محاولة إلعادة نفس 
ذلك النظام بصورة أو بأخرى كما يُخّطط لها، وينفذها أتباُع النظام احلاكم وأنصاره واملنتفعون من ذلك النظام؛ 

إلجهاض الثورة الشعبية القائمة ضد النظام الفاسد، وإنهاكها.

 وللث���ورة املضادة العديد من الدوافع واألهداف؛ أهمها: التمس���ك بالعادات والتقاليد، واخلوف على املصالح 
املادية أو املعنوية، وعدم املشاركة في إعداد املشروع الثوري، واخلوف من تأثير التغيير على العالقات الشخصية 
م���ع من يق���ع عليهم التغيير، ولذلك يوجد طرفان أساس���يان تقوم عليهما الثورة املض���ادة؛ فترتكز على القوى 
الداخلية، وما تضمه من بقايا النظام الس���ابق في املواقع املختلف���ة، وخاصًة كوادر احلزب احلاكم املتغلغلة في 
النسيج املجتمعي ومؤسسات الدولة، وبقايا جهاز أمن الدولة املنحل، ورجال األعمال الفاسدين، وأعضاء مجلس 
الش���عب املنحل، والصامتون املراقبون املنتظرون ملا سيحدث، واملعادون ألي تغيير. وعلى الصعيد اخلارجي تأتي  
القوى اخلارجية، اإلقليمية والدولية، التي تالقت مصاحلها على حتريك ثورة مضادة شرسة؛ تخوًفا من النتائج 
املتوقعة في حالة جناح الثورة، والتي س���تؤثر على مصاحلها السياس���ية واالقتصادية على املس���تويني اإلقليمي 

والدولي.

وحتى تكون الدراس���ة ُمرَكزة، فقد اعتنيت بتقدمي آليات وممارسات الثورة املُضادة، مثل اإلعالم الذي يُشكل أول 
وأهم وس���يلة للثورة املضادة، فبواس���طة اإلعالم يتم نشر الفنت والقالقل واإلش���اعات، وزرع املندسني في صفوف 
الثورات، واختطاف األجندة الثورية، وإس���باغ الطابع الطائفي على الثورة الشعبية. بجانب تقدمي سياسات مواجهة 
الثورة املضادة، والتي تشمل إعادة الهيكلة السريعة والفاعلة لألجهزة األمنية، واحتواء اجليش في املنظومة الثورية، 
وتعزيز دور املواطنني في مواجهة الثورة املضادة، وتبني سياس���ة خارجية ترس���ل تطمينات للجميع أن هذه الثورات 

متد اليد للجميع متى توفر االحترام املتبادل، والتعاون العادل، دون ظلم أو جور.

د. عصام عبد الشايف
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مقدمة:

تش���ير التجارب التاريخية للثورات إلى أن قيامها تستتبعه ثورات مضادة، فما إن تقم ثورة أو حراك ثوري في 
دولة من الدول حتى تبرز قوى اجتماعية تعمل على إعاقة التغيير بشتى الطرق، فكل ثورة معرضة لثورة مضادة؛ 
نظًرا ألن الثورة حتمل في ثناياها السعي نحو ميالد جديد ملنظومة من القيم واألفكار، والتوجهات والسياسات، 

والعالقات واألدوات على مختلف املستويات االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية.

 وهن���ا تعمل القوى القدمية التي قامت الثورة ضده���ا، والتي ال تعترف بضرورة التغيير، على بقاء األمر على 
ما هو عليه، واحلفاظ على ما حققته من مكتس���بات، وله���ذا تتحالف مع كل القوى املناوئة واملتعاونة معها لوأد 

الثورة.

وإذا كان���ت الثورة املضادة هي أزم���ة حقيقية تواجهها كل الثورات، الكبرى منه���ا والصغرى، فإن طبيعة هذه 
، متتد أو تقصر أيًضا املراحل االنتقالية  الثورة، وس���بل مواجهتها تختلف باختالف منوذج الثورة املعنية، ومن ثَمَّ
في عمر الثورات، وفًقا لطبيعة الثورة املضادة، ووفًقا للقدرة الثورية على الترس���خ والتوس���ع، واالستمرار حتى 

حتقق أهدافها، وتقوم على بناء نظام جديد، وليس فقط مجرد هدم نظام قدمي.

وسعًيا نحو تأصيل مفهوم الثورة املضادة، وحتليل أطرافها وآلياتها، وكيفية مواجهتها، في إطار التجربة الثورية 
التي شهدتها مصر في اخلامس والعشرين من يناير ))20م، تأتي هذه الدراسة.

املبحث األول
الثورة املضادة: تأصيل املفهوم

الثورة فعل شعبي عفوي تلقائي غير منظم؛ يهدف إلى إحداث تغيير جذري شامل في بنية النظام السائد في 
املجتمع، وتختلف الثورة عن االنقالب الذي ميكن تعريفه بأنه: فعل منظم تنفذه مجموعة منظمة، هدفه السيطرة 

على السلطة؛ من خالل إزاحة املمسكني بها عنها، واحللول محلهم في اإلمساك بزمامها. 

ووفًقا لهذا املفهوم، فإن األصل أال يكون للثورة قيادة معينة ترسم، وتخطط، وتوزع األدوار، وحتدد الهدف، بل 
إن هدف الثورة يتحدد بشكل تلقائي، ويتوقف ذلك على نضج الشعب الثائر في حتديد هذا الهدف، والعمل على 
حتقيقه، وقد تتولى فئات من الشعب زمام املبادرة ال لتقود الثورة، ولكن لتكون في مقدمة صفوفها؛ سعًيا لتحقيق 
غاية الثورة، فتبرز هذه الفئة في حال جناح الثورة لقيادة مرحلة االنتقال التالية لها، وقد تواجه هذه الفئة عنف 

د. عصام عبد الشايف
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التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب الثاني: ملف التقرير
الربيع العربي وقضايا 

املرحلة االنتقالية

الس���لطة الذي قد يصل إلى حد الفتك بها، فترس���م 
هذه القيادة بتضحياتها اخلطوط العريضة للثورة.

وإذا كانت الثورة فعاًل شعبّيًا غير منظم، فإن فئات 
الثورة ليس ش���رًطا أن تتفق آراؤه���ا وتوجهاتها، لكن 
يوحدها هدف عام تتفق على ضرورة حتقيقه ملصلحة 
املجم���وع، فجوهر الثورة هو االختالف في التفاصيل، 
والتصارع الس���لمي لألفكار، واالحت���رام املتبادل بني 
الفئات خلصوصيات بعضها، واالتفاق على جتاوز تلك 
اخلصوصيات، ومن هنا فإن وسائل حماية الثورة ذاتية 
تتمثل في نضج ووعي شبابها، وإميانهم بنُبل أهدافها 

وغاياته���ا، باعتب���ار أن الثورة 
انطلقت لتحمي قيًما س���امية 
واالنتقاص،  لالنتهاك  تعرضت 
بغض النظر ع���ن الثمن الذي 

تدفعه مقابل ذلك ))(.

ويت���م النظر كذل���ك للثورة 
على أنها »أسلوب من أساليب 
تش���مل  االجتماعي  التغيي���ر 

األوضاع والبنى السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
تؤدي إلى انهيار النظ���ام القائم وصعود نظام جديد، 
هو ما يفرض أهمية توحيد القوى الثورية، وتنظيمها، 
وأهمية العوامل الذاتية في توعية اجلماهير وقيادتها. 
وتش���كل وحدة الظروف املوضوعية والذاتية القانون 
األس���اس للثورة، كما تؤكد على ضرورة احلفاظ على 

مسار الثورة من االنحراف« )2(.

وقد تكون الثورات ش���عبية مثل الثورة الفرنس���ية 
ع���ام 789)م، وثورات أوروبا الش���رقية عام 989)م، 

))( د. عب���د الرحم���ن أحم���د املخت���ار، أبجدي���ات في فلس���فة الثورة 
 مفه���وم الث���ورة ، 3/30/))20م، النص متاح عل���ى الرابط التالي: 

http://marebpress.net/articles.php?id=9692&lng=arabic

)2( عام���ر صالح، أحجار الدومينو � س���قوط نظ���ام الدكتاتورية العربية 
ومستلزمات احلفاظ على اإلجناز، الش���بكة العربية العاملية، االثنني، 

5 سبتمبر ))20م. 
http://www.globalarabnetwork.com/studies/5815-2011-09-
01-20-33-28

وث���ورة أوكرانيا املعروفة بالثورة البرتقالية 2004م، أو 
عس���كرية والتي توصف باالنقالب كتلك التي سادت 
أمريكا الالتينية في حقبتي اخلمسينيات والستينيات 
من القرن العش���رين. أو كحركة مقاومة ضد مستعمر 
مثل الث���ورة اجلزائرية )954)م(. وق���د تكون الثورة 
اجتماعية، تهدف باألساس إلحداث تغييرات اجتماعية 
واقتصادي���ة في حياة الدول والش���عوب التي خضعت 
لسيطرة نظام حكم اس���تبدادي لفترات طويلة عانت 
خاللها من اجلوع والفقر وانتهاك احلقوق واحلريات، 
فتكون الثورة سعًيا نحو احلرية، والعدالة االجتماعية 

واالقتصادية املنشودة )3(. 

بأن  القائل  للقان���ون  وإعماالً 
»لكل فعل رد فعل مس���اٍو له في 
القوة، ومض���اد له في االجتاه«، 
ف���إن ل���كل ث���ورٍة ث���ورًة أخرى 
الفرنسية  الثورة  ومتثل  مضادة، 
أه���م اخلب���رات التاريخية التي 
���خت ه���ذه القاع���دة، فقد  رسَّ
خلقت نوعني من الثورة املضادة 
له���ا: األول: خارجي بتحالف الدول األوروبية ضدها، 
وبخاصة إمبراطورية النمسا واملجر وبروسيا وروسيا 
وبريطانيا، ولذلك اضطرت إل���ى عقد معاهدة فيينا 
عام 5)8)م التي رّس���خت ملرحلة »الوفاق األوروبي«، 

ونظرية توازن القوى.

   أم���ا الث���ورة املضادة الثانية فكان���ت داخلية في 
فرنس���ا، فرغم قيام الثورة وحتطيم سجن الباستيل، 
فإن القوى امللكية الفرنس���ية س���رعان ما عملت على 
توحيد مصاحلها، وحشد مؤيديها لكي تسترد النظام 
امللك���ي بعد س���قوط نابليون، وظلت حال���ة الصراع 
الداخلي الفرنسي بني القوى املتعارضة نحو خمسني 

)3( غ. ماكس���يموف، الثورة املضادة واالحتاد الس���وفيتي، مجلة الطليعة 
املجل���د ))، العدد 5 أكتوبر/ نوفمبر، 935)م، ترجمة : مازن كم املاز، 

بتاريخ 0/23)/2008م.

ا غ��ري منظم، فإن  إذا كانت الثورة فعًا ش��عبيًّ
فئ��ات الث��ورة لي��س ش��رًطا أن تتف��ق آراؤه��ا 
وتوجهاته��ا، لك��ن يوحده��ا هدف ع��ام تتفق 
على ضرورة حتقيقه ملصلحة اجملموع، فجوهر 
الثورة هو االخت��اف يف التفاصيل، والتصارع 
السلمي لألفكار، واالحرتام املتبادل بني الفئات 
خلصوصيات بعضها، واالتفاق على جتاوز تلك 

اخلصوصيات.
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عاًما حتى سقوط إمبراطورية نابليون الثالث ))(.  

وقد ظهر مصطلح الثورة املضادة منذ األيام األولى 
التي أعقبت جن���اح الثورة، وقد س���اهمت التحّوالت 
االجتماعية والرأسمالية والصناعية في أوروبا، بصورة 
مباشرة في تنمية حركة الثورة املضادة للثورة الفرنسية 

التي وجدت طريقها إلى بقية قارات العالم )2(. 

فلم تقف ظاه���رة الثورة املضادة، عند حدود القارة 
األوربي���ة، بل تك���ررت في بلدان العال���م التي عرفت 
ش���عوبها الثورة. كما حدث في تش���يلي عندما جنح 
اليسار عام 973)م في الوصول إلى احلكم من خالل 
انتخابات دميقراطية بقيادة س���لفادور الليندى، لكن 
س���رعان ما حتالفت ضده قوى الث���ورة املضادة التي 
تكونت من الشركات املتعددة اجلنسية وطبقة الوكالء 
والسماسرة بقيادة بينوشيه، وانقضوا على احلكم، في 
انقالب عسكري دموي، وأسسوا ديكتاتورية عسكرية 
نصف فاش���ية ملدة 20 عاًما بعدها؛ ألن اجلماهير لم 
تنِه ثورتها؛ حيث أدت األوهام التي س���اورت قطاعات 
من اجلماهير واملجموعات الثورية املنظمة في حيادية 
جنراالت القوات املس���لحة إلى تش���ويه الكثيرين من 
معس���كر الثورة على مدار 3 س���نوات من الثورة؛ عن 
طريق منعهم من الفهم الصحيح، ومعرفة املنقذ للطبقة 
احلاكمة في النهاية. وهو ما س���مح للجنرال بينوشيه 
مبحاصرة 30 ألف ثوري وناش���ط ونقابي، وإعدامهم 
في إستاد لكرة القدم في بداية انقالب عسكري دموي 
أدى إلى تدمير الثورة، وبدء عقدين من العقود األكثر 

سواًدا في تاريخ شيلي )3(.

وأصبحت القاعدة أن كل ثورة معرضة لثورة مضادة، 

))( د. محم���د نعمان جالل، الثورة املضادة والدهاء السياس���ي »التجربة 
املصرية« ))–2(، صحيفة الوس���ط البحرينية، العدد 02)3، السبت 

5 مارس ))20م.

)2( د. ف���ؤاد إبراهيم، الثورة املضاّدة والرّدة عن الدولة، صحيفة الس���فير 
اللبنانية، 6)-04-))20م.

)3( مصطف���ى علي، هل س���تكتب الثورة أم الثورة املض���ادة تاريخ مصر؟، 
ترجمة: حامت تليمة، الناشر: األهرام أونالين، 30 يونيو 2)20م.

فالث���ورة حتمل في ثناياها احلل���م مبيالد جديد على 
والسياس���ية  واالجتماعية،  االقتصادية،  املس���تويات 
والثقافية، من حيث القيم واألفكار والعالقات واألدوات، 
فهي نقلة من حالة أدنى إلى حالة أفضل. إال أن القوى 
القدمي���ة التي قامت الثورة ضدها ال تعترف بضرورة 
التغيير، وتعمل على بقاء األمر على ما هو عليه، ولهذا 

تتحالف لوأد الثورة )4(.

فالثورة املض���ادة كمصطلح تعن���ي: »إجراء مضاد 
إلجهاض الثورة احلقيقية، وإلهاء الشعب واملجتمع عن 
البحث في املطالب واأله���داف التي قامت من أجلها 
الثورة، وم���دى حتقيقها، فهي حرك���ة انقالبية تعمل 
على حرف مسار الثورة الشعبية التي أسقطت نظاًما 
دكتاتورّيًا في محاولة إلعادة نفس ذلك النظام بصورة 
أو بأخرى، يقوم بها إما فلول النظام، أو أي جناح ثوري 
يحاول االس���تفراد بالقيادة؛ ليمارس ما كان ميارسه 

النظام الدكتاتوري ضد الشعب« )5(.

أو هي: تل���ك »الثورة التي تعقب ثورات الش���عوب، 
ويخطط لها وينفذها أتب���اُع النظام احلاكم وأنصاره، 
واملنتفعون من ذلك النظام؛ إلجهاض الثورة الش���عبية 
القائمة ضد النظام الفاسد وإنهاكها. وذلك باستخدام 
العديد من الطرق واألس���اليب؛ كنش���ر اإلش���اعات 
واألكاذيب بني أبناء الشعب، واستخدام البلطجية في 
إش���اعة الفوضى، وعمليات السلب والنهب؛ لزعزعة 
استقرار البالد، ونشر الرعب بني املُواطنني؛ ليترحموا 
على النظام البائد، واملطالبة بإبقائه أو عودته من أجل 

األمن في البالد« )6(.

)4( س���مير مرقص، الثورة املضادة .. طبيعتها ودوافعها، صحيفة املصري 
http://www.almasryalyoum. :اليوم، عدد 2)/2/6)20م، الرابط

com/node/913051

)5( عثمان الصلوي، الثورات املضادة وخطرها على مس���تقبل الش���عوب، 
اخلميس 28 يونيو 2)20م.

http://almasdaronline.info/index.php?page=news&article-
section=11&news_id=33616

)6( محم���ود عب���د الله الباز، الث���ورة املضادة وكيفية القض���اء عليها ؟؟، 
http://www.lahona.com/ الراب���ط:  ))20م،   –4-7 اخلمي���س 

show_files.aspx?fid=459625&pg=1
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املرحلة االنتقالية

ووفًق���ا للتحليل القائم على األبعاد الس���يكولوجية 
للثورات، ف���إن الثورة املضادة هي حال���ٌة مزاجية أو 
موقف وجداني ُمعاٍد للث���ورة مرتاب منها، إنها قابلية 
نفس���ية لدى قطاعات لم تكن بالضرورة مستفيدة من 
الوضع في ظل النظام الس���ابق، وإمنا ت���راه طبيعّيًا 
وعادّيًا، وعلى ذلك فهي تشمل أطياًفا متعددة، تشمل 
من يخشى من املجهول والتغيير من الطبقات والفئات 
التي تعهدها النظام باإلفس���اد املمنه���ج، حتى امتد 
الفساد إلى أعمق جذور منظومة قيمها، لذا تقف عقبًة 
عنيدًة في طري���ق التغيير، على الرغم من التباين في 
خلفياتهم ومصاحلهم، ومن حتفظهم على هذا النظام، 

ورفضهم لالنهيار الذي حل باملجتمع في ظله ))(.

إن الثورة املضادة تنبع من ثنايا الثورة احلقيقية، فهي 
ثورة في الشكل، وليس���ت في املضمون، في اآلليات، 
وليست في األهداف، في املطالب وليست في النوايا، 
وتتبع قانون الثورات، وتتبنى نفس الشعارات من أجل 
إجهاض الثورة من داخلها، بعد أن فشلت أجهزة األمن 

في القضاء عليها من خارجها وفي مواجهتها. 

وتراهن ق����وى الثورة املضادة عل����ى إمكانية عودة 
النظام الق����دمي وجماعات املصالح، وعودة الش����عب 
إلى طبيعته الراضية املس����تكينة، واس����تعداد بعض 
النخب للتعاون مع أي نظام جديد، وتبريره، وإعطائه 
شرعيته، وعلى هذا النحو تتحول الثورة إلى انتفاضة، 
واالنتفاضة إلى هّب����ة، والهّبة إلى مترد، والتمرد إلى 
خروج على القانون والنظ����ام. وتنتهي الدورة الثورية 
الصغ����رى التي تتم في نفس اجلي����ل، وتصبح الثورة 
استثناء، واالستقرار هو األساس، وتتحول الثورة إلى 

تاريخ تتعلم منه الشعوب )2(. 

وإذا كان���ت الثورة املضادة نتيج���ة حتمية تواجهها 
كل الث���ورات، فإن طبيعة هذه الثورة املضادة وس���بل 

))( د. يحيى مصطفى كامل، مصر � االستعصاء وأطياف أخرى من الثورة 
املضادة، صحيفة القدس العربي، لندن، عدد 4)/))/))20م.

)2( د. حس���ن حنفي، الثورة املضادة، موقع التجديد العربي، الس���بت، 9) 
مارس ))20م.

مواجهتها تختلف باختالف طبيع���ة الثورة احلقيقية 
ومنطها، ومتاسك املنادين بها، ووضوح أهدافها، ومن 
هن���ا تكون املراحل االنتقالية ف���ي عمر الثورات وفًقا 
لطبيعة الث���ورة املضادة، ووفًقا للق���درة الثورية على 
التدعيم والتوسع واالستمرار حتى حتقق أهدافها في 

بناء نظام جديد، وليس مجرد هدم نظام قدمي )3(.

املبحث الثاني
الثورة املضادة: حتليل املمارسة

ترتب���ط الثورة املضادة في نش���أتها واس���تمرارها 
بالعدي���د من األهداف والدوافع يب���رز في مقدمتها: 
التمس���ك بالعادات والتقاليد، واخلوف على املصالح 
املادية أو املعنوية، وعدم املش���اركة في إعداد املشروع 
الثوري، واخل���وف من تأثير التغيي���ر على العالقات 
الش���خصية مع من يقع عليهم التغيير، كما أن التغيير 
قد ينطوي أحياًنا على مخاط���ر قد متّس قيم الفرد 
ومبادئ���ه ومعتقداته، وعدم االقتن���اع بالتغيير املراد 
إجراؤه، أو ببعض جوانبه، وعدم وجود مبررات وجيهة 

أو حجج كافية للتغيير املراد اتخاذه.

وكذلك عدم وضوح صورة التغيير، أو اجلهل بحقيقته 
وأهداف���ه، وإجراءاته، وجوانبه األخ���رى، ومعارضة 
الرؤس���اء وأصح���اب النفوذ لهذا التغيي���ر، واإلمعية 
والتقليد األعمى لآلخرين، والتكاليف البشرية واملادية 
الباهظة للتغيير، واخلوف من عدم القدرة على التكيف 
مع متطلب���ات هذا التغيير، فقد يحت���اج التغيير إلى 
مهارات معينة، أو خبرات محددة، أو قدرات متميزة ال 
تتوف���ر عند بعض األفراد، والتوافق مع الواقع احلالي 
واالقتناع به، والتش���بع واليأس واإلحباط ورمبا امللل 
من كثرة التجارب التغييرية الفاش���لة، أو تكون الثورة 
املضادة ملجرد العناد، أو لس���وء العالق���ة مع القائم 
بالتغيير، أو بس���بب تنافس األق���ران، وحب الصدارة 
والزعامة، وتبني فلسفة »احلرس القدمي«؛ حيث يعتبر 

)3( د. نادي���ة مصطفى، مصر وواجب الوقت ف���ي مواجهة الثورة املضادة 
))-3(، موقع أون إسالم، 9)/5/))20م.



 113   
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الثورة املضادة.. حترير املصطلح 
وحتليل املمارسة د. عصام عبد الشايف

أنصار الثورة املضادة أنفسهم مهندسي الواقع احلالي، 
وأن أي تغيير هو اعتداء ش���خصي عليهم، وقد تكون 
ه���ذه الثورة لقلة العقل واحلماقة والس���فه من جانب 

املؤيدين لها واملدافعني عن رموزها ))(.

ويف إطـــار هـــذه االعتبـــارات، تثري الثـــورة املضـــادة، يف واقعها 
العملي، عدة أبعاد وذلك على النحو التالي:

أواًل: أطراف الثورة املضادة:
في إطار اخلبرة الثورية املصرية ))20م، يتم التمييز 
في إطار أطراف الثورة املضادة بني مجموعتني رئيستني:

اجملموعة األوىل: القوى الداخلية: وتتوزع بني فريقني:

الفريق األول: القوى األصيلة: 

وتض���م بقايا النظام الس���ابق 
ف���ي املواقع املختلف���ة، وخاصًة 
املتغلغلة  كوادر احل���زب احلاكم 
في النسيج املجتمعي ومؤسسات 
الدول���ة، وبقايا جهاز أمن الدولة 
املنحل، ورجال األعمال الفاسدين، 
املنحل،  الشعب  وأعضاء مجلس 
واجلرمي���ة املنظمة )البلطجية(، 
حلفاء النظام السابق، واملتحولون 

االنتهازيون النفعيون اجلاهزون للقفز في قطار الثورة.

كما يش���مل هذا الفريق، وفق العديد من الشواهد، 
أعضاء املجلس العسكري، ليس فقط على أساس أنهم 
هيئة األركان املسلحة حلماية مصالح الطبقة احلاكمة 
السابقة، ولكن أيًضا بوصفهم ميلكون جزًءا كبيًرا من 
اقتصاد الدولة، فاجليش حتول في ظل النظام السابق 
ملؤسسة شبه جتارية، تدير شبكة واسعة من األعمال، 
ويسيطر على أقل التقديرات على 25% من االقتصاد 
املصري، أي يس���يطر على أص���ول اقتصادية تتراوح 

))( د. عل���ي احلم���ادي، الث���ورة على الث���ورة املضادة م���ن منظور علم 
http://adnan-ein.blogspot. :التغيير، 26 أبريل 2)20م، الراب���ط

com/2012/04/blog-post_2005.html

قيمتها بني 250 و350 مليار جنيه، وهذه األصول تدر 
أرباًحا تقدر بعش���رات املليارات من اجلنيهات سنوّيًا، 
فضاًل عن حص���ول كبار القيادات عل���ى العديد من 
االمتيازات املادية واملعنوية بعد التقاعد؛ حيث تسيطر 
املؤسس���ة العس���كرية على اجلزء األكبر من املناصب 
العليا ف���ي اخلدمة املدنية، فنحو 75% من احملافظني 
هم أعضاء س���ابقون في اجليش والش���رطة، وكذلك 
رؤس���اء عدد من املؤسس���ات الكبرى مثل هيئة قناة 
الس���ويس، والعديد من الوزارات احلكومية وشركات 

القطاع العام )2(. 

الفريق الثاني: القوى التابعة، وهم:

)- الصامت���ون املراقبون املنتظرون ما س���يحدث، 
واملتبرمون م���ن تغير منط احلياة وعدم اس���تقراره، 
والنافث���ون خلط���اب الي���أس 
واإلحباط واملخاوف والتش���اؤم 

بني قطاعات الرأي العام.

تداعيات  م���ن  املضارون   -2
وخاصًة  االقتصاد،  على  الثورة 
م���ن فئات الش���عب حتت خط 
الفق���ر، والذين ل���م يهبوا في 
ثورة جياع، وفق إحدى فّزاعات 
احلزب الوطني، ولكن في نفس 
الوقت ميثل وضعهم قنبلة موقوتة توظفها قوى الثورة 
املضادة، وال بد ألحرار الثورة أن ينتبهوا إلى مطالبهم 

املشروعة.

3- املنجّرون إلى الس���جال واالس���تقطاب احلزبي 
واأليديولوج���ي ذي الطابع االس���تعالئي واإلقصائي، 
والذين يهددون قوى الثورة باالنشقاق قبل أن تتحرك 

لتحقيق أهداف الثورة )3(.

)2( إبراهي���م الصحاري، املجلس العس���كري يقود الث���ورة املضادة، مركز 
الدراسات االشتراكية، 5 مارس ))20م.

)3( د. نادي���ة مصطفى، مصر وواجب الوقت ف���ي مواجهة الثورة املضادة 
))-3(، موقع أون إسالم، 9)/05/))20م.

نش��أتها  يف  املض��ادة  الث��ورة  ترتب��ط 
األه��داف  م��ن  بالعدي��د  واس��تمرارها 
التمس��ك  مقدمته��ا:  يف  ي��ربز  والدواف��ع 
بالع��ادات والتقاليد، واخلوف على املصاحل 
املش��اركة يف  املعنوي��ة، وع��دم  أو  املادي��ة 
إعداد املش��روع الثوري، واخلوف من تأثري 
التغي��ري على العاقات الش��خصية مع من 

يقع عليهم التغيري.
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وبالنظر إلى هاتني املجموعتني فإن الثورة املضادة، 
كما تقول د. نادية مصطفى »وإن كانت من خارج الثورة 
أساًسا، فإن لها امتدادات داخل الثورة الفعلية أيًضا، 

سواء في جتلياتها وآثارها أو في كيفية مقاومتها«.

اجملموعة الثانية: القوى اخلارجية، اإلقليمية والدولية، 
التي تالقت مصاحلها على حتريك ثورة مضادة شرسة، 

تخوًفا م���ن النتائج املتوقعة في 
حالة جناح الثورة، والتي ستؤثر 
عل���ى مصاحله���ا السياس���ية 
واالقتصادي���ة على املس���تويني 
اإلقليمي والدولي. وهو ما جعل 
الشعب املصري ال يواجه فقط 
أركان النظام املس���تبد، وبقاياه 
النش���طة لآلن، لكنه يواجه مع 
ودولية  إقليمي���ة  ق���وى  هؤالء 

ضاغطة، ولها امتدادات داخلية قوية ))(.

ثانًيا: مظاهر الثورة املضادة وآلياتها:

حتى يحقق أطراف الثورة املضادة أهدافهم، تتعدد 
اآلليات واملمارس���ات التي يتم االعتماد عليها، وهو ما 
كشفت عنه اخلبرات التاريخية والثورات التي شهدتها 

املنطقة العربية ))20م، ومن بني هذه املمارسات:

1- اإلعـــالم: تشكل وس���ائل اإلعالم أول وأهم وسيلة 
للث���ورة املضادة، فبواس���طة اإلعالم يتم نش���ر الفنت 
والقالقل واإلش���اعات، وتوس���يع نطاقها، ولإلعالم 
مفعول قوي في خلخلة اجلدار الفكري للشعب الثائر، 
وتضليل الرأي العام، وتش���ويه ص���ورة كل من قاموا 

بالثورة اجتماعّيًا وأخالقّيًا.

2- زرع املندســـني يف صفـــوف الثـــورات: فبعد أن تس���قط 
األنظمة الدكتاتورية تتعمد دّس أنصارها في صفوف 
الث���ورة، وقد يتحول بعضهم إلى ث���وري؛ في محاولة 

))( عاطف الغمري، الش���ركاء الثالثة في فوضى الثورة املضادة، صحيفة 
http://www.ahram.org. :األهرام املصرية، 2/4/24)20م، الرابط

eg/Issues-Views/News/145535.aspx

لتوجيه الثورة ضد أي طرف ثوري حتى تتهتك صفوف 
الثورات، ويتخلخل بناؤها.

3- النزعـــة إىل التخريـــب: حيث حت���اول فلول النظام 
استهداف اخلدمات الضرورية، مما يزيد من ضائقة 
الش���عب حتى يثور على بعض الوطنيني الذين وصلوا 

إلى احلكم بعد سقوط النظام وينقلب عليهم )2(.

4- الصدام املسّلح، كما حدث في 
ليبيا.

الثوريـــة،  األجنـــدة  اختطـــاف   -5
ويتّم ذل���ك حينما تتبنى جماعة 
مجهولة، أو تزعم السلطة ذلك 
هدًفا مدرًجا في قائمة أهداف 
الثوار  بأن خّطة  كالقول  الثورة، 
إلى  البالد  إلى تقس���يم  تهدف 
إم���ارات صغيرة، أو إقامة دولة دينية، أو حتى تصفية 

وجود جماعة أخرى. 

6- إســـباغ الطابع الطائفي على الثورة الشعبية، ومحاوالت 
تفتيت النس���يج الوطني إلى فئات وجماعات )إخوان، 
سلفيني، علمانيني، يساريني، فلول ..(، وتطبيق نظرية 
ق تَُس���د« لتصب���ح الدولة أرًض���ا خصبة ألفعال  »َفرِّ

وممارسات املضادين للثورة )3(.

7- اجتيـــاح شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي، وإجهاض احللم 
الثوري قب���ل بلوغه مرحلة يصع���ب فيها التحكم في 
س���لوكه؛ حيث حتّولت مواقع التواص���ل االجتماعي، 
إلى ما يش���به س���احات حرب افتراضية ب���ني الثّوار 
وأضدادهم، ومّت جتنيد املئات من األفراد بهدف العبث 

)2( عثمان الصلوي، الثورات املضادة وخطرها على مس���تقبل الش���عوب، 
اخلميس 28 يونيو 2)20م.

http://almasdaronline.info/index.php?page=news&article-
section=11&news_id=33616

)3( د. وحي���د عبد املجيد، الثورة املضادة ب���ني التهوين والتهويل، األهرام 
اليومي، عدد 4/26/))20م، الرابط:

http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=485267&eid=891

تش��كل وس��ائل اإلع��ام أول وأهم وس��يلة 
للث��ورة املض��ادة، فبواس��طة اإلع��ام يتم 
نش��ر الفنت والقاقل واإلشاعات، وتوسيع 
نطاقها، ولإلعام مفع��ول قوي يف خلخلة 
اجل��دار الفكري للش��عب الثائ��ر، وتضليل 
الرأي العام، وتش��ويه ص��ورة كل من قاموا 

ا. ا وأخاقيًّ بالثورة اجتماعيًّ
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بالذاكرة العامة، والتشويش على حركة الوعي الثوري، 
من خالل إط���الق موجات متواصلة من الش���ائعات، 
واألخبار الكاذبة إلجهاض أي حتّرك ش���عبي، وش���ّن 

حرب نفسية ضد الثّوار.

