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ملخص الدراسة
شهدت املنطقة العربية مع نهاية عام 2010م، بداية عدد من الثورات واالنتفاضات واحلركات االجتماعية، 
التي تراوحت بني السلمية والعنيفة، سواء من جانب القائمني بها أو الداعني إليها، من ناحية، أو من جانب 

ردود الفعل الرسمية ممثلة في النظم السياسية القائمة، من ناحية ثانية.

ورغم تعدد الدعوات للتغيير واإلصالح في معظم، إن لم يكن كل الدول العربية، خالل الفترة محل التحليل، 
فإن هناك حاالت لثورات واحتجاجات لنظم عربية، ميكن وصفها بالكامنة، وهي تلك النظم التي حتمل في 
عواملها الهيكلية دواعي ومتطلبات التغيير، إال أن آليات هذا التغيير، ومظاهره ما زالت كامنة، وغير واضحة 

املعالم، وغير محددة األبعاد واخلطوات. 

وقد حكمت »فلس���فة الال منطق«، الثورات واحلركات الش���عبية العربية في هذه املرحلة؛ حيث لم تسقط 
النظم التي كان يتوقع اجلميع سقوطها، منطقّيًا )مثل اليمن، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير(، وسقطت النظم 
غير املتوقعة، كما حدث في تونس ثم مصر، ثم ليبيا. األمر الذي يتطلب الوقوف على العوامل الهيكلية التي 
حتكم عملية التغيير السياس���ي في املنطقة العربية، والنماذج املعروضة لهذا التغيير، وأمناط االس���تجابات 
الرسمية )الداخلية منها واخلارجية(، والسيناريوهات احملتملة ملستقبل النظم السياسية العربية، وتداعيات 

ذلك اإلقليمية والدولية.

تسعى الدراسة إلى بحث األسباب واحملددات والدوافع التي تقف وراء هذه املوجة من الثورات واالنتفاضات 
واحلركات الش���عبية التي ش���هدتها املنطقة العربية خالل عام 2011م، والتي دخل معها العالم العربي حقبة 
سياس���ية جديدة، متيزت بعودة اإلرادة الش���عبية، بعد قرون من اختطافها من جان���ب الطبقات احلاكمة، 

واستبدالها بشرعيات بديلة.

وفي إطار حتليل مس���ارات تلك الثورات واالحتجاجات، وأمناط االس���تجابة الرسمية لها، تقسم الدراسة 
الثورات واالحتجاجات إلى عدة مستويات أساسية، ما بني ثورات إلسقاط النظام كما حدث في تونس ومصر 
وليبيا واليمن، وثورات تتأرجح بني إصالح النظام وتغييره كما في س���وريا والبحرين، واحتجاجات محدودة 
واحتواء س���ريع كالتي شهدتها كل من الكويت وس���لطنة عمان، واململكة األردنية، والعراق، واململكة العربية 

السعودية، واجلزائر، وموريتانيا.

وحتاول الدراس���ة تقدمي الس���يناريوهات احملتملة ملس���تقبل هذه األحداث، وتأثير كل منها على األوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في دول املنطقة.

د. عصام عبد الشايف

كاتب وباحث- مصر
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الثورة في أحد معانيها، هي اإلطاحة بنظام سياس���ي اجتماعي اقتصادي، واستبداله بنظام مختلف متاًما عن 
طريق حركة شعبية عارمة، أو عن طريق العنف املسلح. وقد تكون الثورة ضد محتل أجنبي )كالثورات األمريكية 
واجلزائري���ة والفيتنامية(، وقد تكون ضم���ن حدود البلد الواحد، وموجهة ضد طبقة، أو س���لطة حاكمة تُلِحق 
أضراًرا بغالبية أبناء الش���عب، فيقوم الش���عب باإلطاحة بتلك الطبقة احلاكمة بشكل جذري، واستبدالها بنظام 

بديل مغاير في االجتاه واأليديولوجية والبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

ومييز أس���تاذ علم االجتماع األمريكي »تش���ارلز تيلي« ب���ني الثورة واالنقالبات واحل���روب األهلية، والهبات 
اجلماهيرية والتمرد، والتي قد تؤدي كلها إلى نهاية نظام وقيام نظام بديل. لكن الثورة وحدها هي التي تؤّسس 
لوضع جذري شامل على كافة املستويات السياسية، واالقتصادية واالجتماعية، ويرى أن هناك ثالث ثورات عظام 
في التاريخ املعاصر ينطبق عليها هذا النوع من التعريف، هي: الثورة الفرنسية )1789-1799م( والثورة الروسية 
)1917م( والثورة اإليرانية )1979م(. مؤكًدا أن الثورات تس���تغرق سنوات للوصول إلى حالة االستقرار، بحسب 
ظ���روف البلد الذي انطلقت فيه، والقوى القائمة عليها، واملس���تفيدة من جناحه���ا، والقوى املضادة التي حتاول 
عرقلتها. فقد اس���تغرقت الثورة الفرنسية نحو عشر سنوات لالس���تقرار، والثورة البلشفية نحو خمس سنوات، 

والثورة اإليرانية نحو سنتني، وقد سقط آالف الضحايا قبل الوصول إلى حالة االستقرار.

وقد شهدت املنطقة العربية مع نهاية عام 2010م، بداية عدد من الثورات واالنتفاضات واحلركات االجتماعية، 
التي تراوحت بني السلمية والعنيفة، سواء من جانب القائمني بها أو الداعني إليها، من ناحية، أو من جانب ردود 
الفعل الرس���مية ممثلة في النظم السياسية القائمة، من ناحية ثانية، ورغم تعدد الدعوات للتغيير واإلصالح في 
معظ���م، إن لم يكن كل الدول العربية، خالل الفترة مح���ل التحليل، فإن هناك حاالت لثورات واحتجاجات لنظم 
عربية، ميكن وصفها بالكامنة، وهي تلك النظم التي حتمل في عواملها الهيكلية دواعي ومتطلبات التغيير، إال أن 

آليات هذا التغيير، ومظاهره ما زالت كامنة، وغير واضحة املعالم، وغير محددة األبعاد واخلطوات. 

وقد حكمت »فلسفة الال منطق«، الثورات واحلركات الشعبية العربية في هذه املرحلة؛ حيث لم تسقط النظم 
الت���ي كان يتوقع اجلميع س���قوطها، منطقّيًا )مثل اليمن، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير(، وس���قطت النظم غير 
املتوقع���ة، كما حدث في تونس ث���م مصر، ثم ليبيا. األمر الذي يتطلب الوقوف على العوامل الهيكلية التي حتكم 
عملية التغيير السياس���ي في املنطقة العربية، والنماذج املعروضة لهذا التغيير، وأمناط االس���تجابات الرسمية 
)الداخلية منها واخلارجية(، والسيناريوهات احملتملة ملستقبل النظم السياسية العربية، وتداعيات ذلك اإلقليمية 

والدولية.

د. عصام عبد الشايف

كاتب وباحث- مصر
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أواًل: أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراس���ة من ع���دة اعتبارات، من 

أهمها ما يلي:

1- حجم األحداث التي شهدتها املنطقة العربية، في 
موجة غير مس���بوقة في تاريخها احلديث واملعاصر، 
امتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وشارك 
فيها عش���رات املاليني، الذين جمع���ت بينهم أهداف 
مشتركة، وقيم واحدة، رغم اختالف األطر واملنطلقات 

التي يتحركون من خاللها.

السياسية  النتائج  طبيعة   -2
واالقتصادية واالجتماعية التي 
أفرزتها ه���ذه األحداث، والتي 
لم تق���ف عند ح���دود الدول 
التي ش���هدتها، ولكنها امتدت 
لتؤثر عل���ى العديد من الدول، 
س���واء داخل احمليط العربي أو 

اإلقليمي أو الدولي.

)- خطورة السيناريوهات احملتملة، والتي ميكن أن 
يشهدها مستقبل دول املنطقة، على مختلف املستويات 
السياس���ية، واالقتصادية، واالجتماعية، والتي حتمل 
في اجلانب األخطر منها، مؤشرات التفتيت والتقسيم، 

واالستنزاف املالي واالقتصادي. 

ثانًيا: التساؤالت البحثية:
في إطار االعتبارات الس���ابقة، تسعى الدراسة إلى 

اإلجابة على عدد من التساؤالت األساسية:

1- ما هي األسباب واحملددات والدوافع التي تقف 
وراء هذه املوجة من الثورات واالنتفاضات واحلركات 
الش���عبية التي ش���هدتها املنطقة العربية خالل عام 

2011م؟

2- ما هي مس���ارات األحداث، وطبيعة السياسات 
التي شهدتها هذه الدول، وما أسباب التفاوت بينها؟

)- ما هي الس���يناريوهات احملتملة ملس���تقبل هذه 

األح���داث، وتأثير كل منها على األوضاع السياس���ية 
واالقتصادية واالجتماعية في دول املنطقة؟

ثالًثا: منهجية الدراسة:
    لإلجاب���ة على التس���اؤالت الس���ابقة، وغيرها، 
س���يتم االعتماد على منهج االرتباط )أو املستويان أو 
الركيزتان( )Two Level Game(: والذي يقوم على 
أن هناك تداخاًل شديًدا بني العوامل الداخلية والعوامل 
اخلارجية في تشكيل األحداث السياسية التي تشهدها 
األطراف التي تتكون منها النظم 
اإلقليمي���ة والدولي���ة، وأن هذه 
األحداث تأتي انعكاًسا لعمليات 
السياسات  املتبادل بني  التفاعل 
الداخلية  واجلماع���ات  والقوى 
من ناحية، ومعطيات ومتطلبات 
البيئة اخلارجية، وما تفرزه من 

تداعيات من ناحية أخرى.

فما يحدث على مستوى يؤثر على اآلخر، وميكن أن 
يظهر هذا التأثير في ع���دد من املخرجات واملطالب 
الت���ي يفرزها كل مس���توى، فالسياس���ات واألوضاع 
والق���وى الداخلية تؤثر في حتديد أه���داف الدولة، 
داخلّيًا وخارجّيًا، وبالتالي في صياغة االستراتيجيات 
الت���ي تتبناها هذه الدولة لتحقي���ق أهدافها، وهو ما 
ينعكس في التحليل األخير على وضع الدولة، وطبيعة 

عالقاتها، وما تشهده من أحداث وتطورات)1(.

وفي إطار الظاهرة محل الدراس���ة، ووفًقا للمنهج 
املس���تخدم، س���يتم بيان تأثي���ر العوام���ل الداخلية 
واخلارجي���ة على الثورات العربية، س���واء كمحددات 
ودوافع لهذه الثورات، أو كعامل فاعل في مس���اراتها 

(1) James Rosenau، Linkage Politics: Essays on the Conver-
gence of the National and International Systems، (New 
York: The Free Press، 1969).

وانظر أيًضا: مارس���يل ميرل، سوسيولوجيا العالقات الدولية، ترجمة 
د. حس���ن نافعة، )القاهرة، دار املس���تقبل العرب���ي، الطبعة األولى، 
1986م(، ص 4)1- 9)1. وكذلك: مارسيل ميرل، السياسة اخلارجية، 
ترجم���ة خضر خضر، )بيروت، دار جروس برس للنش���ر، د. ت(، ص 

.204 -191

األح��داث التي ش��هدتها المنطق��ة العربية، 
في موجة غير مسبوقة في تاريخها الحديث 
والمعاص��ر، امت��دت م��ن أقصى الش��رق إلى 
أقصى الغرب، وشارك فيها عشرات المايين، 
الذين جمعت بينهم أهداف مشتركة، وقيم 
واحدة، رغم اختاف األط��ر والمنطلقات التي 

يتحركون من خالها
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املختلفة، وكذلك مدى تأثير كل منها على سيناريوهاتها 
املستقبلية.

املطلب األول
الثورات العربية 2011م.. األسباب واحملددات

امت���داًدا لألحداث التي دش���نت الثورة التونس���ية 
بدايتها، دخل العالم العربي حقبة سياس���ية جديدة، 
متيزت بعودة اإلرادة الشعبية، بعد قرون من اختطافها 
من جانب الطبقات احلاكمة، واس���تبدالها بشرعيات 
بديلة، تقوم في الكثير منها على الشرعية التاريخية، 
والقوة العس���كرية، والنزع���ات القبلي���ة والطائفية، 
وانطلق الربيع العربي من املغرب العربي نحو املشرق 
العربي، في تفاعل وانس���جام ميد ج���ذوره بعيًدا في 
أعماق التاريخ العربي، ويس���تمد قوته من وحدة اللغة 
والدين والتاريخ واملجتمع. فهذه الثورات جتد منطلقها 
وتفس���يرها في وحدة الش���عوب العربية، وهي وحدة 
ثقافية ودينية ولغوية، تدح���ض كل الدعوات التي مت 
ترويجها ح���ول األنظمة القطري���ة، باعتبارها بدياًل 

للوحدة العربية)1(.