الشـــعيب،  وتفتيـــت مركـــز احلشـــد  الذاكـــرة،  تدمـــري   -8
وتشـــتيت اجلموع الثوريـــة، متهيًدا لتبديد أهداف الثورة، 
مع تبني سياس���ة خلط األفكار بحيث تنفصل املعاني 
عن األلفاظ، فتصب���ح الثورة متّرًدا، واحلرية فوضى، 

والوحدة طائفية))(. 

9- ظاهـــرة تزييـــف الوعي، فقوى الث���ورة املضادة تتخذ 
من الوعي الزائف س���الًحا إلجهاض الثورات؛ وهو ما 
حدث بالنس���بة لثورة 25 يناير املصرية، ومن مظاهر 
ذلك تس���خير عدد من فقهاء القانون من ذيول النظام 
الس���ابق إلدخال البالد في فوضى عارمة، تستهدف 
متزي���ق صفوف الثوار؛ توطئ���ًة إلجهاض الثورة. وهو 
ما يفّس���ر ما صدر عن املجلس العسكري من مراسيم 
االستفتاء واإلعالن الدس���توري مبواده امللغومة التي 
أث���ارت موجات من اجلدل الواس���ع لفترة طويلة من 

املرحلة االنتقالية)2(.

10- غيـــاب األجهـــزة األمنيـــة، وتعزي���ز اس���تمرار عدم 
االنتظام واألمن في الش���ارع، واستمرار عدم االنتظام 
في اإلنتاج، واس���تمرار املطالب الفئوية، لكي تتوقف 
عجل���ة اإلنتاج، ويدخل املواطن���ون في نفق مظلم من 

املشاكل االقتصادية واالجتماعية.

11- تعزيز اخلوف من سقوط مؤسسات الدولة، على أساس 
أن النظام املراد إس���قاطه مت توحيده مع مؤسس���ات 

الدولة وتغلغل فيها، وسقوطه يعني سقوطها.

12- نشـــر الفّزاعات املتبادلة بني القوى الوطنية القدمية 
واجلديدة، ونبرات التش���كيك والضبابية، وعدم الثقة 

))( د. ف���ؤاد إبراهيم، الثورة املضاّدة والرّدة عن الدولة، صحيفة الس���فير 
اللبنانية، 6)-04-))20م.

)2( د. محمود إس���ماعيل، الثورة املضادة ومخاطر تزييف الوعي، صحيفة 
األهالي، مصر، 4) أغسطس 2)20م.

في املستقبل.

13- دعوات التصاحل والتسامح مع رموز النظام السابق )3(.

14- اســـتخدام البلطجيـــة يف اهلجـــوم على الثـــوار يف امليادين 
املختلفـــة، وقي����ام البلطجي����ة بأعمال واس����عة للنهب 
والس����رقة، وإش����عال احلرائق؛ إلره����اب املُواطنني، 
واس����تغالل بعض املناس����بات الش����عبية ف����ي القتل 
والتخريب )كما ح����دث في بعض مباريات كرة القدم 

في مصر وتونس( )4(.

ثانًيا: الثورة املضادة: سياسات املواجهة:

الث���ورات العربية الس���لمية القائمة عل���ى خلفية 
عوام���ل الفقر واالضطه���اد والتهمي���ش، ومصادرة 
احلريات الش���خصية والعامة، هي ثورات واعدة، في 
ظل مجتمعات عربية تش���كل فيها التركيبة السكانية 
الش���بابية أكثر م���ن 50%، وجتري ف���ي عالم منفتح 
على مصراعيه، تس���قط فيه قيم���ة األجهزة األمنية 
واملخابراتي���ة القمعي���ة والتقليدية مهم���ا بلغت من 
ق���وة، أمام قوة الثورة اإللكتروني���ة- املعلوماتية، التي 
متأل أذهان الش���باب بقيمة البديل األفضل، وتسهل 
اندماجهم ف���ي مجموعات فاعل���ة وإيجابية،  وتضع 
جتارب الش���عوب املتقدمة نصب أعينهم، مما يشكل 

لديهم دافعية أكبر للفعل الثوري واالستمرار به )5(.

لقد أظهرت هذه الثورات أهمية احلاجة لإلصالح، 
ومواكبة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
وأهمية التنمية املستدامة في الدول العربية، التي تركز 
على تنمية اإلنس���ان، وتطوير مصادر الدخل الفردية 

)3( د. نادي���ة مصطفى، مصر وواجب الوقت ف���ي مواجهة الثورة املضادة 
))-3(، موقع أون إسالم، 9)/05/))20م.

)4( محمود عبد الله الباز، الثورة املضادة وكيفية القضاء عليها؟، اخلميس 
 http://www.lahona.com/show_files. :7 - 4 – ))20م، الرابط

aspx?fid=459625&pg=1

)5( عام���ر صالح، قراءة نفس���ية واجتماعية في آفاق م���ا بعد ثورة ربيع 
http://www.glo- .6)/5/))20م  العرب، الش���بكة العربية العاملية،
balarabnetwork.com/studies/4059-2011-05-14-15-00-07
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واملجتمعي���ة، كما أبرزت أهمية الرأي العام املجتمعي، 
وتكوين مؤسس���ات مجتمع مدني فاعلة، تساعد في 

اتخاذ الرأي، وترشيد صنع القرار))(.

وحت���ى حتقق هذه الث���ورات أهدافها، وحتى متلك 
القدرة على مواجه���ة أطراف الثورة املضادة وآلياتها، 

))( بره���ان إبراهيم كرمي، الربيع العربي، موقع ثوابت عربية، األربعاء، 0) 
أغسطس ))20م:

http://thawabitarabiya.com/index.php?option=com_content
 &view=category&id=3:economy-news&layout=blog&
Itemid=174

ال بد من تبني عدد من السياسات واإلجراءات اآلنية 
واملستقبلية، يف مقدمتها:

1ـ إعادة اهليكلة الســـريعة والفاعلـــة لألجهزة األمنية: تتسع 
رس���الة األجهزة األمنية لتشمل كافة مجاالت احلياة، 
وما حتتويه من أعمال، وم���ا تتضمنه من اهتمامات، 
وما تواجهه من مشكالت، ويرجع ذلك لطبيعة املرحلة 
الراهنة، واتساعها وتشابك حلقاتها، بشكل قد يصعب 
معه فصل أي من تلك احللقات، أو عزلها عن األخرى، 
ويتوق���ف جناح هذه األجهزة في أداء رس���التها، على 
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حتقيق أقصى قدر من التوازن بني اعتبارين أساسني: 
األول حماي���ة املصلحة العامة، مب���ا تعنيه من وجوب 
اتخاذ كل ما من ش���أنه احلف���اظ على تلك املصلحة؛ 
إعالًء لقيمتها أو إب���راًزا لدورها في حتقيق الغايات 
املرجوة منها، والثان���ي مقتضيات احلرية الفردية من 
تقديس وصيانة، وعدم جواز املساس بها إال مبقتضى 
القانون وفي أضيق احل���دود. وهو ما ميكن حتقيقه 
من خالل تبني اس���تراتيجية محددة األركان، واضحة 
السياسات، سعًيا نحو احتواء األجهزة األمنية، وفصلها 
عن قوى الثورة املضادة، وذلك من خالل عدة خطوات:

)أ( صقل مهارات القيادات األمنية لتالئم معطيات 
املرحل���ة الراهنة من خالل اجلمع بني »مبدأ القدرة«، 
و»مبدأ اإلدراك«، فالعمل األمني يحتاج لقيادات تدرك 
ذاتها وتدرك اآلخرين، وت���درك البيئة اجلديدة التي 
تعمل فيه���ا، ولديها القدرة الت���ي متكنها من فاعلية 
األداء، مث���ل مهارة إدراك قوة الس���لطة ومصادرها، 
ومه���ارة االتص���ال األخالق���ي، ومه���ارة صناع���ة 
وإدارة الق���رار مع وضوح الرؤية والق���درة على إدارة 

سيناريوهات املستقبل.

)ب( حتدي���ث منظوم���ة التدريب في املؤسس���ات 
الش���رطية؛ من خالل تنمية وتطوير مهارات وقدرات، 
وأخالقيات االتصال لدى ضباط الشرطة؛ من خالل 
إعادة هيكلة نظم وأس���اليب ومناهج وطرق التدريب 
واملدرب���ني والهيئة اإلدارية؛ مبا يتوافق مع واقع البيئة 

األمنية احلالية واملتوقعة.

)ج( إعادة هيكلة عملية بناء ضباط ذوي مواصفات 
خاصة، أمنية وإدارية وسلوكية، متكاملة، لكي يتمكنوا 
من صنع وإدارة الدور املن���وط بهم بجودة عالية؛ في 
محاولة الس���تعادة احترام الذات من ناحية، واستعادة 
هيب���ة الوزارة من ناحية أخرى، مع ضمان املش���اركة 
الشعبية بصورة إيجابية، والتعامل بفاعلية مع معطيات 

املرحلة.

)د( تفعيل قطاع األمن اخلاص، من خالل استيعاب 

ش���ركات األمن اخلاصة، ومنحه���ا تراخيص مزاولة 
النشاط، مع الوضوح في آليات اإلشراف على إدارتها 
ونطاق عملها وح���دوده، وإلزامها بإحلاق أفرادها في 
دورات تدريبية في ش���ركات تدريب متخصصة، مما 
يؤدي إلى تخفيف الضغوط عن وزارة الداخلية خاصة 
مع أهمية الدور الذي ميكن أن تقوم به هذه الشركات 
في خلق ثقافة الوع���ي األمني عند قطاع عريض في 
املجتمع املصري، األمر الذي من شأنه أن يضيف بعًدا 

ومظهر حضارّيًا لعالقة األمن واملواطن.

)ه�( خلق ش���راكة فاعلة بني املؤسس���ة الشرطية 
واملجتمع املدني، وذلك من خالل الفهم والوعي، ورفع 
احلساسية، وتنشيط االلتزام األخالقي عند الطرفني، 
وتدعي���م ثقة اجلماهير في األجهزة األمنية من خالل 
احل���وار بني القيادات األمني���ة واجلمهور في مناطق 
جتمعاتهم، الس���يما اجلامعات؛ لتوضيح دور األجهزة 
األمنية ومقتضيات هذا الدور، وآليات خلق التوازن في 
الصورة الذهنية التي يش���كلها اجلمهور لدور األجهزة 
األمنية فيما يتعلق بحماية احلقوق واحلريات العامة.

)و( استحداث أساليب جديدة، أكثر فاعلية ومرونة 
في تعاط���ي األجهزة األمنية مع املواطنني، أس���اليب 
تعتمد على التأثير من خالل الشخصيات التي حتظى 
باحترامهم وقبولهم، وتبني حمالت إعالمية ذات طابع 
مستمر تستهدف نش���ر مفهوم »الشرطة املجتمعية«، 
واس���تحداث مواقع إلكترونية -بالتعاون مع منظمات 
املجتم���ع املدن���ي ذات الصلة واجلامع���ات- تخاطب 
الش���باب، وتعكس صورة إيجابية ع���ن أجهزة األمن، 
وأهمية التع���اون معها حلماية حق���وق الفرد وصون 

املجتمع.

)ي( إع���ادة النظر في آليات التنش���ئة السياس���ية 
واألمنية، والتأكيد على قيم التعاون مع األجهزة األمنية، 
وبيان دورها، وأهميتها في املجتمع؛ من خالل املناهج 
التعليمي���ة واملقررات الدراس���ية، خاصة في مراحل 
التعليم األساس���ي، مناه���ج تراعي توعية الش���باب 
باملفهوم السليم للمواطنة، وللحقوق، وما يترتب عليها 
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من مس���ئوليات وواجبات، والتوعية مبا تبذله أجهزة 
األمن في حماية حقوق املواطنني.

)ح( االهتمام بالتدريب على حقوق اإلنسان في العمل 
الش���رطي: حيث تتركز وظيفة الشرطة في احلفاظ 
على األمن واالس���تقرار داخل املجتمع، ومينح القانون 
لرجال األمن سلطات وصالحيات لالضطالع الفّعال 
بهذه املس���ئولية، ولكن األداء الفّع���ال للمهام األمنية 
ال يق���ف عند ح���دود ما يقرره القانون من س���لطات 
وصالحي���ات، ب���ل يتطلب ميزات وصف���ات وقدرات 
لرجال األمن متّكنهم من أداء هذه الفعاليات املطلوبة. 

وهنا يجب احلرص عند اختيار األفراد املرش���حني 
للعم���ل في مجال حفظ األمن وتنفي���ذ القانون، على 
توافر األخالق احلميدة وحس���ن الس���ير والسلوك، 
وآداب الف���رد وقيمه ومعتقدات���ه، والتي حتدد لرجل 
األمن املس���لك الذي يتخذه ف���ي مواجهة موقف ما، 
ون���وع تصرفاته، حيث ال يكف���ي أن يعلم رجل األمن 
أن تصرفاته يجب أن تكون مش���روعة وغير تعسفية، 
بل يجب أن تكون ه���ذه التصرفات صحيحة بالفعل، 

ومتوافقة مع املتطلبات القانونية واألخالقية.

2ـ احتـــواء اجليـــش يف املنظومـــة الثوريـــة: حت���ى تضمن 
الثورات مزيًدا من القدرة على االس���تمرار والفاعلية 
في حتقيق أهدافها، يجب عليها تبني سياس���ات من 
شأنها كس���ب اجليش ضمن صفوفها، فاجليش أداة 
قادرة على إغ���راق أي ثورة في بحور من الدماء، كما 
حدث في ليبيا، وكما يحدث اآلن في سوريا، فطريقة 
رد اجليش على الثورة تؤثر بدرجة كبيرة في احملصلة 
النهائي���ة لقدرة الثورة على حتقيق أهدافها، وكما قال 
ليون تروتس���كي: »مصير كل ث���ورة يتحدد عند نقطة 
معينة باالنقس���ام ف���ي صفوف اجلي���ش. فالطبقة 
احلاكمة تستخدم اجليش كأداة للتوسع خارجّيًا، ولدى 

الضرورة، تستعني به في القمع داخلّيًا«))(. 

))( م���رمي جرين، كي���ف ميكن أن تؤدي الثورات إلى انش���قاق اجليوش؟، 
ترجمة: مركز الدراسات االشتراكية، 23 ديسمبر ))20م.

فعندما تؤدي الثورة إلى حدوث تصدعات في النظام 
احلاكم وصراعات في صفوف اجلماهير، وعدم قدرة 
األجهزة األمنية على احت���واء هذه الصراعات، ينظر 
النظام في أمر إرس���ال اجليوش لقم���ع الثورة، ومع 
توجيه األوامر للجنود بتصويب سالحهم نحو الشعب 
قد تبرز حالة انقسام عميقة في صفوف اجلنود. ومن 
هنا يكون من املهم إقناع اجلنود بأن الثورة ماضية في 
طريقها، وكما قال تروتسكي: »كلما استقر في وجدان 
اجلنود أن هذه ليس���ت مظاهرة سيعودون بعدها إلى 
الثكن���ات، وأن ما هم بصدده نضال حتى املوت... زاد 
استعدادهم لتنحية الس���الح جانًبا، أو االنضمام إلى 

الثورة«)2(.

3ـ التطويـــر التشـــريعي: من خ���الل وضع رؤى وخطط 
لتش���ريعات جديدة حتق���ق التغيير ف���ي القطاعات 
االس���تراتيجية املفصلية، انطالًقا من جتفيف منابع 
النظام الس���ابق )قيمه ومؤسساته(، ومواجهة الفساد 
السياس���ي واملالي، والسعي نحو تغيير حضاري. وهو 
ما يتطلب في جانب منه إعداد قيادات جديدة خلوض 
غمار املعارك االنتخابية، سواء للمؤسسات التشريعية 
الرس���مية أو النتخاب���ات النقاب���ات املهنية في ظل 
ائتالفات راس���خة للقوى السياسية التي شاركت في 

الثورة ودعمتها، في كافة املجاالت.

4ـ متكني اجملتمع املدني: من خالل تش���كيل وتفعيل دور 
جماع���ات ضغط منظمة للتغيير ف���ي كافة املجاالت 
)اجلامع���ات، النقابات، التعلي���م، الصحة، التخطيط 
العمراني، منط التنمية، الصناعة والزراعة والبنوك... 
إلخ(، س���عًيا نحو تغيير حضاري شامل، وليس مجرد 
تغيير سياس���ي من أعلى. في إطار رؤية استراتيجية 
حتدد الروابط ب���ني جميع هذه القطاعات ومتطلبات 

كل منها وفق خطة زمنية محددة.

5ـ تعزيـــز دور املواطنني يف مواجهـــة الثورة املضادة: إن تعبئة 
طاقة املواطنني ضد الثورة املضادة من أهم متطلبات 

)2( املصدر السابق.
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جناح الث���ورة؛ ألن منوذج الث���ورات العربية، وخاصة 
املصرية، كان منوذًجا النتشار السلطة، فالثورة لم تكن 
منزوعة السلطة، ولكن عكست منًطا جديًدا للسلطة، 
يق���وم على توزي���ع األدوار، وفق ق���درات وإمكانيات 
ومرجعية كل طرف، وتعبئة طاقة املواطنني ضد الثورة 

املضادة تتطلب ))(:

أ - حتديد وجتميع املواطنني من خالل قنوات غير 
حزبية، مثل اللجان الش���عبية م���ن ناحية، واملبادرات 
املدنية من ناحية أخرى؛ دعًما لألمن وحتفيًزا للعودة 
لإلنتاج، فاألمن واإلنتاج هما وجها االستقرار، كمتطلب 

لتحقيق مطالب الثورة ثم أهدافها.

ب - االس���تفادة من النواة 
املواطنني ممثلة  لدى  الصلدة 
في الدين؛ ألن استبعاده بأي 
شكل من األش���كال، أو جعله 
القوى  ب���ني  للخالف  م���ادة 
السياسية املتصارعة، محكوم 
عليه بالفشل، ويترتب عليه من 
املخاط���ر أكثر مما يُنْتَظر من 

مكاسب ألي فريق. فهو مصدر تعبئة جلهود املواطنني 
م���ن أجل تغيير حضاري يرس���ي نظاًم���ا دميقراطّيًا 

مدنّيًا، ويبني تنمية شاملة.

ج – تعزيز تضامن املواطنني في مواجهة التداعيات 
االقتصادي���ة للث���ورة على العديد م���ن فئات املجتمع 
الت���ي هي في األس���اس حتت خط الفق���ر، فاجلياع 
لن يصبروا طوي���اًل حلصد نتائج الث���ورة. ولذا؛ من 
الضروري التكاتف الس���ريع حول وسائل تخفيف حدة 
اجل���وع والفقر بني هذه الفئات، من ناحية، والنَّيْل من 
املنافع اآلنية واملتضخمة للطبقات الفاسدة من ناحية 

أخرى.

د- تبني إجراءات س���ريعة لتحس���ني احلالة العامة 

))( د. نادية مصطفى، مصر وواج���ب الوقت في مواجهة الثورة املضادة، 
موقع أون إسالم، 9)/05/))20م.

ملختلف املناطق، حتى يشعر املواطنون بأن هناك ثورة، 
كالنظافة العامة، واملرور، وحتس���ني اخلدمة اإلدارية 
ف���ي قطاعات خدم���ة اجلمهور، وأن تتبنى وس���ائل 
اإلعالم خطاًبا أكثر تفاؤالً وأكثر فاعلية في مخاطبة 

املواطنني؛ باعتبارهم وقود الثورة وركيزة جناحها.

6ـ العمـــل على حتييد العامل اخلارجي يف الثورات الشـــعبية: 
أم���ام طبيعة الدور الذي قامت ب���ه القوى اخلارجية 
)اإلقليمي���ة والدولية( في دعم الث���ورات املضادة في 
دول الثورات العربية، وخاص���ة في التجربة املصرية 
تأتي أهمية تبني عدد من السياس���ات التي من شأنها 
حتييد دور هذا العامل، وال���ذي جاء مرتبًطا بطبيعة 
التداعيات التي أفرزتها، أو ميكن 
أن تفرزها ه���ذه الثورات إقليمّيًا 
ودولّيًا؛ حي���ث تختلف التداعيات 
اإلقليمية والدولية باختالف زوايا 
الدولة  وباخت���الف  إليها،  النظر 
التي قامت فيها الثورة، وباختالف 
بهذه  املعنية  املباش���رة  األطراف 

الثورة، وهو ما يثري عدة أبعاد)2(:

)أ( االهتمامات الدولي���ة بالثورات العربية: تختلف 
درجة هذه االهتمام���ات من ثورة إلى أخرى، فما يهم 
الواليات املتحدة وإس���رائيل واالحت���اد األوروبي من 
مصر هو التزامه���ا باتفاقيات كام���ب ديفيد، وعدم 
س���يطرة اإلس���الميني على النظام اجلديد. وما يهم 
االحتاد األوروبي من ليبيا هو اس���تمرار تدفق النفط، 
ومن تونس التصدي للهجرات غير الش���رعية، وعدم 
وصول اإلس���الميني للحكم، ووقف انتق���ال العدوى 

الثورية لباقي دول املغرب العربي.

)ب( األدوار اإلقليمية اجلديدة: يرتبط احلديث عن 
هذه األدوار بالدور املص���ري املرتقب، في مرحلة ما 

)2( د. طالل عتريس���ي، الثورات التي قد تغير وجه املنطقة، مجلة شؤون 
عربية، عدد 45)، أبريل ))20م.

http://www.arabaffairs.org/ArticleViewer.aspx?ID=d0cf8c2c-
abfc-4528-a392-cf51254aac6f

جي��ب العم��ل عل��ى تعزي��ز تضام��ن املواطنني يف 
مواجه��ة التداعي��ات االقتصادي��ة للث��ورة عل��ى 
العديد من فئات اجملتمع اليت هي يف األس��اس حتت 
خ��ط الفق��ر، فاجلياع ل��ن يصربوا طوي��ًا حلصد 
نتائج الثورة. ولذا؛ من الضروري التكاتف السريع 
ح��ول وس��ائل ختفيف ح��دة اجل��وع والفقر بني 
ْيل من املنافع اآلنية  هذه الفئات، م��ن ناحية، والنَّ

واملتضخمة للطبقات الفاسدة من ناحية أخرى.
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بعد الثورة؛ نظًرا ألهمية الدور املصري، وموقع مصر، 
وحجمه���ا، وقيادتها للمنطق���ة، وفاعليتها في معظم 
القضايا التي ته���م دول املنطقة، وعودة مصر ملكانتها 
الطبيعية تتطلب إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد، 
وإعادة النظر في طبيعة عالقاتها مع القوى اإلقليمية 
الفاعلة في املنطقة كإي���ران وتركيا، واململكة العربية 
الس���عودية؛ بحيث تقوم هذه العالق���ات على التوازن 
الفاع���ل والدقيق مبا يضمن له���ا التأثير في مختلف 

القضايا، واملشاركة فيها بحيادية وموضوعية.

)ج( حتجيم الدور اإلسرائيلي في املنطقة، فإسرائيل 
من أكثر الدول قلًقا وخوًفا من نتائج الثورات العربية، 
هذه الثورات التي كشفت عن حجم الكراهية والعداء 
الكامن في قلوب وعقول الشعوب العربية لهذا الكيان، 
والعائق األكبر للدور اإلسرائيلي في املنطقة يتمثل في 
مصر، التي كانت تضمن إلس���رائيل، في ظل النظام 
الس���ابق، حدوًدا آمنة لن تبقى كما كانت، بل ميكن أن 

تشكل أكبر مصدر لتهديد هذا األمن. 

وحتى ميكن للثورات العربي���ة التعاطي بفاعلية مع 
هذه األبعاد، وحتيي���د دور العامل اخلارجي في دعم 
الث���ورات املضادة، تأتي أهمي���ة التأكيد على أن هذه 

الثورات متثل بداية عصر جديد للشعوب العربية التي 
استعادت ثقتها بنفسها، وبداية لتشكيل أوضاع إقليمية 
جديدة، تراعي مصالح الدول والشعوب العربية باملقام 

األول. 

وهي أوضاع من ش���أنها احلد من اس���تراتيجيات 
الهيمنة والوصاية والتدخل التي مارستها -وتسعى إلى 
االستمرار في ممارستها- الواليات املتحدة األمريكية 
وال���دول الغربية، خاصة وأن اس���تكمال هذه الثورات 
لنجاحاتها من ش���أنه أن يحول بني أي س���لطة عربية 
جدي���دة والعودة إلى سياس���ات التبعية للخارج، وإلى 

القمع واالستبداد في الداخل. 

وحتى ال يحول اخلارج بني هذه الثورات وبني حتقيق 
أهدافها، فإن ذلك يتطلب صياغة سياس���ة خارجية 
نش���طة على كافة الدوائر، وعلى مختلف املستويات، 
سياس���ة خارجية ترس���ل تطمين���ات للجميع أن هذه 
الثورات متد اليد للجميع متى توفر االحترام املتبادل 
والتع���اون الع���ادل دون ظلم أو جور، تع���اون يراعي 
حقوق وواجبات كل طرف، ومينع اس���تغالل الشعوب 

ومقدراتها.
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معلومات إضافية

الثورة امُلضادة: 

هي حركة تعقب ثورة ما، ويكون من ش���أنها إذا جنحت: إبطال ما أحدثت���ه الثورة األولى من أعمال. فالثورة 
املضادة في تعريفها التقليدي هي: محاولة أي نظام قدمي العودة إلى الس���احة، إما باألش���خاص أو بالسياسات، 

ويقوم بها ويخطط لها أتباع النظام املخلوع، أو املستفيدون منه. 

وعادة ما تتس���م الثورة املضادة بالعنف والفوضى، فإذا كان القائم بها هو النظام القدمي، فإن العنف يوجه إلى 
الش���عب والثوار، أما إذا كانت الثورة املضادة ممن يّدعون تأييدهم أو انتماءهم إلى الثورة فغالًبا ما يكون العنف 
موجًها إلى مؤسس���ات الدولة، أو األجهزة األمنية. وفي الغالب تعقب كل ثورٍة ثورةٌ مضادة، ولو اس���تعدنا تاريخ 

أشهر الثورات في العالم سنجد أنها كلها تعرضت للثورات املضادة.

فالثورة الفرنسية عام 789)م لم تستطع أن حتقق أهدافها؛ ألنها اعتمدت احملاكم الثورية لتصفية معارضيها، 
مما أدى إلى تراجع التأييد لها، حتى اس���تولى نابليون بونابرت على احلكم بعد عش���ر س���نوات من هذه الثورة، 

وكان حكمه قمعّيًا.

وفي عام 7)9)م كانت الثورة البلشفية التي ُووِجَهت بثورة مضادة ملدة أربع سنوات، وأسفرت عن مئات اآلالف 
من الضحايا، وحرب أهلية أدت إلى تدخالت أجنبية. 

وفي ثورة إسبانيا عام 936)م استعان فرانكو باملرتزقة املغاربة حتى يسيطر على احلكم.

واستطاعت الثورة املضادة لثورة مصدق في إيران أن تعيد شاه إيران إلى عرشه عام )95)م.

وفي عام 956)م تصور بعض الباشاوات املصريني إمكانية عودة عقارب الساعة إلى الوراء، وأجروا اتصاالت 
بالس���فارة البريطانية في مصر، إلعداد أنفسهم الستالم الس���لطة بعد هزمية جمال عبدالناصر املتوقعة إبان 

العدوان الثالثي. 

ومن الثورات التي تعرضت لثورة مضادة أيًضا ثورة شيلي في السبعينيات، وفيما يلي مزيد من اإليضاح عنها:

الثورة امُلضادة يف تشيلي:

على غرار ما يحدث في مصر مما يطلق عليه البعض »الثورة املضادة«، املتمثل في انتش���ار أعمال البلطجة، 
وبث عوامل الفتنة الطائفية والُفْرقة، مرت الثورة في تشيلي بتجربة ثورة مضادة. فقبل أن يعرف العالم يوم )) 
سبتمبر )200م، يوم الهجمات على نيويورك وواشنطن، عرف العالم يوم )) سبتمبر 973)م؛ باعتباره يوم الثورة 
املضادة في تشيلي، مدعومة من أجهزة املخابرات املركزية األمريكية، وممولة من قبل شركة االتصاالت متعددة 
اجلنس���ية في انقالب مسلح ضد الرئيس االشتراكي سلفادور أليندى، الذي وصل إلى السلطة سلمّيًا عن طريق 
انتخابات دميقراطية، نفذت هذا االنقالب مجموعة عس���كرية تش���يلية بقيادة اجلنرال أوجستو بينوشيه، الذي 

حكم البالد باحلديد والنار حتى عام 990)م.
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بدأت إرهاصات الثورة في تشيلي في الفترة من 964)م، وحتى عام 970)م، حينما واجهت احلكومة املسيحية 
الدميقراطية في شيلي بقيادة إدوارد فراي تصاعًدا كبيًرا في حدة الصراع العمالي خالل سنواتها األخيرة. ففي 
بداي���ة 968)م، دعا احتاد النقابات العمالية إلى اإلضراب الع���ام؛ اعتراًضا على خطط »فراي« املتعلقة بحظر 
اإلضرابات، وقد أدى جناح اإلضراب العام إلى إشعال نضالية الطبقة العاملة، حيث وقع 939) إضراًبا في عام 

968)م، ثم ارتفع العدد إلى 5259 إضراًبا في عام 969)م. 

جاء هذا الصعود في الصراع الطبقي في مواجهة ارتفاع في األس���عار بلغ حوالي 50% خالل عامي 968) - 
969)، فضاًل عن زيادة معدالت البطالة، وازدياد الطابع القمعي للحكم. 

ومن ناحية أخرى، ش���هدت هذه الس���نوات موجة من احتالل األراضي بواس���طة الفالحني املعدمني، كما بدأ 
فقراء املدن من العاطلني وأصحاب املهن الهامش���ية في تنظيم أنفس���هم، والنضال من أجل حقوقهم في السكن 

واخلدمات األساسية.

في ظل هذا املد في الصراع الطبقي، جرت االنتخابات الرئاس���ية في 970)م، وأس���فرت عن فوز س���لفادور 
أليندى.

وعل���ى الرغم من الطابع املعدل إلصالحات أليندى، فإن البرجوازية رأت فيها تهديًدا خطيًرا، وقامت بش���ن 
هجوم مضاد منظم ضد العمال وحكومة الوحدة الشعبية مًعا؛ شمل سحب رءوس األموال، وتعمد تخزين السلع 
خلل���ق اختناقات اقتصادية ش���ديدة، وتنظيم مظاهرات عديدة ضد النظام، وذل���ك كله خالف حمالتها داخل 

البرملان ضد إصالحات وتأميمات أليندى.

بحلول ش���هر أكتوبر كانت فجوة كبيرة قد تنامت بني احلكومة من ناحية وبني العمال والفقراء الذين أتوا بها 
إلى السلطة من ناحية أخرى. وهنا قررت املعارضة اليمينية أن الوقت قد صار مناسًبا إلسقاط أليندى في ذلك 
الش���هر، قام أصحاب اللوريات بإضراب استهدف شل املواصالت في البالد، وقد نظمت هذا اإلضراب مباشرة 
إحدى املنظمات ش���به الفاش���ية، إال أنه حظي بتأييد البرجوازية بصفة عامة؛ حيث أعرب أصحاب احملال عن 
تأييدهم له بغلق محاله���م، كما حاول أصحاب املصانع وقف املاكينات، وكذلك صوتت املنظمات املهنية لألطباء 

واحملامني وغيرهم لصالح االنضمام لألحزاب.

كان اله���دف من اإلض���راب هو إجبار حكومة أليندى على االس���تقالة، أو على البقاء ف���ي احلكم مع تطبيق 
اإلجراءات التقش���فية التى كان اليمني يطالب بها، مما كان من ش���أنه زيادة الفجوة بني »الوحدة الشعبية« وبني 

قاعدتها اجلماهيرية، وهو ما يضمن هزمية االئتالف اليساري في االنتخابات البرملانية في مارس 973)م.

وعندما كان العمال قد أحبطوا، بنشاطهم املستقل، خطة البرجوازية، قرر »أليندى« ضم العديد من اجلنراالت 
لوزارته، وأعلن حالة الطوارئ، ولكن قام اجلنرال بينوش���يه أحد أعضاء حكومة اجلنراالت، التي شكلها أليندى 
في س���بتمبر 973)م بانقالب دموي في تشيلي قتل خالله 30 ألف ش���خص أغلبهم من املناضلني االشتراكيني 

والنقابيني خالل ال�2) شهًرا التالية لالنقالب، كما تعرض اآلالف لالغتصاب والتعذيب واملوت جوًعا.

واضطر الديكتاتور في النهاية إلى تس���ليم السلطة إلى حكومة مدنية عام 990)م صك يومها ميدالية حملت 
عبارة »لقد أجنزت الرس���الة«. وحركت ضده في بريطانيا وتش���يلي نفس���ها نحو 300 قضية تتراوح بني اإلبادة 

اجلماعية واالحتيال املالي، ووضع حتت اإلقامة اجلبرية مرات عدة.
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الثورة املضادة.. حترير املصطلح 
وحتليل املمارسة د. عصام عبد الشايف

وفي اليوم العاملي للدفاع عن حقوق اإلنسان، 0) ديسمبر2006م حزم الديكتاتور جرائمه بحق تشيلي والتشيليني، 
ورحل عن احلياة. 

املصدر:

مقال  بقلم: أمين حسونة بعنوان »تشيلي.. ثورة مضادة تصنع 7) سنة من حكم احلديد والنار«. جريدة املصري 
اليوم على الرابط التالي:

 today.almasryalyoum.com

مقال بقلم أفكار اخلرادلي بعنوان« الثورة املضادة«، على الرابط التالي:
http://nisfeldunia.ahram.org.eg.
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ملخص الدراسة

د محدي عبد الرمحن

أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وزايد

حنو صياغة منظور جديد للعالقات املدنية 
العسكرية.. إفريقيا منوذًجا

ال يس���تطيع أي دارس للنظم السياس���ية اإلفريقية أن يتغاضى عن الدور الذي تقوم به املؤسس���ة العسكرية في 
السياسة اإلفريقية، ولذلك يتعني بذل مزيد من اجلهد لفهم قضايا »عسكرة« السياسة في إفريقيا. 

ومن أهم اإلش���كاليات التي عاجلتها أدبيات العالقات املدنية العس���كرية، وعلم االجتماع العسكري هي ضمانات 
حتقيق الس���يطرة املدنية على العسكريني؛ ألنَّ الس���يطرة املدنية تقوم على أساس مجموعة من األفكار واملؤسسات 

واملمارسات التي تقّيد حركة العسكريني باجتاه أي تدخل محتمل في الشئون السياسية.

 وتتناول هذه الدراس���ة التطورات الفارقة التي مرت بها اجليوش اإلفريقية منذ االس���تقالل. ومن اجلدير بالذكر 
هنا أن هذه اجليوش لم تكن خالل العهد االس���تعماري جيوًشا للشعب  تدافع عن مصاحله، وتكون طوع أمره، وإمنا 
كانت جيوًشا استعمارية أسستها القوى االستعمارية للدفاع عن مصاحلها، كما حدث في قيام األفارقة بالقتال على 

جبهات املعارك خالل احلربني العامليتني األولى والثانية.

وقد اتخذت العالقات املدنية العسكرية مسارات عدة متمايزة على املستويني اإلقليمي والوطني في إفريقيا؛ منها 
ما هو منط بريتوري )انقالبي(، ومنط الضامن اخلارجي، ومنط املقايضة، ومنط الشرعية السياسية. 

فيما تبنت الدول اإلفريقية استراتيجيات عديدة من أجل فرض السيطرة املدنية على العسكريني، مثل إنشاء قوات 
وفرق خاصة ملراقبة أي حتركات معادية من ِقبل اجليش أو الشرطة أو القوات اجلوية. 

ولعل من أبرز األمثلة على ذلك: قوات احلرس اجلمهوري، وقوات اخلدمة العامة، والقوات شبه العسكرية، وأجهزة 
االس���تخبارات العامة، وما إلى ذلك من الوحدات والقوات التي تستهدف حماية النظام القائم والدفاع عنه. وتعيني 
بعض العس���كريني األجانب في مواقع قيادية مهمة، مثل االستخبارات العسكرية، وقوات احلرس الرئاسي، وغيرها 

من األجهزة الرقابية التي تعمل على مراقبة حتركات اجليش.

ومن املاُلحظ أنَّ التحوالت السياس���ية الفارقة التي ش���هدتها القارة اإلفريقية من���ذ نهاية الثمانينيات من القرن 
املاضي قد أثرت على طبيعة العالقات املدنية العسكرية السائدة. 

وقد اس���تطاعت بعض الدول إصالح هذه العالقات، وإضفاء الطابع الدميقراطي عليها، وبالنظر إلى دول الربيع 
العربي جند أن العالقات املدنية العسكرية بها اتسمت بالتنوع والتعقيد. 
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مقدمة:

ال يس���تطيع أي دارس للنظم السياس���ية اإلفريقية أن يتغاضى عن الدور الذى تقوم به - وال تزال - املؤسس���ة 
العس���كرية في السياسة اإلفريقية. وعليه فإن مراجعة األدبيات تفصح عن أهمية استخدام مدخل العالقات املدنية 
العس���كرية في فهم ديناميات احلركة السياس���ية اإلفريقية. على أن حركة املد واجلزر التي شهدتها هذه العالقات 
عبر العقود اخلمسة املاضية منذ االستقالل تؤكد على أهمية وضرورة بذل مزيد من اجلهد في التحليل لفهم قضايا 

»عسكرة« السياسة في إفريقيا.

 وعلى الرغم من تراجع وانس���حاب املؤسس���ات األمنية والعسكرية من احلياة السياس���ية، ولو نسبّيًا منذ أواخر 
ثمانينيات القرن املاضي، فإن ذلك ال ينفي اس���تمرار تأثيرهم احملوري في صياغة ورس���م مالمح النظم السياسية 
القائمة. وقد طالب روبني لوكام Lukham Robin بضرورة تبني منظور إفريقي متكامل في دراسة »عسكرة« السياسة 
يرتك���ز على رؤي���ة حتليلية وإفريقية. كما ينبغي أن يجمع هذا املنظور بني مس���توى التحليل اجلزئي Micro للهياكل 
واملؤسس���ات العسكرية ومستوى التحليل الكلي Macro للدول اإلفريقية والتكوينات االقتصادية واالجتماعية، وكذلك 

التغييرات العاملية.

واملالحظة اجلديرة بالذكر في هذا الس���ياق أن االجتاه احلديث في دراسة »العسكرة« يربط بينها وبني إشكاليات 
وحتديات التحول الدميقراطي في إفريقيا، ولعل من أبرز القضايا ذات الصلة باملؤسس���ة العسكرية في هذا السياق 

ما يلى:

أوالً: كيفية اس���تعادة وتدعيم الهيمنة املدنية على املؤسس���ة العس���كرية في أعقاب انهيار نظام احلكم العسكري، 
وماهية اإلطار املؤسس���ي املالئم لذلك؟ ويرتبط بذلك طبيعة األدوار التي ينبغي أن تقوم بها املؤسس���ات السياسية 

املختلفة، والسيما التنفيذية والتشريعية منها.

ثانًيا: مس���تقبل عالقة العسكريني بالسلطة السياسية. فإذا كان من األمر بّد فما هي الدرجة والشكل الذي ميكن 
من خاللهما للعسكريني املشاركة أو التمثيل في العملية السياسية؟ وما هي احلقوق السياسية التي ينبغي أن يحتفظ 

بها العسكريون؟ 

ثالًثا: قضية املزايا واالمتيازات اخلاصة بالعس���كريني. ويشمل ذلك مجاالت متعددة تتراوح بني االستقالل املهني، 
ومسائل املرتبات واملخصصات املالية، وبني السلطات السياسية والدستورية املمنوحة لهم.

د محدي عبد الرمحن

حنو صياغة منظور جديد للعالقات املدنية 
العسكرية.. إفريقيا منوذًجا

أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وزايد
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الباب الثاني: ملف التقرير
الربيع العربي وقضايا 

املرحلة االنتقالية

رابًعا: إعادة حتديد دور ورس���الة العسكريني؛ مبا في 
ذلك وظائفهم بالقياس إلى مؤسس���ات األمن الداخلي. 
وال ش���ك أن هذه العملية تش���تمل عل���ى قضايا املبدأ 
العسكري ومس���تويات القوة وأمناط التسليح، والهياكل، 

والعالقات املؤسسية املالئمة.

خامًسا: إثارة إشكالية امليزانية العسكرية. وتلك مسألة 
بالغ���ة اخلطورة في عملية االنتق���ال نحو الدميقراطية 
ف���ي إفريقيا؛ حيث إنها تقع موق���ع القلب في اإلصالح 

العسكري وتقرير مزايا املؤسسة العسكرية.

وأّيً���ا كان األم���ر فإنه على الرغم من وجود قواس���م 
مشتركة في طبيعة القضايا العسكرية املرتبطة باإلصالح 
السياس���ي في الدول اإلفريقية، فإنه ال ميكن تعميمها 
على اخلبرة اإلفريقية كافة. ورمبا يعزى ذلك ألكثر من 
سبب واحد؛ أولها تنوع أمناط وأشكال العالقات املدنية 
العس���كرية الس���ائدة في إفريقيا، وهو ما يعني صعوبة 
التمييز ببساطة بني النظم »املدنية« والنظم »العسكرية«.

وثانيها: يرتبط باختالف السياق الوطني الذى يحدث 
في���ه التحول في البلدان اإلفريقية. ففي بعض احلاالت 
كان���ت توجد حروب أهلية )أجنوال - موزمبيق(، وأحياًنا 
تس���لطية سياسية )مدني أو عس���كري(، أو ديكتاتورية 
عسكرية، وثالًثا اختالف مسارات التحول الدميقراطي 

في إفريقيا.

وسوف تسعى هذه الورقة البحثية إلى بلورة القضايا 
السابقة املتعلقة بإشكالية العالقات املدنية العسكرية في 
إطار مس���ارات التحول الدميقراطي للبلدان اإلفريقية؛ 
من خالل رؤية مقارنة، مع التركيز على بعض اخلبرات 
الناجحة، وكيفية االس���تفادة منها على الصعيد الوطني 

املصري ودول الربيع العربي.

أواًل: إشكاليات العالقة.. رؤية نقدية:

 لعل أحد اإلش���كاليات الكبرى التي عاجلتها أدبيات 
العالقات املدنية العس���كرية، وعلم االجتماع العسكري، 
تتمثل ف���ي ضمانات حتقي���ق الس���يطرة املدنية على 

العس���كريني. فالس���يطرة املدني���ة تقوم على أس���اس 
مجموعة من األفكار واملؤسسات واملمارسات التي تقيد 
حركة العس���كريني باجتاه أي تدخل محتمل في الشئون 
السياس���ية، مع توفي���ر األدوات الالزمة لتمكني النخبة 
املدنية والسياس���ية من ممارس���ة دور الهيمنة والرقابة 
على الش���ئون العس���كرية. وطبًقا ألحد الدارسني فإن 
املعضل���ة الكبرى التي تواجه األدبيات هي كيفية حتقيق 
املواءمة بني وجود مؤسس���ة عس���كرية قوية مبا يكفي 
لتحقيق مطالب املدنيني، وبني وجود والء عسكري يكفي 
لعدم جتاوز السلطة املخولة لهم من قبل املدنيني. أي أن 
التوازن هنا يكون بني اعتبارات املهنية واالحتراف، وبني 

إعالء قيم احليادية وعدم التحزب السياسي.

 وتولي دراس���ات العالقات املدنية العسكرية عموًما 
أهمية كبرى للنظر في أمرين أساس���يني؛ أولهما: درجة 
استقالل املؤسسة العسكرية عن السلطة املدنية، ومدى 
تأثير ذلك على مبدأ السيطرة املدنية على العسكريني. 
أما األمر الثاني فهو ميل العسكريني للتدخل في احلياة 

السياسية )النمط االنقالبي(. 

ولعل الدراسة احملورية التي قدمها صمويل هنتنجتون 
ا لسيادة النموذج  بعنوان »اجلندي والدولة« تعد مثاالً مهّمً
الليبرالي الغربي على دراسات علم االجتماع العسكري. 
يرى هنتنجتون أن العالقات املدنية العس���كرية تشكلها 
ثالثة متغيرات أساس���ية هي: احملدد الوظيفي )تهديد 
خارجي: مس���توى ع���اٍل أو منخف���ض(، واأليديولوجية 
)س���واء كان املجتمع كله ليبرالّيً���ا أو محافًظا( والبنية 
الدستورية )س���واء كانت النخبة املدنية موحدة كما هو 
احل���ال في النظ���ام البرملاني؛ حيث حك���م األغلبية أو 
كانت منقس���مة كما هو احلال عندما تقتسم السلطتان 

التنفيذية والتشريعية املهام الرقابية(.

وعلى أي���ة حال فقد ظهرت دراس���ات نقدية عديدة 
له���ذا املنظ���ور الغربي في دراس���ة العالق���ات املدنية 
العسكرية كما شهدتها الدميقراطية الغربية. فالتقاليد 
الغربي���ة تولي اهتماًما كبيًرا للبعد املؤسس���ي في هذه 
العالقات، أي تظل القوات املسلحة بعيدة متاًما عضوّيًا 
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حنو صياغة منظور جديد 
للعالقات املدنية العسكرية.. 

إفريقيا منوذًجا د محدي عبد الرمحن

وأيديولوجّيًا عن املؤسسات السياسية، وهو ما يعلي من 
أهمية امليكانزمات املؤسسية في حتقيق هذا الفصل بني 

املؤسسات العسكرية واملدنية. 

بيد أن واقع احل���ال في البل���دان النامية يؤكد على 
أهمية األشكال غير الرس���مية لتحقيق مبدأ السيطرة 
املدنية، مثل الدور الذي ميكن أن يقوم به املجتمع املدني 
والثقافة السائدة في حتديد املعايير اخلاصة بالعالقات 
املدنية العسكرية في الدولة )وهو ما يطلق عليه منظور 

الشراكة التعاونية في العالقات املدنية العسكرية(. 

 وم���ن املفيد في هذا الس���ياق التميي���ز بني الرقابة 
املوضوعية والرقابة الذاتية على املؤسسة العسكرية))(؛ 

فاألش���كال املوضوعي���ة للرقابة 
الرس���مية  األدوات  تش���مل 
ومتثل  والقانونية،  والدس���تورية 
ميكانزم���ات الضب���ط والرقابة 
املسلحة،  القوات  على  اخلارجية 
كم���ا هو مع���روف ف���ي الدول 
وتعتمد  الغربي���ة.  الدميقراطية 
عوام���ل  عل���ى  األدوات  ه���ذه 
الش���رعية  مث���ل  موضوعي���ة 

السياسية، ومستوى التنظيم السياسي واملدني الرسمي 
داخل املجتمع، ودور البرملان وجلانه املختلفة في حتقيق 
مب���دأ الرقابة على كافة مؤسس���ات الدول���ة؛ مبا فيها 

املؤسسة العسكرية.

ومع ذلك فإن���ه من أجل ضمان اس���تقرار العالقات 

))( ينطوي مفهوم الرقابة املوضوعية عند هنتنجتون على: )( مستوى 
عال من االحتراف العسكري، واالعتراف من قبل ضباط اجليش بحدود 
اختصاصهم املهني؛ 2( تبعية فعالة من اجليش للنخبة السياسية املدنية 
احلاكمة واملسئولة عن اتخاذ القرارات األساسية في السياسة اخلارجية 
والشئون العسكرية؛ 3( االعتراف والقبول من قبل القيادة املدنية بالكفاءة 
املهني���ة واالس���تقاللية للجيش، و4( ونتيجة لذل���ك، تقل فرص التدخل 
العس���كري في السياسة والتدخل السياس���ي في اجليش إلى أدنى حد 

ممكن. انظر في ذلك:

Samuel P. Huntington, Reforming Civil-Military Rela-
tions, Journal of Democracy 6.4 (1995) 9-17.

املدنية العس���كرية يتم اتخاذ إج���راءات ذاتية إضافية. 
وهذه اإلجراءات ليس���ت دستورية أو قانونية، وإمنا هي 
نتاج تفاهمات وش���راكات متبادلة بني النخب العسكرية 
والنخب املدنية والسياس���ية احلاكمة. وال شك أن هذه 
اإلج���راءات قد ال تتوافق مع املبادئ الدميقراطية، وهي 
تشمل االنتماء احلزبي لقادة اجليش، أو سياسة االنتقاء 
العرقي لضمان الوالء في سلك الضباط، وإعادة صياغة 
رس���الة املؤسس���ة العس���كرية وأهدافها؛ لضمان عدم 

تدخلها في احلياة السياسية. 

وثم���ة أدوات أخرى مثل رقابة حتركات العس���كريني 
من خالل أجهزة اس���تخبارات تابعة للسلطة التنفيذية، 
أو إنش���اء ق���وات عس���كرية أو 
ميليشيات ش���به عسكرية خللق 
حالة م���ن التوازن م���ع القوات 

املسلحة.

وال يخف���ى أن أح���د عي���وب 
أدوات الرقاب���ة املوضوعية على 
غياب  ف���ي  تتمثل  العس���كريني 
جانب  م���ن  السياس���ية  اإلرادة 
النخب���ة احلاكم���ة. إذ إنه كثيًرا 
ما يعتمد السياس���يون على دعم وتأييد اجليش لتحقيق 
طموحات وغايات سياس���ية. وهو ما يفسر تردد القادة 
السياس���يني في تطبيق إجراءات الرقاب���ة املوضوعية 
على العس���كريني. ولعل ذلك يفسر أيًضا تدخل القوات 
املس���لحة في الدول اإلفريقية التي ش���هدت استقراًرا 
للعالق���ات املدنية العس���كرية فترة طويلة من س���نوات 
مرحلة ما بعد االس���تقالل، ومن أمثلة ذلك زامبيا عام 
997)م ونيجيريا خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات 

وليسوتو عام 985)م وغانا وكوت ديفوار.

 إن فهم الواق���ع اإلفريقي والعربي املتغير بعد عملية 
التحول من نظم التسلطية واالستبداد في إفريقيا بداية 
تسعينيات القرن املاضي، وبعد ثورات الربيع العربي التي 
بدأت عام ))20م؛ يس���تلزم إعادة مراجعة أدبيات علم 
االجتماع العسكري وطبيعة العالقات املدنية العسكرية 

إن فهم الواقع اإلفريقي والعربي املتغري بعد عملية 
التحول من نظم التسلطية واالستبداد يف إفريقيا 
بداي��ة تس��عينيات الق��رن املاض��ي، وبع��د ثورات 
الربيع العربي اليت بدأت عام 2011م؛ يستلزم إعادة 
مراجعة أدبيات علم االجتماع العسكري وطبيعة 
العاق��ات املدنية العس��كرية مبا يفض��ي يف نهاية 
املطاف إىل إجياد منظور جديد يتوافق مع طبيعة 
املتغ��ريات السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية 

السائدة يف بلدان الربيع العربي واإلفريقي.
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مبا يفضي في نهاية املطاف إل���ى إيجاد منظور جديد 
يتوافق مع طبيع���ة املتغيرات السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعية السائدة في بلدان الربيع العربي واإلفريقي.

 إننا بحاجة إلى منظور أكثر مرونة وش���موالً؛ بحيث 
ميكن إعادة فه���م معادلة العالقات املدنية العس���كرية 
بعيًدا عن حدية ومنطية اإلطار املعرفي الغربي السائد. 
إذ ميكن أن تشمل العالقة األبعاد واألطر غير املؤسسية 
وغير الرس���مية، مثل مؤسسات املجتمع املدني، وكذلك 
يتم إدخال مؤسسات األمن وامليليشيات شبه العسكرية 

واملخابرات ضمن دائرة املؤسسة 
العس���كرية. ولعل ه���ذا اإلطار 
اجلديد يسمح باجلمع بني أدوات 
الرقاب���ة املوضوعي���ة والذاتية 
لتحقيق مبدأ الس���يطرة املدنية 
على املؤسس���ة العسكرية، ولكن 
في إطار من الش���راكة والتعاون 
بني القيادات العسكرية وقيادات 

النخبة السياسية واملدنية.

ثانًيا: اجليش والسياسة يف اخلربة اإلفريقية:

 لق���د مرت اجليوش اإلفريقي���ة بتطورات فارقة منذ 
االس���تقالل؛ إذ إنها في املراحل األولى من بناء الدولة 
احلديثة كانت أش���به بقوات ش���رطية صغي���رة العدد، 
معنية أساًسا بحفظ األمن الداخلي، ولكنها شيًئا فشيًئا 
أضحت أكثر عدًدا وعتاًدا، وذلك في مواجهة التحديات 
اخلارجي���ة املتزايدة. ومن اجلدي���ر بالذكر هنا أن هذه 
اجليوش لم تكن خالل العهد االستعماري جيوًشا للشعب 
تداف���ع عن مصاحل���ه، وتكون طوع أم���ره، وإمنا كانت 
جيوًشا استعمارية أسس���تها القوى االستعمارية للدفاع 
عن مصاحلها، كما حدث في قيام األفارقة بالقتال على 
جبهات املعارك خالل احلربني العامليتني األولى والثانية.

وخالل الس���نوات األولى بعد االستقالل كانت الرؤية 
الس���ائدة لدى احلكام األفارق���ة هي أن حتول اجليوش 
اإلفريقي���ة والءه���ا للنظام السياس���ي اجلديد، أي أن 

املس���ألة كانت تعني في جوهرها مج���رد تغيير الوالء 
السياسي للعسكر. يتضح ذلك من حديث كوامي نكروما 
عام )96)م حينما خاطب األكادميية العسكرية في أكرا 
بقوله: »ينبغي عليكم منح الثقة للحكومة، وتأييدها دون 
نقاش أو نقد، فهي تفع���ل األصلح للدولة. إنه ليس من 
واجب اجلندي أن يوّج���ه النقد، أو يحاول التدخل بأي 
ش���كل في األمور السياس���ية للدولة. إن عليه أن يترك 
هذه املهمة للسياس���يني، فهم األقدر عليها. وعليه فإن 
احلكوم���ة تتوقع منكم في جميع األحوال أن تكونوا طوع 

أمرها، وتخدموا شعب غانا بكل إخالص«. 

وق���د عمد كثير م���ن الزعماء 
إلى  االس���تقالل  بعد  األفارق���ة 
للجيوش  السياس���ي  التوظي���ف 
الوطني���ة، مبعن���ى اس���تخدامها 
مثل  سياس���ية  غايات  لتحقي���ق 
وحشد  السياسية،  املعارضة  قمع 
للنظام احلاكم.  التأييد السياسي 
أفضى ذلك إلى حدوث موجة من 
االنقالبات العسكرية منذ منتصف الستينيات من القرن 
املاض���ي. ففي خالل الفترة م���ن 966)م وحتى 976)م 
ش���هدت إفريقيا أكثر من مئة انقالب عسكري ومحاولة 
انقالبية. وبحلول ع���ام 978)م كان ما يزيد عن نصف 
دول القارة يُْحَكم بواس���طة العسكريني. بل إن كثيًرا من 
هذه الدول قد خضع للحكم العس���كري منذ استقاللها 

أكثر من فترة خضوعها للحكم املدني. 

وال ش���ك أن هذه العسكرة املبكرة للسياسة اإلفريقية 
تؤكد على حقيقة تاريخية وسياس���ية مفادها أنه عندما 
يك���ون احلكم املدني تنقصه الفاعلي���ة، وال ينهض على 
مؤسسات قوية، فإن جهازه اإلداري يصبح غير قادر على 
السيطرة على املؤسسة العسكرية. يعني ذلك أن ضعف 
أو انهيار السلطة املدنية ميثل املقدمة الضرورية لظهور 

النمط االنقالبي في العالقات املدنية العسكرية.

  ال شك أن العسكرة املبكرة للسياسة اإلفريقية تؤكد 
على حقيقة تارخيية وسياسية مفادها أنه عندما 
يكون احلك��م املدني تنقصه الفاعلي��ة، وال ينهض 
على مؤسس��ات قوية، ف��إن جه��ازه اإلداري يصبح 
غري قادر على الس��يطرة على املؤسس��ة العسكرية. 
يعي ذلك أن ضعف أو انهيار الس��لطة املدنية ميثل 
املقدم��ة الضروري��ة لظه��ور النم��ط االنقابي يف 

العاقات املدنية العسكرية.
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1- أمناط العالقات العسكرية املدنية:
 م���ن املالح���ظ أن العالق���ات املدنية العس���كرية اتخذت 
مسارات عدة متمايزة على املس���تويني اإلقليمي والوطني في 
إفريقيا. فبينما كانت االنقالبات العس���كرية أقل انتشاًرا في 
منطقة إفريقي���ا اجلنوبية، جند أنها كانت حدًثا ش���ائًعا في 
غرب ووس���ط وشرق إفريقيا. وفي حني شهدت بعض البلدان 
اإلفريقي���ة تكرار الظاهرة االنقالبي���ة، فإن البعض اآلخر قد 
نأى بنفس���ه عن هذه العدوى االنقالبية متاًما. ولعل تفس���ير 
ذلك يرجع، ولو جزئّيًا، إل���ى منط مرحلة التحرر الوطني من 

ربقة االستعمار. 

وعل���ى العموم، كانت األنظمة التي جاءت إلى الس���لطة من 
خالل الكفاح املس���لح ق���ادرة على تأس���يس، أو إعادة تنظيم 
قواتها املسلحة الوطنية، وبالتالي كانت أكثر جناًحا في فرض 

السيطرة من تلك التي لم تفعل ذلك. 

ثانًيا، قامت بعض الدول التي حصلت على استقاللها بشكل 
تفاوضي، مثل تنزانيا وكينيا والس���نغال، وبعد التحدي األولي 
من قواتها املس���لحة، بإعادة تنظيم وإضفاء الطابع املؤسسي 
على العالقات املدنية العسكرية، وهو األمر الذي حافظ على 
صيغة احلكم املدني بها، أما البعض اآلخر، مثل غانا وأوغندا، 
فإنه لم يتمكن من القيام بذلك. وباملثل، جنحت بعض األنظمة 
العس���كرية في جتنب الوقوع في شرك العملية االنقالبية مرة 
أخرى، في حني وقع البعض اآلخر منها في إسار حلقة مفرغة 

من االنقالبات واالنقالبات املضادة.

ويطرح صاموي���ل ديكالو من خالل دراس���ة لنحو 2) دولة 
إفريقية لم تشهد تدخاًل مباشًرا للعسكر في احلياة السياسية 
ثالث���ة أمناط أو مناذج مهمة للعالقات املدنية العس���كرية في 
إفريقي���ا. وإذا أضفنا لها النمط االنقالبي ألصبح لدينا أربعة 

أمناط أساسية، وذلك على النحو التالي:

النمط األول: الربيتوري)1( )االنقالبي(:

تتمثل الس���مات العامة لهذا النمط في اآلتي: متارس 

))( ترجع التس���مية هنا إلى خبرة روم���ا القدمية حينما كان احلرس 
البريتوري Praetorian Guard يتولى حماية مجلس الشيوخ في روما، 
ولكنه بع���د ضعف الدولة أصبح يتدخل في األمور السياس���ية حتى إنه 

أصبح يفرض إرادته على عملية اختيار اإلمبراطور نفسه.

املؤسسة العسكرية دوًرا سياس���ّيًا مباشًرا. فالسيطرة 
عل���ى زمام احلكم تصب���ح مطمًعا للعس���كريني؛ إذ إنه 
ع���ادة ما يتجه الضب���اط في هذه ال���دول إلى النظام 
السياسي كميدان لتوس���يع وتعظيم تأثيرهم. كما يشيع 
ف���ي هذا النمط ع���دم احترام مبدأ الس���يطرة املدنية 
على العس���كريني، وم���ن ثَم فإن النخ���ب احلاكمة في 
هذه الدول ترقب نشاط العس���كريني في املجتمع بعني 
احلذر واخلش���ية؛ حيث إن هذه النخب تفتقر إلى القوة 
التي حتول بني العس���كريني وبني إزاحتهم من السلطة. 
فاحلكومات هّشة وضعيفة، وتصبح في وضٍع تكون فيه 
عاجزة عن السيطرة على تكويناتها العسكرية. وال شك 
أن هذا األمر يسهل كثيًرا من قيام العسكريني مبمارسة 
دور مباشر في احلياة السياسية. ومن جهة ثالثة يظهر 
ه���ذا النمط االنقالب���ي بصفة عامة ف���ي الدول ذات 
املؤسسات السياسية الضعيفة، والتي يغيب عنها احترام 

وسيادة القانون.

جدول رقم )1(
أمناط العالقات املدنية العسكرية

النمط 
االنقاليب

منط 
الضامن 
اخلارجي

منط 
الشرعية 
السياسية

منط 
املقايضة 

كينيا بوتسواناالكاميروننيجيريا

زامبياماالوياجلابون غانا 

موريشوسالسنغال السودان

بنني
كوت 
ديفوار

سوازيالند

الكونغو 
الدميقراطية

تنزانيا
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النمط الثاني: الضامن اخلارجي: 

إذ يعتمد اس���تقرار منط العالقات املدنية العسكرية 
في هذه احلالة على وجود طرف خارجي مستعد لتقدمي 
العون اخلارجي ف���ي حالة وجود ما يهدد االس���تقرار 
واألمن الداخلي. وقد طرحت فرنس���ا دوًما نفسها من 
خالل وجودها العس���كري في العديد من مس���تعمراتها 
اإلفريقية الس���ابقة على أنها عامل اس���تقرار حلماية 

األمن الداخلي واخلارجي لهذه الدول.

يعني ذلك أن فرنس���ا لن تسمح بتغيير أنظمة احلكم 
املدنية مبا يضر مبصاحلها في دول مثل السنغال وتوجو 
والكامي���رون وجيبوتي. وال ش���ك أن الوجود األمريكي 
والغرب���ي اليوم في الق���ارة اإلفريقية بحج���ة محاربة 
اإلره���اب، وإقامة عالق���ات وثيقة مع ق���ادة اجليوش 
ا في حتديد حركة العس���كر  اإلفريقية ميثل متغيًرا مهّمً
إزاء السلطة املدنية احلاكمة. وتشير التقارير األمريكية 
أن القي���ادة اإلفريقي���ة )أفريقوم( متتل���ك العديد من 
القواع���د واملنافذ داخل إفريقيا، كما أنها تقوم بعمليات 
استخباراتية، وترسل قوات خاصة إلى العديد من البلدان 
اإلفريقية. وتخطط وزارة الدفاع األمريكية إلرسال نحو 
ثالثة آالف جندي للقيام مبهام تدريبية ولوجس���تية في 

إفريقيا خالل عام 3)20م.

جدول رقم )2(

الوجود العسكري الفرنسي يف إفريقيا )2008م(

الدول 
املضيفة 

عدد 
القوات 

التشكيالت 
العسكرية

طبيعة 
الوجود 
العسكري

2900جيبوتي 

كتيبتان، طائرة 
نقل 0) طائرات 
هيلوكبتر مقاتلة 
طائرة استطالع 

بحري

قواعد 
عسكرية 

ةمئاد

800اجلابون

كتيبة مشاة 
طائرتي نقل، 
وستة طائرات 

هيلوكبتر

قواعد 
عسكرية 

دائمة

50))السنغال

كتيبة مشاة، 
طائرة نقل طائرة 
استطالع بحرية، 
طائرة هيلوكبتر

قواعد 
عسكرية 

دائمة

200)تشاد
6 طائرات 

مقاتلة، طائرتي 
نقل، سرية مشاة

قواعد 
مؤقتة 

4000رينيون

كتيبة مظليني 
فرقاصتني، 

زورقني للدورية 
–طائرتي 

نقل وطائرتي 
هليكوبتر

قواعد 
عسكرية 

دائمة

خليج غينيا
غير 
معلوم 

بحرية 
قواعد 
مؤقتة

كوت 
ديفوار

غير معلوم 850)
قواعد 

عسكرية 
دائمة

350مايوت

عدد )2( قوارب 
مراقبة فصيلة 
مشاة، 300 من 

جنود الدرك

قواعد 
عسكرية 

دائمة

 املصدر:
Sun Degang & Yahia Zoubir , Sentry Box in the 

Backyard: Analysis of French Military Bases in Af-
rica. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 
(in Asia), Vol. 5, No.3, 2011, p84.
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النمط الثالث: املقايضة:

يعتمد ه����ذا النمط على ش����راء الوالء السياس����ي 
للعسكريني؛ من خالل املقايضة بإعطائهم مزايا مادية 
معينة، س����واء على املس����توى اجلماعي أو الفردي. وال 
شك أن هذا األس����لوب يخالف مضمون منط القائد/
األتباع الذي يس����تخدمه النظام السياس����ي مع النخبة 
املدنية، س����واء في الشرائح التقليدية أو احلديثة. لقد 
أضحت مسألة إرضاء العس����كريني وسد احتياجاتهم 
الش����خصية واجلماعية من خالل املنصب متثل حتدًيا 

كبيًرا أمام القيادة السياسية املدنية.