وفي إطار هذه االعتبارات، ارتكزت الثورات العربية 
بعدد من اخلصائص والسمات التي تشّكلت من البيئة 
الت���ي انطلقت في إطارها، وم���ا تتضمنه هذه البيئة 
من محددات وأس���باب ودوافع، تركت تأثيراتها على 

خصائص وسمات هذه الثورات، ومن ذلك:

1- التش��ابه يف عوام��ل التغي��ر: حي���ث جمعت بني 
ا ثورّيًا فاعاًل، الدوافع احملفزة  البالد التي شهدت مّدً
على االنفجار الثوري كالفساد السياسي، واالستبداد 
والهيمنة الكلية على مقاليد األمور في البالد، وحتول 
احلكم مبرور الزمن إلى حكم العائلة التي تدير البالد، 
ومتس���ك باالقتصاد، وجتني ملي���ارات الدوالرات من 
مش���اركتها املباشرة في كل مشاريع اإلعمار وصفقات 
التس���لح، والتجارة، واالس���تيراد والتصدير في كافة 
املجاالت. والتشابه كذلك في مشروعات نقل وتوريث 
السلطة. وكذلك التشابه في سياسة التبعية للواليات 

)1( د. حسن حنفي، الوحدة الثورية، جريدة الزمان الدولية، لندن، عدد 
)848)(، 17/)/2011م.

املتحدة األمريكي���ة دون أي اعتراض على ما تقوم به 
من ممارسات أو ما تتبناه من سياسات.

2- أن الش��عوب العربي��ة كس��رت حاجز اخل��وف، فهذا 
هو التغير االس���تراتيجي الرئيس، فقد كانت الشعوب 
محكومة باخلوف، وباألجهزة األمنية وبالفقر، وعندما 
استطاعت أن تكسر هذا احلاجز، انتقل هذا اخلوف 

إلى الطرف املقابل، السلطة. 

3- أن الق��وى ال��ي قرَّرت الن���زول إىل الش��ارع وحتدي 
الس���لطة وأجهزتها األمنية لم تكن األحزاب التقليدية 
»التاريخي���ة«، أو احلركات الناصري���ة أو القومية، أو 
حت���ى احلركات اإلس���المية، وإذا كان���ت هذه القوى 
قد التحق���ت باملظاه���رات ونزلت بق���وة إلى جانب 
املتظاهرين، وساهمت في إجناح الثورة، فإنها لم تكن 
منش���ئة الثورة، ولم يكن لها دور في قيادتها وتوجيهها 

عند بدايتها.

4- أن الش��باب ال��ذي ب��ادر إىل االحتج��اج الذي حتول 
إل���ى ثورة ف���ي تونس ثم ف���ي مصر، ث���م انتقل إلى 
العدي���د من الدول العربية، ه���و  جيل متعلم ومثقف، 
يتقن أكثر من لغة، ويع���رف التواصل مع العالم، جيل 
احلداثة والتكنولوجيا، اجليل الذي لم يش���هد الهزائم 
العربية، بل ش���هد زمن التراجع األمريكي في العراق، 
وفي أفغانس���تان، وهزمية إسرائيل في لبنان، وصمود 
حماس في غزة. وجنح في اس���تخدام تقنية التواصل 
اإللكتروني، بنقل التجارب واخلبرات الغربية والدولية 
في التظاه���ر واالحتجاج، دون أن يتوقعوا في البداية 

أن يتحول األمر إلى ثورة)2(.

5- التش��ابه يف التحدي��ات: الث���ورات أداة من أدوات 
إحداث التغيير في املجتمع، وتتسم بأنها مفاجأة، وإن 
كان لها إرهاصات وش���واهد تسبق االنفجار الثوري، 
وه���ي جماهيري���ة، وأن قادتها نخبة من النش���طني 
السياس���يني أو األيديولوجيني، وه���ي تدعو للتغيير 

)2( د. طالل عتريسي، الثورات التي قد تغير وجه املنطقة، مجلة شؤون 
عربية، عدد 145، أبريل 2011م.

http://www.arabaffairs.org/ArticleViewer.aspx?ID=d0cf8c2c-
abfc-4528-a392-cf51254aac6f
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اجلذري، وإن بدأت حركة مطلبية، فإنها س���رعان ما 
تتحول حلركة للتغيير الش���امل، إال أن بعض الثورات 
تواج���ه إخفاقات أو ثورات مضادة، وكثير من الثورات 
ال حتق���ق أهدافها في املدى القري���ب، رغم أنها في 
امل���دى البعيد حتدث تغييًرا جذرّيًا في حركة املجتمع، 
وتتش���ابه الثورات العربية ف���ي اتفاقها في التحديات 

التي تواجهها، والتي من بينها:

• فالثورة 	 املس��تقبلي:  االس��تراتيجي  البع��د  حت��دي 
باعتبارها حركة جماهيرية تدعو للتغيير الشامل 
تقع في م���أزق الغرور، خاصة إذا واجهت نُظًما 
ضعيفة، وانهارت تلك النظم بس���رعة، ومن ثم 
تتصور احلركة الثورية أن تغيير املجتمع مسألة 
بس���يطة. وهنا يظهر حتدي النظرة املستقبلية 
لتطور املجتمع، فتغيير املجتمع ثقافّيًا واجتماعّيًا 
ليس مسألة س���هلة، وهذا البعد االستراتيجي 
املس���تقبلي يحتاج لتط���ور التركيب���ة الذهنية 

والسلوكية للمجتمع ويحتاج لوقت طويل.

• حت��دي العقي��دة السياس��ية: فكثي���ر من الثورات 	
يغيب عنها البعد األيديولوجي املتكامل، والعقيدة 
السياس���ية والفكرية املشتركة التي تلتف حولها 

مختلف الفصائل والتيارات.

• حت��دي القيادة: حيث تش���ترك هذه الثورات في 	
غياب القائد أو املوّجه أو املرشد أو امللهم، سواء 
كان ش���خًصا أو حزًبا أو تياًرا أو مؤسسة، وهو 
ما ترتب عليه تش���رذم في عناصرها وتياراتها، 
وس���هولة اختراقها، في ظل تع���دد االنتماءات، 
وتغليب اآلني على املس���تقبلي، والشخصي على 

الوطني)1(.

6- بروز الدور احليوي لإلعالم بكافة أش��كاله ووسائله، 
في تنوير وتثقيف الش���عوب، وفي احلش���د والتعبئة، 
فقد لعب اإلعالم اجلديد والتقليدي، دوًرا رئيًسا في 
هذه الثورات؛ إذ كان هو األداة الرئيس���ة في الثورتني 

)1( د. محم���د نعم���ان جالل، الثورات في الش���رق األوس���ط بني الرؤية 
االستراتيجية واملراهقة الفكرية )نظرة مقارنة(، 19/)2011/0م

 http://www.jidar.net/node/6520

التونس���ية واملصرية، وكان تأثي���ره واضًحا في تعبئة 
طاقتها، وتعزيز مكتسباتها؛ بحيث جنحتا بدون عنف 
وانقسام في املجتمع، كما كان لهذه الوسائل دورها في 
انتقال هذه الثورات من دول���ة إلى أخرى، ومن إقليم 

إلى آخر داخل نفس الدولة.

7- ضعف البناء السياسي يف الدول العربية، ومتحورها 
حول ش���خص القائد أو الرئيس، وع���دم تطور البناء 
السياسي إلى بناء مؤسس���اتي، يستطيع أن يقدم من 
خالله األفكار والنصح والرؤى للمؤسس���ة السياسية، 
ولذلك تضع���ف احلكومة في ح���ال ضعف الرئيس، 
وكذلك عدم اس���تطاعتها مواجهة الضغوط الدولية، 
بشكل فاعل؛ ألن قراراتها فردية، وتتمحور حول رأس 

الهرم السياسي.

8- أهن��ا أب��رزت أمهي��ة احلاج��ة لإلص��الح، ومواكب���ة 
التط���ورات السياس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادية، 
وأهمية التنمية املس���تدامة في الدول العربية، والتي 
ترك���ز على تنمية اإلنس���ان، خصوًص���ا في اجلانب 
التعليمي، وتطوير مصادر الدخل الفردية واملجتمعية.

9- أن هذه الثورات أب��رزت أمهية الرأي العام اجملتمعي، 
وضرورة وجود مؤسس���ات فاعل���ة باملجتمع املدني، 
تس���اعد في اتخاذ الرأي الصحيح والقرار الصائب، 
وتس���تطيع احلكومات -من خالل هذه املؤسسات- أن 
حتاور اجلميع، وكذلك إصالح مؤسساتها؛ بناء على ما 

يتطلبه الرأي العام)2(.

املطلب الثاني
الثورات العربية 2011م.. املسارات والسياسات

في إطار حتليل مسارات الثورات واالحتجاجات التي 
ش���هدتها املنطقة العربية 2011م، وأمناط االستجابة 
الرس���مية لها، ميك���ن التمييز بني عدة مس���تويات 

)2( بره���ان إبراهيم كرمي، الربيع العربي، موقع ثوابت عربية، األربعاء، 10 
أغسطس 2011م:

http://thawabitarabiya.com/index.php?option=com_c
ontent&view=category&id=3:economy-
news&layout=blog&Itemid=174
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أساسية، وذلك على النحو التالي:

املستوى األول: ثورات إلسقاط النظام:

النموذج األول: ثورات ش��عبية مع حياد اجليش )تونس 
– مصر(:

في تون���س ومصر انطلقت ش���رارة الثورة بطريقة 
ش���به عفوية، لكن بعد أن اكتملت العناصر األساسية 
لقيام أية ثورة )درجة من القمع واالضطهاد، ومصادرة 
للحريات ال تُطاق، ووعي عام مبدى الظلم الذي أصاب 
كافة فئات الش���عب، يصاحبه وعي عام مبدى فساد 
السلطة وعنجهيتها، واستخفافها مبشاعر الناس، ثم 
تصل بعد ذلك ش���رارة االنطالق���ة عند وصول حالة 
الغليان إلى نقطة االنفجار، يصاحبها اس���تعداد عاٍل 
للتضحية لدى نس���بة كبيرة من أبناء الشعب بعد كسر 

حاجز اخلوف(. 

وكان رد الس���لطتني التونس���ية واملصرية متشابًها، 

عنًفا ثم وعوًدا بالتغيير، م���ع وجود مزيد من الفئات 
الشعبية تنضم للمتظاهرين، وحدوث مزيد من العنف 
والقتل، يقابله مزيد من الوعود وتقدمي التنازالت، ثم 
اتساع الهبَّة الشعبية لتشمل كافة أرجاء الوطن، وصوالً 
لنقطة احلسم. فيتوجه رأس النظام إلى اجليش حلسم 
الصراع، فيتخذ اجليش موقًفا وطنّيًا لصالح الشعب، 
وحتق���ق الثورة انتصاًرا أولّيًا بإس���قاط رأس النظام، 
ثم تبدأ بإجراء تغييرات جذرية تش���مل املؤسس���ات 

والدستور، واألجهزة األمنية، ومحاكمة الفاسدين.

وميكن أن توضع الثورتان التونس���ية واملصرية على 
قدم املس���اواة مع أعظم ثورات التاريخ، إذا استمرت 
مسيرة تطهير النظام، وحتقيق كافة املطالب الشعبية 
في بناء الدول���ة املدنية الدميقراطية، دولة احلريات، 
والتعددية السياسية، وسيادة القانون، واملساواة التامة 
بني املواطن���ني؛ بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو 
العرقية، دولة احترام حقوق اإلنسان، وتداول السلطة، 

 
 
 

 

 :احتجاجات حمدودة واحتواء سريع: املستوى الثالث

 الكويت سلطنة عمان اململكة األردنية العراق اململكة العربية السعودية اجلزائر موريتانيا

 :ثورات تتأرجح بني إصالح النظام وتغيريه: املستوى الثاني

 مملكة البحرين سوريا

 :ثورات إلسقاط النظام: املستوى األول

 (مصر –تونس )ثورات شعبية مع حياد اجليش  (اليمن -ليبيا )ثورات شعبية وانقسام اجليش والرتكيبة القبلية

 مستويات الثورات واالحتجاجات العربية وفًقا ملساراتها واالستجابة الرمسية هلا



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربية

80

وفصل الس���لطات، وحرية اإلعالم، دولة تس���تجيب 
خليارات الشعب بشكل كامل)1(.