وتش����مل هذه اإلغ����راءات، باإلضافة إل����ى املرتبات 
املجزية، اإلعفاءات اجلمركية على الس����يارات والسلع 
الترفيهية، والس����فر للخارج من أج����ل حضور دورات 
تدريبية، والتعيني في وظائف امللحق العس����كري خارج 

البالد، وما إلى ذلك.

النمط الرابع: الشرعية السياسية:

يعتمد ه���ذا النمط عل���ى انتهاج النظ���ام احلاكم 
سياسات حتقق له الش���رعية السياسية، مبا يضمن 
السيطرة على املؤسسة العسكرية، ومينعها من التدخل 
في احلياة السياس���ية. وفي هذا النمط من العالقات 
املدنية العسكرية املستقرة يسود اعتقاد عاّم بأنه من 
الصواب اس���تمرار النخبة املدنية احلاكمة في إدارة 

شئون البالد.

ولعل من بني أبرز العوامل التي تدعم ش���رعية النخبة 
املدنية في هذا النمط غياب االنقسامات العرقية احلادة، 
ووجود قيادة مدنية لديها مقومات الزعامة وفًقا ألسس 
تقليدية أو حديثة )ميكن اإلش���ارة إلى حالتي بوتسوانا 
وس���وازيالند(. كما أن بعض الزعامات في هذه الدول 
استطاعت أن تبني جسور التواصل وااللتقاء االجتماعي 
بني اجلماعات املتنافس���ة، وهو م���ا جّنب دولها حدوث 

صراعات محتملة )تنزانيا مثال واضح(.

على  املــدنــيــة  الــســيــطــرة  ــات  ــي ــج ــي ــرات اس  -2
العسكريني:

ميكن احلديث عن استراتيجيات سبعة أساسية تبنتها 
ا للعالقات  الدول اإلفريقية التي ش���هدت منًطا مستقّرً
املدنية العس���كرية، ولم تش���هد خ���الل مرحلة ما بعد 
االستقالل تدخاًل مباشًرا للعسكر في احلياة السياسية. 

وهذه االسراتيجيات هي على النحو التالي:

1- سياسات التجنيد والسيما يف سلك الضباط: 

حيث عادة ما يتم اللجوء إلى انتهاج سياسات تفضيلية 
معينة الختب���ار كادر الضباط اجلديد من بني جماعات 
إثنية أو دينية أو إقليمية معينة تكون مؤيدة لنظام احلكم 
القائم. وعلى الرغم من أن هذه السياس���ة تفضي إلى 
إنشاء »جيوش قبلية« الطابع، كما كان العهد في النظام 
االستعماري؛ فإن اس���تبعاد العناصر املناوئة واملعارضة 
للنظام السياس���ي تس���هم كثيًرا في حتقيق االستقرار 

السياسي، وجتنب النمط االنقالبي. 

ولعل هذه االس���تراتيجية تتضح بج���الء في التجربة 
الكينية؛ حيث حاول الرئيس جومو كينياتا بعد االستقالل 
جتنيد مزيد من الكيكويو في س���لك الضباط، والسيما 
املواقع القيادية العليا. وعليه فإن أي حترك جماعي من 
قبل اجليش يفترض تعاوًنا كاماًل بني الضباط الكيكويو 
وغي���ر الكيكويو، وهو أمر مس���تبعد في ظ���ل التركيبة 
احلالي���ة للجيش الكيني. كم���ا أن وجود قوات اخلدمة 
العامة، وهي قوات شبه عس���كرية مدربة تدريًبا عالًيا 
متثل عنصر ردع في مواجهة أية محاوالت لزعزعة أمن 

واستقرار النظام احلاكم.

2- إنشاء قوات وفرق خاصة ملراقبة أي حتركات معادية من 
ِقَبل اجليش أو الشرطة أو القوات اجلوية:

ولع���ل من أب���رز األمثل���ة على ذلك ق���وات احلرس 
اجلمه���وري، وقوات اخلدم���ة العامة، والقوات ش���به 
العسكرية وأجهزة االستخبارات العامة، وما إلى ذلك من 
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الوحدات والقوات التي تس���تهدف حماية النظام القائم 
والدفاع عنه. 

وقد اتض���ح دور مثل هذه القوات على س���بيل املثال 
في محاولة االنقالب الفاش���لة التي شهدتها كينيا عام 
982)م حينما تصدت قوات اخلدمة العامة لالنقالبيني 
في القوات اجلوية الكينية. وقد استطاع عمر بوجنو في 
اجلابون تأسيس قوات النخبة الرئاسية من بني صفوف 
قبائل الباتيك Bateke وتسليحها بأحدث املعدات، وذلك 
من أجل حتقيق التوازن مع القوات العسكرية النظامية. 

3- تعيـــني أفراد من األســـرة احلاكمـــة يف املواقـــع القيادية 
باجليش، مثـــل رئاســـة األركان واملخابـــرات العامة واحلرس 

الرئاسي:

 وإذا أخذن���ا بعني االعتبار وج���ود تقارير يومية من 
أجهزة االس���تخبارات السياس���ية، ف���إن رئيس الدولة 
يك���ون على إحاطة تامة بكل ما يحدث داخل املؤسس���ة 
العس���كرية. وميكن أن نشير في هذا السياق إلى خبرة 
بوتس���وانا؛ حيث أصبح إيان خاما قائ���ًدا للجيش قبل 
توليه مهام الرئاسة في عام 2009م، وهو ابن أول رئيس 
للبالد بعد االس���تقالل السير سيرتس خاما. وقد شمل 
هذا التقليد دوالً أخرى مثل أوغندة التي حرص رئيسها 
 Kainerubaga يوري موسيفيني أن يلحق ابنه كينروباجا
باجليش ليتولى مناصب قيادية في فترة زمنية محدودة. 
وهو ما دفع إلى االعتقاد بأن أوغندة تس���عى إلى توريث 

احلكم في حالة غياب الرئيس موسيفيني.

4- تعيني بعض العسكريني األجانب يف مواقع قيادية مهمة:

 مثل االستخبارات العسكرية وقوات احلرس الرئاسي، 
وغيره���ا من األجهزة الرقابية الت���ي تعمل على مراقبة 
حتركات اجليش. وقد ظهر هذا األس���لوب واضًحا في 
الدول الناطقة بالفرنس���ية؛ حيث تشير خبرة دول مثل 
النيجر وإفريقيا الوسطى أنها اعتمدت في فترات معينة 
من احلكم املدني بها على وجود عس���كريني فرنس���يني 

يعملون في املؤسسات العسكرية والرقابية بها. 

ولعل اجلابون ف���ي ظل حكم الرئي���س الراحل عمر 
بوجنو تطرح مث���االً واضًحا على هذه االس���تراتيجية؛ 
حيث شهدت البالد وجود مجموعة يعتد بها من املرتزقة 
األجان���ب يتقاضون رواتب عالي���ة، ويعملون حتت إمرة 
الرئيس شخصّيًا؛ بهدف مراقبة والسيطرة على القوات 

العسكرية النظامية.

أي  الدعـــم اخلارجـــي يف حالـــة وجـــود  5- احلصـــول علـــى 
اضطرابات داخلية تهدد أمن النظام احلاكم:

 فقد عمدت بعض ال���دول الفرنكوفونية في إفريقيا 
إلى االستعانة بالقوات الفرنسية للدفاع عنها، وذلك من 
خ���الل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون العس���كري مع 
فرنسا. ولعل من أبرز األمثلة على تلك الدول التي تعتمد 

على الدعم الفرنسي: السنغال واجلابون والكاميرون.

6- حماولة إضفاء الطابع الشرعي على النظام احلاكم:

 م����ن خالل تبن����ي سياس����ات تعددية، مث����ل إجراء 
انتخاب����ات قائمة على التعدد احلزبي، أو االعتماد على 
بعض مصادر التأييد التقليدية، أو اللجوء إلى استخدام 
خطاب ذي نزع����ة وطنية معادية لالس����تعمار الغربي. 
وعليه فإن نظرة اجلماهير إلى مشروعية النظام احلاكم 
تعني في ذات الوقت قبول املؤسسة العسكرية بشرعية 

احلكم املدني.

7- تقديـــم العديـــد مـــن اإلغـــراءات واملنافع ألفراد املؤسســـة 
العسكرية:

 مثل منحهم رواتب مرتفعة نسبّيًا، وتوفير العديد من 
اخلدمات واملزايا املالية له���م ولعائالتهم، وهو ما يعني 
بالتبعية عملية ش���راء الوالء السياسي، وبصفة خاصة 
من جانب كبار الضب���اط. وعادة ما يقوم كبار الضباط 
في اجليش والشرطة بأنشطة اقتصادية متعددة، كما أن 
بعضهم يتقاضى أكثر من أجر واحد، وهو ما تغّض عنه 

احلكومات الطرف.
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حنو صياغة منظور جديد 
للعالقات املدنية العسكرية.. 

إفريقيا منوذًجا د محدي عبد الرمحن

ثالًثا: إعـــادة صياغة العالقات ومرحلة االنتقال 
الدميقراطي:

 ال شك أن تطبيق النمط الغربي في العالقات املدنية 
العس���كرية، والذي يقوم على مبدأ الس���يطرة الكاملة 

للنخب���ة املدنية، والتبعية املطلقة 
يتفق  ال  قد  العسكرية  للمؤسسة 
الثقافة الس���ائدة في  وطبيع���ة 
إفريقيا بعد س���نوات طويلة من 
والتدخل  احلك���م االس���تبدادي 

العسكري))(. 

إذ رمبا يولد ذلك املنحى استياء 
ومقاومة من كبار الضباط الذين 

يرون ذلك تدخاًل سياس���ّيًا يقّوض كرامتهم العس���كرية 
واملهنية. وعليه فإن بناء منط من العالقة املس���تقرة بني 
النخبة املدنية واملؤسس���ة العسكرية يتطلب بذل الوقت 

واجلهد لبناء الثقة املتبادلة. 

ومن املعروف أن املؤسسة العسكرية في الدميقراطيات 
املستقرة ليست محايدة متاًما، وإمنا هي متارس ضغًطا 
سياسّيًا بش���كل غير مباشر، من أجل تعظيم مصاحلها 
املؤسس���ية، واملساهمة في صياغة السياسات الدفاعية 

واألمنية؛ استناًدا إلى خبرات أعضائها املهنية.

منط الشراكة التعاونية:

 تعط���ي خب���رة جن���وب إفريقيا في مرحل���ة ما بعد 

))( إن عسكرة السياس���ة في اخلبرة األفريقية كانت نتاجا ملشكالت 
حادة وعميقة عانت منها الدولة ما بعد االس���تعمارية، ومن ذلك : س���وء 
اإلدارة االقتصادية، وضعف أو فش���ل مشروع الدولة الوطنية، والنزاعات 
العرقية والطبقية، وضعف املؤسس���ات السياسية، واالفتقار إلى املساءلة 
السياسية وشيوع الفساد، وانتهاك حقوق اإلنسان، وهلم جرا. وكانت هذا 
العوامل وغيرها هي املبرر األساس لتدخل العسكريني عن طريق النمط 
االنقالبي. عالوة على ذلك، فإن هذه »األسباب« متداخلة ومتشابكة، وهو 
ما يعني أنها تفهم في إطار سياقاتها الوطنية والتاريخية. انظر في ذلك:

Hutchful, Eboe. «Demilitarising the Political Process in 
Africa: Some Basic Issues.« Op. cit, pp 3-16 and J Frazer, 
Conceptualizing Civil-Military Relations During Democrat-
ic Transition, Africa Today, 42(1-2),( 1995),pp 39-48.

االبارتهي���د)2( ابتداء من ع���ام 994)م منوذًجا واضًحا 
���ا لنمط العالقات املدنية العس���كرية القائم على  ومهّمً
الشراكة والثقة. ويتسم هذا النمط باخلصائص اآلتية:

)- أن هذه الش���راكة ليست متساوية األركان؛ فقوات 
الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا 
تخضع للرقابة واملساءلة من قبل 
الس���لطة املدني���ة املنتخبة. وال 
يخفى أن تأسيس نظام دميقراطي 
وتعزيزه يصبح أمًرا مستحياًل إذا 
كان العسكر ال يقبلون بهذا املبدأ 

أو ال يحترمونه.

وقد حدد دستور جنوب إفريقيا 
اجلديد بش���كل واضح التسلس���ل الهرمي للسلطة في 
املس���ائل العسكرية. فرئيس أركان قوات الدفاع الوطني 
مي���ارس دوًرا تنفيذّيًا في قي���ادة هذه القوات. ومتارس 
هذه القيادة حتت إش���راف وتوجيهات وزير الدفاع وقت 
الس���لم، وبتوجيه من رئيس الدولة في حالة الدفاع عن 
الوطن. وعلى أية حال فإن وزير الدفاع يخضع ملس���اءلة 
البرمل���ان ومجلس الوزراء في كل ما يتعلق بقوات الدفاع 

الوطني.

ويق���وم البرملان باملوافقة على التش���ريعات وامليزانية 
العسكرية، وعلى قرار رئيس الدولة بنشر قوات الدفاع 
الوطني خارج احل���دود أو داخلها. ومتتلك جلنة الدفاع 
في البرملان س���لطات الرقابة، واإلش���راف، والتحقيق، 
وإصدار التوصيات في كافة املسائل العسكرية واألمنية.

2- يتم تعريف الشراكة في القانون؛ حيث يتم حتديد 
صالحيات ومهام اجليش وفًقا للدستور وقانون الدفاع. 
ويتعني على قوات الدفاع الوطني أثناء قيامها بعملياتها، 
أو االستعداد لتلك العمليات االلتزام بهذه املعايير. وفي 

حالة احلرب تلتزم بقواعد القانون الدولي اإلنساني.

ا أن دس���تور جنوب إفريقيا  ومن الالفت لالنتباه حّقً

)2( نظ���ام االبارتهي���د هو نظ���ام يعمل على التميي���ز العنصري بني 
املواطنني بسبب اللون أو اجلنس أو الدين.

الغرب��ي يف  النم��ط   ال ش��ك أن تطبي��ق 
العاقات املدنية العس��كرية، والذي يقوم 
عل��ى مب��دأ الس��يطرة الكامل��ة للنخب��ة 
للمؤسس��ة  املطلق��ة  والتبعي��ة  املدني��ة، 
العس��كرية قد ال يتفق وطبيع��ة الثقافة 
السائدة يف إفريقيا بعد سنوات طويلة من 

احلكم االستبدادي والتدخل العسكري .
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يعلي من شأن القانون، ويجعله مقدًما على مبدأ الطاعة 
العسكرية؛ إذ يتعني على أفراد اجليش عدم إطاعة »أية 

أوامر مخالفة للقانون بشكل واضح«.

3- تنطوي هذه الش���راكة على معايير معينة بالنسبة 
للقوات املس���لحة، ومن ذلك على س���بيل املثال: احترام 
القوات املسلحة للحكم املدني، وسيادة القانون، والعملية 
السياس���ية الدميقراطي���ة، وحقوق اإلنس���ان، واملبدأ 
الدس���توري اخلاص بعدم التمييز استناًدا إلى العرق أو 

النوع أو التوجه اجلنسي. 

إضاف���ة إلى ذلك ف���إن قوات 
الدف���اع الوطني تتمتع باحليادية 
السياسية في مواجهة السياسات 
احلزبي���ة، وهو م���ا يعني أنها ال 
تس���عى إلى حتقي���ق أو تعطيل 
مصالح أي طرف، سواء كان في 
احلكوم���ة أو املعارضة. وقد مت 
تأهيل جميع أفراد قوات الدفاع 
الوطني من خالل برنامج للثقافة 

املدنية يشمل التوعية باملبادئ الدستورية، واحترام حقوق 
اإلنسان، واحترام التنوع الثقافي واملبادئ الدميقراطية 

للعالقات املدنية العسكرية.

4- وتقوم الش���راكة على التزام���ات محددة من قبل 
احلكومة جتاه القوات املس���لحة. ومن ذلك عدم إساءة 
احلكومة للقوة العس���كرية، س���واء ألغراض حزبية أو 
قمعية. كما أنها ال تتدخل في هرمية القيادة العسكرية، 
أو تطبيق قانون التأديب العسكري، أو املسائل التنفيذية 
الت���ي تدخل في اختصاص القادة العس���كريني. وتلتزم 
احلكوم���ة كذلك بالعمل على زيادة امليزانية العس���كرية 
لتمكني القوات املس���لحة من أداء مهامها بش���كل فّعال، 

ولضمان حتقيق رواتب مجزية للعسكريني.

5- تتحق���ق الش���راكة من خالل هي���كل وبنية وزارة 
الدف���اع؛ بحيث تضم موظفني مدنيني يهتمون باجلوانب 
السياسية ملسائل األمن والدفاع، كما أنهم يشاركون في 

صياغة السياس���ات الدفاعية. وع���ادة ما يتمتع كل من 
رئيس األركان )عسكري( وسكرتير وزير الدفاع )مدني( 
مبكانة متس���اوية في التعامل مع وزير الدفاع. فاملسئول 
املدن���ي يقترح السياس���ات، والثاني العس���كري يقترح 
املسائل التنفيذية والعملياتية. وهو ما يجعل هذا النمط 

متوازًنا.

تعزيز مبدأ الرقابة الربملانية:

فيما يخص مجال الرقابة البرملانية على أمور الدفاع 
واملؤسس���ة العس���كرية يوجد في جنوب إفريقيا نوعان 
من اللج���ان البرملاني���ة؛ أولهما 
اللجنة الدائمة املش���تركة بشأن 
الدف���اع، والثانية هي جلنة ملف 
الدف���اع. وتتول���ى اللجنة األولى 
أنها  للرقابة، كما  العامة  املسائل 
متلك إمكاني���ة التحقيق وتقدمي 
امليزاني���ة  بش���أن  املقترح���ات 
وسياس���ات األمن والتسليح وأية 
بالرقابة  خاص���ة  أخ���رى  مهام 
البرملانية على القوات املس���لحة، كم���ا يحددها قانون 

الدفاع الوطني.

وت���كاد اللجنة الثانية اخلاص���ة مبلف الدفاع متارس 
للجنة  املخول���ة  نف���س االختصاص���ات والصالحيات 
الدائمة، ولكنها مع ذلك تشارك في عملية التشريع التي 
يقوم بها البرملان ككل. وقد جرت العادة على متثيل كافة 
األحزاب املشاركة في البرملان في عضوية هذه اللجنة. 
وم���ن املالحظ أيًضا أن عمل هات���ني اللجنتني متكامل؛ 
بحيث يؤدي ف���ي النهاية إلى حتقيق الغرض العام، وهو 

السيطرة املدنية على املؤسسة العسكرية.

 ولعل من أبرز األنش���طة البرملانية في مجال مراقبة 
القوات املس���لحة في جنوب إفريقيا املشاركة في حوار 
مجتمع���ي عام ف���ي أعقاب التحول من نظ���ام التفرقة 
العنصري���ة به���دف إعادة تعري���ف عقيدة املؤسس���ة 
العسكرية، وحتديد أهدافها، والتخلص من روح التدخل 

ا أن دستور جنوب إفريقيا  من الافت لانتباه حقًّ
يعلي من ش��أن القانون، وجيعل��ه مقدًما على مبدأ 
الطاع��ة العس��كرية؛ إذ يتعني على أف��راد اجليش 
ع��دم إطاعة »أي��ة أوام��ر خمالفة للقانون بش��كل 
واضح، وق��د مت تأهيل مجيع أفراد ق��وات الدفاع 
الوط��ي م��ن خ��ال برنام��ج للثقاف��ة املدني��ة 
يش��مل التوعي��ة باملب��ادئ الدس��تورية، واحرتام 
حقوق اإلنس��ان، واحرتام التن��وع الثقايف واملبادئ 

الدميقراطية للعاقات املدنية العسكرية.
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السياس���ي لديها؛ بحيث تصبح مؤسسة مهنية تعلي من 
قيم الدميقراطية والس���يطرة املدني���ة. وقد أنتج هذا 
احلوار إصدار الكتاب األبي���ض لوزارة الدفاع في مايو 

996)م.

وتش���مل الرقاب���ة البرملانية، من جه���ة ثانية، قضايا 
التش���ريع املتعلقة بالدفاع، وكذلك بعض األمور املتعلقة 
بإعادة هيكلة قوات الدفاع الوطني، وعمليات نش���رها 
داخل حدود الدولة أو خارجها. على أن قضية امليزانية 
العس���كرية تظل إحدى التحديات الكب���رى التي تواجه 
الرقابة البرملانية؛ إذ ال تزال اللجان البرملانية تتعامل مع 
ميزانية اجليش بحس���بانها أمًرا واقًعا، وهو ما يعني أن 
البرملان ال ميارس دوًرا حقيقّيًا في توجيه وإدارة امليزانية 

العسكرية. 

 وتطرح جتربة بوتسوانا منًطا آخر في العالقات املدنية 
العسكرية املستقرة؛ حيث ال تشهد البالد وجود منصب 
وزير الدفاع، ويتولى رئيس الدولة بنفسه مسئولية قيادة 
املؤسسة العس���كرية؛ فهو بحكم الدستور القائد األعلى 
للقوات املسلحة ورئيس أركانها. ويتولى الرئيس كما هو 
محدد بالدس���تور سلطة حتديد االس���تخدام العملياتي 
للقوات املس���لحة، وتعيني أفرادها، وترقيتهم، وإحالتهم 
للتقاع���د. ولرئيس الدولة حق تفويض بعض صالحياته 

ألي عضو في القوات املسلحة.

وتبرز طبيعة العالقات املدنية العسكرية السائدة في 
بوتس���وانا -على الرغم من وجود ش���كوك متبادلة بني 
النخب العسكرية واملدنية- أهمية الشراكة والتوفيق بني 
الطرفني خللق وتعزيز البيئة املواتية لتطوير الدميقراطية 
في البالد. إن املؤسس���ة العس���كرية ترى نفسها األقدر 
على حماية املصلحة الوطنية، وأنها األكثر تدريًبا وخبرة 
بحكم طبيعتها املهنية، أما النخبة السياسية فهي ال تفهم 
كثيًرا في األمور الفنية اخلاصة باملؤسسة العسكرية كما 

أنها تتحرك وفق دوافع حزبية وانتخابية ضيقة.

وقد جرت العادة حتى في ظل عدم وجود وزير مختص 
بالقوات املس���لحة على القبول مبب���دأ التوفيق إلحداث 

نوع من املواءمات السياس���ية مبا يحقق مصالح أطراف 
املعادلة في العالقات املدنية العسكرية في بوتسوانا. 

وتش���ير جتربة تنزانيا التي ش���هدت مترًدا عسكرّيًا 
وحيًدا عام 964)م إلى التخلص من اجليش املوروث عن 
فترة االستعمار، وتأس���يس جيش جديد بعقيدة جديدة 
حتترم مبدأ السيطرة املدنية على العسكر. وبالفعل قام 
جوليوس نيريري بدعوة ش���بيبة حزب االحتاد الوطني 
اإلفريقي لتنجانيفا )التانو( باالنضمام للجيش اجلديد 
ف���ي جمهورية تنجانيق���ا. وعندم���ا مت حتقيق الوحدة 
مع زنزبار وتأس���يس جمهوري���ة تنزانيا أضحى اجليش 
التنزاني مؤدجًلا وفًقا لنمط اش���تراكية األوجاما الذي 
انتهجه نيريري، وهو ما ضمن إلى حد كبير والء العسكر 
للنخبة املدنية احلاكمة في إطار فلسفة احلزب الواحد 

احلاكم.

وعندم���ا خضع���ت تنزاني���ا لتأثي���رات التح���والت 
الدميقراطية التي عصفت ب���دول القارة اإلفريقية في 
نهاية أعوام الثمانينيات، كان عليها أن تتخلص من نظام 
احلزب الواحد احلاكم وتأخذ مبنهج التعددية احلزبية، 
وهو ما أسهم بقدر ما في إعادة صياغة منط العالقات 

املدنية العسكرية مرة أخرى. ومن ذلك:

)- مت الفص���ل بني احل���زب واحلكوم���ة، وذلك في 
أعقاب وضع دس���تور جديد عام 992)م والسماح بتعدد 
األحزاب. وعلي���ه فقد أصبح احل���زب الثوري احلاكم 
مجرد أحد األحزاب املتواجدة في املش���هد السياس���ي، 
وتسعى للحصول على الدعم احلكومي شأنه شأن باقي 

األحزاب األخرى.

2- مت الفصل نهائّيًا بني اجليش واحلزب، وعليه فقد 
مت إغالق جميع فروع ومؤسسات احلزب داخل اجليش، 
وهو م���ا عكس توجًها جديًدا نح���و مرحلة من التحول 
الدميقراط���ي الت���ي تؤكد على حيادي���ة، وعدم حتزب 

املؤسسة العسكرية.

3- مت حترمي االش���تغال بالسياسة على جميع أفراد 
املؤسس���ة العس���كرية وموظفي اخلدمة املدنية؛ إذ مت 
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الباب الثاني: ملف التقرير
الربيع العربي وقضايا 

املرحلة االنتقالية

تخييرهم بني العمل ف���ي مجال اخلدمة املدنية العامة، 
أو االشتغال مبجال النشاط السياسي.

4- إع���ادة هيكلة وتنظيم القوات املس���لحة؛ من أجل 
تدريبها بش���كل احترافي، ومبا يؤهلها للمش���اركة في 

عمليات حفظ السالم.

وعلي���ه ميكن أن نخلص إلى الق���ول بأنه في محاولة 
لتروي���ض املؤسس���ة العس���كرية -خاص���ة بعد مترد 
964)م- ق���ام النظ���ام احلاك���م في تنزاني���ا بإضفاء 
الش���رعية السياسية على نفس���ه من خالل إحداث نوع 
من التداخل بني مؤسسات اجليش واحلكومة، واحلزب 
والبيروقراطية. وعلى الرغم من التحوالت السياس���ية 
التي ش���هدتها تنزانيا منذ بداية التسعينيات من القرن 
املاضي، فإن عمليات إعادة هيكلة منط العالقات املدنية 
العسكرية الس���ائد لم تغير طبيعة مبدأ السيادة املدنية 

على العسكريني.

أما ماالوي فقد شهدت جهوًدا دءوبة من أجل التخلص 
من عملية عس���كرة املجتمع، وذلك بحل وتسريح منظمة 
 ،Malawi Young Pioneers شباب الرواد املالويني
وهي ميليشيا حزبية نشأت عام 963)م، ومت تدريبها على 
أيدي اإلس���رائيليني، وفًقا لنظام الكيبوتز )املستوطنات 
اجلماعية(، كما رفض اجليش املاالوي التدخل املباش���ر 
في احلياة السياس���ية أثناء الفت���رة االنتقالية والتحول 

لنظام التعدد احلزبي في عام 994)م.

وق���د اعتم���دت احلكوم���ة املاالوية عل���ى عدد من 
امليكانزم���ات لتحقي���ق مب���دأ الس���يطرة املدنية على 
العس���كريني، ومن ذلك: التأكي���د على هيمنة الضوابط 
الدس���تورية والتش���ريعية، وخلق توافق حزبي بش���أن 
سياس���ات الدفاع واحلكم الصالح. وميكن اإلشارة في 
هذا الصدد إل���ى عدد من األمثلة املهم���ة، وذلك على 

النحو التالي:

)- ينص الدس���تور على أن اجليش يعمل حتت إمرة 
وإش���راف الس���لطات املدنية. كما أنه يحدد مهمة هذا 
اجليش في دعم الس���يادة الوطنية والسالمة اإلقليمية 

للبالد، باإلضافة إلى دعم وحماية النظام الدس���توري. 
ويلتزم اجليش دس���تورّيًا بوضع موارده وخبراته التقنية 
حتت تصرف الس���لطات املدنية، كم���ا يتعني عليه أداء 
الوجبات املنوطة به خ���ارج البالد إذا اقتضت الضرورة 
ذلك. وطبًقا للدس���تور فإن األم���ور التنفيذية اخلاصة 
باملؤسسة العسكرية يتوالها رئيس اجلمهورية؛ باعتباره 
القائد األعلى للقوات املس���لحة، ومجلس الدفاع الذي 

يضم وزير الدفاع والقيادة العسكرية العليا.

2- ينص الدستور على وجود جلنة األمن والدفاع في 
اجلمعية الوطنية؛ لضمان رقابة األحزاب على اجليش، 
وتعزيز دور البرملان التش���ريعي والرقابي على املؤسسة 
العسكرية. ويُعد البرملان الس���لطة الوحيدة التي توافق 
على استخدام القوة العس���كرية لفترة طويلة، ومع ذلك 
فإن رئيس اجلمهورية ميلك حق نش���ر قوات عس���كرية 
دون مواقفة البرمل���ان، ولرئيس الدولة كذلك حق تعيني 
وفصل كبار الضباط؛ مبا في ذلك القائد العام للجيش.

3- وجتدر اإلشارة إلى أن اجليش في ماالوي اكتسب 
س���معة دولية معتبرة؛ نظًرا ملشاركته في عمليات حفظ 
الس���الم، وجهود اإلغاثة اإلنسانية الدولية، ورمبا يعزى 
ذل���ك إلى قيم املهنية واالحت���راف العالية التي أظهرها 
خ���الل فترة االنتقال نحو الدميقراطية والتعدد احلزبي 

في ماالوي منذ عام 994)م.

رابًعا: حتديات السيطرة املدنية على العسكر يف 
املرحلة االنتقالية:

عل���ى الرغم من أن الربيع اإلفريقي قد س���بق نظيره 
العرب���ي بنحو عقدين من الزم���ان؛ فإن منط العالقات 
املدنية العس���كرية الس���ائدة في إفريقي���ا بحاجة إلى 
اإلص���الح، إذ ال يزال إبعاد العس���كر متاًما عن تعاطي 
السياس���ية أمًرا بعيد املنال. وميكن أن نشير إلى بعض 
االنقالبات العسكرية أو احملاوالت االنقالبية في بعض 
الدول اإلفريقية مثلما حدث في إفريقيا الوسطى )مارس 
2003م( ساوتومي وبرنسيب )يوليو 2003م( وغينيا بيساو 
)س���بتمبر 2003م(، واالنقالب الذي استمر فترة وجيزة 
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ف���ي توجو )فبراير 2005م( واالنقالبني اللذين وقعا في 
موريتاني���ا عام���ي 2005 ، 2008م(، وانقالب غينيا في 
ديس���مبر 2008م وانقالب مدغشقر في مارس 2009م، 
وانقالب فبراير 0)20م في النيجر. وجميع هذه األمثلة 
توضح مدى عدم اس���تقرار العالقات املدنية العسكرية 

في الواقع اإلفريقي املعاصر.

وعليه ف���إن من غي���ر احلكمة 
جتاهل الدور السياسي للمؤسسة 
العسكرية في الواقع اإلفريقي، أو 
عند عملية التخطيط االستراتيجي 
الدميقراطي  التح���ول  ملس���ارات 
الق���ارة منذ  دول  الذي ش���هدته 

أواخر ثمانينيات القرن املاضي. 

إن القضية -كما يطرحها العديد من الكتاب واخلبراء- 
هي ليس���ت في عدم وجود دور سياسي للعسكر، ولكن 
القضية تكمن في طبيعة وحدود هذا الدور السياس���ي. 
ولذلك ال بد من اإلق���رار بأهمية ومحورية الدور الذي 
ميكن أن ميارسه العسكر في عملية التحول الدميقراطي 

في إفريقيا.

وعل���ى الرغم من تغير النظ���ام الدولي واإلقليمي من 
حيث دعم���ه لقيم الدميقراطي���ة والليبرالية اجلديدة، 
فإن محورية املؤسس���ة العس���كرية، ودورها في احلياة 
السياس���ية اإلفريقية ليس���ت خافية. ولعل ذلك هو ما 
دفع إلى القول بأن العسكر والقطاعات األمنية األخرى 
متثل اخلطر األكبر على عملية التحول الدميقراطي في 

إفريقيا. 

وتظهر خبرة التحول الدميقراطي في إفريقيا أنه في 
الوقت الذي جنحت فيه احلركات االحتجاجية والثورية 
في دّك أركان النظم االستبدادية والعسكرية، فإن تطبيق 
مبدأ الس���يطرة املدنية على املؤسسة العسكرية ال يزال 
حتدّيًا كبيًرا وهدًفا صعب املنال، ورمبا يعزى ذلك لعدة 

أمور أهمها:

أوهلا: ضعف القدرات املؤسسية: 

فالس���يطرة املدنية الفّعالة تس���تلزم وجود مؤسسات 
قوي���ة وذات خبرة في مجال بن���اء القدرات في القطاع 
املدني. وإذا نظرنا إلى الواقع اإلفريقي من هذا املنظور 
األكبر  التح���دي  أن  فس���نجد 
ملب���دأ الس���يطرة املدنية يتمثل 
في ضعف مؤسس���ات احلوكمة 
في قطاع األم���ن مبعناه العام. 
فإذا م���ا علمنا أن مبدأ الرقابة 
بش���كل  به  معمول  البرملاني���ة 
أو بآخر في معظم الدس���اتير 
اإلفريقية، فإن ثمة فجوة كبيرة 
بني النص الدستوري واملمارسة 
العملية. وعادة ما ميارس ممثلو الش���عب دوًرا محدوًدا 

في مراقبة املؤسسة العسكرية.

ثانًيا: عدم وضوح األدوار والسلطات الدستورية: 

إذ ياُلحظ أن أغلب الدساتير اإلفريقية قلما تتحدث 
عن كيفية ممارس���ة البرملان لسلطاته ووظائفه. فأغلب 
التشريعات ال تعبر عن دور مستقل في صياغة السياسة 
األمني���ة والدفاعية، وعادة ما تقوم الس���لطة التنفيذية 

بهذه املهمة.

ثالًثا: نقص املوارد: 

تفتقد معظم املجالس النيابية للتمويل الكافي وغياب 
الدعم. وال شك أن ذلك كله ينعكس على ضعف القدرة 

على تطوير السياسات، وتقومي املوارد املالية.

رابًعـــا: ضعـــف أو غيـــاب الروابط املؤسســـية مع 
القوات املسلحة: 

وهو ما يترتب عليه صعوبة احلصول على املعلومات، 
وال يخفى أن معظم ممثلي الش���عب يفتقرون إلى وجود 
وس���ائل مس���تقلة للحصول على املعلوم���ات اخلاصة 

باملؤسسة العسكرية.

  على الرغم من تغري النظام الدولي واإلقليمي 
من حيث دعمه لقيم الدميقراطية والليربالية 
اجلدي��دة، ف��إن حمورية املؤسس��ة العس��كرية، 
ودورها يف احلياة السياس��ية اإلفريقية ليس��ت 
خافي��ة. ولعل ذلك ه��و ما دف��ع إىل القول بأن 
العس��كر والقطاع��ات األمني��ة األخ��رى متثل 
اخلطر األكرب على عملية التحول الدميقراطي 

يف إفريقيا. 



    140          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب الثاني: ملف التقرير
الربيع العربي وقضايا 

املرحلة االنتقالية

خامًســـا: تقاليد إبقاء أمور اجليش واألمن يف أيدي الســـلطة 
التنفيذيـــة: فكما هو سائد في الدول الناطقة بالفرنسية 
تعتبر قضايا األمن مبعناه العام من اختصاص مؤسس���ة 
الرئاس���ة. ولعل ذلك يدفع إلى التنافس بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية، وهو ما يُضفي مزيًدا من التعقيد 
على جهود بس���ط السيطرة املدنية الكاملة على القوات 

املسلحة.

وعل���ى أية حال بدأت البرملانات اإلفريقية في التطور 
واالس���تفادة من امل���د الدميقراطي الذي تش���هده دول 
القارة. وطبًقا لدراس���ة مقارنة على جتارب س���ت دول 
إفريقية ه���ي: غانا، وبنني وكينيا، والس���نغال، وجنوب 
إفريقي���ا وأوغن���دة، فإن بعض هذه الدول اس���تطاعت 
أن تعزز قدراتها املؤسس���ية في مجال التشريع؛ بحيث 
أضحت برملاناتها قوية وفّعالة، في حني أن البعض اآلخر 
ال يعدو البرملان فيه مجرد مؤسس���ة ورقية ال تقدم وال 

تؤخر.

وجتدر اإلشارة إىل أن من بني التحديات الكربى 
الـــيت تواجه احلكومـــات املنتخبـــة يف إفريقيا ما 

يلي:

)- تبرير تدخل العس���كر في احلياة السياسية بشكل 
مباشر حتت دعاوى مختلفة، مثل فساد النظام احلاكم، 

وسوء اإلدارة، وعدم الكفاءة من جانب السياسيني.

2- محاوالت إضفاء الشرعية على احلكم العسكري؛ 
من خالل الزعم بأن العسكر هم حماة األمة واملدافعون 

عن كرامتها واستقاللها.

3- ش���يوع األيديولوجية العس���كرية التي تؤكد على 
أن العس���كر هم األقدر على احلكم؛ ألنهم األكثر كفاءة 

وطهًرا وعدم حتيز.

4- اس���تئثار املؤسسة العس���كرية بنصيب األسد في 
امليزانية العامة للدولة.

5- تطوير أمن���اط من العالقات املدنية العس���كرية 

حتظى فيها املؤسسة العسكرية بالهيمنة والسيطرة.

6- تدهور األوض���اع االقتصادي���ة واالجتماعية مبا 
يعطي االنطباع بأن العس���كر هم األق���در على التعامل 

معها.

خامًســـا: جتربـــة دول الربيـــع العربـــي: دروس 
إفريقية:

ال شك أن طبيعة العالقات املدنية السائدة في بلدان 
الربيع العربي قد أثرت يقيًنا على اختالف ردود األفعال، 
والنتائ���ج اخلاصة بالصحوة العربية، والثورة ضد الظلم 
والطغيان. وأّيًا كان رد فعل املؤسس���ة العس���كرية على 
الث���ورات العربية، ف���إن عملية االنتق���ال الدميقراطي 
س���وف تفرض ض���رورة إعادة التفاوض بش���أن طبيعة 
وغاية العالقات املدنية العس���كرية ف���ي مرحلة ما بعد 
الربيع العربي. فالسؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بطبيعة 
الرس���الة والهدف للقوات املس���لحة الوطنية؟ هل هي 
تدافع عن ثغور األمة ضد أي عدوان أو تهديد خارجي، 
أم أن مكانها هو داخل احلدود، والعمل على دعم سلطة 
جماعة سياس���ية معينة؟ وال ش���ك أن اخلطاب السائد 
في املرحلة االنتقالية العربية سوف يشهد جدالً واضًحا 
حول مدى وجود الرقابة املدنية على املؤسسة العسكرية.

 وعلى الرغم من تشابه الظروف التي أفضت إلى ثورة 
الع���رب في عام ))20م، فإن طبيع���ة العالقات املدنية 
والعس���كرية الس���ائدة في كل دولة على حدة ارتبطت 

بسياقها الوطني، وخبرتها التاريخية. 

ونستطيع أن نعطي ثالثة أمثلة في هذا اخلصوص. 

فاحلالة املصرية تطرح معضلة حقيقية أمام أي صياغة 
دميقراطية لنمط العالقة بني النخبة العسكرية والنخب 
املدنية والسياس���ية في مرحلة التح���ول الدميقراطي. 
رمبا يعزى ذلك لعدة أس���باب؛ لعل م���ن أبرزها: خبرة 
عسكرة السياس���ة املصرية منذ تدخل اجليش مبساندة 
ش���عبية عام 952)م وانتصار حرب أكتوبر 973)م، وهو 
ما جعل مبدأ الس���يطرة املدنية على العس���كريني أمًرا 
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مثالّيً���ا ال يتفق مع مجريات الواق���ع الفعلي))(. كما أن 
حالة الصراع العربي اإلسرائيلي املستمرة برغم اتفاقية 
السالم املصرية اإلسرائيلية عام 979)م جعلت املؤسسة 
العسكرية تتوس���ع في تعريف املخاطر التي تهدد األمن 
القومي املصري، وهو ما يعطيها املبرر الستخدام أدوات 

القوة العنيفة اململوكة لديها.

عل���ى أن أخطر ما مييز التجرب���ة املصرية هو تطور 
الروح اجلمعية للمؤسسة العسكرية التي باتت تؤكد على 
قي���م االحتراف، واالنضباط املؤسس���ي، وهو ما دفعها 
للمشاركة بأكثر من 20% من إجمالي الناجت القومي. كما 
أن تعدادها الكبير الذي يقترب من نصف مليون فرد قد 

))( يالحظ أن القيادات العس���كرية مارست دوًرا سياسّيًا مباشًرا في 
ظل احلكم الناصري، غير أن الس���ادات اس���تطاع أن يسيطر متاًما على 
اجلي���ش، وهو ما فعله مبارك من بعده. ومع ذلك فقد ظل وضع اجليش 
محورّيًا في املعادلة السياسية املصرية منذ عام 952)م. انظر في ذلك:

Moataz El Fegiery, Crunch Time for Egypt’s Civil-Mili-
 tary Relations ,Fried Policy Brief Paper, Nº 134 - AUGUST

2012. Pp.1-2

وفر لها قاعدة كبيرة للتأييد االجتماعي، ولعل ذلك يبرر 
ولو جزئّيًا، قرارها بالتخلي عن مساندة نظام مبارك في 

يناير ))20م.

وتط���رح تونس منوذًجا مختلًفا ع���ن احلالة املصرية، 
فق���د كان احلبي���ب بورقيبة -مهندس االس���تقالل في 
تونس وباني نهضتها احلديثة- محامًيا لم يخرج من بني 
صفوف املؤسسة العسكرية؛ ونظًرا ألن عملية االستقالل 
عن فرنسا كانت سلمية وتفاوضية لم تكن هناك حاجة 
إلى وجود بناء عس���كري وطني قوي. فالنخبة الوطنية 
اجلدي���دة في تونس كانت نتاًج���ا للحركة الوطنية التي 
قادها حزب الدستور اجلديد واحلركة العمالية، أي أنها 
كانت مدنية الطابع، ولم تخرج من عباءة حركة املقاومة 

الثورية كما حدث في اجلزائر.

لقد تأثرت العالقات املدنية العسكرية في تونس برؤية 
احلبي���ب بورقيبة ملا تكون علي���ه نهضة تونس احلديثة؛ 
حيث مت استبعاد العس���كر من الفضاء السياسي، وكان 
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أغلب مستش���اري بورقيبة من الساس���ة واالقتصاديني 
الليبراليني. وقد نحى عس���كر تون���س منحى احترافّيًا 
من حيث اهتمامهم بالتعليم والتدريب، بل واس���تخدام 
خدماتهم في املس���اهمة بإص���الح ونهضة تونس، ولعل 
أحد املؤشرات املهمة في بيان مكانة املؤسسة العسكرية 

التونس���ية في مرحل���ة ما بعد 
ف���ي ضعف  يتمثل  االس���تقالل 
امليزاني���ة العس���كرية الت���ي لم 
تتجاوز نسبة 4.)% من إجمالي 
الناجت احملل���ي وفًقا إلحصاءات 

عام 2006م.

وبالنس���بة للحالة الليبية فإنه 
من الالف���ت لالنتباه أن اجليش 
الليبي على عهد امللك السنوسي 

كان نتاًج���ا بريطانّيًا خالًصا في عام 940)م؛ حيث كان 
املأمول هو أن يقوم هذا اجليش مبساعدة قوات احللفاء 
ف���ي مواجهة إيطالي���ا. وعليه فإنه عندم���ا قام معمر 
القذافي بانقالبه العس���كري ع���ام 969)م كان اجليش 
الليبي متهًما بالتعاون مع القوى االس���تعمارية الغربية، 

والسيما بريطانيا والواليات املتحدة.

وعندما طبق القذافي رؤيته اخلاصة بدولة اجلماهير 
في الس���بعينيات أغلق املجال متاًما أمام العسكر للقيام 
بدور سياس���ي، وهو األمر الذي جعل الب���اب مفتوًحا 
أمام الطموحني منهم للقيام بانقالب عسكري. وبالفعل 
تعرض القذافي لعدة محاوالت انقالبية فاشلة، وهو ما 
دفعه لب���ذل كل جهد ممكن من أجل احتواء املؤسس���ة 
العسكرية والهيمنة عليها. لقد عمل القذافي على جتنيد 
أفراد قبيلته في املؤسسة العسكرية. كما أنه حاول شراء 
والء الضباط من خالل استيراد أحدث األسلحة. وتشير 
االحصاءات إلى أنه قام في أعقاب حرب أكتوبر 973)م 
بشراء أسلحة بقيمة )8 مليارات دوالر( وهو ما اضطره 
إلى فرض نظ���ام التجنيد اإلجباري حت���ى يوفر العدد 

الالزم من اجلنود الستخدام هذه األسلحة.

ولتجنب أي محاولة انقالبية ضده قام القذافي بتحديد 

عدد وحدات اجليش، وإبعاده عن مهام األمن الداخلي، 
وتغيير القيادات العليا بش���كل مس���تمر، باإلضافة إلى 
زيادة عدد الوحدات االس���تخباراتية التي تراقب أحوال 
اجلي���ش. والعجيب أن القذاف���ي كان يفضل أهل الثقة 
على أصحاب الكفاءة والرؤية املستقلة في تولي القيادة 

العليا للجيش.

وإل���ى جانب ذلك كله أس���س 
القذافي »اللجان الثورية« مبعزل 
وذلك  النظام���ي،  عن اجلي���ش 
واحملافظة  نظام���ه،  عن  للدفاع 
على أمنه الش���خصي هو وأفراد 
عائلته. وقد اتسمت هذه اللجان 
بالوالء الشديد للقذافي ولنظامه، 
وهو األم���ر الذي جعل االنقالب 

عليه أمًرا يكاد يكون مستحياًل.

رد فعل اجليوش يف دول الربيع العربي:

 اس���تناًدا إلى اخلبرة التاريخية، وطبيعة بنية النظام 
السياسي احلاكم في الدول العربية -كما أوردنا سلًفا- 
كان رد فع���ل اجليوش في دول الربي���ع العربي متفاوًتا، 

ويعكس تباينات واضحة. 

وميكن اإلشارة إىل أمناط ثالثة:

1- النمط األول، وهو يشمل مجموعة الدول التي فّضلت 
عدم اس���تخدام القوة في مواجهة ح���ركات االحتجاج 
اجلماهيري، وقدمت عوًضا عن ذلك تنازالت سياس���ية 
مهمة إلرضاء اجلماهير. ومن أمثلة تلك الدول: املغرب 

واجلزائر واألردن وعمان.

2- النمـــط الثانـــي، وهو يضم حالة كل من تونس ومصر؛ 
حيث انتمى الرئيس في كل منهما إلى املؤسسة العسكرية، 
ول���م يقبل بتق���دمي أي تنازالت سياس���ية أو اقتصادية 
للس���يطرة على غضب اجلماهير. وعوًضا عن ذلك أراد 
كل من زين العابدين بن علي وحس���ني مبارك استخدام 
القوة العسكرية في مواجهة املتظاهرين، على أن اجليش 

ا من حيث  لقد حنى عس��كر تونس منحى احرتافيًّ
اهتمامه��م بالتعلي��م والتدري��ب، بل واس��تخدام 
خدماته��م يف املس��اهمة بإصاح ونهض��ة تونس، 
ولعل أحد املؤش��رات املهمة يف بيان مكانة املؤسسة 
العسكرية التونس��ية يف مرحلة ما بعد االستقال 
يتمث��ل يف ضع��ف امليزاني��ة العس��كرية ال��يت مل 
تتجاوز نس��بة 1.4% من إمجالي الناتج احمللي وفًقا 

إلحصاءات عام 2006م.
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في البلدين أبى إال أن يقف بجوار اإلرادة الشعبية.

3- النمط الثالث، وهو األعنف؛ حيث انقسمت املؤسسة 
العس���كرية أو أنها ظلت على والئها للنظام احلاكم، كما 
ح���دث في كل من ليبيا واليمن وس���وريا. وال ش���ك أن 
تأييد اجليش للنظام يرجع في هذه احلاالت إلى تداخل 
احلكومة واملؤسسة العسكرية مع بعض اجلماعات داخل 
املجتمع، مثل العائلة أو القبيلة أو الطائفة الدينية. وعليه 
فإن اجليوش في هذه البلدان كانت مسيسة أو مؤدجلة؛ 
بحيث إنها أعط���ت والءها الكام���ل أو اجلزئي للنظام 

احلاكم.

إنه من املهم في إطار عملية تعزيز التحول الدميقراطي 
إصالح منط العالقات املدنية العس���كرية القائم؛ بحيث 
يقوم على أساس املس���ئولية املتبادلة بني ثالثة مكونات 
أساسية في املجتمع؛ وهي: العسكر، والنخب السياسية، 
ومؤسس���ات املجتمع املدني. وال شك أن هذا اإلصالح 
ال بد أن يعتمد على احل���وار والتوافق وااللتزام بالقيم 
والغايات املشتركة. ويفترض هذا النمط اجلديد حتديد 
أدوار ووظائ���ف كل ط���رف من أطراف ه���ذه املعادلة 

الثالثية.

بالنســـبة للمؤسســـة العســـكرية عليهـــا التحلي ضمن 
أشياء أخرى مبا يلي:

)- أن تكون منظمة ومنضبطة ومؤهلة تدريًبا وعتاًدا؛ 
بحيث متارس دوره���ا التقليدي في حماية ثغور الوطن، 

وحفظ األمن وحتقيق السلم.

2- أن تكون على أهبة االستعداد للمشاركة في أعمال 
حفظ الس���الم، واإلغاثة، وتقدمي العون في حالة وقوع 

كوارث طبيعية أو بشرية.

3- أن تتسم باحلفاظ على أسرار الدولة، والتعاون مع 
السلطات املدنية املعنية واحترام القانون.

4- أن تتمتع باملهنية في األداء وباخلضوع للس���يطرة 
املدنية.

 بالنسبة للقادة املدنيني عليهم القيام مبا يأتي:

)- تشكيل حكومة مدنية فّعالة تُعلي من قيم املسئولية 
والشفافية.

2- االلتزام بأحكام القانون، واحلفاظ على استقالل 
السلطة القضائية.

3- تشجيع احلوار واملشاركة املجتمعية.

4- جتنب التدخل في األمور العسكرية، أو استخدام 
العسكر لتحقيق مصالح ذاتية.

 بالنسبة ملؤسســـات اجملتمع املدني فإن عليها القيام مبا 
يلي:

)- االنخراط في املشاركة السياسية الفّعالة والهادفة.
2- االلت���زام بقواعد املهنية واالحتراف في وس���ائل 

اإلعالم.
3- التوكيد على قيم املدنية.
4- االلتزام بأحكام القانون.

وال يخف���ى أن هذه الس���يطرة املدني���ة، والعمل على 
دمقرطة العالقات املدنية العسكرية، ما هي إال جزء ال 
يتجزأ من عملية أوس���ع نطاًقا تستهدف إصالح القطاع 

األمني بشكل عام في الدولة. 

وطبًقــــا ألحــــد اخلرباء فــــإن عملية اإلصــــالح األمنية تلك 
ترمي إىل:

)- إعادة تعريف مقاييس العالقات املدنية العسكرية 
من أجل زيادة مقدرة القادة املدنيني على إخضاع العسكر 

للسيطرة املدنية.
2- اس���تعادة روح الفريق والتضام���ن داخل القوات 

املسلحة.
3- تعزيز قيمة االحتراف العسكري.

4- العمل على التخلص من ميل العس���كر للتدخل في 
احلياة السياسية.

5- إنش���اء مؤسسة عس���كرية جديدة تتوافق مع قيم 
الدميقراطية.
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6- حماية العسكريني من مخاطر التنافس السياسي، 
واملناورات التي تس���تهدف االس���تحواذ على الس���لطة 

السياسية.
7- التخل���ص م���ن تقالي���د الهيمن���ة الطائفي���ة أو 

األيديولوجية على القوات املسلحة.
8- خفض امليزانية العس���كرية به���دف توفير املوارد 

الالزمة جلهود التنمية الشاملة.
9- إعادة صياغة العالقات املدنية العسكرية؛ بهدف 
وضع حد إلس���اءة استخدام العسكر لقوتهم في مواجهة 

النخب املدنية.

 وعلى أية حال فإن أدوار ووظائف املؤسسة العسكرية 
اجلديدة في الدول التي تشهد حتوالً دميقراطّيًا -ومنها 
بلدان الربيع العرب���ي- ينبغي النص والتوكيد عليها في 
الدس���تور؛ إذ ينبغي أن يخضع عمل العسكريني لقواعد 
وإجراءات دميقراطية واضحة. فاملس���اءلة والرقابة ال 
تتوقف عند املس���توى البرملاني، وإمنا ينبغي أن تشارك 

اجلماهير في صياغة السياسات األمنية الوطنية. 

إن عصر الثورات العربية واإلفريقية يعني أن الهيمنة 
املدنية على العس���كر تتجاوز مس���ألة السيطرة. فثمة 
رقابة متارس���ها أطراف املجتمع، س���واء كانت برملانية، 
أو مؤسس���ات املجتمع املدني، أو س���لطة تنفيذية على 

املؤسسة العسكرية.

خامتة:

لقد أوضح���ت هذه الورقة أن التحوالت السياس���ية 
الفارقة التي ش���هدتها الق���ارة اإلفريقي���ة، منذ نهاية 
الثمانيني���ات من القرن املاضي، ق���د أثرت على طبيعة 
العالقات املدنية العس���كرية الس���ائدة. وقد استطاعت 
بعض ال���دول إصالح هذه العالق���ات، وإضفاء الطابع 
الدميقراط���ي عليها؛ من خالل األخذ مببدأ الس���يطرة 

املدنية، والتأكيد على حيادية ومهنية العسكريني.

 على أن هذه اجلهود اإلصالحية قد انطلقت من إطار 
معرفي جديد يخرج من إس���ار النموذج املعرفي الغربي 

الس���ائد؛ إذ أضحت معادلة العالقات املدنية العسكرية 
اجلديدة تشمل مؤسسات غير رسمية وتنظيمات املجتمع 

املدني بشكل عام.

 وبالنظ���ر إلى دول الربي���ع العربي جند أن العالقات 
املدنية العسكرية بها اتس���مت بالتنوع والتعقيد. ورمبا 
يعزى ذلك بش���كل كبير إلى وجود مجموعة من العوامل 

واملتغيرات املتداخلة واملتشابكة، ولعل من أبرزها:

 أ- التكوين القبلي والطائفي لس���لك الضباط )اليمن 
وسوريا(.

 ب- التوجه الالسياس���ي للعسكر )كما هو احلال في 
التجربة التونسية(.

 ج- النم���ط االنقالبي والدور السياس���ي للجيش في 
مرحلة ما بعد االس���تقالل كما هو احلال بالنس���بة لكل 

من اجلزائر ومصر.

 د- سياس���ات التطهير والتخل���ص من املعارضني في 
سلك الضباط كما حدث في كل من املغرب وليبيا.  

ه�- وجود قوات وميليشيات شبه عسكرية. 

 و-املزاي���ا االقتصادية واملادية الت���ي يتمتع بها أفراد 
املؤسسة العسكرية.

وال شك أن العوامل السابقة تتداخل من حيث التأثير 
مع عناص���ر اخلب���رة التاريخية، وخصوصي���ة الواقع 

االجتماعي والثقافي لكل دولة عربية على حدة.

 إن أحد اجلوانب التي تس���تحق النظر والتأمل، عند 
صياغ���ة منظ���ور دميقراطي جديد للعالق���ات املدنية 
العسكرية العربية؛ يتمثل في الوقوف عند دور التنظيمات 
ش���به العسكرية العربية، وما هو على شاكلتها، والسيما 
ف���ي مرحلة ما بعد الثورات العربي���ة. فمن املعروف أن 
هناك ندرة واضحة في الدراسات املتعلقة بقطاع األمن 
العرب���ي، ودوره االجتماعي والسياس���ي في إطار نظم 

احلكم القائمة. 
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صحيح أن الفترة املاضية ش���هدت تطوًرا ملحوًظا في 
دراسات االجتماع العسكري والعالقات املدنية العسكرية، 
إال أن م���ا يقابلها في القطاع األمن���ي ال يزال محدوًدا 
للغاية. وعليه فإن ثمة تس���اؤالت مهمة من قبيل: طبيعة 

ومدى التفاعل بني القطاع األمني 
والقطاع العس���كري، أو غيره من 
مؤسسات الدولة األخرى؟ وكذلك 
طبيعة دور ووظيفة القطاع األمني 
أو  الرئاسية  باملؤسس���ة  وعالقته 

املؤسسة امللكية؟

وال ش���ك أن اإلجاب���ة على مثل 
تلك التس���اؤالت، سوف تساعدنا 

على فهم أفضل لطبيعة العالقات املدنية العسكرية.

وعلى صعي���د آخر ينبغ���ي النظر كذل���ك إلى مبدأ 
الس���يطرة املدنية على العس���كريني، وإضف���اء الطابع 
املؤسس���ي عليه باعتباره أولوية كبرى في إدارة مرحلة 
التحول الدميقراط���ي العربي. ولتحقيق ذلك الهدف ال 
بد من إنشاء آلية مناس���بة للرقابة املدنية على ميزانية 

اجليش، وأنشطته االقتصادية املختلفة. 

لق���د كان حتديد مفهوم األمن القوم���ي قاصًرا على 
مؤسسة الرئاس���ة والقيادة العسكرية العليا، وهو األمر 
ال���ذي وقف مانًعا أمام تطبيق مبدأ الرقابة واملس���اءلة 

بالنسبة للعسكريني. 

ولتعظيم االستفادة من بعض اخلبرات اإلفريقية يتعني 
إعادة حتديد املهام واألدوار اخلاصة باملؤسسة العسكرية 
في عملية الهندسة الدستورية والقانونية اجلديدة التي 
تشهدها دول الربيع العربي؛ وذلك بغية وضع الضوابط 
واملعايي���ر الت���ي متنع إس���اءة 
أو  العسكرية  القوة  اس���تخدام 
تسيسها من خالل استخدامها 
لقمع املظاهرات واالحتجاجات 

السلمية.

املؤسسات  ودور  رس���الة  إن 
العس���كرية العربي���ة اجلديدة 
ينبغ���ي حتديدها وإقرارها في 
الدستور. فاس���تخدام القوة العس���كرية حتدده معايير 
وإج���راءات دميقراطي���ة واضحة ومس���تقرة. كما أن 
الرقابة املدنية ال تتوقف عند مستوى اللجان البرملانية، 
وإمنا ينبغ���ي أن ميارس املجتمع املدني دوره في حتديد 

سياسات وأولويات األمن القومي. 

وال ش���ك أن فجر الثورات العربية يفرض أن تتجاوز 
السيادة املدنية على العسكريني مسألة الرقابة واملراقبة. 
وهكذا تصبح العالقة في ش���كلها اجلديد رقابة شعبية 

عامة، وأخرى برملانية على املؤسسة العسكرية.

 

إن رس��الة ودور املؤسسات العس��كرية العربية 
يف  وإقراره��ا  حتديده��ا  ينبغ��ي  اجلدي��دة 
الدس��تور. فاس��تخدام القوة العسكرية حتدده 
واضح��ة  دميقراطي��ة  وإج��راءات  معاي��ري 
ومس��تقرة. كم��ا أن الرقابة املدني��ة ال تتوقف 
عند مس��توى اللجان الربملانية، وإمنا ينبغي أن 
ميارس اجملتمع املدني دوره يف حتديد سياسات 

وأولويات األمن القومي. 
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معلومات إضافية
االنقالبات العسكرية يف إفريقيا:

موريتانيا:
ش���هدت ستة انقالبات خالل ثالثني س���نة، وكان أحدثها في 2008م، بدأت سلسلة العمليات االنقالبية في يوليو/ 
متوز 978)م حني أطاح قائد اجليش مصطفى ولد الس���الك بالرئيس املختار ولد داداه، أول رئيس منتخب ملوريتانيا 

عام )96)م.

دام حكم ولد الس���الك أقل من عام؛ إذ ش���هدت البالد انقالًبا ثانًيا في أبريل/ نيسان 979)م قاده عسكريان هما 
محمد خونا ولد هيدالة وأحمد ولد بوسيف، وعلى أثره أُقصي ولد السالك وجرى استبداله مبحمد ولد أحمد لولي.

وبع���د أقل من عام أيًضا وحتديًدا في يناير/كانون الثاني 980)م وقع االنقالب الثالث منذ اس���تقالل البالد عن 
فرنسا في 960)م، وقاده هذه املرة محمد خونا ولد هيدالة- الذي شارك في االنقالب السابق- وأفضى إلى اإلطاحة 

بولد لولي.

أوغندا:
وقعت فيها ستة انقالبات أولها في فبراير/شباط 966)م، أي بعد أربع سنوات من استقالل البالد، بإطاحة ميلتون 
أوتي مبوتيس���ا الثاني ملك ما كان يعرف ب�»بوغاندا«. بعد ذلك بخمس س���نوات، استولى اجلنرال عيدي أمني على 

احلكم بانقالب منهًيا بذلك حكم الرئيس أبوتي.

ُوصف حكم أمني -الذي استمر تسع سنوات تقلبت خالله حتالفاته بني الغرب والشرق- بالدموي. وحتدثت تقارير 
عن مقتل ما بني مائة ألف وخمس���مائة ألف ش���خص في عهده، وهو ما س���اعد على نشأة حركة معارضة مسلحة 

أوغندية تدعى جيش التحرير الوطني األوغندي.

جزر القمر:
على غرار نيجيريا وأوغندا وموريتانيا، لهذا البلد العضو في اجلامعة العربية س���جل حافل باالنقالبات العسكرية 
التي بلغت خمس���ة، كان أحدثها عام 995)م. وقع االنقالب األول عام 975)م باالش���تراك بني س���عيد محمد جعفر 
واملرتزق الفرنس���ي بوب دينار، وأسقط أول رئيس للبالد منذ استقاللها عن فرنسا في العام نفسه، وهو أحمد عبد 

الله.

والالفت أن دينار الذي قاتل في دول إفريقية بينها اجلزائر وأنغوال وتنزانيا، ش���ارك في ما ال يقل عن أربعة من 
تلك االنقالبات، مبا فيها انقالب عام 995)م الذي نّفذه مبعية ثالثني مرتزًقا ملدة أسبوع، قبل أن تتدخل قوة فرنسية 

إلجالئه من جزر القمر، ثم جترى الحًقا محاكمته.

غانا:
ش���هدت غانا أيًضا خمس���ة انقالبات عسكرية بني 966) و)98)م. اس���تهدف االنقالب األول في فبراير/شباط 
966)م كوامي نكروما أول رئيس للبالد، وأحد مؤسس���ي منظمة الوحدة اإلفريقية )االحتاد اإلفريقي حالًيا(، بينما 
كان في جولة بفيتنام الشمالية )سابًقا( والصني، ولم يعد نكروما بعد ذلك إلى بالده؛ حيث جلأ إلى غينيا في ضيافة 

رئيسها وقتذاك أحمد سيكوتوري.
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وقاد هذا االنقالب اللواء إميانويل كوتوكا. وقعت االنقالبات األربعة األخرى بني 972) و)98)م.

السودان:

وقعت فيه منذ اس���تقالله عن بريطانيا عام 956)م أربعة انقالبات عس���كرية، فض���اًل عن العديد من احملاوالت 
الفاشلة، وقد تال معظم تلك العمليات إعدامات لعسكريني ومدنيني. قاد االنقالب األول عام 958)م الفريق إبراهيم 

عبود على حكومة ائتالفية بقيادة عبد الله خليل.

جاء االنقالب الثاني عام 969)م ونفذه جعفر منيري وضباط محس���وبون على التيارين الش���يوعي والقومي، وأطاح 
بالرئيس إسماعيل األزهري الذي كان قد تولى الرئاسة عام 964)م، وتولى قبل ذلك رئاسة الوزراء بني 954) و956)م.

بوركينافاسو:

ش���هد هذا البلد -الذي كان يس���مى حتى 984)م فولتا العليا- أربعة انقالبات ب���ني عامي 980) و987)م. أطاح 
االنقالب األول بالرئيس أبو بكر الميزانا الذي استلم احلكم عام 966)م عندما كان لواء في اجليش بعد احتجاجات 
شعبية أسقطت سلفه موريس ياميوغو. وكان منفذ االنقالب على الميزانا العقيد سايي زيربو الذي ظل عامني فقط 

في السلطة؛ إذ أطاح به الرائد جان باتيست أوادروغو في نوفمبر/تشرين الثاني 983)م.

النيجر:

وقعت فيه أربعة انقالبات، كان أولها عام 974)م من تنفيذ الضابط س���يني كونتشي الذي متكن من إزاحة حماني 
ديوري أول رئيس للبالد، واستمر كونتشي في احلكم حتى وفاته في مستشفى بباريس عام 987)م. بعد وفاة كونتشي، 
اس���تلم زمام السلطة مجلس عسكري بقيادة علي سايبو الذي جرى تعيينه رئيًسا جديًدا للبالد، واستمر في منصبه 
حتى فرضت عليه اضطرابات كان الطوارق طرًفا فيها انفتاًحا سياس���ّيًا أفضى في 993)م إلى انتخابات فاز فيها 

ماهامان عصمان.