وانقس��ام اجلي��ش  ث��ورات ش��عبية  الث��اين:  النم��وذج 
والتركيبة القبلية:

تتشابه األسباب التي انطلقت من أجلها ثورتا تونس 
ومصر مع تلك املوجودة في ليبيا واليمن، بل إن نسبة 
الفساد وتغّول األجهزة األمنية قد تزيد في الدولتني. 
فعمر النظامني الدكتاتوريني في تونس ومصر كان )2 
و0) س���نة بالترتيب، بينما في اليمن وليبيا )) س���نة 

و42 سنة، إال أن الفرق بني 
املجموعتني من الدول يكمن 

في نقطتني أساسيتني:

التركيبة  اختف���اء  األول: 
القبلية ف���ي كل من تونس 
القبلية  ظلت  بينما  ومصر، 
ف���ي كل من ليبي���ا واليمن 
جزًءا أساس���ّيًا من مكونات 

النظام السياسي واالجتماعي، وقام النظامان بتغذيتها 
لالرتكاز عليها عند احلاجة. 

الثاني: نض���وج املجتمع املدني ف���ي كل من تونس 
ومصر، ووجود مؤسس���ات واضح���ة املعالم، خاصة 
مؤسسة اجليش، بينما املؤسس���ات املدنية في اليمن 
في بداية تش���كلها. أما ليبيا فقد أفرغ النظام البالد 
ش مؤسس���ة  من أي أثر ملنظمات املجتمع املدني، وهمَّ

اجليش؛ لعدم ثقته فيها منذ عام 1977م.

لقد انطلقت الثورتان اليمنية والليبية بش���كل شبه 
متزامن بعد انتص���ار الثورتني التونس���ية واملصرية، 
وكان الرد عليهما متشابًها، إال أن العقيد الليبي اختار 
العن���ف املطلق، معتمًدا على ميليش���يات أوالده، التي 
لت بدياًل للجيش الوطني، وتشكيلة قبلية ضعيفة،  شكَّ
وجيش من املرتزقة تقوم على جتنيده شركات خاصة 

)1( د. عبد احلميد صيام، الثورات العربية.. ثالثة مناذج تضاف إلى علم 
الثورات الشعبية، أبريل 2011م، الرابط:

 http://khatab38.blogspot.com/2011/04/blog-post_24.html

منتشرة في العواصم اإلفريقية وممولة من العقيد)2(. 

وفي اليمن اس���تخدم النظام نفس الوسائل تقريًبا، 
لك���ن العنف املتواصل ظل انتقائّيًا؛ لقناعة النظام بأن 
العنف س���يزيد من حدة الغليان الشعبي، وأن العديد 
من األحزاب والشخصيات والقبائل حسموا مواقفهم 
ضد النظام؛ بسبب توجيه بنادق بلطجية النظام ضد 

املتظاهرين. 

واس���تطاعت الثورة اليمنية أن جت���ذب كافة فئات 
الش���عب، وطالئعه السياس���ية والقبلية، والعسكرية 
النظام  لك���ن  والش���بابية، 
يتأرج���ح معتمًدا على  ظل 
القبلية  التجمعات  من  عدد 
والعس���كرية املرتبط���ة به، 
الرئيس  خ���روج  جاء  حتى 
اليمني علي عبد الله صالح 
للمملك���ة بداع���ي العالج، 
ليزيد من فرص جناح الثورة، 
ولكن وسط حتفظات كبيرة، 
عن طبيعة ومدى ه���ذا النجاح في ظل األدوار القوية 
التي متارس���ها بعض القوى الدولية )الواليات املتحدة 
األمريكي���ة( واإلقليمية )اململكة العربية الس���عودية( 

للحيلولة دون اكتمال هذا النجاح.

وعلى اجلانب اآلخ���ر، جاء الوضع الثوري في ليبيا 
مختلًف���ا، فالعقيد الليبي خرج من األيام األولى للثورة 
ليهّدد بسحق الثوار، وتطهير ليبيا منهم، معلًنا االستعداد 
املطلق لتحويل الب���الد إلى مجزرة جماعية ليبقى في 
احلكم، وه���و ما قام بتنفيذه فعاًل بعد االنش���قاقات 
القبلية والعس���كرية والدبلوماس���ية، وتصاعد الثورة 
السلمية لتش���مل كافة مدن وقرى وبوادي ليبيا، وهو 
م���ا دفع الثوار حلمل الس���الح، مدعومني في مرحلة 
تالية بقوات م���ن حلف الناتو، حتى جنحوا في دخول 
العاصم���ة طرابلس، في أغس���طس 2011م، وإعالن 
حترير كامل التراب الليب���ي، بعد مقتل العقيد معمر 
القذافي، في معقل رأسه، مدينة سرت، في العشرين 

)2( املصدر السابق.

تتش��ابه األس��باب التي انطلق��ت من أجله��ا ثورتا 
تونس ومصر مع تل��ك الموجودة في ليبيا واليمن، 
بل إن نس��بة الفس��اد وتغ��ّول األجه��زة األمنية قد 
تزيد في الدولتي��ن. فعمر النظامين الدكتاتوريين 
في تونس ومصر كان 23 و30 س��نة بالترتيب، بينما 

في اليمن وليبيا 33 سنة و42 سنة.
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من ش���هر أكتوبر 2011م، بعد مرور ثمانية أشهر من 
الكفاح الدامي، وس���قوط آالف القتلى من الش���عب 
الليبي، ثواًرا كانوا أم مؤيدين للنظام، دون اكتراث من 

هذا النظام مبآالت البالد، ومواطنيها، وثرواتها.

املس��توى الث��اين: ث��ورات تتأرجح ب��ن إص��الح النظام 
وتغيره:

ش���هد هذا املس���توى انطالق عدد من املظاهرات 
واالحتجاجات الشعبية الس���لمية واسعة النطاق، في 
ع���دد من ال���دول العربية، رافعة ش���عارات »إصالح 
النظام«، وليس »إسقاط النظام«، واختلفت طبيعة هذه 
الثورات ومآالتها مع اختالف ردود فعل واس���تجابات 
النظم السياس���ية في هذه الدول، ومع رفض النظام 
االستجابة، وتوس���عه في استخدام العنف والقمع في 
وجه املتظاهرين، حتولت دع���وات اإلصالح لدعوات 
إسقاط، كما في حالة اجلمهورية السورية، ومع إعالن 
النظام عن بعض اإلصالح���ات، ووجود دعم خارجي 
قوي، إقليمي ودولي للنظام الرس���مي، تراجعت حدة 
املظاه���رات، كما في حالة مملكة البحرين، ويبرز في 

إطار هذا املستوى النموذج السوري.

فف��ي اجلمهوري��ة العربي��ة الس��ورية، ترتب��ط عملية 
التغير السياسي بعدة عوامل، أمهها:

العامل األول: تركيبة النظام: 

حيث يقدم النظام الس���وري تركيبة معقدة لتشابك 
املصالح الطائفية واحلزبي���ة والبيروقراطية، ورجال 
األعمال، واألقليات الرافض���ة لفكرة التغيير، بجانب 
فئة املنتفعني من النظام، ومع أن سوريا مجتمع متعدد 
الطوائف واألعراق، فهو مجتمع فيه أغلبية واضحة هي 
األغلبية العربية املسلمة، فالعرب نحو 90%، واملسلمون، 
بطوائفهم املختلفة نح���و 90%، وهناك أغلبية عربية 
مسلمة/ س���نية تصل إلى أكثر من 75% من السكان. 
إال أن أهم االنقسامات في سوريا تتمحور حول قضية 
التمثيل العالي ألبناء الطائف���ة العلوية، والتي تتراوح 
نس���بتها بني 9-12%، في بع���ض املراكز احليوية في 
النظام السياسي واألمني السوري، وفي سيطرة بعض 

أبنائها على بعض القطاعات االقتصادية احليوية.

ومن هن���ا، فإن الرئيس الس���وري وبعض املتنفذين 
القريبني منه هم أكبر املستفيدين من استمرار الوضع 
الراه���ن، وهنا ميك���ن التمييز بني دائرت���ني: الدائرة 
األول���ى، وهم أهل الثقة، وتش���مل أقارب الرئيس من 
أصحاب املواقع احلساسة، واملتنفذين، كرئيس الفرقة 
املكلفة باحلرس اجلمهوري، ونائب رئيس هيئة األركان 
للقوات املس���لحة، وبعض رؤس���اء األجه���زة األمنية، 
واملس���ئولني األمنيني في القوات املسلحة من املنتمني 
لطائفة الرئيس، ويتمتع���ون بثقته. وكذلك عدد ممن 
يحتك���رون كثيًرا من القطاع���ات احليوية في القطاع 

اخلاص واملخصخص. 

أم���ا الدائرة الثاني���ة من املنتفع���ني، فتضم بعض 
املس���ئولني ممن هم في قم���ة هرم الدول���ة، كنائب 
الرئي���س، والنائب األول لرئي���س اجلمهورية، ورئيس 
مجلس الوزراء، وأغلب الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، 
وبعض املسئولني احلزبيني. ومع أن النظام السوري هو 
نظام يحكم باسم حزب البعث، فقد تراجع دور احلزب 
ليصبح مؤسسة تبرر سياس���ات النظام، وحتول كثير 
من قادته إلى أعضاء في قائمة األغنياء اجلدد؛ حيث 
اغتنى كثير من هؤالء مع استش���راء الفساد في كافة 

مفاصل مؤسسات الدولة. 

فاالقتصاد السياسي السوري، في ظل بشار األسد، 
يقوم على احتكار بعض األنشطة األساسية، مثل قطاع 
االتصاالت احلديث، واملناطق احلرة من قبل املقربني 
ا من الرئيس، كما يالحظ حت���ول كثير من أبناء  ج���ّدً
املس���ئولني األمنيني إلى األنش���طة االقتصادية التي 
كان يس���يطر عليها بعض أبناء الطبق���ة البرجوازية 
السنية واملسيحية، خاصة من أبناء العوائل الدمشقية 
���ز الثروة في أيدي قليلة، مع  املعروفة، األمر الذي ركَّ
بروز طبقة صغيرة من أبناء املس���ئولني، ومرافقيهم، 

وأصدقائهم، يطلق عليهم لقب »الشبيحة«. 

هذا بجانب حتّول القطاع العام إلى بؤرة كبيرة للفساد، 
وإلى أحد العناصر املعيقة لإلصالح االقتصادي؛ حيث 
يستنزف هذا القطاع جزًءا كبيًرا من ميزانية الدولة، 
كما تستنزف ميزانية الدفاع، بقسميها املتعلق باجليش، 
واألجهزة األمنية جزًءا أكبر من ميزانية الدولة، األمر 
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الذي يجعل بعًضا من العاملني في هذه األجهزة ضمن 
الدائرة الثانية الداعمة للنظام.

العامل الثاين: العامل األمين: 

فالعمود الفقري في اس���تمرار النظام هو األجهزة 
األمني���ة، القائمة عل���ى توظيف القم���ع كأداة فّعالة 
للتخلص من معارضيه وخصومه. وقد متددت األجهزة 
األمنية في س���وريا بفعل العقلية العسكرية/ األمنية 
التي س���يطرت على النظام، بحكم خلفية قادة النظام 

الذين جاءوا من املؤسسة العسكرية. 

وخالل العق���د األخي���ر قامت األجه���زة القمعية 
باعتق���ال رموز وقادة احلراك السياس���ي، كما قامت 
بإغالق كافة املنتديات احلوارية، واللجوء إلى أساليب 
الترهي���ب، والتضيي���ق، واملنع من الس���فر بحق كافة 
النش���طاء من كافة االجتاهات، ومن بينهم النش���طاء 
األك���راد، واحلقوقي���ون، واملثقفون. وم���ع الدعوات 
االفتراضية ليوم الغضب السوري، استنفرت األجهزة 
األمنية بشكل كامل، وقامت بتشديد قبضتها على كافة 
األماكن؛ حيث شهدت كثيًرا من األماكن املصّنفة بأنها 
غير »موالية«، انتشاًرا واسًعا لعناصر األمن، ثم قامت 
املخابرات الس���ورية بحملة افتراضية للتصدي حلملة 

يوم الغضب السوري)1(.

العامل الثالث: العامل الدويل: 

خالل السنوات اخلمس األخيرة بدأ النظام السوري 
في اخلروج من عزلته، نتيجة عدة عوامل، منها: تعثر 
املش���روع األمريكي في العراق، وبروز القوى الشيعية 
املوالي���ة إليران، حليفة النظام الس���وري، في العراق، 
وفش���ل احلرب اإلسرائيلية على لبنان وقطاع غزة في 
عامي 2006 و2009م، األمر الذي زاد من ثقة النظام 
في نفسه. وجناح حلفاء النظام السوري، خاصة حزب 
الله، في توظيف س���الحه لفرض إرادته على خصومه 
في الداخل اللبناني، وفتح الباب للنفوذ السوري للعودة 
إلى لبنان. وكذلك االنفتاح السوري على تركيا، وقيام 

)1( د. جنيب الغضبان، نحو التغيير في سوريا: ملاذا لم يغضب السوريون؟ 
موقع ميدل إيست أونالين، 2011/2/6م.

تركيا بوساطة بني سوريا وإسرائيل إلعادة املفاوضات 
غير املباشرة حول هضبة اجلوالن.

وفي إطار ه���ذه االعتبارات ميك���ن القول: إنه في 
احلالة الس���ورية، هن���اك طريقان للتغيي���ر: األول: 
إصالحي يأخذ رأس النظام املبادرة فيه، ويقود عملية 
تغيير تدريج���ي تنتهي بنظام دميقراط���ي. والثاني: 
طريق الثورة الشعبية، وهناك مؤشرات متناقضة حول 
اس���تيعاب النظام السوري خلطورة املرحلة، فالرئيس 
الس���وري كان م���ن أوائ���ل من حتدث ع���ن »تفهمه« 
للضغوط الش���عبية، وضرورة تقدمي تغييرات سريعة، 
لكن عند احلديث ع���ن نوعية اإلصالحات التي وعد 
بها، بدا أنها من نوع التغييرات الشكلية التي ال متس 

جوهر النظام، أو املمارسة السياسية في سوريا. 

كما ق���ام النظ���ام مبحاكم���ة عدد م���ن املدونني 
والناش���طني السياسيني، كما تش���كل حادثة االعتداء 
على بعض الش���باب والش���ابات الذين قاموا بإشعال 
الشموع؛ تضامًنا مع الثورة املصرية، مؤشًرا على حالة 
القلق التي تس���يطر على األجهزة األمنية من أي شكل 
من أش���كال التعبير، قبل أن تتفاقم األوضاع، ويتوسع 
النظام في اس���تخدام آلته القمعية األمنية والعسكرية 
ضد الثوار، ويسقط عشرات القتلى واجلرحى يومّيًا، 

وتصدر العديد من اإلدانات األممية ضد النظام.

وجاء اإلعالن عن تشكيل املجلس الوطني في الثاني 
من أكتوبر 2011م، ليش���ّكل مرحلة جديدة من مراحل 
تطور الثورة الش���عبية في س���وريا، وجاء في اإلعالن 
التأسيسي للمجلس أنه »يشكل العنوان الرئيس للثورة 
الس���ورية، وميثلها في الداخل واخلارج، ويوفر الدعم 
الالزم لتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم 
بكل أركانه مبا في���ه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية 
دون متييز على أساس القومية، أو اجلنس، أو املعتقد 

الديني أو السياسي«.

وأعلن البيان أن املجلس »يرفض أي تدخل خارجي 
ميس الس���يادة الوطنية«، ولكن���ه »يطالب املنظمات 
والهيئات الدولي���ة املعنية بتحمل مس���ئولياتها جتاه 
الشعب، والعمل على حمايته من احلرب املعلنة عليه، 
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ووقف اجلرائم واالنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان، 
التي يرتكبها النظام غير الش���رعي، عبر كل الوسائل 
املش���روعة، ومنها تفعيل امل���واد القانونية في القانون 

الدولي«)1(.

كم���ا ج���اءت حت���ركات 
العربية،  ال���دول  جامع���ة 
وإعالن تشكيل جلنة عربية 
الس���ورية،  األزمة  لبح���ث 
من  جديًدا  مصدًرا  لتشّكل 
نظام  على  الضغط  مصادر 
بشار األس���د، ولكنه )حتى 
تاريخ كتابة ه���ذا التقرير( 
غي���ر عابئ بها، ومس���تمر 
وقهره ضد  سياس���اته  في 

مقدرات الوطن ومواطنيه.

املستوى الثالث: احتجاجات حمدودة واحتواء سريع:

ش���هدت العديد من الدول العربية، من اخلليج إلى 
احمليط، احتجاجات ومظاهرات، ارتبط بعضها باملد 
الثوري والعدوى العربية، مع وجود احملفزات والدوافع 
الداخلية للتظاهر، فش���هدت كل من الكويت وسلطنة 
عم���ان، واململكة األردنية، والع���راق، واململكة العربية 
الس���عودية، واجلزائر، وموريتانيا، أمناًطا وأش���كاالً 
متفاوت���ة من االحتجاجات، وبطبيع���ة احلال اختلفت 
ردود األفعال الرسمية حيال هذه االحتجاجات، وفًقا 
حلجم هذه االحتجاجات من ناحية ودرجة انتشارها، 
وكذلك وفًقا للقدرات السياس���ية واالقتصادية للنظام 
السياس���ي القائم، من ناحية ثانية، هذا بجانب تأثير 
درجة الدعم والتأيي���د اخلارجي )اإلقليمي والدولي( 
لهذه االحتجاجات، وفي س���ياق هذا املس���توى يأتي 

منوذج اململكة املغربية.

ففي أعق���اب املظاهرات واالحتجاجات التي قادتها 
حركة ش���باب 20 فبراير، قرر املل���ك املغربي محمد 

)1( املعارضة تعلن تشكيل املجلس الوطني السوري ل�»إسقاط نظام األسد«، 
العربية نت، األحد 2 أكتوبر 2011م، الرابط:

 http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/02/169799.html

السادس في خطابه في 9 مارس 2011م، فتح املجال 
للقيام بإصالحات مؤسس���اتية وسياسية عبر تشكيل 
جلنة أُنيط���ت بها مهمة القي���ام مبراجعة ملقتضيات 
الدس���تور الذي يجري العمل به ف���ي املغرب منذ )1 
س���بتمبر 1996م، واعتبرت الس���لطات احلكومية أن 
اس���تجاب  امللكي  اخلطاب 
 20 ش���باب  حركة  ملطالب 
فبراي���ر، ولم يعد هناك أي 
مبرر للتظاه���ر من جديد، 
دفعها  ال���ذي  األمر  وه���و 
إلى اس���تعمال العنف ضد 
املتظاهري���ن ف���ي ال���دار 
البيض���اء ي���وم )1 مارس 
2011م. وأم���ام االنتقادات 
األجهزة  لس���لوك  املوّجهة 
السلطات  تراجعت  األمنية، 
لتس���مح بالتظاهر، دون تدخالت في 20 مارس و24 

أبريل في مختلف املدن املغربية. 

لكن مت استعمال القوة ضد املتظاهرين يوم 15 مايو 
2011م، الذين أعلنوا التوجه نحو مقر املديرية العامة 
حلماية التراب الوطني مبدينة متارة جنوب العاصمة 
الرباط. وأعلنت الس���لطات احلكومية عن عزمها منع 
التظاه���ر، حتى ل���و أدى ذلك إلى اس���تعمال العنف، 
وهو ما مت خ���الل تظاهرات 22 مايو 2011م. وبررت 
الس���لطات املغربية جلوءها إلى العنف إلى كون حركة 
20 فبراي���ر فقدت اس���تقالليتها، وذلك بتحكم بعض 
التيارات في مس���ارها وهي جماعة العدل واإلحسان، 

وحزب النهج الدميقراطي.

وقد أدى اس���تعمال العنف جتاه املتظاهرين يوم 22 
مايو إل���ى ردود فعل قوية من جانب القوى احلقوقية، 
وبعض القوى السياس���ية املغربية، ومنظمات حقوقية 
دولية واالحتاد األوروبي. وم���ع تصاعد املخاوف من 
تط���ور املواجهات، لم تتدخل الس���لطات املغربية ملنع 

تظاهرات 29 مايو.

وأم���ام حالتي الش���د واجلذب وأمام ع���دم قدرة 
الس���لطات املغربية على االستمرار في حتمل األعباء 

ش��هدت العديد م��ن ال��دول العربية، م��ن الخليج 
ارتب��ط  ومظاه��رات،  احتجاج��ات  المحي��ط،  إل��ى 
بعضها بالمد الث��وري والعدوى العربية، مع وجود 
المحف��زات والدوافع الداخلية للتظاهر، فش��هدت 
والمملك��ة  عم��ان،  وس��لطنة  الكوي��ت  م��ن  كل 
األردنية، والع��راق، والمملكة العربية الس��عودية، 
والجزائ��ر، وموريتانيا، أنماًطا وأش��كاالً متفاوتة من 
االحتجاجات، وبطبيعة الحال اختلفت ردود األفعال 

الرسمية حيال هذه االحتجاجات
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السياسية الستعمال العنف جتاه املتظاهرين، وفشلها 
في تقسيم حركة ش���باب 20 فبراير، مبحاولة تأجيج 
التناقضات بني مكوناتها؛ حيث رفضت احلركة منطق 
التقس���يم، وش���ددت على وحدة مطالبها، رغم تنوع 
مكوناتها كما شددت على استقالليتها، هذا من ناحية.

وبروز تيارات داخل السلطة املغربية، تنادي بضرورة 
إجراء قراءة جيدة تس���توعب أح���داث تونس ومصر، 
وتقوم على مراعاة مطال���ب املتظاهرين ذات الطابع 

املعتدل قبل أن يحولها القمع إلى 
مطالب تريد إسقاط النظام بدالً 
من إصالحه، م���ن ناحية ثانية؛ 
ونظًرا ألن امللكية املغربية متتلك 
ش���رعية تاريخية ووطنية ودينية 
جتعله���ا مح���ل اتف���اق داخلي، 
م���ن ناحية ثالث���ة، وألن مطالب 
املتظاهرين تركزت على تقاس���م 
الصالحيات، وبناء قاعدة واسعة 
من الش���رعية من ناحية رابعة، 

فقد توافقت رؤى التيارين على جتنب تصعيد العنف، 
والس���عي نحو حتقي���ق توافق متبادل ح���ول مطالب 

اإلصالح وكيفية حتقيقها)1(.

املطلب الثالث
الثورات العربية 2011م.. اآلفاق 

والسيناريوهات
ترتب���ط آفاق الث���ورات العربية، والس���يناريوهات 
احملتمل���ة لتطوراتها بالعديد م���ن االعتبارات، ميكن 

تناولها على النحو التالي:

أواًل: االعتبارات الدولية: 

حاولت بع���ض التيارات الفكرية إث���ارة فرضية أن 

)1( مركز اجلزيرة للدراس���ات، املغرب كواب���ح التصعيد، 2011/6/12م، 
النص متاح على الرابط التالي: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1F2AF61E-7637-40B4-
A354-160070307444.htm?GoogleStatID=27

ما حدث من ثورات عربية ج���اء بتخطيط من الدول 
الغربية، وخاص���ة الواليات املتح���دة األمريكية التي 
أرادت التخل���ص من احلكام الذين بات���وا عبًئا عليها 
وعلى ش���عوبهم، وأن الواليات املتحدة هي التي أرادت 
التغيي���ر لكي تبقى املنطقة حتت الس���يطرة، بدالً من 

سيطرة قوى أخرى على مقدرات األمور.

إال أن ه���ذه الفرضية ال تتفق وحتوالت السياس���ة 
األمريكية في املنطقة وف���ي العالم، والتراجعات التي 
ش���هدتها خ���الل العق���د 
املاضي. هذا التراجع الذي 
يعترف ب���ه األمريكيون في 
العديد من املواقع، س���واء 
م���ن صّناع الق���رار أو من 
مراكز األبحاث، ومؤسسات 
الفك���ر، أو م���ن الباحثني 

واحملللني.

ومن أدل���ة هذا التراجع: 
إخفاقات القوات األمريكية في العراق، والفشل الذي 
ُمِنَي به املش���روع األمريكي للشرق األوسط اجلديد، 
والعجز األمريكي عن الس���يطرة على أفغانستان، أو 
القضاء على حرك���ة طالبان، وكذلك العجز عن وقف 
البرنامج الن���ووي اإليراني، رغ���م العقوبات الدولية 
املتكررة على إيران، وتصريح���ات الرئيس األمريكي، 
ف���ي أكثر من مناس���بة، أن الوالي���ات املتحدة لم يعد 
مبقدورها أن تدير العالم مبفردها، وأنها باتت حتتاج 
إل���ى تعاون اآلخرين معها)2(. وه���و ما حدث بالفعل، 
فقد اضطرت إلى االس���تعانة بالصني ملواجهة األزمة 
املالية، واس���تعانت بروسيا لتوفير طرق إمداد لقواتها 
إلى أفغانستان، واستعانت بإيران لتوفير انسحاب آمن 

لقواتها من العراق. 

كم���ا أن قدرة الواليات املتحدة لم تعد كما كانت، ال 
في صناعة الرؤس���اء، وال في االحتفاظ بهم. واألمثلة 
كثيرة ف���ي أمريكا الالتينية، الت���ي يعتبرها الكثيرون 
)2( روب���ني نييليت، هل أمريكا مس���تعدة للقيادة؟ إع���ادة التفكير في دور 
أمري���كا في عالم متغير. تقارير بريطانية، املركز العربي للدراس���ات 

اإلنسانية )2009/2/2م.