وأطاح انقالب ثان قاده إبراهيم باري مايناس���ارا مطلع 996)م بالرئيس عصمان - الذي ظل ميارس السياس���ة 
وشارك عام ))20م في انتخابات رئاسية حل فيها رابًعا -.

وفي عام 999)م، كان ماينس���ارا نفس���ه ضحية انقالب قاده الضابط داودا وانكي، وتاله في 0)20م انقالب رابع 
قاده عسكري أيًضا يدعى سالو جيبو. 

غينيا بيساو:

شهد هذا البلد بدوره أربعة انقالبات أولها عام 980)م، وأحدثها في أبريل/نيسان 2)20م. أطاح االنقالب األخير 
برئيس البالد املؤقت راميوندو بيريرا ورئيس وزرائه كارلوس جونيور اللذين جرى احتجازهما. وكان جونيور مرشًحا 

للفوز في الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية.

وكانت حجة االنقالبيني »اتفاق سري« مفترض بني السلطة القائمة واحلكومة األنغولية مينح صالحيات أكبر لقوة 
أنغولية موجودة في غينيا بيساو.
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حنو صياغة منظور جديد 
للعالقات املدنية العسكرية.. 

إفريقيا منوذًجا د محدي عبد الرمحن

بوروندي:

ج���رت فيه ثالثة انقالبات، كان أولها عام 966)م، وقاده النقيب ميش���ال موكيمبي���رو على امللك نتاري اخلامس، 
وأفضى إلى حكم دكتاتوري. خالل مدة حكمه الذي استمر حتى 976)م، قتل ميكومبيرو )وهو من عرقية التوتسي( 
بني مائة ألف وثالثمائة ألف شخص من عرقية الهوتو، كما استهدف نخبة التوتسي الليبرالية وفًقا لبعض املصادر.

أطيح به عام 976)م في انقالب آخر قاده العقيد جون باتيس���ت باغازا الذي واجه مصيًرا مماثاًل، حيث أطاح به 
عام 987)م الرائد بيار بويويا، مما اضطره إلى البقاء في املنفى لسنوات قبل أن يعود عقب االنتخابات الدميقراطية 

األولى من نوعها عام 993)م التي أفرزت أول رئيس من الهوتو هو ملكيور ندادايي الذي اغتيل الحًقا.

توغو:

وقعت فيها أيًضا ثالثة انقالبات بني عامي 963) و2005م، نفذ االنقالب األول غناسيغبي إيادميا الذي كان قائًدا 
ملجموعة عس���كرية أطاحت بالرئيس س���يلفانوس أوملبيو، وقد أقر إيادميا الحًقا مبسئوليته عن اغتيال أوملبيو )أول 

رئيس لتوغو منذ استقاللها عن فرنسا عام 960)م(. 

نصب االنقالبيون نيكوال غرونيتسكي رئيًسا مدنّيًا، لكن إيادميا الذي أصبح قائًدا لألركان عام 965)م انقلب على 
غرونيتس���كي مطلع عام 969)م، ومتكن بس���رعة من إحكام قبضته على الس���لطة، وانتُخب خمس مرات رئيًسا بني 

979)م و2003م قبل أن يتوفى في 2005م أثناء نقله للعالج باخلارج.

مالي:

عانى هذا البلد بدوره من ثالثة انقالبات، أحدثها انقالب 22 مارس/آذار 2)20م بقيادة النقيب أمادو سانوغو الذي 
أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه، مما سهل على الطوارق السيطرة على معظم شمال البالد، وإعالن »دولة أزواد«.

اضطر توريه إلى تقدمي استقالته مبوجب تسوية نصت على فترة انتقالية يقودها رئيس البرملان ديونكوندا تراوري. 
وكان توريه نفس���ه قد انقلب عام )99)م على س���لفه موس���ى تراوري الذي انقلب من جهته عام 968)م على موديبا 

كايتا أول رئيس للبالد.

مجهورية إفريقيا الوسطى :

أطاح جان بيدال بوكاس���ا في )3 ديسمبر/كانون األول 965)م بابن عمه، الرئيس دافيد دوكو الذي كان عينه قبل 
ذلك قائًدا لألركان.

أعلن بوكاس���ا نفسه بعد ذلك رئيًس���ا مدى احلياة ثم إمبراطوًرا، واستمر في احلكم حتى أطاح به في 979)م ابن 
عمه دافيد دوكو الذي أعلن سقوط اإلمبراطورية وقيام اجلمهورية.

املصدر: 

دراسة بعنوان »إفريقيا.. تاريخ حافل باالنقالبات«، موقع اجلزيرة نت على الرابط التالي:

                                                            http://www.aljazeera.net/light/f6451603
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أقليات دول الربيع العربي: طبيعة دورها 
بني جدوى التأثري وفوبيا التأثر

مثَّل النطاق اجلغرافي املمتد من اخلليج العربي ش���رًقا إلى احمليط األطلس���ي غرًبا معبًرا لألديان والثقافة والتجارة على مر 
العص���ور، وما ارتبط به من توافد ملل وِنَحل وأعراق من أرجاء مختلفة في العالم القدمي للتوطن ببقاع متعددة من هذا النطاق 
اجلغرافي، ولم تكن تلك امللل والنَِّحل واألعراق والتي اصطلح على تسميتها الحًقا باألقليات متثل عبًئا معتبًرا في نشأة واستمرار 

الدولة اإلسالمية، وذلك إلعمال الشريعة اإلسالمية على نطاق واسع وقتئذ ووضوح موقفها من األغيار.
 إال أنه بعد ردح من الزمن ش���هد حتوالت اجتماعية وسياسية متخضت عن استيراد واعتماد الدولة القومية كإطار مؤسسي 
قانوني وسياسي حاكم لبلدان الوطن العربي في منتصف القرن العشرين، في أعقاب استقالل الكثير من أراضيه عن االستعمار 
الغربي، وما َصاَحب ذلك من نش���وء كيان سياسي مستحَدث يس���مى الدولة القومية مبفهومها األوروبي مستند لعبث تقسيمي 
غربي لم يراع االعتبارات االجتماعية والثقافية والتاريخية لتلك املنطقة، بالتوازي مع إذكاء متعمد من ِقَبل االس���تعمار للنعرات 
في مناس���بات مختلفة ملا أضحى يس���مى دولّيًا في وقت الحق ب�»مس���ألة األقليات« و»حماية األقليات« في العديد من البلدان 

العربية واإلسالمية.
بيد أن األقليات مارس���ت في بلدان العالم العربي دوًرا معتبًرا في تاريخه املعاصر - إيجاًبا أو س���لًبا- في إطار نُظم سياسية 
اتس���مت بالسلطوية أحياًنا، أو نظم سياسية اتسمت بالهشاش���ة وّرطت مجتمعاتها في مستنقعات دماء احلرب األهلية أحياًنا 
أخرى، وهو الدور الواجب اعتباره في مستقبل تلك البلدان في ضوء ما شهدته املنطقة العربية مؤخًرا من حتوالت سياسية شاع 
تس���ميتها إعالمّيًا ب�»الربيع العربي«؛ حيث إن تلك التحوالت السياس���ية قد تنال وبعمق من مفردات بنية النظام السياسي وما 
يرتبط به من تفاوضات املرحلة االنتقالية بني الفاعلني السياس���يني واالجتماعيني حول ش���كل وطبيعة النظام السياسي املزمع، 
واحتماالت تأثير وتأثر وضعية األقليات في تلك البلدان التي اتس���مت باالستقرار – سلًبا من حيث تثبيت مشكالتها، أو إيجاًبا 
من حيث تعظيم منافعها– استناًدا للنظم السلطوية احلاكمة في السابق من ناحية، وطبيعة البنى االقتصادية واالجتماعية لتلك 

املجتمعات من ناحية أخرى.
وعليه فإن »مسألة األقليات« في بلدان »الربيع العربي« ال ترتبط بالضرورة بوجود تباينات إثنية مبتغيراتها املختلفة العرقية، 
واللغوية والدينية، والطائفية في مجتمعات تلك البلدان كغيرها من دول العالم، وإمنا ترتبط مبا تبلوره تلك الكيانات االجتماعية 
من مظاهر للتمايز تعكس هوية مغايرة لهوية األغلبية تترجم إلى س���لوك سياس���ي يرتبط مبنافع اقتصادية واجتماعية معينة 
تس���تند إلى تلك الهوية في األس���اس، ليؤثر في مسارات العملية السياس���ية كحالة العلويني في سوريا، واحلوثيني في اليمن، 
والقبائل املس���اندة لصالح قبل رحيله، أو القبائل التي كانت مساندة للقذافي في معركته األخيرة، وما تعتمده الدولة من آليات 
ضبط اجتماعي قد تصطدم بس���لوك أقلية ما، وما قد يرتبط به من احتماالت تعثر الدولة في القيام بدورها كإطار يس���توعب 
السلوك السياسي لفئة ما من ناحية أخرى، ومن ثَم يضحى على األغلبية في النظام السياسي املزمع مسؤولية كبرى في إجناح 
املرحلة االنتقالية، واس���تيعاب كل سلوك سياسي لألقلية بالدرجة التي تسمح باحلفاظ على التماسك املجتمعي لتلك الدول من 
جهة، وتلبية املطالب املش���روعة لتلك األقليات من جهة أخرى، مع مراعاة االعتبار للخصوصيات الثقافية للكافة أغلبية وأقلية 

بالدرجة التي ال تنال من حتقيق واستمرار التعايش في بوتقة واحدة من جهة ثالثة.
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مثَّل النطاق اجلغرافي املمتد من اخلليج العربي ش���رًقا إلى احمليط األطلس���ي غرًبا معبًرا لألديان والثقافة 
والتجارة على مر العصور، وما ارتبط به من توافد ملل وِنَحل وأعراق من أرجاء مختلفة في العالم القدمي للتوطن 
ببقاع متعددة من هذا النطاق اجلغرافي، ولم تكن تلك امللل والنَِّحل واألعراق والتي اصطلح على تسميتها الحًقا 
باألقليات متثل عبًئا معتبًرا في نش���أة واستمرار الدولة اإلسالمية، وذلك إلعمال الشريعة اإلسالمية على نطاق 

واسع وقتئذ، ووضوح موقفها من األغيار ))(.

 إال أنه بعد ردح من الزمن ش���هد حتوالت اجتماعية وسياسية متخضت عن استيراد واعتماد الدولة القومية 
كإطار مؤسس���ي قانوني وسياسي حاكم لبلدان الوطن العربي في منتصف القرن العشرين، في أعقاب استقالل 
الكثير من أراضيه عن االس���تعمار الغربي، وما َصاَحب ذلك من نش���وء كيان سياس���ي مستحَدث يسمى الدولة 
القومية مبفهومها األوروبي مس���تند لعبث تقس���يمي غربي لم يراع االعتبارات االجتماعية والثقافية والتاريخية 
لتلك املنطقة، بالتوازي مع إذكاء متعمد من ِقَبل االستعمار للنعرات في مناسبات مختلفة ملا أضحى يسمى دولّيًا 

في وقت الحق ب�»مسألة األقليات« و»حماية األقليات« في العديد من البلدان العربية واإلسالمية.

بيد أن األقليات مارست في بلدان العالم العربي دوًرا معتبًرا في تاريخه املعاصر - إيجاًبا أو سلًبا- في إطار 
نُظم سياسية اتسمت بالسلطوية أحياًنا، أو نظم سياسية اتسمت بالهشاشة وّرطت مجتمعاتها في مستنقعات دماء 

))( لقد لقيت وضعية األغيار في احلكم اإلسالمي صًدى عند عدد من املستشرقني واملفكرين كاملستشرق اإلجنليزي سير توماس أرنولد في كتاب »الدعوة 
إلى اإلس���الم« ص 729، حيث نقل عنه: »أنه من احلق أن نقول: إن غير املس���لمني قد نعموا –بوجه اإلجمال- في ظل احلكم اإلسالمي، بدرجة من 
التس���امح ال جند معادالً لها في أوروبا قبل األزمنة احلديثة، وإن دوام الطوائف املس���يحية في وسط إسالمي يدل على أن االضطهادات التي قاست 
منها بني احلني واآلخر على أيدي املتزمتني واملتعصبني كانت من صنع الظروف احمللية، أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التس���امح...«، 
وك���ذا املستش���رق األملاني آدم متز في كتاب )احلضارة اإلس���المية في القرن الرابع الهجري( ج�) ص05) حيث نق���ل عنه: »لقد كان النصارى هم 
الذين يحكمون بالد اإلس���الم!!!«، وكذا الكاتب املس���يحي اللبناني جورج قرم في كتاب »تعدد األديان ونظم احلكم« ص))2-224 عندما قال: »إن 
فترات التوتر أو االضطهاد لغير املس���لمني كانت قصيرة...ويحكمها ثالثة عوامل: األول: هو املزاج الش���خصي للخلفاء، والثاني: هو تردي األوضاع 
االقتصادية لس���واد املسلمني، والظلم الذي ميارسه بعض الذميني الش���اغلني ملناصب إدارية عالية... والثالث: مرتبط بفترات التدخل األجنبي في 
البلدان اإلس���المية، وقيام احلكام األجانب بإغراء واس���تدراج األقليات غير املسلمة إلى التعاون معهم ضد األغلبية املسلمة...«، نقاًل عن د. محمد 
عمارة في كتابه »األقليات الدينية والقومية: تنوع ووحدة؟.. أم تفتيت واختراق؟؟«،)القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

ديسمبر 998)م(، ص 4.
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الباب الثاني: ملف التقرير
الربيع العربي وقضايا 

املرحلة االنتقالية

احلرب األهلية أحياًنا أخرى،  ومن ثَم يضحى اقتراب 
»الدولة في املجتمع أو العالقة بني الدولة واملجتمع«))( 
من االقترابات املس���تحدثة واملناس���بة لتحليل طبيعة 
دور األقليات ف���ي دول الربيع العربي، وكيفية التعامل 
معه���ا في تفاوضات املرحلة االنتقالية، ومن رّواد هذا 

.)2( Joel  S. Migdal» -االقتراب »جويل مجدال

وينطل���ق هذا االقتراب من مقولة: إن حتليل النظام 
السياسي والعملية السياس���ية ال بد أن يتم في ضوء 
العالق���ة مع املجتمع)3(، وأن هناك عالقات تنافس���ية 
وتصارعية بني املجتمع والدولة التي تسعى إلى تشكيله، 
ومن ثَم فإن كل أش���كال التنظيمات الرس���مية وغير 

))( يُعن���ى هذا االقتراب بطرح تس���اؤالت كبرى تتص���ل بطبيعة العالقة 
ب���ني الدولة واملجتم���ع، منها متى وكيف أصبح���ت الدولة قادرة على 
تأسيس سلطة سياسية قوية؟ ومتى جنحت في تعريف وحتديد النظام 
األخالقي الس���ائد أو حتديد معالم العالقات االجتماعية اليومية أو 
حتى احملافظة عل���ى األمناط املتواجدة؟ ومتى وكيف أصبحت الدولة 
قادرة على بناء األجندة االقتصادية ملجتمعاتها عبر املوارد املناس���بة؟ 
وكذا متى وكيف أحبطت القوى االجتماعية املختلفة مش���روع الدولة 
وعمل���ت على التقليل م���ن دورها؟ وما هو حدود ال���دور الذي ميكن 
أن تلعب���ه الق���وى االجتماعية في ابتكار نظم رمزي���ة فّعالة ومنذجة 
السلوك االجتماعي اليومي وتشكيل أمناط احلياة االقتصادية؟ فيرى 
»مجدال« أن العملية السياس���ية هي رهن تنظي���م من يضع القواعد 
باالعتبار للنظرة املستحدثة ملفهوم الدولة في نظرية النظم السياسية 
املقارنة، والتي تنقل الدولة من مفهوم إجرائي مؤسس���ي قانوني، إلى 
الوجود الفعلي لسلطة منظمة في املجتمع، لتصبح أهم منظمة للتغيير 
والضبط االجتماعي، وأن مس���ألة العالقة ب���ني الدولة واملجتمع هي 
عالقة قوة وقدرة على النفوذ، ليقدم بذلك تصنيًفا رباعي االحتماالت 
)مجتمع ضعيف ودولة قوية »فرنس���ا«- مجتمع ضعيف ودولة ضعيفة 
»الصومال«- مجتمع ق���وي ودولة قوية »الواليات املتحدة األمريكية«- 

مجتمع قوي ودولة ضعيفة »لبنان«(.

)2( جويل مجدال هو أس���تاذ الدراس���ات الدولية في جامعة واش���نطن 
واحملاض���ر في كل من جامعة هارفارد وتل أبيب، والذي قدم في هذا 
الصدد دراسة بعنوان »الدولة في املجتمع« في العام )200م، مستهدًفا 
بذل���ك التأصيل القتراب علمي معنّي بتقدمي رؤي���ة نظرية وتاريخية 
جدي���دة حول طبيعة وأمناط العالقة ب���ني الدولة والقوى االجتماعية 
املختلفة متج���اوًزا بذلك االقترابات التقليدية الت���ي تركز على أحد 

طرفي العالقة دون اآلخر.

(3) Joel S. Migdal.Researching the State.In Society: Mark 
Ivring Lichbach and Alanz S.Zukerman(eds). Compara-
tive Politics:Rationality. Culture. And Structure (Cam-
bridge: Cambridge University Press.2nd edition.2009).
pp 162-163

الرسمية تسعى إلى الس���يطرة والضبط االجتماعي، 
وتتناف���س فيما بينها حول من يض���ع قواعد الضبط 

االجتماعي في مساحات متداخلة ومركبة)4(.

وبالنظر القتراب مجدال ومقوالته ميكن دراسة دور 
األقليات في حتوالت النظام السياس���ي، وتعاطي تلك 
واالجتماعيني  السياسيني  والفاعلني  االنتقالية  النظم 
في دول الربيع العربي معها، واحتماالت التأثير والتأثر 
بينهم���ا في ضوء تلك العالقة بني الدولة كأداة ضبط 
اجتماعي أولي، والتي ال تعني بالضرورة االس���تبداد، 
وإمنا القدرة على فرض القواعد، وبني األقليات كأحد 
معطيات البنية االجتماعية في »بلدان الربيع العربي«  
التي قد تناف���س الدولة من خالل قدرتها على تقدمي 
ديناميكيات قوية للفعل اجلمعي؛ بهدف استخراج أكبر 
فائض أو حتقيق أكبر دخل ممكن، أو حتقيق اإلذعان 

واالحترام، أو فرض القوي حلكم سلوك األخرين.

 وهو ما س���تتبعه الدراس���ة بالتحليل للوقوف على 
احتم���االت العالقة بني تعامل النظام السياس���ي مع 
األقليات من ناحية، ودور األقليات - س���لًبا أو إيجاًبا 
- ف���ي إطاره من ناحية أخرى، وذلك بعد تقدمي إطار 
نظري ملفهوم األقلية، يليه تناول مس���ألة األقليات في 
الوط���ن العربي، وما يرتبط بها من مش���كالت، وكذا 
أس���بابها، وتداعياتها على بلدانه���ا العربية، وأخيًرا 
حتلي���ل دور األقليات في دول ث���ورات الربيع العربي، 
وجدوى تأثيرها واحتماالت تأثرها، وكذا سيناريوهات 
التأثي���ر والتأثر ف���ي إطار سياس���ي وقانوني مغاير 

مستقباًل. 

أواًل: )األقلية/ عن املفهوم واألبعاد: إطار نظري(

بسبر أغوار التراث العربي يتضح أن مفهوم األقلية 
ليس بجديد، أو مبعنى أدق بعض أبعاد مضمونه وليس 

)4( عب���د العالي عبد الق���ادر، »محاضرات النظم السياس���ية املقارنة«، 
)جامعة س���عيدة- د. موالي الطاهر: كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
قس���م العلوم السياس���ية والعالقات الدولية، السنة الدراسية 2007-

2008م(، ص 32.
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اصطالحه، حي���ث يعد »أبو الفتح الشهرس���تاني«))( 
أش���هر من تن���اول املفهوم عب���ر إدراج بع���ض أبعاد 
مضمونه املعاصر حتت صيغ عربية رصينة هما لفظا 
ع  ���يَ »امِللَل«، و«النَِّحل«، واللذان يقصد بهما الِفَرق والشِّ
واملذاه���ب دون األعراق، فقد حت���دث في كتابه عن 
ِفَرق عصره جميعه���ا، والنواحي التاريخية لكل فرقة 
وش���عبة، وما لها من آراء ومعتقدات، وكذا تناول امللل 
غير اإلس���المية من أرباب الديانات والشرائع وأهل 
األهواء والنحل، والوقوف عل���ى مصادرها ومواردها 
وشواردها؛ فتحدث عن اليهود والنصارى، واملجوسية 
واملانوية، واملزدكية والصابئة، واحلرنانيني، ليقول في 
كتابه: »أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع 

ما تدين ب���ه املتدينون، وانتحله 
اس���تبصر،  ملن  عبرًة  املنتحلون 

واستبصاًرا ملن اعتبر«)2(.

أم���ا ف���ي التاري���خ املعاصر 
فق���د اجتهد كثي���رون انطالًقا 
في  متنوعة  فكرية  من خلفيات 
محاول���ة الوق���وف على حدود 
ظاه���رة األقلي���ات، وتناوله���ا 

بالتعريف والتصنيف؛ العتب���ارات بحثية علمية تارة، 
واعتبارات عملية ترتبط مبواقف سياسية أو التكوين 
األيديولوجي تارة أخرى، ليثير املفهوم بذلك النقاشات 
والس���جاالت الفكرية عبر عدد من العلوم؛ تبًعا ملوقع 
الباحث من���ه، وزاوية النظر إلي���ه، ليعبر تخصصات 
علم االجتماع واألنثروبولوجيا، والسياس���ة، والتاريخ 

ودراسات احلضارة وعلم الوراثة.

))( هو »أبو الفتح محمد بن عبد الكرمي بن أبي بكر أحمد الشهرستاني«، 
وكنيته »أبو الفتح الشهرس���تاني«، أحد علماء األش���اعرة، وقد اتفق 
املترجمون له على أصله، وهو أنه أعجمي األصل أًبا عن جد من مدينة 
شهرستان بإقليم خراسان، ُولد في النصف الثاني من القرن اخلامس 
الهجري، وتوفي في النصف األول من القرن السادس الهجري، وأشهر 

أعماله كتاب »امللل والنحل«.

)2( أبو الفتح محمد بن عبد الكرمي بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، حتقيق 
أمير علي مهنا، وعلي حسن فاعود، امللل والنحل، )بيروت: دار املعرفة، 

اجلزء األول، الطبعة الثالثة 993)م -4)4)ه�(، ص 6-5.

وقد مّي���ز بعض الباحث���ني بني مدخل���ني كبيرين 
للتعاطي مع املفهوم في العلوم املعنية به، أولهما املدخل 
األنثروبولوجي ويُعنى مبفهوم العرق Race واملجموعات 
اإلثني���ة Ethnic groups عب���ر االهتم���ام بالتماثالت 
الثقافية وتاريخ األعراق الرئيسة والسالالت، وثانيهما 
املدخ���ل االجتماعي والذي يُْعنَ���ى مبعاجلة العالقات 
الِعرقية ووضعي���ة األقلية جت���اه األغلبية والتعصب 
والتحيز العنصري، وأنواع األقليات والسلوك اجلمعي 
في اجلماعات متداخلة العالقات، وأش���كال الصراع، 
وُسبل حّل املشكالت املترتبة عليه كالدمج، والتذويب، 

والتعددية واالنفصالية، والصدامية)3(.

 وم���ن ثَم تع���ددت تعريفات 
مفه���وم األقلي���ة تبًع���ا ملعايير 
التمييز كاللغة والدين واالنتماء 
العرقي، والت���ي قد تتقاطع مع 
املعيار العددي من جهة، والتمايز 
السياس���ي أو االقتص���ادي أو 
من  اجلغرافي  أو  االجتماع���ي 
جهة أخرى، وعليه تذهب إحدى 
املدارس الفكرية إلى القول بأن 
األقلية Minority هي مجموعة من سكان ُقطر أو إقليم، 
أو دول���ة ما تخالف األغلبية ف���ي االنتماء العرقي أو 
اللغوي أو الديني، دون أن يعني ذلك بالضرورة موقًفا 
سياسّيًا وطبقّيًا متميًزا، ومن ثَم ال يعتبر هذا التعريف 

كثيًرا ملعيار املوقف السياسي)4(.

 في حني يذهب آخرون إلى القول بأنها مجموعات 
من السكان ال يُشترط أن متثل نسبة عددية محدودة، 
لكن يشترط فيها أن متلك عنصًرا أو آخر من عناصر 
االخت���الف عن اجلماع���ة احلاكمة أو املس���يطرة أو 

)3( حيدر إبراهي���م علي، ميالد حنا، أزمة األقلي���ات في الوطن العربي، 
)دمشق: دار الفكر، سلسلة حوارات لقرن جديد، الطبعة األولى، يوليو 

2002م(، ص 5)، 6).

)4( عب���د الوه���اب الكيالي، وآخرون، »محررون«، موس���وعة السياس���ة، 
)بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، اجلزء األول(، ص 244.

تع��ددت تعريف��ات مفه��وم األقلية تبًع��ا ملعايري 
التميي��ز كاللغة والدين واالنتماء العرقي، واليت 
قد تتقاطع مع املعيار العددي من جهة، والتمايز 
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو اجلغرايف 
من جه��ة أخرى، وعليه تذه��ب إحدى املدارس 
الفكري��ة إىل القول بأن األقلي��ة Minority هي 
جمموعة من س��كان ُقط��ر أو إقلي��م، أو دولة ما 
ختالف األغلبية يف االنتم��اء العرقي أو اللغوي أو 

الديي
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املرحلة االنتقالية

املهيمن���ة، كأن تختلف عنها في اللغ���ة، أو الدين، أو 
الطائفة، وتتع���رض للتمييز من جراء هذا االختالف، 
سواء اتخذ هذا التمييز بُعًدا سياسّيًا، أو اجتماعّيًا، أو 
اقتصادّيًا أو ثقافّيًا، أو استند إليها كافة، ليفصل هذا 

التعريف بذلك بني مفهوم األقلية واملعيار العددي))(.

في حني يذهب فريق ثالث إلى 
باعتبارها  تعقيًدا؛  أكثر  تعريٍف 
التكوينات البشرية العرقية التي 
تختلف عن املجموعة الرئيس���ة 
للس���كان، س���واء في الدين أو 
اللغة، أو الثقافة أو الساللة، مع 
االعتبار إل���ى وجود وزن ظاهر 
املتغي���رات في  ألي من ه���ذه 
باختالفها  جماعة  أية  إحساس 

عن األغلبية احمليطة بها، وترجمة هذا اإلحساس إلى 
س���لوك ومواقف سياسية متميزة في قضايا مجتمعية 
رئيسة، وهو التعريف الذي مييل إليه الباحث؛ بوصفه 
يركز على عوامل مركبة ترتبط باالعتبارات النفس���ية 
املس���تندة ملتغير واقعي يؤثر في تش���كل رؤية ونظرة 

اجلماعة لقضايا محددة)2(.

واستناًدا لالجتهادات السابقة يصبح من الضروري 
توضيح بعض اإلش���كاليات التي تتعلق باملفهوم، والتي 
قد حتدث خلًط���ا في ذهن بعض مس���تخدميه، أول 
تلك اإلشكاليات اس���تخدام مصطلح اجلماعة اإلثنية 
كمرادف لألقلي���ة بكافة صورها العرقي���ة، واللغوية 
تارة، واس���تخدامها  والدينية  والطائفية  والثقافي���ة، 
كمرادف للجماعة العرقي���ة دون غيرها من األقليات 

املستندة ملتغيرات أخرى تارة ثانية.)3(
))( عل���ي الدين هالل، نيفني مس���عد، النظم السياس���ية العربية: قضايا 
االس���تمرار والتغير، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 

الثانية(، ص 08).

)2( سعد الدين إبراهيم، امللل والنحل واألعراق: هموم األقليات في الوطن 
العرب���ي، )القاهرة: مرك���ز ابن خلدون للدراس���ات اإلمنائية، الطبعة 

الثانية، 994)م(، ص 4).

)3( س���عد الدين إبراهيم، مس���تقبل املجتمع والدولة في الوطن العربي،=     

وثاني تلك النقاط هو ض���رورة التمييز بني األقلية 
باملعنى السالف الذكر مبا حتمله من اعتبارات نفسية، 
وثقافية، وعددية، وسياس���ية ل���دى جماعة ما، وبني 
األقلية في إطار املمارس���ة السياسية مبعنى جماعة 
مت���ارس املعارضة، وال تتمكن من تش���كيل احلكومة؛ 
ألنها ال حتصل على العدد املناسب من األصوات، أي 
ال حتظى باألغلبية، وثالث تلك 
النقاط ه���و أن االعتبار ملعيار 
العدد بش���كل رئيس في تعريف 
األقلية ينال من متاسك املفهوم 
في ضوء التغيرات الدميغرافية 
في مواجهة الثبات النسبي في 
الوزن السياسي، أو االقتصادي، 
املعنية  للجماعة  االجتماعي  أو 
كحالة املوارنة في لبنان والذين 
لم يعودوا يش���كلون أغلبية عددية في مقابل الطوائف 
األخرى مع استمرارهم بدرجة أو بأخرى بذات املنافع 

السياسية املتفق عليها سابًقا)4(.

وستعرض الدراسة في الوريقات الالحقة ملشكالت 
األقليات في الوطن العربي، وأسبابها وتداعياتها على 
دوله كلمحة عامة، لتعرض في مقام الحق لتلك املسائل 
في دول الربيع العربي لتحليل دورها وس���يناريوهات 

املستقبل السياسي لتلك الدول في ضوئها.

ثانًيا: )األقليات يف الوطن العربي: املشكالت بني 
أسبابها وتداعياتها(

من العس���ير احلديث ع���ن مجتمع يتس���م بالنقاء 
الس���اللي أو الديني، أو اللغوي أو الطائفي في العالم 
املعاصر عامة والدول النامية أو دول اجلنوب خاصة، 
وملا كانت الدولة القومية هي تلك املؤسس���ة الوحيدة 
املخولة باس���تخدام العن���ف، أو هي ذل���ك التنظيم 
االجتماعي القائم على القه���ر والتفاوت االقتصادي 

= )عمان: منتدى الفكر العربي، 989)م(، ص 27.

)4( علي الدين هالل، نيفني مسعد، مرجع سابق، ص 08).

اختلف��ت طريق��ة تعاط��ي النظ��ام السياس��ي 
م��ع أقليات جمتمع��ه من حال��ة إىل أخرى بني 
اس��تيعاب ومس��اواة ودم��ج وإقص��اء وترحيل 
قس��ري وغريها من األساليب، فقد أسهمت تلك 
العوام��ل بدرج��ة أو بأخ��رى يف بلورة مس��ألة 
األقلي��ات يف العدي��د من اجملتمع��ات املعاصرة، 
حيث ختتلف حدود مشاكل األقليات من دولة 

عربية إىل أخرى.
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واالجتماعي طبًقا لبعض تعريفاته���ا النظرية))(، وملا 
كان لها من حدود سياسية مفروضة لم تتِح في أحايني 
كثيرة فرص االختيار واملفاضلة أمام اجلماعات التي 
حتمل صفة األقليات فيها، وملا اختلفت طريقة تعاطي 
النظام السياس���ي مع أقلي���ات مجتمعه من حالة إلى 
أخرى بني اس���تيعاب ومساواة ودمج وإقصاء وترحيل 
قس���ري وغيرها من األس���اليب)2(، فقد أسهمت تلك 
العوامل بدرجة أو بأخرى في بلورة مس���ألة األقليات 
في العدي���د من املجتمعات املعاص���رة، حيث تختلف 

حدود مشاكل األقليات من دولة عربية إلى أخرى.