حاولت بع��ض التيارات الفكرية إثارة فرضية 
أن ما ح��دث من ث��ورات عربية ج��اء بتخطيط 
من الدول الغربية، وخاصة الواليات المتحدة 
األمريكي��ة التي أرادت التخل��ص من الحكام 
الذين باتوا عبًئا عليها وعلى شعوبهم، وأن 
الوالي��ات المتحدة هي الت��ي أرادت التغيير 
لكي تبقى المنطقة تحت السيطرة، بدالً من 

سيطرة قوى أخرى على مقدرات األمور.
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»حديقة الواليات املتحدة اخللفية«؛ حيث تشهد مزيًدا 
من االستقالل عن السياسة األمريكية، بل ومزيًدا من 
ا لها،  التعاون مع أحد من تعتبره الواليات املتحدة عدّوً
وهو إيران، فهناك تعاون أوسع بني األرجنتني وفنزويال 
والبرازيل مع إيران؛ خالًفا للرغبة األمريكية التي تريد 

عزل إيران ومعاقبتها. 

كما فش���لت إدارة أوباما في حتقي���ق أي تقدم في 
املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على الرغم من كل 
وعود أوباما في هذا املجال. وفش���لت في وضع إياد 
عالوي رئيًسا حلكومة العراق، وعجزت عن إبقاء سعد 
احلريري رئيًس���ا حلكومة لبنان، واحملصلة أنها أيًضا 
عجزت عن حماية حلفائها الذين انهاروا مثل الرئيس 
التونسي، ثم الرئيس املصري، ولم يكن من املتوقع أن 

تتخلى عنهم بتلك السهولة التي يعتقدها البعض. 

إال أن ه���ذا التراجع ال يعني أن الواليات املتحدة لن 
يكون لها دور في التعاطي مع هذه األحداث وإدارتها، 
بل ستعمل جاهدة الستيعاب الواقع اجلديد، واحلد من 
اخلسائر الناجمة عنه، والقبول بإسقاط رأس النظام، 
ولكن مع احملافظة على طبيعة هذا النظام، أي توجهاته 
الليبرالية االقتصادية، وعالقاته اإلقليمية، وحتالفاته 
الدولية، خصوًصا ما يتعلق منها بأمن إسرائيل وأمن 
النفط، ومنع اإلس���الميني من الس���يطرة على النظم 

السياسية اجلديدة في مرحلة ما بعد الثورة)1(.

وم���ن هنا تأت���ي أهمي���ة التأكيد عل���ى أن العامل 
اخلارجي عامل مؤثر في مس���تقبل الثورات العربية، 
وإن لم يك���ن في بداياتها، فس���يكون ف���ي نهاياتها، 
وسيكون الدور اخلارجي في هذا التغيير، ليس فقط 
ف���ي النظم السياس���ية، ولكن أيًضا ف���ي اجلغرافية 
السياسية، فجغرافية املنطقة احلالية، باستثناء تركيا 
وإيران ومصر، هي جغرافية غير قابلة لالستمرار، في 
ظل وجود دول متزقه���ا التكوينات الدينية واملذهبية، 
والعرقية والطائفية، ودول متثل جغرافيتها ومواردها 

)1( د. طالل عتريس���ي، الثورات التي قد تغير وجه املنطقة، مجلة شئون 
عربية، عدد 145، أبريل 2011م:

h t t p : / / w w w . a r a b a f f a i r s . o r g / A r t i c l e V i e w e r .
aspx?ID=d0cf8c2c-abfc-4528-a392-cf51254aac6f

أعباء أكبر من قدرات نظمها السياسية، ودول تسعى 
الق���وى الكبرى لتقذميها؛ لتعارض جغرافيتها الراهنة 

مع مصالح هذه القوى.

ثانيًا: االعتبارات اإلقليمية:

حيث يرتبط مس���تقبل الثورات العربية بالعديد من 
االعتبارات اإلقليمية، في مقدمتها:

1- األدوار اإلقليمية اجلديدة: 

   يرتب���ط احلديث عن هذه األدوار بالدرجة األولى 
بال���دور املصري املرتقب، في مرحل���ة ما بعد الثورة؛ 
نظًرا ألهمية ال���دور املصري، وموقع مصر وحجمها، 
وقيادته���ا الس���ابقة للمنطقة، والفاعلي���ة في معظم 
القضايا الت���ي تهم دول املنطقة، وعودة مصر للمكانة 
التي كانت عليها، قبل فترة مبارك التي تراجعت فيها، 
تتطلب إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد، وإعادة 
النظر في طبيعة عالقاتها مع القوى اإلقليمية الفاعلة 
في املنطقة، خاصة إيران، وتركي���ا، واململكة العربية 
الس���عودية؛ بحيث تقوم هذه العالق���ات على التوازن 
الفاعل والدقيق، مبا يضم���ن لها التأثير في مختلف 
القضايا، واملش���اركة فيها بحيادية وموضوعية، تتفق 

ومكانة مصر وما تنشده من دور مستقبلي.

2- احملاور اإلقليمية: 

أدت الثورات العربية لس���قوط احمل���اور التقليدية 
الت���ي كانت قائمة في املنطقة، مثل »محور االعتدال«، 
الذي ضم بجان���ب مصر واألردن دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي، في مقابل م���ا ُعرف مبح���ور »املمانعة« 
الذي تأرجح بني س���وريا والعراق، واليمن والسودان، 
واجلزائ���ر، وفًقا لطبيعة التحوالت الدولية واإلقليمية 
ف���ي املنطقة، وظهر في أفق م���ا بعد الثورات دعوات 
حملور جديد يض���م دول مجلس التع���اون اخلليجي، 
بجان���ب كل من اململك���ة األردنية واململك���ة املغربية، 
يس���عى الحتواء التداعيات السياسية، واالقتصادية، 
واالجتماعية الس���لبية التي ميكن أن تنجم عن موجة 

املد الثوري في املنطقة العربية.
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3- الدور اإلسرائيلي: 

الكيان اإلسرائيلي من أكثر األطراف قلًقا وخوًفا من 
نتائج الثورات العربية، والتي كشفت عن حجم الكراهية 
والعداء التي تكّنها الشعوب العربية لهذا الكيان، هذه 
الشعوب التي فرضت عليها أنظمتها التطبيع والسالم 
مع إسرائيل قهًرا، دون مراعاة ملشاعرها، ودون احترام 
للحقوق واملقدسات التي تنتهكها إسرائيل بشكل دائم 
منذ احتاللها لألراضي العربية، واغتصاب فلسطني، 

وتأسيس كيان غير شرعي على أراضيها. 

والقلق األكبر إلسرائيل يتمثل في مصر، التي كانت 
تضمن إلس���رائيل حدوًدا آمنة ط���وال العقود الثالثة 
األخيرة، والتي لن تبقى كما كانت، بل ميكن أن تشكل 
أكبر مصدر لتهديد هذا األمن، وهو ما كش���فت عنه 

وأكدته تطورات األحداث احلدودية بني اجلانبني. 

4- املكانة الدولية: 

ه���ذه الثورات متث���ل بداية عصر جديد للش���عوب 
العربية التي اس���تعادت ثقتها بنفسها، وبداية لتشكيل 
أوضاع إقليمية جديدة، تراعي مصالح الدول والشعوب 
العربية باملقام األول، فهي أوضاع من شأنها احلد من 
استراتيجيات الهيمنة والوصاية، والتدخل التي مارستها 
وتسعى إلى االستمرار في ممارستها الواليات املتحدة 
األمريكية والدول الغربية، خاصة وأن اس���تكمال هذه 
الثورات لنجاحاتها من ش���أنه أن يحول بني أي سلطة 
عربية جديدة والعودة إلى سياس���ات التبعية للخارج، 

وإلى القمع واالستبداد في الداخل)1(.

ثالًثا: االعتبارات الداخلية:

 ترتب���ط هذه االعتب���ارات، في جان���ب كبير منها 
والنفس���ية  الثقافية، واالجتماعية  واملكونات  باألبعاد 
في املجتمع���ات العربية، فمجتمعاتن���ا الطامحة إلى 
بن���اء احلي���اة الدميقراطية، والتي جتّس���دها ثورات 
الشباب العارمة، والناجتة بفعل عوامل الفقر والفاقة 
املس���تدمية، إلى جانب عوامل االنفت���اح على العالم 

)1( د. طالل عتريسي، الثورات التي قد تغير وجه املنطقة، مرجع سابق.

املتقدم، بكل ما يحمله من ثورة تقنية ومعلوماتية، وما 
حتمله من دوافع إنس���انية، تسعى لبناء مجتمع واسع 
ومتسامح يسع للجميع، بعيًدا عن الصراعات املذهبية 

والعرقية، والدينية، والقبلية.

وه���ذه الثورات ال تقاتل فق���ط على جبهة اإلطاحة 
بالنظم الدكتاتورية، بل أيًضا على جبهة حماية الثورة 
من االنحراف، والبناء والتأس���يس لثقافة التس���امح، 
والتصدي الختراقات بعض القوى التي تسعى إلعادة 
توليد أمناط من احلروب األهلية الداخلية واحلروب 

اإلقليمية. 

ومن هنا، فإن مس���تقبل هذه الث���ورات يبقى رهًنا 
بقدرته���ا على تعزيز اإلنس���ان الفرد ثقته بنفس���ه، 
وتقديره لذاته كما ينبغي، وإطالق قدراته في مختلف 
مجاالت احلياة لبن���اء مجتمع العدالة والدميقراطية، 
والتق���دم العلمي والتقني، والعيش بس���الم وأمان في 

احمليط الوطني واإلقليمي والدولي)2(.

خالصة
في إطار ه���ذه االعتبارات، ميكن الق���ول: إنه من 
غير احملتمل، على املدى القريب، أن تس���قط األنظمة 
االس���تبدادية في العالم العربي جميًعا بس���رعة، كما 
حدث في أوروبا الشرقية، فعلى الرغم من وحدة دول 
العالم العربي في اللغ���ة، والتاريخ، والثقافة، والدين، 
فإنه���ا تختلف ف���ي طبيعة نظمها السياس���ية، وهذا 
االختالف من ش���أنه التأثير على مس���ارات ومآالت 
الثورات وآليات التغيير املختلفة، حيث س���يأخذ هذا 
التغيير عدة أش���كال، وبتعدد األشكال ستتعدد أمناط 
استجابة النظم السياسية، مبا يحول دون وجود منط 

واحد، سواء في التغيير أو في االستجابة.

ومن ناحية ثانية تأتي أهمية التأكيد على أن التغيير 

)2( عامر صالح، على هامش ثورات الع���رب: ثقافة مجتمعاتنا، ومخاطر 
بناء الدميقراطية، الش���بكة العربية العاملي���ة، األحد، 5 يونيو 2011م 

على الرابط التالي: 
http://www.globalarabnetwork.com/studies/4431-2011-06-

05-11-05-55



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الثورات العربية
األسباب واملسارات واملآالت

87

السياس���ي ال يعني دائًما حتقيق الدميقراطية؛ حيث 
س���يتطلب األمر تش���كيل حكومات انتقالية، وإعادة 
صياغة الدساتير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبناء 
مؤسسات سياسية جديدة. إال أن هذه املؤسسات ميكن 
أن تبقى شكلية، إذا لم تس���تمر اجلماهير في العمل 
بشكل بّناء لضمان عمل تلك املؤسسات، وفًقا لإلرادة 
الش���عبية. مع مراعاة أن طبيعة كل مجتمع س���تمثل 
أهمي���ة كبرى في طبيعة االنتق���ال إلى الدميقراطية؛ 
حيث سيكون الوضع في الدول التي تتمتع مبجتمعات 
مترابطة بش���كل كبير، واملنفتحة نس���بّيًا على العالم 
اخلارجي، والتي متلك أطًرا مؤسسية واضحة، أفضل 

من أداء غيرها من الدول)1(.

)1( ستيفن ر. جراند، البداية في مصر: املوجة الرابعة من الدميقراطية؟ 
مؤسسة بروكنجز، 2011/2/10م:

 http://www.brookings.edu/experts/grands.aspx

ومن ناحي���ة ثالثة، جند أنه م���ن احملتمل أن تدور 
الصراعات السياس���ية، س���واء في املرحلة االنتقالية 
أو بعده���ا بقليل، حول القضايا احلياتية واملعيش���ية، 
بدرجة أكبر م���ن القضايا الفكري���ة واأليديولوجية. 
ف���ي ظل تركي���ز الثورات عل���ى إنه���اء الديكتاتورية 
والفس���اد، وتوفير احلقوق األساسية، ورفع مستويات 
املعيشة املادية، وتعزيز قدر أكبر من احلرية والعدالة 

والدميقراطية. 
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معلومات إضافية

النماذج الثورية العربية :
تتعدد حاالت الثورة ومناذجها في العالم العربي منذ بدايات القرن العش���رين وحتى اآلن. وميكن للمرء أن 
يذكر بأهم حاالت الثورة العربية، وإن تعددت طبائعها وأهدافها وأدواتها. فالثورات العربية كانت في الغالب 

شعبية. ونذكر هنا:

- ثورة التحرير اجلزائرية.