فقد تتوازى خصائص األقلية مع التمركز اجلغرافي 
وسوء اإلدارة السياسية لها كحالة السودان قبل تقسيمه 
لش���طرين، وقد تتوازى خصائص األقلية مع التمركز 
اجلغرافي وغياب أو جتاهل اإلدارة السياسية ملشاكلها 
كحال���ة العراق بعد االحت���الل األمريكي، وقد تتوازى 
خصائص األقلية مع التمركز اجلغرافي واحملاصصة 
السياسية كورقة التوت التي تُخفي عمق التمايز؛ فإذا 
سقطت جرت املجتمع لدوامة احلرب األهلية كاحلالة 
اللبنانية، أو قد تتوازى خصائص األقلية مع االنتشار 
اجلغرافي جلماعة ما عبر ع���دة دول لتضحى أقلية 
ب���كل منها، وعدم االعتبار الرس���مي له���ا بدرجة أو 
بأخرى كحالة القومية الكردية في دول تركيا والعراق 

وسوريا، وإيران في فترات زمنية مختلفة.

بيد أنه يرى باحثون أن معظم سكان الوطن العربي 
املعاصرين من محيطه إلى خليجه هم أصاًل جماعات 
لم تك���ن »عربية« لغة وثقافة منذ أربعة عش���ر قرًنا، 
وينظرون إلى العروبة باعتبارها مزيًجا بني لغة وثقافة 

))( مصطفى كامل السيد، دراسات في النظرية السياسية، )القاهرة، جامعة 
القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 2006م(، ص 02).

)2( ماجد كيالي، هل أثرت الثورات على األقليات في العالم العربي، مجلة 
شئون عربية، األمانة العامة جلامعة الدول العربية، العدد 50)، وذلك 

عبر الرابط التالي:

http://arabaffairsonline.org/ArticleViewer.
aspx?ID=07e973fc-153a-4935-8e54-cb704c05fd1f 
(11/8/2012)

وشعور، أكثر منها ساللة عرقية، ومن ثَم ميكن القول: 
إن من تعرب أو اس���تعرب أصبح عربّيًا دون االعتبار 

ألصله الساللي والعرقي)3(.

وعلي���ه فقد صّنف باحث���ون ال���دول العربية وفًقا 
ملعيار التجانس االجتماعي م���ن حيث التعدد اإلثني، 
ووج���ود األقليات إلى ثالث مجموع���ات: أولها الدول 
العربي���ة التي يصفها عدد من الباحثني بأنها تتس���م 
بدرجة قد تكون كبيرة من التجانس االجتماعي، وهي 
دول: السعودية، واألردن ومصر وليبيا وتونس، فمعظم 
مواطنيها عرب مس���لمون س���نيون، وهي الدول التي 
تختلف نس���ب األقليات فيها بني املؤشرات الرسمية 
وغير الرس���مية، إال أنها ال تتجاوز 5)% وفًقا ملصادر 
البيان���ات املتباين���ة، وثاني تل���ك املجموعات يصفها 
عدي���دون بأنها دول ومجتمعات متوس���طة التجانس، 
وتضم دول الكويت وس���لطنة ُعمان واجلزائر، والتي 
تتراوح فيها النس���ب بني 5)% إل���ى 25% تبًعا ملصدر 
البيانات الرسمية وغير الرسمية، أما املجموعة الثالثة 
فهي الدول التي تتس���م بتنوع في نسيجها االجتماعي 
والتي تزيد نسبة األقليات فيها عن 25%، وتضم دول: 

لبنان وسوريا والعراق والسودان قبل انقسامها)4(.

وقد تعرضت بعض الدراسات والتقارير غير العربية 
ملسائل األقليات في الدول العربية بالبحث والتحليل، 
وهو ما يج���ب التعاطي معه بتدقي���ق وحذر بالغني؛ 
الحتماالت التوظيف السياسي، فقد أورد أحد التقارير 
أن عدد س���كان الدول العربية يبلغ 355 مليون نسمة 
وفًقا لتقديرات 2)20م، وتتراوح نسبة العرب املسلمني 
الس���نة ما بني 75%، 80%، أما عن األقليات املنتشرة 
في أرجاء الوطن العربي –وفًقا لهذا التقرير- فتشمل 
���نة من غير العرب كاألكراد، واألقليات  املسلمني السُّ
العربية غير املس���لمة كاملسيحيني في سوريا والعراق 
ومص���ر، ناهيك عن أقليات إثني���ة ودينية وقبلية أقل 

)3( سعد الدين إبراهيم، مستقبل املجتمع والدولة ...، مرجع سابق، ص29.

)4( علي الدين هالل، نيفني مسعد، مرجع سابق، ص 0)).
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حجًم���ا وتأثيًرا كالش���ركس واألرم���ن والتركمان))(، 
وستعرض الدراسة ألهم تلك األقليات، سواء من حيث 
التعداد الس���كاني أو االنتش���ار اجلغرافي، أو التأثير 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي، أو األقليات محط 

االهتمام الدولي، وذلك كما يلي )2(:

1- األكراد: 

هي أحد الكتل البشرية القدمية غير العربية عرًقا، 
والتي تنتمي لإلسالم السني، ويدور تعدادها حول 25 
مليون نسمة، بيد أن انتشار تلك القومية غير العربية 
على نطاق جغرافي واسع في أرجاء بعض بلدان العالم 
العربي ودول اجلوار اإلس���المي، وحتى بعض الدول 
األوروبية كأملانيا يجع���ل منها أقلية في كل بلد توجد 
به من ناحية، وتثير فكرة الوطن القومي »كردس���تان 

الكبرى« من ناحية أخرى.

ويقدر تعدادها في ش���مال العراق أو ما يُطلق عليه 
كردس���تان اجلنوبية بخمس���ة ماليني مقابل عشرين 
ملي���ون عراقي، وه���ذا اإلقليم –كردس���تان- الذي 
يعتبرونه الوطن األم بصحبة قوميات أخرى أقل منها 
حجًما كالتركمانية والكلدانية اآلشورية، باإلضافة إلى 
جاليات كردية موجودة في تركيا؛ حيث يدور تعدادها 

))( عادل عبد الس���الم، أمل يازجي، »األقليات«، )دمشق: هيئة املوسوعة 
العربية، املوسوعة العربية، املجلد الثالث، العلوم القانونية واالقتصادية، 

قسم السياسة(. ومتاح عبر الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncycl
opedia&func=display_term&id=468&m=1 (10/8/2012)

(2) Zvi Mazel*. Majority and Minorities in the Arab World: 
The Lack of a Unifying Narrative.

the Jerusalem Center for Public Affairs . 3/01/2012. Avail-
able through: http://jcpa.org/article/majority-and-minor-
ities-in-the-arab-world-the-lack-of-a-unifying-narrative/ 
(10/8/2012)

زافي مازيل Zvi Mazel  هو زميل مركز القدس للشئون العامة، وهو مركز 
أبحاث إس���رائيلي، وهو السفير اإلس���رائيلي األسبق لدى مصر، والسويد 
ورومانيا، وق���د رأى الباحث ضرورة العرض له في هذا املقام كوجهة نظر 
مغايرة لتناول موض���وع األقليات في الوطن العربي على أقل تقدير في ما 
تضمنه التقرير عن اليه���ود العرب، مع أهمية التعامل مع ما ورد مبا قاله 

بالتدقيق واحلذر الواجبني.

حول رقم 5) مليون نسمة مقابل 70 مليون تركي، وفي 
سوريا ما يقرب من مليونني مقابل 8) مليون مواطن، 

وفي إيران 5 ماليني مقابل 65 مليون إيراني)3(.

ويتس���م أداء القومية الكردية بالنشاط؛ حيث يعّبر 
عنها أحزاب وكيانات بعضها يدعو لالعتراف الثقافي، 
وتدعي���م الهوي���ة الكردية، وجعل اللغ���ة الكردية لغة 
رس���مية لألكراد، وأخرى تدعو للحكم الذاتي، وثالثة 
تنادي باالنفصال وتكوين كيان قومي مس���تقل، ناهيك 
عن تبني بعض كياناتها العمل املس���لح كحزب العمال 
الكردس���تاني، باإلضافة إلى امتالكها قنوات فضائية 

ناطقة باسمها)4(.

2- األمازيغ: 

رغم تعرب كثير من األمازيغ في دول املغرب العربي، 
خاصة دول اجلزائر بنسبة 25%، واملغرب بنسبة %40، 
و5% من التونسيني، و0)% من الليبيني )5(، إال أن بعض 
جماعاتها ال تزال حتتفظ بتراث ثقافي ولغوي متمايز 
بالتوازي مع انتمائها اإلس���المي، وتعّبر عنها أحزاب 
سياس���ية تدعو لصون حقوقه���ا الثقافية، إال أنهم لم 

يرفعوا مطالب تُبدي طموًحا انفصالّيًا )6(.
)3( فائق فهيم، »إس���رائيل وقضية األقليات ف���ي الوطن العربي«، جريدة 
االقتصادية اإللكترونية، الس���بت 4) ربيع الثاني 432)ه�� املوافق 9) 

مارس ))20، العدد 6368.

)4( ج���الل دباغ، »حقوق األقليات وحق تقرير املصير«، )مؤسس���ة احلوار 
املتمدن، محور القومية، املسألة القومية، العدد 2444، 0/24)/2008( 

ومتاح عبر الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1b9cf684-
d13d-4c29-8f25-8f378394e9a2 (11/8/2012)

)5( غراه���ام فول���ر، »األقليات في العال���م العربي«، مقال منش���ور على 
ش���بكة اجلزيرة اإلخبارية، املعرفة/ وجهات نظر، ومتاح عبر الرابط 

اإللكتروني التالي:

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=6614 (11/8/2012)

)6( خالد الناصر، »حول مسألة األقليات في الوطن العربي: معالم موقف 
متوازن في مسألة شائكة«، دراس���ة منشورة على موقع منتدى الفكر 
القوم���ي العربي، بتاريخ 25 ديس���مبر 2009م، ومت���اح عبر الرابط 

http://www.alfikralarabi.org/modules.php :اإللكتروني التالي

?name=News&file=article&sid=6614 (11/8/2012)
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أقليات دول الربيع العربي: 
طبيعة دورها بني جدوى 

التأثري وفوبيا التأثر السيد علي أبو فرحة

3- املسيحون: 

تتنوع طوائف املس���يحيني في عدد من دول الوطن 
العرب���ي، خاصة لبنان بطوائفها املس���يحية العديدة، 
والت���ي تقدر مبلي���ون ونصف املليون نس���مة، ومصر 
بأقباطها كأقلية معتبرة تتراوح تعدادها ما بني 8 و0) 
ماليني نس���مة حسب بعض التقديرات، باإلضافة إلى 
جاليات مسيحية أخرى ال تتجاوز بضعة آالف، وتتبلور 
مطالبهم حول املساواة السياس���ية والدينية ))(، وكذا 
حوالي مليونني ونصف في سوريا، ومثلهم في العراق 

واألردن، وفلسطني.

4- الشيعة: 

تدعي بعض الدراس���ات اإلس���رائيلية أن الش���يعة 
مس���لمون عرب، ولكن العتبارات سياس���ية ونظرية- 
وفًق���ا الدعاءاتهم- يعتبرون أقلي���ة مضطهدة؛ حيث 

))( فائق فهيم، مرجع سابق.

يش���كلون ما يقرب من 5)% من إجمالي سكان الدول 
العربية، أي ما يقرب من 35 مليون نس���مة، ليشكلوا 
أغلبية ف���ي الع���راق والبحرين، ولبن���ان في الوقت 
احلالي، وفي اليمن حوالي 30% من الس���كان، وأقلية 
معتبرة في الكويت واألراضي الس���عودية؛ حيث ينتمي 
أغلبية الش���يعة في البلدان العربية إلى االثني عشرية 

وذلك وفًقا لتلك التقارير اإلسرائيلية )2(. 

4- الدروز: 

يوج���د الدروز في س���وريا ولبن���ان، باإلضافة إلى 
األراضي احملتل���ة، ويقدرون جميًع���ا مبليون ونصف 
نسمة، ويعتبرون أنفسهم عرًبا مسلمني، إال أنهم ليسوا 

كذلك )3(.

(2) Zvi Mazel. Op.Cit.

(3) Zvi Mazel.Ibid.
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5- العلويون: 
ميثل العلويون في س���وريا اس���تثناء س���تتعرض له 
الدراس���ة بالتفصيل في مقام الحق، فعلى الرغم من 
كون العلويني ميثلون أقلية عددية في س���وريا إال أنهم 
يحوزون على السلطة السياسية، وتسيطر على النظام 
السياسي منذ عام 966)م في مقابل األغلبية السنية 

اخلاضعة له ))(.
6- اليهود )2(: 

تدع����ي اإلحصائي����ات اإلس����رائيلية واليهودية أن 
إجمال����ي عدد اليه����ود املوجودين حالًي����ا في البالد 
العربية هو00)4 يهودي، يتوزعون على النحو التالي: 
املغرب 2700؛ تونس000)؛ اليمن 330 )3(؛ مصر00)؛ 

سورية 00)يهودي )4(. 

بالنظر لهذه اإلحصاءات التي تعكس طبيعة متاسك 
املجتمع���ات العربية، وما يترت���ب على وجود األقليات 
من دور فاعل لها في التأثير على املس���ار السياس���ي 
واالقتص���ادي واالجتماعي لتل���ك املجتمعات، يتضح 
))( س���مر أبو ركبة، »األقليات في الوطن العربي/ إثارة منطق األقليات«، 
دراسة منشورة على موقع دنيا الرأي بتاريخ )5/2/))20م ومتاح على 

الرابط اإللكتروني التالي:

http://pulpit.alwatanvoice.com/arti-
cles/2011/05/21/228359.html  (12/8/2012)

)2( اجلدير بالذكر أن اإلحصاءات األمريكية الرس���مية الصادرة عن وكالة 
االس���تخبارات املركزية األمريكي���ة والواردة في الدراس���ة الحًقا لم 
تتع���رض لتعداد اليهود، أو حتدثت عن وجوده���م في أي من البلدان 
العربية محل الدراسة، وعليه سعى الباحث في الورقات التالية  للبحث 
عن مصادر بيانات يهودية مباش���رة عن ادعاءاتهم حول تعداد اليهود 
في تلك البلدان العربية، وهي البيانات التي يجب التعاطي معها بحذر 

وتدقيق بالغني.

(3) Mitchell Bard. «The Jews of Yemen» . jewish virtual li-
brary. Available via the following link: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/
yemenjews.html  (16/8/2012)

)4( مأم���ون كيوان، »اليهود وثورات الربيع العربي: ش���هود يرحبون بحذر 
وينتظ���رون مس���تقباًل غامًضا«، مقال منش���ور عل���ى موقع إصدار 
الوحدة اإلس���المية، السنة احلادية عشرة، العدد 27)، شهر شعبان/ 
رمضان433)ه��، يونيو 2)20م، ومتاح على الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.wahdaislamyia.org/issues/127/mkiwan.htm 
(12/8/2012)

وجود دور أصيل لألقليات الكردية في الدول العربية، 
وهو الدور القدمي نس���بّيًا، والذي جتلى بوضوح على 
مدار التاري���خ املعاصر للع���راق ودول اجلوار؛ حيث 
ع���ام 9)9)-920)م  الكردي  االس���تقالل  محاوالت 
بقيادة حركة الش���يخ محمود احلفيد والتي استمرت 
حتى عام )93)م، وكذا حركة إس���ماعيل آغا سيمكو  
شيخ عشيرة »شكاك« الكردية بإقليم أورمية في إيران 
عام 920)م، وكذا حركة الكرد األولى في تركيا بقيادة 
الش���يخ س���عيد بيران عام 925)م، واحلركة الكردية 
الثاني���ة ع���ام 930)، )93)م بقيادة إحس���ان نوري 
-الضابط السابق في اجليش التركي، وهي األحداث 
التي نتج عنه���ا هجرة أعداد كبيرة من كرد تركيا إلى 

سوريا )5(.

وتوالت احلركات الكردية املؤثرة في املسار السياسي 
للدول املتواجدة بها كحركة »البرزانيني« في الفترة من 
930)-975)م بقيادة امل���ال مصطفي البرزاني، وكذا 
إعالن جمهورية مهاباد غربي إيران سنة 956)م، وهي 
احملاوالت التي متخض عنها بيان )) مارس 970)م من 
قبل النظام العراقي، والذي اتخذت فيه حكومة البعث 
في العراق قرار االعتراف بالوجود الش���رعي للكرد، 
وإقرار حقوقه���م الثقافية والقومي���ة، إال أن ذلك لم 
مينع تنفيذ عملية »حلبجة« الشهيرة عام 988)م ضد 
األكراد، والتي تبادلت اتهامات تدبيرها كل منه إيران 
والعراق، ليكون التطور األبرز في املسألة الكردية هو 
انتخاب البرملان الكردي عام 2005م، وافتتاح جلس���ته 
األولى في أربيل العراق، وانتخاب مس���عود البرزاني 
رئيًس���ا إلقليم كردس���تان العراق، لتضحى األحداث 
الس���ابقة قرائن على حجم تأثير ال���دور الكردي في 
املسار السياسي للدول املتواجدة به، والتي وصلت في 

بعض األحيان لالصطدام املسلح بالدولة ذاتها)6(.

)5( محطات بارزة من تاريخ الكرد، تقرير صادر عن شبكة اجلزيرة بتاريخ 
)2006/5/2م، ومتاح على الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/064af143-b24c-
4990-861d-3f4999db5a6f  (5/9/2012)

)6( محطات بارزة من تاريخ الكرد، املرجع السابق.
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أما األمازيغ فتنهض السياسات االستعمارية كفاعل 
رئيس في بلورة ملفهم عبر سياسات عديدة إبان تلك 
الفترة منها إصدار قان���ون »الظهير البربري«، واتباع 
سياسة فرنسية ُسميت حينها ب�»السياسة البربرية«))(، 

وعلى الرغم مما سبق ذكره عن 
وضعية األمازيغ في بالد املغرب 
العرب���ي م���ن مطال���ب ثقافية 
ف���ي األس���اس، إال أن ذلك لم 
مينع بعض املظاهر السياس���ية 
ففي  األمازيغ؛  مللف  العاكس���ة 
ربيع عام 980)م باجلزائر قاموا 
مبظاه���رات في أعق���اب منع 
األمازيغي  الشعر  عن  محاضرة 

الق���دمي ل�»مولود معمري« بجامع���ة تيزي وزو، وحفل 
موس���يقي لفرقة »أمازيغن إمي���وال«، وهي املظاهرات 
التي واجهتها الس���لطات اجلزائري���ة بالعنف والقمع، 
وق���د أُطلق عل���ى ذكراها »الربي���ع األمازيغي« والتي 
يحييها النشطاء األمازيغ في أواخر أبريل من كل عام، 
واحملطة البارزة على مسار النشاط السياسي لألمازيغ 
تلك االحتجاجات التي حدثت في أبريل س���نة )200م 
بس���بب مقتل شاب يدعي »ماسينيس���ا قرباح« ينتمي 
للقبائ���ل األمازيغية في 8) أبريل من ذات العام، حيث 
تطورت األمور س���ريًعا ملواجهات عنيفة مع السلطات 
الرسمية، وهي احلوادث املتفرقة التي تشير خلطورة 
املس���ألة األمازيغية، على الرغم من أبعادها الثقافية 
غير السياسية في األس���اس، وذلك في ضوء املتابعة 

))( »الظهي���ر البربري« هو قانون أصدره الفرنس���يون ف���ي املغرب مايو 
930)م، والظهي���ر يعني املرس���وم، وقد نص ه���ذا الظهير على جعل 
إدارة املنطقة البربرية حتت س���لطة اإلدارة االس���تعمارية، فيما تبقى 
املناطق العربية حتت س���لطة »حكومة املخزن« والسلطان املغربي، ومت 
إنشاء محاكم على أساس العرف والعادة احمللية للبربر، وإحالل قانون 
العقوبات الفرنسي محل قانون العقوبات املستند للشريعة اإلسالمية، 
وقد جاء إصدار هذا القانون ضمن سياس���ة فرنس���ية ُعرفت باسم 
»السياس���ة البربرية« الهادفة إلى إعطاء الفرصة لنمو مشاعر التمايز 
بني العرب والبربر، وملزيد من املعلومات في هذا الشأن انظر الرابط 

 http://www.marefa.org/index.php :التالي

الغربية املستمرة، خاصة الفرنسية منها، للملف)2(.

أما املس���يحيني العرب فال يغفل دورهم السياسي 
بحال في مس���ار النظم العربي���ة، خاصة لبنان؛ حيث 
يعّبر عنهم كيانات سياسية دينية تلعب دوًرا مؤثًرا في 
بها،  املرتبكة  السياسية  العملية 
جعلها تتورط ف���ي فترة زمنية 
س���ابقة في حرب أهلية واسعة 
النط���اق في لبن���ان، وقد لعب 
املسيحيون العرب دوًرا سياسّيًا 
معتبًرا في بلورة األفكار املتصلة 
ب�»القومي���ة العربية« في كّل من 
مصر وسوريا ولبنان، وهو الدور 
السياس���ي ال���ذي القى بعض 
الصعوب���ات في أعقاب تراجع األفكار القومية لصالح 
أفكار أخرى متصلة بالصحوة اإلسالمية في سبعينات 
القرن املاضي على املستوى الشعبي، أو أفكار نهضت 
على أس���س سلطوية على مس���توى النخب احلاكمة، 
لترتفع أصوات عديدة من الطوائف املسيحية العربية 
في لبنان ومصر لصياغة دور سياسي فاعل في إطار 
عملية تش���ّكل النظم السياس���ية العربية في أعقاب 

انهيار العديد من نظمها التسلطية )3(.

أما األقليات الش���يعية في البلدان العربية فتنهض 
كمعامل أصيل في املعادلة السياس���ية في العراق بعد 
االحتالل األمريكي ل���ه عام 2003م؛ حيث يرى بعض 

)2( مرك���ز ابن خلدون للدراس���ات اإلمنائية، »البرب���ر: البحث عن الهوية 
الثقافية أوالً«، مقال منش���ور بالعدد 566) بتاريخ 2006/5/30م من 
احلوار املتمدن، مؤسسة احلوار املتمدن، ومتاح عبر الرابط اإللكتروني 

التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66148  
(6/9/2012)

)3( مصطفي سليمان، »املسيحيون العرب.. وقلق الهوية اإلسالمية«، مقال 
منش���ور على موقع إسالم أون الين بتاريخ 9 يونيو 2006م، ومتاح عبر 

الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/
aarabic/arabic_articles/Identity/Arab_Christ_Identity.htm   
(6/9/2012)

ا  لعب املس��يحيون العرب دوًرا سياس��يًّ
املتصل��ة  األف��كار  بل��ورة  يف  معت��رًبا 
ب�«القومي��ة العربي��ة« يف كّل من مصر 
وس��وريا ولبنان، وهو الدور السياس��ي 
الذي القى بع��ض الصعوبات يف أعقاب 
تراجع األف��كار القومية لص��احل أفكار 
أخرى متصلة بالصحوة اإلس��امية يف 

سبعينات القرن املاضي.
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املرحلة االنتقالية

الباحثني عدم وجود كيان ش���يعي متماسك له تبعات 
سياس���ية في العراق إبان نش���أة الدولة احلديثة فيه 
ع���ام )92)م، وهو ما يعزى ف���ي نظر بعض الباحثني 
إلى غلبة الوالء للقبيلة والعشيرة في مواجهة الوالءات 
األخ���رى، إال أن الش���يعة العراقيني ب���دءوا في تبوء 
الصدارة االقتصادي���ة خاصة في التجارة ببغداد بعد 

تس���فير اليهود ع���ام 949)م، 
الس���نة  أنه في  ذل���ك  وقرينة 
املالي���ة 935)م ل���م يكن هناك 
س���وى تاجرين شيعيني من بني 
ثمانية عش���ر مقعًدا في الهيئة 
بغداد،  جت���ارة  لغرفة  اإلدارية 
ليصب���ح عدده���م في الس���نة 
املالي���ة 957)م 4) مقعًدا من 
أصل 8) مقعًدا، وقد ش���هدت 

املكانة السياسية للشيعة تغيًرا -صعوًدا وهبوًطا- في 
النصف الثاني من القرن العش���رين تبًعا لتغير القيادة 
السياسية للحزب احلاكم، إلى أن سعى صدام الستمالة 
بعض الش���يعة إلى حزب البعث ومنحهم مواقع كثيرة 
في املراتب الدنيا والوسطى من تنظيمات احلزب في 
مقابل حضور ضعيف في املواقع املؤثرة، وقرينة ذلك 
أن مجلس قي���ادة الثورة في الفترة من 968)-977)م 
لم يضم أّيًا من الش���يعة، أما خالل الفترة من 977)-
979)م فلم يكن هناك س���وى ثالثة من الش���يعة في 

املجلس املؤلف من 22 عضًوا ))(.

وعليه ل���م يعرف العراق احل���رب األهلية أو بعض 
مظاهرها من محاوالت تطهي���ر متبادلة والتي بدأت 
تتجلى للعيان على الرغم من تنوعه االجتماعي املفرط 
إال في أعقاب االحتالل األمريكي للعراق لتنهض ورقة 
الطائفية واألقليات كس���ند فاعل ف���ي العبث بالكيان 

))( حنا بطاطو، ترجمة فالح عبد اجلبار، »شيعة العراق: الدور السياسي 
 وعملي���ة االندماج ف���ي املجتمع«، ع���رض لفصل في كت���اب بعنوان
ISlamic Impulse لن���دن، كروم هيل���م، 987)م، حرر الكتاب باربره 
فراير ستوواسر، ومتاح عبر الرابط اإللكتروني التالي:  )2/9/6)20( 

http://www.mesopot.com/old/adad9/19.htm

العراقي؛ حيث تبنى الدس���تور العراقي بعد االحتالل 
مفاهي���م التمييز الطائفي لصالح الش���يعة، كما تبنى 
ش���كل نظام احلكم الفيدرالي االحتادي وما يرتبط به 

من مخاطر في احلالة العراقية )2(. 

فعل���ى الرغم من أن الدس���تور لم ين���ّص صراحة 
على توزيع املناصب الس���يادية لطائفة بعينها، إال أن 
املقاعد في املجلس  توزيع عدد 
احملافظات  عل���ى  التش���ريعي 
بالنَِّسب املثبتة لها حالًيا يجعلها 
حتدد عملّيًا الطائفة التي ينتمي 
إليها رئيس ال���وزراء مبا له من 
صالحيات واس���عة؛ مما يترتب 
علي���ه دور معتبر للش���يعة في 
النظام السياس���ي العراقي في 
ظل غياب إحصاء دقيق للسكان 
من جهة، واإلذكاء لروح الُفرقة العراقية من جهة ثانية، 

واالستقواء باخلارج من جهة ثالثة )3(.

س���عت الدراس���ة ف���ي ه���ذا املقام الس���تعراض 
األقليات املؤثرة، س���واء من حيث الكثافة العددية أو 
االهتم���ام الدولي، أو حيازة مصادر القوة االجتماعية 
واالقتصادية والسياس���ية في البلدان العربية كمدخل 
لتحليل أكث���ر تدقيًقا حول تلك األقليات وأدوارها في 
الدول التي ش���هدت تغيرات سياسية ُسميت إعالمّيًا 
بدول الربيع العربي؛ للوقوف على مستقبل تلك النظم 
السياسية الوليدة واألسلوب الواجب في التعاطي مع 

تلك األقليات.

)2( محمد مورو، »احلل اإلس���المي ملش���كلة األقليات 2-)«، مقال منشور 
بتاري���خ 0/5/25)20م على موقع قصة اإلس���الم، ومتاح عبر الرابط 

اإللكتروني التالي: 

http://islamstory.com/-1-2  (6/9/2012)

)3( نزار الس���امرائي، »االحتالل والطائفية بعد خمس س���نوات من غزو 
العراق«، ش���بكة اجلزيرة نت- املعرفة،  ومتاح عبر الرابط اإللكتروني 

التالي: 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/72876060-ac0d-
4278-8ffc-a3b79e42662d    (6/9/2012)

مل يعرف العراق احلرب األهلية أو بعض مظاهرها 
من حم��اوالت تطهري متبادلة وال��يت بدأت تتجلى 
للعي��ان على الرغم من تنوعه االجتماعي املفرط 
إال يف أعق��اب االحت��ال األمريكي للع��راق لتنهض 
ورق��ة الطائفي��ة واألقليات كس��ند فاعل يف العبث 
بالكي��ان العراق��ي؛ حيث تبنى الدس��تور العراقي 
بع��د االحت��ال مفاهيم التميي��ز الطائفي لصاحل 

الشيعة.
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 ثالًثـــا: )أقليـــات الربيـــع العربي: جـــدوى التأثري
 يف إطار مغاير(:

تعرضت النظم السياسية في عدد من بلدان الوطن 
العربي لهزات عنيفة م���ع مطلع العام ))20م، طالت 
تغيرات هيكلية في تركيبة تلك النظم بدرجة أو بأخرى 
َي إعالمّيًا ب�»الربيع العربي«، والتي قادت  وفًقا ما ُسمِّ
بعضها لفت���رة انتقالية بعد تفكك النظم الس���لطوية 
القابضة على السلطة منذ عقود عبر شخوص النخبة 
احلاكمة ذاتها، وهو التفكك الذي تباين من حالة إلى 
أخرى وفًقا لع���دد من العوامل؛ منها مدى متاس���ك 
النخبة احلاكمة نفسها ومصدر قوتها، سواء املؤسسة 
العس���كرية، أو النخبة العائلية، أو حكم الفرد املستند 
لثلة من املنتفعني، ويزيد على ذلك عامل رئيس يتمثل 
في درجة التماس���ك املجتمعي لتل���ك الدول، وطبيعة 
وتأثي���ر األقليات فيها، وهو العامل واجب االعتبار في 
مرحلة ما بعد تفكك تل���ك النظم وتفاوضات صياغة 

النظام السياسي اجلديد.

وعليه س���تتعرض الدراس���ة في هذا املقام لتحليل 
وضعي���ة األقليات في دول تونس ومصر وليبيا واليمن 
وس���وريا، للوقوف على جدوى تأثيره���ا واحتماالت 
تأثرها أثناء تفاوضات املرحلة االنتقالية، وفي أعقاب 

نشوء املؤسسات السياسية املزمعة.

بالنظ���ر ف���ي دميوغرافيا املجتمع التونس���ي، فإن 
املؤش���رات تدور ح���ول كون 98% من الس���كان عرب 
مسلمون، و)% أوربيون مسيحيون، و)% يهود وجماعات 
إثنية أخ���رى، ويقدر عدد اليهود ب�000) نس���مة ))(، 
وذلك بإجمالي عدد سكان 0.732.900) نسمة وفًقا 

لتقديرات يوليو 2)20م )2(.

(1) Mitchell Bard. «The Jews of Tunisia» . jewish virtual li-
brary. Available via the following link: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/
tunisjews.html   (16/8/2012)

ف���ي  واحملدث���ة   CIA Fact Book إلحص���اءات  وفق���ا   )2(
التال���ي/=                                                                                                           الراب���ط  عب���ر  ومت���اح  2)20م،  يولي���و   3(

أما مبراجع���ة دميوغرافيا املجتم���ع املصري وفًقا 
لتع���داد 2006 يتض���ح أن 99.6% مصريون، و%0.4 
غير ذلك وفًقا للجماعة اإلثنية –مبعني الساللة فقط 
دون بقية املتغيرات، يدين منهم 90% باإلسالم السني، 
و9% أقب���اط، و)% مس���يحيون من طوائ���ف أخرى، 
باإلضافة إلى جالية يهودية )00) نسمة( )3( وذلك من 
إجمالي تعداد سكاني يبلغ 46).83.688 نسمة وفًقا 

لتقديرات يوليو 2)20م )4(.

وبالنظر لدميوغرافيا املجتمع الليبي، فإن جماعاته 
العرقي���ة )الس���اللية( تضم 97% ع���رب وبربر، و%3 
أعراق أخرى تش���مل يوناني���ني ومالطيني وإيطاليني، 
ومصريني، وباكس���تانيني، وأتراك، وهنود وتونسيني، 
وعقائدّيًا يدين باإلسالم السني 97% من السكان و%3 
أخرى، وذلك وفًقا لتعداد س���كاني يبلغ 6.733.620 

نسمة وفًقا لتقديرات يوليو 2)20م )5(.

أما مؤش���رات الدميوغرافيا اليمنية فيشمل املتغير 
االثني أغلبية عربية، باإلضافة جلاليات عربية إفريقية 
)الصوماليني(، ومن جنوب آسيا، وأوروبيني، واالنتماء 
العقائدي الرئيس هو املسلمون السنة الشافعية بنسبة 
58% تقريًبا )6(، والشيعة الزيدية، وجماعة صغيرة من 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-=

factbook/geos/ts.html  (12/8/2012)

(3) Mitchell Bard. «The Jews of Egypt» . jewish virtual li-
brary. Available via the following link: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/
egjews.html (16/8/2012)

 CIA Fact Book 4( املؤش���رات االجتماعية املصرية وفًقا إلحص���اءات(
واحملدثة في )3 يوليو 2)20م، ومتاح عبر الرابط التالي/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/eg.html  (16/8/2012)

 CIA Fact Book 5( املؤش���رات االجتماعية الليبية وفًق���ا إلحصاءات(
واحملدثة في )3 يوليو 2)20م، ومتاح عبر الرابط التالي/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ly.html   (14/8/2012)

)6( رش���ا إبراهيم، »معضلة اجلماعات اإلثنية في الوطن العربي: املفهوم 
وأبعاد املش���كلة« مقدمة ملا يس���مى مجموعة الدراسات اجليوستراتيجية، 
ص 27، ومتاح���ة للتحميل بصيغة  pdf عبر الرابط االلكتروني التالي: = 
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اليهود 330 نس���مة())( وجاليات املسيحيني والهندوس 
بإجمال���ي عدد س���كان 809.)24.77 نس���مة وفًقا 

لتقديرات يوليو 2)20م )2(.

أما دميوغرافية س���وريا فتش���مل بالنظر للساللة 
90.3% عرب، و9.7% أكراد وأرمن وجماعات أخرى، 
وأما املؤش���رات الدينية فيدين 74% باإلسالم السني، 
و6)% علوي���ني ودروز، و0)% مس���يحيني مبختل���ف 
طوائفه���م، وجماعات صغيرة من اليهود في دمش���ق 
والقامش���لي وحلب تقدر ب� 00) نس���مة)3(، وذلك من 
إجمالي 22.530.746 نس���مة وفًقا لتقديرات يوليو 
2)20م، باإلضافة إلى 00)8) مستوطن إسرائيلي في 

هضبة اجلوالن احملتلة)4(. 

من العرض الس���ابق ملؤشرات التجانس االجتماعي 
لدول »الربيع العربي« يتبني أن مس���ألة األقليات تثور 
بدرجة معتبرة في حاالت كل من مصر وسوريا وتونس 
بدرج���ة أو بأخرى، إال أن ذل���ك ال ينفي تعرض ليبيا 
واليمن ملصادر توتر قبلي���ة وجهوية أكثر منها أقليات 
دينية أو عرقية معتبرة، وعليه فإن صعود اإلسالميني 
ف���ي كل من تونس ومص���ر وليبيا إلى س���دة احلكم 
بدرج���ات متفاوتة عبر آليات مؤسس���ية مع االعتبار 

http://www.aljlees.com/6s7198236-3007.html  (16/8/2012)=

(1) Mitchell Bard. «The Jews of Yemen» . jewish virtual li-
brary. Available via the following link: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semi-
tism/yemenjews.html (16/8/2012)

 CIA Fact Book 2( املؤش���رات االجتماعية اليمنية وفًقا إلحصاءات(
واحملدثة في )3 يوليو 2)20م، ومتاح عبر الرابط التالي/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ym.html (14/8/2012)

(3) Mitchell Bard. «The Jews of Syria» . jewish virtual library. 
Available via the following link: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semi-
tism/syrianjews.html (16/8/2012)

 CIA Fact Book 4( املؤش���رات االجتماعية السورية وفًقا إلحصاءات(
واحملدثة في )3 يوليو 2)20م، ومتاح عبر الرابط التالي/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/sy.html (14/8/2012)

النصهار العديد من التيارات الوطنية في تلك البلدان 
خللخل���ة نظمها الس���لطوية الس���ابقة، وكذا اجلهد 
اجلهيد لألغلبية الس���نية في س���وريا لتفكيك نظام 
األسد ممثل األقلية العلوية؛ إمنا يثير هواجس أقليات 
تلك املجتمعات عن مس���تقبل النظام السياسي الوليد 
استناًدا لروايات قدمية مرتبطة بظرف تاريخي محدد، 
أو ش���خص حاكم بعينه عن اضطهاد األقليات تبتعد 
زمنّيًا عن الظرف التاريخ���ي احلالي بحائل منيع من 
التسلطية عكست إجراءات متييزية غير قانونية وغير 
دستورية، وممارسات أمنية طالت قطاعات واسعة من 
تلك املجتمعات مبختلف طوائفها على رأسها جماعات 
اإلسالم السياسي أكثر من األقليات اإلثنية ذاتها، وقد 
ترتكز في ذلك لدور يشوبه الكثير من التحفظ ملواقف 
الدول الكبرى من مسألة األقليات تُفهم في ضوء خبرة 
تلك الدول في إذكائه���ا، وما يرتبط به من احتماالت 
تدخل خارجي كحال���ة االدعاء الفرنس���ي التاريخي 

بالتدخل حلماية مسيحي لبنان )5(.

أو قد تعزى تلك الهواجس إلى فوبيا بعض األقليات 
من الهيمنة اإلس���المية عل���ى مقاليد احلكم في تلك 
البالد العربية، ومما يدعم ه���ذه الفرضية أن خوف 
بعض األقليات من وصول اإلسالميني إلى السلطة في 
سوريا دفع بطريرك املوارنة في لبنان »بشارة الراعي« 
إلى الدعوة إلمهال بش���ار األس���د مهلة كافية إلجراء 
إصالحاته السياس���ية التي وع���د بها؛ حيث حذر من 
أن اس���تمرار الضغط على النظام السوري قد ينتهي 
إلى وصول متش���ددين للحكم، مما قد يؤثر سلًبا على 
العالقة بني كّل من املس���يحيني والسنة والشيعة، وهو 

ما قد ينعكس على الوضع اللبناني.

أو ق���د تعزى تل���ك الهواجس إلى أح���داث العنف 
الطائفي املتفرقة التي شهدتها عدد من البلدان كاحلالة 
املصرية في العقود الثالث���ة األخيرة، والتي غالًبا ما 
)5( مي مجيب عبد املنعم، »حتديات مس���تقبلية: أوضاع املسيحيني العرب 
والصعود اإلسالمي بعد الثورات«، املوقع اإللكتروني لدورية السياسة 

الدولية، ))/2/6)20، ومتاح عبر الرابط التالي/

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2510/%
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تنتج ع���ن حوادث فردية بالت���وازي مع ضعف الدولة 
وأدواتها املعنية بالضبط االجتماعي بوجه عام، وليس 
جتاه ملف األقباط على وجه اخلصوص كحادثتي قرية 
صول في مركز أطفيح بجوار حلوان، والتي كان سببها 
ما أُشيع عن عالقة بني شاب مسيحي وفتاة مسلمة))(، 
وقرية دهشور والتي تسبب فيها معاملة جتارية عادية 
بني مواطن مس���لم وآخر مسيحي والتي تقدمت على 

أثرها عدد من املنظمات القبطية 
التابعة ل���� »أقباط املهجر«، ومن 
ضمنه���م منظمة »كيمي« حلقوق 
بالنمس���ا  القبط���ي  اإلنس���ان 
قانوني  وتظلم  رس���مية  بشكوى 
ضد احلكوم���ة املصرية لكل من 
املتحدة  واألمم  األوروبي  االحتاد 
اإلفريقية  الدولي���ة  واحملكم���ة 
وعدد م���ن الهيئ���ات احلقوقية 

الدولية بشأن ما يعتقدون فيه من اضطهاد لألقباط، 
واملطالبة بضرورة تش���كيل جلنة تقصي حقائق دولية 
للتعرف على مالبسات تلك احلادثة، وضرورة البحث 

عن حلول جذرية بهذا الشأن)2(.

وقد جت���د تلك الهواجس مردها إل���ى وقائع فعلية 
كحالة س���طوة األقلية العلوية على النظام السياس���ي 
السوري بصيغته البعثية ملا يربو على أربعني عاًما، وما 
ارتبط بذلك من ممارس���ات نالت من حقوق األغلبية 
السنية، وتداعيات حرب بشار األخيرة، ومساندة عدد 
من األقليات له، وهو ما يزيد من حدة األزمة السورية 
بعد بروز امللف الكردي، وما تناقلته وسائل اإلعالم عن 

))( فائق فهيم، مرجع سابق.

)2( جريدة اجلمهورية اللبنانية، عبر الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.aljoumhouria.com/news/index/21084?fb_ac-
tion_ids=10151150579864994&fb_action_types=og.
recommends&fb_source=other_multiline&action_ob-
ject_map=%7B%2210151150579864994%22%3
A10150964210477611%7D&action_type_map=
%7B%2210151150579864994%22%3A%22og.
recommends%22%7D&action_ref_map (16/8/2012) 

املس���ئول اإلعالمي حلزب العمال الكردستاني يوسف 
زياد  بطرحه فكرة حتالف أكراد سوريا والعراق وإيران 
وتركيا، وهو ما يس���عى النظام الس���وري الس���تغالل 
الورقة الكردية في خلط األوراق والتأثير على املواقف 
الدولي���ة خاصة املوقف التركي عب���ر ما يتصل بهذه 
الورقة من مخاطر على وحدة الدولة السورية لتضحى 
عراًقا جديًدا أو لبناًنا مكرًرا؛ لتعمق الهوة بني األقلية 
العلوية واألغلبية الس���نية في 
بش���ار  نظام  تف���كك  أعقاب 
املرحلة  في  والش���روع  األسد 
االنتقالي���ة لتأس���يس نظ���ام 

سياسي مغاير)3(.

وعليه فإن ما تثيره مس���ألة 
األقليات باملعنى السالف ذكره 
في دول »الربي���ع العربي« من 
هواجس مس���بقة، وحتفظات 
سياس���ية مس���تمرة، وادع���اءات دولي���ة مقلقة في 
املرحلة االنتقالية لتلك البل���دان إمنا يعد وبحق أحد 
امللفات الش���ائكة املطروحة لشغل مساحة معتبرة من 
املفاوضات ح���ول مفردات النظام السياس���ي الوليد 
خاصة مع صعود اإلس���الميني ف���ي تلك البلدان، وما 
يدعم هذا القول الداللة الرمزية ملا تنامى مؤخًرا في 
بعض وس���ائل اإلعالم من حديث عن وضعية اليهود 
العرب، على الرغم م���ن أعدادهم الضئيلة في بلدان 
الربيع العربي، مقارنة بأقلي���ات أخرى أكثر حضوًرا 
في مجتمعات تلك ال���دول، فصرح أتون خليفة رئيس 
الرابط���ة اليهودية ف���ي تونس أن جاليت���ه غير قلقة 
من فوز حزب »النهضة« ذي اخللفية اإلس���المية في 
االنتخابات، وترشح »جاكوب اللوش« اليهودي التونسي 
الوحيد النتخابات املجلس التأسيس���ي، وإخفاقه في 
الوصول إليها، غير هادف إال للتأكيد على مس���اهمة 
األقلية اليهودية في الثورة التونسية، أو مبعنى آخر أن 

 http://www1.youm7.  :3( جريدة اليوم السابع، السبت 2/8/4)20م(

 com/News.asp?NewsID=748269

إن ما تثريه مس��ألة األقليات باملعنى الس��الف ذكره 
يف دول »الربي��ع العرب��ي« م��ن هواجس مس��بقة، 
وحتفظ��ات سياس��ية مس��تمرة، وادع��اءات دولية 
مقلق��ة يف املرحل��ة االنتقالي��ة لتلك البل��دان إمنا 
يعد وحبق أحد امللفات الش��ائكة املطروحة لش��غل 
مس��احة معتربة م��ن املفاوض��ات ح��ول مفردات 
صع��ود  م��ع  خاص��ة  الولي��د  السياس��ي  النظ��ام 

اإلساميني يف تلك البلدان.
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األقلية اليهودية حاضرة في املجتمع التونس���ي، وهو 
ما يتس���ق مع ما أُش���يع عن »كارمن وينشتني« رئيسة 
الطائفة اليهودي���ة في مصر من أن اليهود في انتظار 
دع���وة لتمثيلهم في جلنة الدس���تور، على الرغم من 
أن عدد تلك الطائفة في مص���ر ال يتجاوز 00) فرد 
-كما أُشير س���لًفا- موزعني على طائفتني فرعيتني؛ 
األولى في اإلسكندرية وعددها حوالي خمسون فرًدا، 
والثاني���ة موزعة في باقي احملافظ���ات وتبلغ حوالي 

خمسني فرًدا))(.

وهي املسألة التي قد جتد الس���بيل للتعاطي معها 
في ضوء ع���دد من االعتبارات 
الواجبة، منها أن حكم األغلبية 
يجب أال ين���ال ابتداًء من مبدأ 
ليس  لألقلية،  الوطنية  احلماية 
عبر متييز إيجابي لصالح األقلية 
بق���در كونه إنفاًذا لتش���ريعات 
الدولة على اجلميع في املسائل 
لتشريعات  االعتبار  مع  العامة، 
اخلاصة،  املس���ائل  في  األقلية 

وص���ون »احلريات األساس���ية« للمواطن الفرد، وفتح 
املجال ل� »املساواة في الفرص«، و»اجلدارة السياسية 

والوظيفية«.

وم���ن تلك االعتبارات ما يرتب���ط بإعادة النظر في 
النظام االنتخاب���ي احلاكم للعملية السياس���ية ليس 
بالضرورة في اجتاه تخصيص مقاعد برملانية محددة 
ألقلية بذاتها، أو ما يُسمى التصويت التفضيلي ونظام 
التمثيل النس���بي لألقليات كاحلالة اللبنانية، وهو ما 
قد ال يتفق كثيًرا مع واق���ع دول الربيع العربي األكثر 
جتانًسا كمصر وليبيا، وإمنا قد تتصل إعادة النظر في 
النظام االنتخابي بإعادة تقسيم الدوائر لصالح تكثيف 
تواجد األقليات في دوائر محددة تضمن جناح ممثليهم 
في هذه الدوائر دون غلق دوائر بعينها على األقليات، 
أو ما يسميه البعض باملناطق اجلغرافية اخلاصة، أو 

))( مأمون كيوان، مرجع سابق.

إمكانية اتباع قوائم موح���دة لألقليات يصّوت لها كل 
الناخبني على مستوى الدولة ككل أغلبية وأقلية، وقد 

يصلح هذا األسلوب في الدول متعددة األقليات)2(.

ســـيناريوهات مســـتقبل البناء السياســـي الوليد 
وتعاطيه مع مسألة األقليات:

وفًقا للتحليل السابق ميكن بناء عدد من السيناريوهات 
ملستقبل البناء السياس���ي الوليد وتعاطيه مع مسألة 
األقليات في بلدان ما ُس���ّمي ب�»الربيع العربي« التي 
تس���عى لصياغة مسارات سياسية مغايرة في حتوالت 
تلك النظم، وذلك ح���ال عدم حدوث انحراف هيكلي 
السياسي  املس���ار  في حتوالت 
احلال���ي لتلك البل���دان، وذلك 

كالتالي:

1- سيناريو التوافق والشرعية: 

التواف���ق  س���يناريو  يع���د 
والشرعية س���يناريو معتبًرا في 
املرحل���ة القادمة للدول العربية 
التي تش���هد حتوالت سياس���ية معتبرة انتهت بصعود 
إس���الميني، أو تيارات سياسية محس���وبة بدرجة أو 
بأخرى على اإلس���الميني من ناحية، وحتوي أقليات 
ال تستهدف كثيًرا التأثير على املشهد السياسي بقدر 
س���عيها للحصول على وضعية ثقافي���ة أو اجتماعية 
معين���ة من ناحية أخرى؛ حي���ث قد يحدث توافق بني 
القوى السياس���ية املمثلة لألغلبي���ة، وتلك املعبرة عن 
األقليات حول مدخالت النظام السياسي عبر احترام 
قواعد اللعبة السياسية من جهة، وتقدير اخلصوصية 
الثقافي���ة لألقلي���ات من جهة أخ���رى، حيث تضحى 
املش���كلة الرئيس���ة في تلك املجتمعات ليست مشكلة 

)2( مجدي خليل، التجارب الدولية في متثيل األقليات والفئات املهمش���ة ، 
احلوار املتمدن، العدد 962) بتاريخ 2007/6/30م، ومتاح عبر الرابط 

اإللكتروني التالي: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288 
(16/8/2012)

إن حك��م األغلبية جي��ب أال ينال ابت��داًء من مبدأ 
احلماي��ة الوطنية لألقلية ليس عرب متييز إجيابي 
لص��احل األقلي��ة بق��در كون��ه إنف��اًذا لتش��ريعات 
الدولة على اجلميع يف املس��ائل العامة مع االعتبار 
لتش��ريعات األقلي��ة يف املس��ائل اخلاص��ة، وص��ون 
»احلريات األساس��ية« للمواطن الفرد، وفتح اجملال 
السياس��ية  و»اجل��دارة  الف��رص«،  يف  »املس��اواة  ل��� 

والوظيفية«.
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األقليات بش���كل أصيل بقدر ما ه���ي محاولة بعض 
القوى السياس���ية املعارضة داخلّيًا أو القوى الدولية 
التوظيف السياسي ملسألة األقليات بصورة أو بأخرى، 
وتعد كّل من تونس وليبيا ومصر بدرجة أقل من الدول 

املرشحة لهذا السيناريو. 

2- سيناريو التدويل والتدخل: 

وهو الس���يناريو املعتبر في ضوء التنوع الداخلي في 
تركيبة بعض املجتمع���ات العربية من ناحية، واالنتباه 
الدولي لتلك الدول خاصة ذات املواقع االس���تراتيجية 
منها؛ حيث يضحى س���يناريو التدويل والتدخل سلًبا 
باالمتناع أو إيجاًبا بالفعل هو املرشح للحدوث، فيكون 
التدويل السلبي عبر إمس���اك األطراف الدولية ذات 
املصال���ح احليوي���ة واملتعارضة فيه���ا مبفاتيح احلل 
الداخلي بالدرج���ة التي تضفي اجلم���ود والغموض 
على مستقبل العملية السياسية بها مع جاهزية ورقة 
األقليات كورق���ة رابحة للتدخل املباش���ر على غرار 
احلالة اللبنانية في فترات زمنية سابقة، وتعد احلالة 

السورية هي املرشحة لهذا السيناريو.

3- سيناريو املصادمة واملهادنة: 

وهو الس���يناريو احملتم���ل حال استنس���اخ النظم 
السياس���ية الوليدة من رحم النظم السلطوية املنهارة 
مؤخًرا؛ حيث يس���عى النظام احلاك���م اجلديد التباع 
طرائق مش���ابهة لذات الطرائق السابقة في التعامل 
مع املس���ائل اجلهوية وذات الصل���ة باألقليات، وهي 
املصادم���ة أحياًنا، واملهادنة أحياًنا أخرى، وذلك لعدم 
وجود تغيرات حقيقية طالت تركيبة املعادلة السياسية 
ف���ي تلك البلدان، وتعد احلالة اليمنية هي املرش���حة 

لهذا السيناريو.

في النهاية ميكن القول: إن »مس���ألة األقليات« في 
بلدان »الربي���ع العربي« ال ترتب���ط بالضرورة بوجود 
تباينات إثنية مبتغيراتها املختلف���ة العرقية، واللغوية 
والديني���ة، والطائفية ف���ي مجتمعات تل���ك البلدان 
كغيرها من دول العال���م، وإمنا ترتبط مبا تبلوره تلك 
الكيانات االجتماعية من مظاهر للتمايز تعكس هوية 
مغاي���رة لهوية األغلبية تترجم إلى س���لوك سياس���ي 
يرتبط مبنافع اقتصادية واجتماعية معينة تستند إلى 
تلك الهوية في األس���اس، ليؤثر في مسارات العملية 
السياس���ية كحالة العلويني في سوريا، واحلوثيني في 
اليمن، والقبائل املساندة لصالح قبل رحيله، أو القبائل 
التي كانت مس���اندة للقذافي في معركته األخيرة، وما 
تعتمده الدولة من آليات ضبط اجتماعي قد تصطدم 
بسلوك أقلية ما، وما قد يرتبط به من احتماالت تعثر 
الدولة في القيام بدورها كإطار يس���توعب الس���لوك 

السياسي لفئة ما من ناحية أخرى. 

ومن ثَم يضحى على األغلبية في النظام السياس���ي 
املزمع مس���ؤولية كبرى في إجناح املرحلة االنتقالية، 
واستيعاب كل سلوك سياس���ي لألقلية بالدرجة التي 
تس���مح باحلفاظ على التماسك املجتمعي لتلك الدول 
من جهة، وتلبية املطالب املش���روعة لتلك األقليات من 
جهة أخرى، مع مراعاة االعتبار للخصوصيات الثقافية 
للكافة أغلبية وأقلية بالدرجة التي ال تنال من حتقيق 

واستمرار التعايش في بوتقة واحدة من جهة ثالثة.
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معلومات إضافية
صرح املستشار أبو بكر اجلندي رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بأن النسبة العددية  لألقباط 

في مصر ال تتجاوز ال� 6%، مبقدار 5 مليون و30) ألف. وهي تصريحات شبه رسمية.

أما النش���طاء األقباط فجعلوهم 5) مليوًنا في الداخل وخمس���ة باخلارج ، في حني اعتبر األنبا باخوميوس 
القائم بأعمال البطريرك في لهجة تهكمية اخلمسة ماليني هم عدد أقباط حي شبرا. وهي تشبه طريقة سلفه 
األنبا شنودة حني أُعلن عام 976)م أن عدد املسيحيني 2 مليون و60) ألفا، )وكان وقتها عدد سكان مصر 36.6 

مليون( شّكك األنبا حينها في اإلحصاء وقال: إن هذا هو عدد رجال اإلكليروس.

عدد األقباط طبًقا إلحصاء الكنيسة والتاريخ:

أعلن الفاتيكان ومركز بيو األمريكي أن عدد النصارى مبصر ال يجاوز نسبة الستة باملائة.

اإلحصاء التارخيي:

تاريخّيً���ا هذا هو ما تقر به إحص���اءات أع���وام 897)م ، و907)م ، و7)9)م ، و927)م، و937)م، و947)م؛ 
وجميعها جرت في ظل االحتالل البريطاني، وأشرف عليها إجنليز ويهود ونصارى أرثوذكس.

جدول اإلحصاءات التارخيية الرمسية للتعداد

مالحظات النسبة املئوية 
للمسيحيني

املسيحيون
كل الطوائف املسلمون جمموع سكان مصر السنة م

نسبة أصحاب الديانات األخرى 36.)% %6.26 609.5(( 9.992.203 9.734.405 (897 (

نسبة املسيحيني األجانب 5.)% %6.3 706.322 (0.269.445 ((.(89.978 (907 2

ل���م حُت���دد نس���بة املس���يحيني 
نس���بة  حددت  لك���ن  املصري���ن 
كليًة مصريون وأجانب  املسيحيني 
 %8.(  =  (.026.(07 وكان���ت 
بطرح نسبة املس���يحيني األجانب 
كما كانت نس���بتهم ف���ي إحصاء  
نس���بة  تكون   %(.5 907)وكانت 
%6.6 املصري���ني   املس���يحيني 
- ع���دد اليهود )59.53 بنس���بة 
0.46% - مل���ل أخ���رى 4)8.8 

بنسبة %0.07

 %6.6
)مصريون 

فقط(
 %8.(

)مصريون 
وأجانب(

 (.026.(07
)مصريون 
وأجانب(

((.623.753 (2.7(8.205 (9(7 3

يهود 63.550 بنس���بة %0.45 - 
ملل أخرى 44).3 بنسبة %0.022

 %6.67
)مصريون 

فقط(
 %8.4

)مصريون 
وأجانب(

 946.393
)مصريون فقط(
 (.(8(.9(0
)مصريون 
وأجانب(

(2.929.260 (4.(77.864 (927 4
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مالحظات النسبة املئوية 
للمسيحيني

املسيحيون
كل الطوائف املسلمون جمموع سكان مصر السنة م

املصري���ني  املس���يحيني  نس���بة 
واألجان���ب 8.2% وباملقارن���ة ب 
تعداد 927) تكون نسبة املسيحيني 

املصريني %6.8

 %6.8
)مصريون 

فقط(
 %8.2

)مصريني 
وأجانب(

 (.303.970
)مصريون 
وأجانب(

(4.6(6.724 (5.920.694 (937 5

 %7.6
)مصريون 

 فقط(
 %7.95

)مصريون 
وأجانب(

(.435.097 (7.397.946 (8.90(.(28 (947 6

وهو أول تعداد تق���وم به حكومة 
مصرية مس���تقلة، فكل التعدادات 
الس���ابقة كان���ت حتت إش���راف 

االحتالل.

 %6.4
)مصريون 

فقط(
 %6.76

)مصريون 
وأجانب(

 2.0(7.536
)مصريون 
وأجانب(

27.829.273 29.846.809 (966 7

 %5.9
)مصريون 

فقط(
 %6.24

)مصريون 
وأجانب(

 2.285.630
)مصريون 
وأجانب(

34.340.574 36.626.204 (976 8

يهود 286.) - آخرون 6.527  %5.6
)مصريون 

فقط(
 %5.94

)مصريون 
وأجانب(

 2.868.(39
)مصريون 
وأجانب(

45.386.099 48.254.238 (986 9

من���ذ ه���ذا التعداد توقف نش���ر 
أعداد الطوائف وامللل في مصر

6(.452.382 (996 (0

املصدر:

)- مقال بقلم أ- حامت محمد، بعنوان« هذا عددهم طبًقا إلحصاء الكنيسة والتاريخ« على الرابط التالي:

www.tanseerel.com
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األكراد:

هم ش���عوب تعيش في شمال الش���رق األوس���ط مبحاذاة جبال زاكروس وجبال ط���وروس. يطلق األكراد 
تسمية كردستان على هذه املنطقة، وهذه املنطقة هي عبارة عن أجزاء من شمال شرق العراق وشمال غرب 
إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا، ويتواجد األكراد باإلضافة إلى هذه املناطق بأعداد قليلة في 

جنوب غرب أرمينيا وبعض مناطق أذربيجان ولبنان. 

يعتبر األكراد من إحدى أكبر القوميات التي ال متلك دولة مستقلة أو كياًنا سياسًيا موحًدا معترًفا به عاملّيًا. 
وهناك الكثير من اجلدل حول الش���عب الكردي ابتداًء من منشأهم، وامتداًدا إلى تاريخهم، وحتى مستقبلهم 
السياس���ي. وقد ازداد هذا اجلدل التاريخي حدة في الس���نوات األخيرة، وخاصة بعد التغيرات التي طرأت 
على واقع األكراد في العراق عقب حرب اخلليج الثانية، وتشكيل الواليات املتحدة ملنطقة حظر الطيران التي 

أدت إلى نشأة كيان إقليم كردستان في شمال العراق.

اجلذور التارخيية

 ختتلف النظريات يف أصل األكراد:

يقول محمد أمني زكي )880) - 948)م( في كتابه »خالصة تاريخ الكرد وكردستان« : إن هناك طبقتني من 
الكرد، الطبقة األولى، ويرى أنها كانت تقطن كردس���تان منذ فجر التاريخ ويسميها »شعوب جبال زاكروس«، 
ويقول بأن ش���عوب لولو، كوتي، كورتي، جوتي، جودي، كاساي، سوباري، خالدي، ميتاني، هوري )أو حوري(، 
ا للش���عب الكردي. والطبقة الثانية: هي طبقة الش���عوب الهندو-أوروبية التي  نايري، هي األصل القدمي جّدً
هاجرت إلى كردس���تان في القرن العاش���ر قبل امليالد، وهم امليديون والكاردوخيون، وامتزجت مع شعوبها 

األصلية ليشكال مًعا األمة الكردية.

املؤلفات الفارسية واإلسالمية تعرف الكرد على أنهم »بدو الفرس«، كما أورد ابن خلدون في املقدمة.

اللغة:

عموما تعتبر اللغة الكردية من اللغات الغنية باللهجات املختلفة، وهي تنتمي إلى فرع اللغات اإليرانية، والتي 
تنتمي بدورها إلى مجموعة اللغات الهندو أوروبية. 

معظم األكراد يس���تطيعون التكلم بلغات األقوام املجاورة لهم، مثل العربية والتركية والفارسية كلغة ثانية، 
وتنقسم اللغة الكردية إلى أربع لهجات:

• اللهجة الكرماجنية الشمالية ومنها )البهديانية والبوتانية، والهكارية واألركزية والشكاكية(.	

• اللهجة الكرماجنية اجلنوبية ومنها )السورانية واألردالنية والهورامانية والكورانية واالموكريانية(.	
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• اللهجة اللورية ومنها )الكلهورية واللكية والبختيارية(.	

• اللهجة الزازكية.	

أكراد العراق:

يشكل كرد العراق 5)% من مجموع الكرد في العالم. عددهم 6.000)3.9 نسمة )حوالي 2)% من مجموع 
س���كان العراق(. ُدِمجوا مع دولة العراق في س���نة 923)م مبوجب اتفاقية س���ايكس بيكو يستوطن األكراد 
احلدود الش���مالية والشمالية الشرقية جلمهورية العراق ويش���كلون حوالي 7)% من سكان العراق. ويشكل 
األكراد األغلبية الس���كانية في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية مع نسبة ثلث محافظة كركوك، وكذلك 
لهم تواجد في نينوى وديالي بنسبة 0)% لكلتيهما، وتعتبر مسألة أكراد العراق األكثر جدالً واألكثر تعقيًدا في 
القضية الكردية؛ لكونها نش���أت مع بدايات إقامة اململكة العراقية عقب احلرب العاملية األولى، وكان الطابع 

املسلح متغلًبا على الصراع منذ بداياته ولكون العراق دولة ذات خليط عرقي وديني.

في مقابلة مع جالل الطالباني أجراه تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية يوم 8 أبريل 2006م، صرح طالباني 
بأن فكرة انفصال أكراد العراق عن جمهورية العراق أمر غير وارد وغير عملي، لكون أكراد العراق محاطني 
بدول ذات أقليات كردية لم حتس���م فيها القضية الكردية بعد، وإذا ما قررت هذه الدول غلق حدودها، فإن 
ذلك اإلجراء يكون كفياًل بإسقاط الكيان املنفصل من العراق. مت استعمال القضية الكردية في العراق كورقة 
ضغط سياس���ية من ال���دول املجاورة، فكان الدعم وقط���ع الدعم للحركات الكردي���ة تعتمد على العالقات 
السياسية بني بغداد ودمش���ق وطهران وأنقرة ، وكان الزعماء األكراد يدركون هذه احلقيقة، وهناك مقولة 

مشهورة للزعيم الكردي مصطفى بارزاني مفادها »ليس لألكراد أصدقاء حقيقيون«.

أكراد سوريا:

ش���كل كرد س���وريا 6% من مجموع الكرد في العالم. عددهم 000.)66.) نسمة )حوالي 8% من مجموع 
س���كان سوريا(. يعيش معظمهم في شمال شرقي البالد وخاصة في مدينة احلسكة والقامشلي وديريك بال
إضافة إلى تواجدهم بأعداد أقل في مناطق أخرى من س���وريا مث���ل مناطق عفرين وكوباني )عني العرب( 

مبحافظة حلب.

اس���تناًدا إلى حوار مع فيصل يوسف عضو املكتب السياس���ي في احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي � 
عض���و اللجنة العليا للتحالف الدميقراطي الكردي في س���وريا- فإن األحزاب الكردية غير مرخصة قانونّيًا 
في س���وريا ، ولكن حزبه ميارس نش���اطه منذ 4) يونيو 957) »على الرغم من ظروفه الصعبة في العقود 
الس���ابقة«، إال أن احلزب يعمل حالًيا بشيء من العلنية شأن غيره من األحزاب الكردية و»حسب الظروف«، 

وقد تغض السلطة النظر عن نشاطه أحياًنا وحتاول منعها تارة أخرى.

 من اجلدير بالذكر أن الرئيس السوري بش���ار األس���د قال في إحدى خطاباته: »إن القومية الكردية جزء 
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من التاريخ الس���وري والنسيج الس���وري«، ولكن املؤمتر العاشر حلزب البعث لم يشر إلى إمكانية األكراد من 
تشكيل أحزاب سياسية. 

وف���ي 9 أكتوبر 2005م أصدرت محكمة أمن الدولة في س���وريا حكًما بالس���جن عامني ونصف عام على 
أربعة أكراد بتهمة »االنتماء إلى تنظيم سري واقتطاع جزء من أراضي البالد وضمها إلى دولة أجنبية«، وكان 

األربعة ينتمون إلى حزب االحتاد الدميوقراطي PYD، وهو حزب كردي محظور في سوريا.

املصدر:

مقال بعنوان: أكراد سوريا .. ضّد النظام أم مع املعارضة؟، موقع أفراسيا، على الرابط التالي:
http://afrasianet.net/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=25231:2012-12-04-13-31-
21&catid=17&Itemid=30