- ثورة عام 1919م في مصر.

- ثورة عمر املختار في ليبيا.

- ثورة عبد الكرمي اخلطابي في املغرب.

 فإذا ما عبرنا البحر األحمر إلى اجلزء الشرقي من الوطن العربي، تبرز مباشرة ثورة التحرير في عدن.

ولكن هذه الثورات كانت جميًعا باألساس حركات حترير وطنية ثارت ضد االستعمار واالحتالل الذي عانته 
بلدانها العربية.

 ورغ���م وحدة الهدف لهذه الثورات، وهو هدف حترير األرض والش���عب م���ن االحتالل األجنبي، فإنها قد 
اختلفت في أدواتها. فبعضها استخدم أداة النضال العسكرية باألساس، مثل جبهة التحرير اجلزائرية، وحركة 
حتري���ر عدن في جنوب اليمن. بينما ركزت ثورات وحركات أخرى على أدوات النضال الس���لمي، مثلما كان 

احلال مع ثورة 1919م في مصر، وحركة اخلطابي في املغرب.

وملا كانت تلك الثورات باألساس ضد االحتالل، فإنها لم تنشغل مبسائل صياغة الداخل السياسي، أو إعادة 
صياغته إال بعد أن حتقق هدف التحرر من االس���تعمار كلّيًا أو جزئّيًا. فجبهة التحرير اجلزائرية لم تنش���غل 
مبسألة قيادة حركة الداخل سياسّيًا إال بعد أن حتقق لها هدف التحرير في عام 1962م، وقيام دولة اجلزائر، 

وتوليها مهمة احلكم بها.

وفي مصر، ظلت ثورة 1919م حركة ش���عبية، حتى حصلت مصر في 1922م على استقالل رسمي، عندما 
انتهت فترة احلماية البريطانية رسمّيًا، فانشغلت مبسألة دستور وطني دميقراطي حلكم مصر، وهو ما حتقق 

في 2)19م.

وفي النصف الثاني من القرن العش���رين، عرفت املنطقة العربية منوذًجا آخر من الثورات التي اس���تندت 
باألساس إلى انقالبات عسكرية ضد األنظمة احلاكمة، التي كانت في األغلب ملكية تتبنى سياسات ال حتقق 
طموحات الش���عوب االقتصادية االجتماعية، وال تلبي تطلعاتها في مواجهة الوجود اإلس���رائيلي وحتالفه مع 

الغرب.

ورمبا كان املثل األبرز، في هذا الس���ياق، هو ثورة يوليو 1952م في مصر، والتي بدأت كانقالب عس���كري 
سرعان ما احتضنه الشعب املصري وأيده، على خلفية الهزمية في حرب فلسطني 1948م، واستمرار االحتالل 
البريطاني، رغم االستقالل االسمي منذ 1922م، وابتعاد السياسات الرسمية عن قيم العدالة االجتماعية. 
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وألن مصر هي الدولة العربية الكبرى، فإن النموذج انتقل إلى العراق واليمن وسوريا، والسودان وليبيا، فتشكل 
منوذج���ان أحدهما »ثوري«، واآلخر محافظ، أو »رجعي« بلغة ما قبل 1967م. ورغم تعاطف الناس وحماس���هم 
لقيم األنظمة »الثورية« املعلنة، فإن »احلرب العربية الباردة«، وسوء إدارة املنظومة السياسية الداخلية، واملواجهة 
الغربية، وبخاصة األمريكية منها، وضعف تأييد الكتلة الس���وفيتية، وس���وء إدارة أزم���ة 1967م. كانت جميعها 
وراء الهزمي���ة في حرب 1967م، وهي الهزمية التي وضعت النموذج الثوري »الناصري« في حرج بالغ على كافة 

املستويات داخلّيًا وإقليمّيًا ودولّيًا.

 لقد حدث ذلك رغم انش���غال ذلك النموذج »الثوري القومي« بقضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية محلّيًا، 
ا في تأثيره في األنظمة العربية في مرحلة ما بعد يونيو  والتحرير السياسي إقليمّيًا، وهو ما أصبح عاماًل ممتّدً

1967م.

وفيما بعد حرب أكتوبر )197م، أصبحت األنظمة العربية في وضع أفضل نس���بّيًا، وكان لديها فرصة للتفكير 
في حتول أو، على األقل، تطور دميقراطي سياس���ي، وإصالح اقتص���ادي واجتماعي. ولكن األنظمة العربية لم 
تس���تطع استثمار هذا الوضع اجلديد، ورمبا تصورت أن اإلجناز الذي حتقق في أكتوبر )197م يتيح لها فرصة 
أفض���ل للبقاء مع االحتفاظ بالتناقض، أو على األقل عدم التوافق بني السياس���ات املعلنة الس���تهداف محاربة 
الفس���اد، وحتقيق العدالة االجتماعية واإلصالح السياس���ي الدميقراطي، وبني املمارس���ات الفعلية التي متنهج 

االستبداد األمني، وتوسع، عن قصد أو دون قصد، من الفجوة الفاصلة بني األثرياء واألغنياء والفقراء. 

وكان طبيعّيًا أن يترجم كل هذا التراكم الس���لبي في ش���كل وضع تنش���أ فيه فجوة تتسع بانتظام بني الفقراء 
واألغني���اء، وبني النظام والناس. ولم تكن األنظمة العربية على دراي���ة ووعي بالتحول الذي كان يحدث معرفّيًا 
ومعلوماتّيًا -ومن ثم حركّيًا وثقافّيًا- لدى أجيال الش���باب. وكانت األداة الرئيس���ة لذلك التحول على مس���توى 
املعرفة واحلركة مًعا تتمثل في شبكات التواصل االجتماعية عبر اإلنترنت، وهو األمر الذي خلق نوعني مختلفني 
من الوعي واإلدراك والثقافة لدى جيلني مختلفني: جيل الش���باب الذي اكتس���ب ثقافة عاملية، وأجيال العجائز 
والكبار الذين عاش���وا دون تواصل حقيقي مع ذلك الوعي وتلك الثقافة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن األمر في شأن 
تلك الهوة لم يقتصر على التفاعل عبر العالم االفتراضي، وإمنا نزل إلى مس���توى العالم الواقعي، ألدركنا كيف 
كان���ت مجتمعاتنا العربية تتهيأ من خالل تطور طبيعي ومنطقي لم تدركه األنظمة وال احلكام ملرحلة جديدة في 
حياتنا، تتحول فيها احلركة االحتجاجية إلى حركة ثورية يقودها الشباب املتعولم ثقافّيًا، وينضم إليها كل األجيال 
األخرى من آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم، فكان ذلك هو املقدمة الطبيعية للثورات الشعبية الكبرى التي انفجرت في 

تونس، ثم في مصر، ثم في ليبيا، واليمن، وسوريا ورمبا متتد لبالد عربية أخرى قبل مضي كثير من الوقت.

املصدر:
د. مصطف���ى علوي، كي���ف يتعامل العالم مع الثورات العربية؟ مجلة السياس���ة الدولي���ة، العدد 184، أبريل 

2011م.
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ملخص الدراسة
ميكن وصف الطائفية على أنها انحراف سرطاني عن فكرة الدين احملببة متاًما، كالعنصرية التي متثل هي 
األخرى انحراًفا س���رطانّيًا عن فكرة القومية، والطائفية كظاهرة اجتماعية كثيًرا ما يتم توظيفها سياسّيًا، 
وه���ي ال تختلف كثيًرا ع���ن بقية الظواهر التي تعاني منها معظم املجتمع���ات، وخاصة تلك التي تعاني من 

مشاكل الوحدة الوطنية، رمبا يكمن الفارق في توقيت تفاعل وتفاقم وتفجير هذه الظاهرة.

وم���ن يراقب خارط���ة الفوضى احلادة التي تنتاب منطقتنا العربية، عليه ابتداًء أن مييز بدقة بني نس���يم 
احلرية والثورة في هذا البلد وبني رائحة البترول واألطماع اإلقليمية في بالد أخرى.

إن منطقتنا العربية تخضع اآلن إلى ما يشبه مشروع سايكس – بيكو جديد، ولكن بأدوات وأمناط جديدة، 
تقوم على أس���س عرقية ودينية، ويبدو على ضوء احلراك احلالي أن العد التنازلي لنظريات س���ادت عقب 
احلرب الباردة قد بدأ كنظرية الفوضى اخلالقة لبرنارد لويس؛ لتفكيك دول املنطقة، وإعادة تش���كيلها على 

أسس طائفية وعرقية، وكذلك نظرية في صراع احلضارات.

تق���دم الدراس���ة توصيًفا للحالة الطائفية في العراق والبحرين من حي���ث جذورها ومدخالتها، وهل هي 
ظاه���رة اجتماعية أو سياس���ية؛ إذ متثل الطائفية في العراق معادلة معق���دة من حيث أطرافها، ومن حيث 
مدخالتها ومخرجاتها؛ ومن حيث تداخل أبعادها السياس���ية، واالجتماعية والدينية، فالطائفية في العراق 
ظاهرة دخيلة ميثل فيها العامل اخلارجي النس���بة األكبر، كما أن الطائفية في العراق ليس���ت متجذرة على 
املس���توى االجتماعي، فيما تختلف وظيفة الطائفية في البحرين من حي���ث عمق الظاهرة، وأطرافها، عما 

يجري في العراق. 

تبحث الدراسة في خصائص احلراك الشعبي العراقي، ووظيفة الطائفية في املظاهرات البحرينية، وتسعى 
إلى استشراف مستقبل الطائفية في املنطقة العربية على ضوء احلراك في كل من العراق والبحرين، خاصة 
وأن الثورات التي تختلط فيها روائح البترول والطائفية، والتي يتغلب فيها العامل اخلارجي على استحقاقات 
العام���ل الداخلي، تصب نتائجها غالًبا في غير صالح األمة، وتعمق وتزيد من حدة محاور الصراع الطائفي 

في املنطقة، وزيادة النفوذ األجنبي فيها.

د. خالد املعيين

مدير مركز دراسات االستقالل
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ميكن وصف الطائفية على أنها انحراف س���رطاني عن فكرة الدين احملببة متاًما، كالعنصرية التي متثل هي 
األخرى انحراًفا سرطانّيًا عن فكرة القومية، والطائفية كظاهرة اجتماعية كثيًرا ما يتم توظيفها سياسّيًا وهي ال 
تختلف كثيًرا عن بقية الظواهر التي تعاني منها معظم املجتمعات، وخاصة تلك التي تعاني من مش���اكل الوحدة 

الوطنية، رمبا يكمن الفارق في توقيت تفاعل وتفاقم وتفجير هذه الظاهرة.

وفي القواميس السياس���ية)1( يطل���ق مصطلح الطائفية )sectarian( على ص���راع اجلماعات األيديولوجية؛ 
املتس���م باحلقد، وتكون الطائفية مرادفة للتأثير السياس���ي، وقد كان للطائفية تأثير سياس���ي مهم في الثورة 
اإلنكليزية )1648 – 1660م(، كما تعد الطائفية املتمثلة بالعداء بني الكاثوليك والبروتس���تانت مصدًرا رئيًس���ا 

للمشاكل في أيرلندا.

وع���ادة ما تترافق الطائفية بصورة متالزمة مع الفش���ل احلكومي في خلق ثقافة وهوية واحدة، جتمع أبناءها 
بدياًل عن الثقاف���ات الفرعية، وعجز احلكومات عن حتقيق العدالة االجتماعية، وانعدام تكافؤ الفرص، وغياب 
احلريات األساس���ية، كما يبقى أحد أهم هذه العوامل الداخلية، والتي تقف خلف بروز ظاهرة الطائفية، متمثاًل 
في إخفاق النخب، وتهميش دور الطبقة املتوسطة التي تشّكل في جميع املجتمعات الناجحة قاطرة املجتمع، فهي 
الطبقة املنتجة سياس���ّيًا وفكرّيًا ومادّيًا، وعلى ضوء متاسكها ميكن قياس مستقبل أي مجتمع، وتشكل من خالل 

تنوعها صمام أمان املجتمعات، ومناعتها ضد الصدمات اخلارجية والداخلية على حد سواء.

تبقى ظواهر اجتماعية كالطائفية والعنف كامنة، ومبس���تويات ال تش���كل خط���ورة، أو متفاوتة الظهور بصور 
متباين���ة من مجتمع آلخر، ما لم يتم حتريكها وحتفيزها من خالل العامل اخلارجي، عند ذلك يتفاعل بقصد أو 
بدون قصد االستحقاق الداخلي، والشعور بالتهميش مع العامل اخلارجي الذي كثيًرا ما يتسم بالصراع، وتناقض 
مصالح الدول، والرغبة في الهيمنة والنفوذ؛ وعندها تتحول الطائفية من ش���أن داخلي إلى وس���يلة من وسائل 

الصراع، أو إلى ما يشبه حصان طروادة داخل املجتمع، يهدد بتفجير السلم واألمن املدني.

من يراقب خارطة الفوضى احلادة التي تنتاب منطقتنا العربية، عليه ابتداًء أن مييز بدقة بني نس���يم احلرية 
والث���ورة في هذا البل���د وبني رائحة البترول واألطم���اع اإلقليمية في بالد أخرى، فالث���ورة عبر التاريخ مفهوم 
إيجابي يؤس���س ملتغيرات جذرية تصّب في صالح الش���عوب، ويعّزز من وحدتها وسيادتها وتقدمها، ويسعى إلى 

)1(  معجم بال كويل للعلوم السياسية، تأليف فرانك بيلي، مركز اخلليج لألبحاث، اإلمارات العربية املتحدة، سنة 2004م، ص598.

د. خالد املعيين

الطائفية والزخم الثوري
يف العراق والبحرين
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رفاه املجتمعات، والشعوب عادة تثور إما حتت ضغط 
الطغاة والديكتاتورية، أو النتزاع استقاللها وسيادتها 
حتت ظل االحتالل والغزو والعدوان، وفي كلتا احلالتني 
فإن للثورة ش���روطها من حيث مدى كثافتها، وطبيعة 
ومشروعية أهدافها، وضرورة التفريق بني الفتنة على 
أس���اس طائفي وعنصري تقس���يمي، وبني الثورة من 

جهة وبني الفوضى واحلرية من جهة أخرى.

وتنبع أهمية هذه الدراس���ة من خض���وع منطقتنا 
العربية إلى ما يش���به مشروع سايكس – بيكو جديد، 
ولكن بأدوات وأمناط جديدة، تقوم على أسس عرقية 
ودينية، ويب���دو على ضوء احل���راك احلالي أن العد 
التنازلي لنظريات سادت عقب احلرب الباردة قد بدأ 
-كنظرية الفوضى اخلالق���ة لبرنارد لويس- لتفكيك 
دول املنطق���ة، وإعادة تش���كيلها على أس���س طائفية 

وعرقية، وكذلك نظرية في صراع احلضارات.

تلك احلالة بالضرورة تدفعنا إلثارة األسئلة اإلشكالية 
اآلتية: 

- هل الطائفية في العراق والبحرين متجذرة أفقّيًا 
ف���ي املجتمع، أم أنها طائفية سياس���ية طارئة يجري 

حتفيزها خلدمة أجندات إقليمية ودولية؟

- هل احلراك الطائفي احلالي في العراق والبحرين 
متشابه، وبنفس الدرجة؟

- من هو املس���تفيد النهائي من الش���حن الطائفي 
في املنطقة، القوى اإلقليمية الطامعة أم إسرائيل؟ أم 

جميع هذه األطراف؟

ولإلجاب���ة عن هذه األس���ئلة مت اس���تخدام املنهج 
النظ���ري في قياس ما يجري ف���ي العراق والبحرين؛ 
على ضوء نظريات التقس���يم املطروحة في املنطقة، 
وكذلك االستعانة باملدرس���ة الواقعية في التعامل مع 
احلقائ���ق في العراق والبحرين كم���ا هي، وليس كما 

نتمناها.

وتنقسم هذه الدراسة إىل عدد من احملاور، كما يلي:

احمل��ور األول: توصيف احلال���ة الطائفية في العراق 
والبحرين.

احملور الثاين: خصائص احلراك الشعبي العراقي.

احمل��ور الثال��ث: وظيف���ة الطائفية ف���ي املظاهرات 
البحرينية.

احملور الراب��ع: مستقبل الطائفية في املنطقة العربية 
على ضوء احلراك في كل من العراق والبحرين.

احملور األول
توصيف احلالة الطائفية يف العراق والبحرين

أواًل: جذور ومدخالت الطائفية يف العراق:

متثل الطائفية ف���ي العراق معادلة معقدة من حيث 
أطرافها، ومن حيث مدخالتها ومخرجاتها، ومن حيث 
تداخل أبعادها السياس���ية، واالجتماعي���ة والدينية، 
الطائفية ف���ي العراق ظاهرة دخيلة ميثل فيها العامل 
اخلارجي النس���بة األكبر، فاملجتمع العراقي بطبيعته 
مجتمع ريفي، ال ي���زال يخضع ملنظومة القيم الريفية 
بنسبة كبيرة منه؛ حيث تتوزع معظم القبائل والعشائر 
الكبي���رة على أكثر من طائفة ومذهب، وبالتالي هناك 
شبه استحالة القتتال أبناء العمومة املتصاهرين -الذين 
تربطهم صلة الدم- على أساس طائفي ومذهبي، وهذا 
ما ميكن اس���تنتاجه من دراسة تاريخ العراق؛ حيث لم 

يشهد حرًبا طائفية واحدة.

لقد ترك الصراع العثماني - الفارس���ي أثًرا كبيًرا 
عل���ى ظاهرة الطائفية في الع���راق، فعلى مدى قرون 
طويل���ة تناوبت فيها كل م���ن اإلمبراطورية العثمانية 
واإلمبراطورية الفارس���ية على احتالل العراق، وألكثر 
من مرة جعال منه ساحة لتصفية صراعاتهما القومية 
التوس���عية، واتخذت هذه الصراعات الغطاء الديني؛ 
وذل���ك لزيادة التعبئة واملعنوي���ات خالل القتال؛ حيث 



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الطائفية والزخم الثوري
يف العراق والبحرين

95

استقرت العقيدة الدينية لدى اإلمبراطورية العثمانية 
على مذهب معني في العراق، في حني دعم الصفويون 
باملقابل غطاًءا طائفّيًا آخًرا؛ ملناهضة العقيدة الدينية 
جليوش اإلمبراطورية العثمانية، واستندت أيًضا على 
مذهب معني في العراق، األمر الذي خلق نقاط ارتكاز 
على مستوى الوجهاء، وتأسيس مؤسسات دينية تابعة 
لكل من اإلمبراطورية العثمانية من جهة، والفارس���ية 
من جهة أخرى، ولم يكن الش���عب العراقي طيلة هذه 
احل���روب طرًفا في ه���ذه الترتيبات الت���ي هي في 

حقيقة األم���ر صراع قومي 
وتوسعي، ال ميت في صلة ال 
من قري���ب وال من بعيد إلى 
من  وبس���بب  الدين،  جوهر 
االجتماعية  التركيبة  طبيعة 
بقي نس���يج الشعب العراقي 
س���ليًما وقوّيًا كونه مجتمًعا 
ريفّيًا وبدوّيً���ا تعمل تقاليده 
التحكم  في  أساسية  بصورة 

فيما ينشأ ويطرأ داخله من نزاعات، وتأخذ صلة الدم 
واملصاهرات األولوية األولى في إدارة عالقاته.

بعد دراسة األحداث األخيرة التي وقعت عام 2006م، 
ووصل فيها العراق إلى شفير احلرب الطائفية ميكن 

تثبيت احلقائق التالية:

1- األح���داث الطائفية املؤس���فة التي وقعت وذهب 
ضحيته���ا عش���رات اآلالف م���ن األبري���اء)1(، حدثت 
والعراقيون في ظل حال���ة االحتالل األمريكي، والذي 
كان مير بأزمة ش���ديدة نتيجة املقاومة العراقية بكافة 
طوائفها في النجف والفلوجة، والتي جتسدت في الوحدة 

الوطنية في معركة الفلوجة في نيسان 2004م.

)1(  بل���غ عدد القتلى من املدنيني العراقيني مليوًنا وأربعمائة ألف عراقي، 
بحسب البحث الذي أصدرته جامعة جون هوبكنز وشركات استطالع 
بريطانية، وتبلغ كلفة هذه اخلس���ائر البشرية وفًقا للمعايير األمريكية 
ثمانية ترليونات وستمائة مليار دوالر أمريكي، جوزيف ستيغليتز، حرب 
الث���الث ترليونات دوالر، دار الكتاب العرب���ي ، بيروت لبنان 2009م، 
     www.justforeign policy.comوانظر كذلك املوقع اإللكتروني

2- معظم أحداث القتل كانت جتري من قبل جماعات 
مسلحة ال متت بصلة إلى نسيج الشعب العراقي، وال 
عالقة لها باملقاومة العراقية املنش���غلة بقتال القوات 
األمريكية احملتلة، وكان الناس رهائن لهذه اجلماعات 
التي ميكن وصفها باإلرهابية والطائفية، واتضح فيما 
بعد أنها ترتبط بجه���ات خارج العراق، وميكن حصر 
معظم التصعيد الطائف���ي الذي وصل إلى حد الفتنة 
إلى أقطاب العملية السياس���ية الذي���ن انخرطوا في 
مشروع االحتالل القائم أساًسا على قاعدة احملاصصة 
العراق،  والعرقية في  الطائفية 
مبعنى تقس���يم العراق وتفتيته 

على أساس طائفي.

)- لم يشهد العراق تصعيًدا 
طائفّيً���ا س���وى ف���ي املناطق 
إيقاع  يس���هل  والتي  املختلطة، 
الفتن���ة فيها كبغ���داد وديالى، 
وحت���ى هذه املناط���ق فإنها لم 
تشهد أي حدث طائفي ملدة سنة 
منذ بداية االحتالل، رغم غياب أية حكومة عراقية في 
السنة األولى من االحتالل، وحل كافة أجهزة اجليش 
والشرطة واألمن، مما يدل على أن ما وقع من حوادث 
ليس أكثر من افتعال لدوائر استخبارات االحتالل مت 

تنفيذها بأياٍد عراقية مأجورة.

4- لم يلبث الشعب العراقي أن استعاد وعيه الوطني 
بس���رعة فائقة؛ حيث لم يعد يصدق موضوع التقسيم 
الطائفي، حتى إن الطبقة السياسية في العراق أُجبرت 
نتيجة هذا الوعي على تغيير خطابها السياسي ولبس 
ثوب الوطنية، في محاولة لكس���ب أصوات الناخبني، 
وبات م���ن الواضح اليوم أن الطبقة السياس���ية التي 
حاولت تكريس التقسيم الطائفي والعنصري أصبحت 
معزول���ة متاًما عن الش���عب العراقي ال���ذي يحّملها 
مسئولية ما يعيشه من مأس���اة وتردي في اخلدمات 

واألمن، وتفشي البطالة، ونهب منّظم لثرواته.

معظ��م أح��داث القت��ل كانت تج��ري من قبل 
جماع��ات مس��لحة ال تم��ت بصلة إلى نس��يج 
الش��عب العراقي، وال عاقة له��ا بالمقاومة 
العراقية المنشغلة بقتال القوات األمريكية 
المحتلة، وكان الناس رهائن لهذه الجماعات 
التي يمك��ن وصفها باإلرهابي��ة والطائفية، 
واتض��ح فيما بع��د أنها ترتب��ط بجهات خارج 

العراق
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ثانيًا: هل الطائفية ظاهرة اجتماعية أم سياسية؟

مما تق���دم ميكن أن نخلص إل���ى أن الطائفية في 
العراق ليس���ت متجذرة على املستوى االجتماعي، بل 
هي رهينة -صعوًدا ونزوالً- بعاملني: العامل اخلارجي 
الذي يحاول جاه���ًدا توظيف هذه الظاهرة لصاحله، 
من خالل إيقاد الفتنة الطائفية؛ بغية إضعاف املجتمع 
والدولة في العراق، سواء من قبل دول اجلوار اإلقليمية 
أو دول االس���تعمار الكب���رى؛ حيث س���بق وأن راهن 
االحتالل البريطاني مطلع القرن املاضي على نظرية 
»فرق تس���د«؛ لتحقيق أقصى مكاسب ميكن حتقيقها 
في الع���راق. العامل الثاني محلي يتعلق مبؤسس���ات 
دينية، وش���خصيات سياس���ية، وبذلك ميكن توصيف 
الطائفية في العراق على أنها طائفية سياس���ية على 
مس���توى أحزاب ونخب، وعلى مؤسسات دينية يرتبط 

مصيرها ومتويلها على تعميق 
هذه الظاهرة.

كما أن معظم هذه املؤسسات 
بل  وارتباطات،  ج���ذور  ذات 
وأص���ول ليس���ت عراقي���ة، 
وأحياًن���ا ليس���ت عربية، وال 
ميكن له���ا  أن تنمو وتعيش 
وسط  مكانتها  على  وحتافظ 

عامة وبس���طاء الناس إال في مناخ االحتقان والشحن 
الطائفي؛ حيث غالًبا ما تستمد قوتها من هذا املناخ.

تختلف وظيفة الطائفية في البحرين من حيث عمق 
الظاه���رة، وأطرافها، عما يجري في العراق، فإضافة 
إلى الفارق الشاسع في جذور املجتمع العراقي الضاربة 
في عمق التاريخ، والتي متتد ألكثر من خمس���ة آالف 
س���نة، وهو األمر الذي جعل من العراق دولة محورية 
عب���ر هذه احلقب الزمنية الطويلة، فإن عدد س���كان 
البحري���ن الذي ال يتج���اوز )576672 ألف نس���مة( 
نصفهم تقريًبا من املتجنسني، ومساحتها البالغة )688 
كم مربع(، ه���ذه املعطيات عندما نقارنه���ا جغرافّيًا 
وس���كانّيًا مقارنة بالعراق الذي يبلغ عدد سكانه )0) 

مليون نسمة( نسمة ومساحته البالغة )5000)4 ألف 
كم مربع()1(، إضافة إلى املرجعيات الدينية الرئيس���ة 
التي يس���تقر معظمها منذ مئات السنني في العراق. 
ميك���ن عندئذ أن ندرك الفارق اجلوهري الذي تتخذه 
ظاهرة الطائفية ما بني العراق والبحرين؛ حيث تفتقر 
البحرين على س���بيل املثال ملثل مرجعيات ومؤسسات 
العراق الرئيسة، مما يدفعها إلى النظر إلى املرجعيات 

خارج حدودها.

احملور الثاني
خصائص احلراك الشعيب العراقي

أس���وة بكثير من جتارب الش���عوب املقهورة، يعتمد 
الشعب العراقي في اس���تراتيجية مقاومته لالحتالل 
املطاول���ة  عل���ى  األمريك���ي 
والصب���ر، فكثيًرا ما تس���تجد 
داخلي���ة  ظ���روف  وتنض���ج 
احلسبان  في  ليست  وخارجية 
كّفة  ترجي���ح  ف���ي  لتس���اهم 
الش���عوب في معادلة الصراع، 
التاريخية في  املعادلة  وحتقيق 

حتمية االنتصار.

في العراق مت على مس���توى 
الش���ق العس���كري إنزال هزمية مذلة وقاسية بقوات 
االحت���الل األمريك���ي، ومت طي صفحت���ه من خالل 
اعتراف إدارة االحتالل بالهزمية، وإعالنه استراتيجية 
الهروب من الع���راق، وجدولة انس���حابه، وبتوقيتات 
مح���ددة، وما ضعف وتأرج���ح حكومات���ه املتعاقبة، 
وعدم اس���تقرارها إال انعكاس حقيقي لهذه الهزمية، 
واندحار املش���روع األصلي لالحتالل، هذا األمر وفي 
وقت مبكر دفع الش���باب العراقي، وحتديًدا منذ عام 
2009م إل���ى املظاهرات واالعتصامات واالحتجاجات 
ضد تردي األوضاع اخلدمية واإلنسانية واألمنية في 
)1(  حس���ب إحصائيات اجلهاز املركزي للمعلومات في 26 شباط 2011م 

www.alwasatnews.com

تأت��ي ري��اح الث��ورة العربية م��ن تونس 
ومصر؛ لتعي��د من جديد األم��ل والثقة 
ف��ي النف��وس، وتعيد بعًضا م��ن توازن 
اندف��اع  المنطق��ة مقاب��ل  الق��وة ف��ي 
إل��ى  واإلقليمي��ة  األجنبي��ة  الضغ��وط 
العمق العربي، نتيجة الفراغ الذي تركه 
العراق، ومن قبله مصر لصالح إسرائيل 

وإيران وتركيا.
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عدة محافظات رئيسة، كالبصرة وبغداد والسليمانية، 
لتش���كل هذه األس���اليب مبجموعها منًطا جديًدا من 

املمانعة واملقاومة ذات الطابع املدني)1(.

ولك���ن بعد ما يق���ارب من ثمانية أع���وام من عمر 
االحتالل، ما املؤشرات اإليجابية في القضية العراقية 
عدا النصر العس���كري؟ املؤشر اخلطير األول والذي 
ميثل نصًرا ال يقل أهمية عن النصر العس���كري يكمن 
في املس���توى االجتماعي، وتصاعد احلراك الشعبي، 
وحتديًدا في ع���ودة الوعي العميق للش���عب العراق، 
مته الوطنية بعد تس���اقط  واس���تعادته لهويت���ه وحُلْ
االدعاءات املزيفة، وانتهاء مفعول )املورفني( الطائفي 
والعنصري، ساعد في ذلك زيف ادعاءات التحرير التي 
حاول تسويقها عرابو االحتالل، وهم طبقة سياسية من 
ُشّذاذ اآلفاق ليست لديهم قضية في العراق يدافعون 
من أجلها سوى مصاحلهم، هذه الطبقة تتراوح ما بني 
عمالء رسميني لالحتالل جاءوا مع الدبابة األمريكية، 
وم���ا بني انتهازيني وطفيليني التحقوا فيما بعد بعملية 

االحتالل السياسية.

كما أن تدهور أوضاع الش���عب املعيش���ية، وتفاقم 
البطالة، وحجم الس���رقات، والنه���ب املنّظم لثروات 
العراق الهائلة الذي متارسه عصابات السلطة، والتي 
لت بركاًنا ال يحمد  تطلق على نفسها صفة أحزاب؛ شكَّ
عقباه، وال ميكن التحكم بانفجاره، فالشباب العراقي 
اليائس واحملبط، والذي ميثل 50% من نس���بة السكان 
معظمهم دون س���ن العشرين، والذين لم يعد لديهم ما 
يخسروه ميثلون اليوم العمود الفقري للحراك الشعبي 

العراقي وخزان متقد للثورة)2(.

على املس���توى الدولي واإلقليم���ي يأتي اضمحالل 
الدور األمريكي في العراق، وانحس���اره سياسّيًا على 

خال���د املعين���ي، املوجة الثاني���ة، املقاومة العراقي���ة وقواعد التحكم   )1(
باملستقبل، دار املعرفة للنشر، بيروت، 2011م.

)2(  تشير تقارير األمم املتحدة إلى أن عدد الشباب العراقي دون سن 19 
عاًما يبلغ نحو نصف سكان العراق، أكثر من نصفهم عاطل عن العمل 

.www. Iraqkhair.com ، www.darbabl.net ،

ضوء انهياره عس���كرّيًا، ليشّكل أهم ملمح في املشهد 
السياس���ي العراقي القادم، وتأتي رياح الثورة العربية 
من تونس ومصر؛ لتعيد م���ن جديد األمل والثقة في 
النفوس، وتعي���د بعًضا من توازن الق���وة في املنطقة 
مقابل اندفاع الضغوط األجنبية واإلقليمية إلى العمق 
العرب���ي، نتيجة الفراغ الذي ترك���ه العراق، ومن قبله 

مصر لصالح إسرائيل وإيران وتركيا.

للشعب العراقي خصوصية مقارنة بنموذجي الثورة 
التونسية واملصرية، فعدا عن حالة االحتالل األجنبي، 
فإن التجانس سمة واضحة في نواة الثورتني، في حني 
هناك حساسية مفرطة في تداول أهداف كبرى على 
مس���توى قد يفجر اخلالفات في وس���ط املتظاهرين 
والش���باب، لذا فإن األه���داف املرحلية التي اتخذها 
احلراك الشعبي العراقي لم يتعد سقفها ما يشعر به 

املواطن مباشرة، وميكن إجمالها على الشكل التالي:

)نقص اخلدم���ات، وتفش���ي البطالة في وس���ط 
الش���باب، وملفات الفس���اد والفاس���دين، وحتسني 
مفردات البطاقة التموينية، إطالق س���راح املعتقلني، 
سن قانون فوري لرعاية ماليني األرامل واأليتام، زيادة 
روات���ب املتقاعدين(، وتعتبر هذه املطالب هي احلزمة 
األول���ى الت���ي مت التركيز عليها، أم���ا األهداف على 
املدى املتوس���ط واألكثر عمًقا فهي تلك األهداف التي 
يتحس���س خطورتها، وتتفاعل معها شريحة املثقفني 
والش���باب املتنورين الذين يدركون مدى خطورة هذه 
األهداف، وتأثيرها الفعلي واحملرك للتغيير احلقيقي 
في مستقبل العراق، وهذه األهداف الرئيسة للحراك 
الشعبي هي: )إلغاء االتفاقية األمنية، وطرد االحتالل 
األمريكي، تعديل الدستور وإسقاط النظام السياسي 
للمحاصص���ة الطائفية املكرس في الدس���تور النافذ 
بع���د االحتالل، وجترمي كل من يتبناه ويرّوج له، رفض 
الفيدرالية واحلفاظ على هوية كركوك العراقية، وقف 
التعامل م���ع صندوق النقد الدول���ي والبنك الدولي، 
سن قانون لألحزاب واالنتخابات، املطالبة بتعويضات 

مادية ومعنوية جراء الغزو األمريكي البريطاني(.



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربية

98

ومن خالل دراس���ة معمقة للمزاج احلالي للش���عب 
العراق���ي ممزوجة ببعض األه���داف العقالنية ميكن 
صياغة األهداف الرئيس���ة التالي���ة النطالق الثورة 

العراقية املعاصرة:

أواًل: إسقاط حكومة احملاصصة الطائفية بدستورها 
وهياكلها التي خلّفها االحتالل في املنطقة اخلضراء، 

واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة.

ثانيًا: محاربة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، ومالحقة 
الهاربني منهم خارج العراق.

ثالًث��ا: تقدمي اخلدمات الضرورية للشعب العراقي، 
وحتسني مستواه املعيشي.

من شأن احلراك الش���عبي أن يبشر بولوج الشعب 
العراق���ي إلى املرحل���ة الثانية، واملوج���ة الثانية من 
مقاومته بش���ّقها السياس���ي واملدن���ي، والذي يهدف 
إل���ى تصفية آثار االحتالل السياس���ية واالجتماعية، 
واس���تكمال ما بدأته املقاومة العراقي���ة في املرحلة 
األولى من الصراع، هذه املقاومة الباسلة التي أجهزت 
بدماء أبنائها البررة على مش���روع االحتالل في شّقه 
العس���كري، وكّبدته خس���ائر مادية وبش���رية هائلة، 
أسفرت مالمح هذه املرحلة مبحتواها السلمي املدني 
عن س���لوكيات حضارية لدى املتظاهرين الشباب، فلم 

يتم التعرض للق���وات احلكومية، أو تدمير 
ونهب وح���رق املمتلكات العامة، واألهم من 
ذلك كله حتصن جميع املتظاهرين بالهوية 
العراقية الوطنية، وليست طائفية، ومتتلك 
رؤيا وأهداف واضحة املعالم، تقبل القسمة 
على جمي���ع أبناء الش���عب العراقي، ومن 
خالل هذه املؤش���رات اجلدية ميكن القول 
بأن الش���عب العراقي عل���ى عتبة حتقيق 
أهدافه االس���تراتيجية والتحررية املتمثلة 
الناجز، واحلفاظ على  بتحقيق االستقالل 
وحدة العراق أرًضا وشعًبا، وصيانة هويته 

العربية واإلسالمية.
احملور الثالث

وظيفة الطائفية يف املظاهرات البحرينية
تنبع مش���كلة البحري���ن الطائفية م���ن عنصرين: 
العنصر األول محل���ي داخلي، يتمثل في ذلك الصراع 
الدميغرافي ب���ني الوافدين من اخلارج، وكون أطراف 
هذا الصراع مهما بلغ حجمها فهم أقلية سكانية؛ نظًرا 
للكثافة القليلة للس���كان في البحرين، مقارنة مبفهوم 
الدولة، كما تتخذ املعارضة التي تقود احلراك الشعبي 
والتي متثل أغلبية السكان لنفسها غطاًء طائفّيًا على 
شكل منظمات وجمعيات، وتتصرف في مطالبها على 
أس���اس املظلومية، وعلى أنها أغلبي���ة طائفية، وهو 
مبدأ مدّمر للدول، وينذر دائًما مبخاطر على الوحدة 
الوطنية، ويدفع باملقابل )اآلخر( إلى التخندق طائفّيًا 
أيًضا في حني أن املطل���وب من املعارضة لكي ينطبق 
عليها وصف الثورة أو شرعية التغيير واإلصالح -مهما 
كان سقوفها واستحقاقاتها مشروعة- أن يتوفر شكاًل 
ومضموًنا ش���رط األغلبية السياسية، وليس األغلبية 

الطائفية)1(.

أطلق���ت خمس جمعيات سياس���ية معارضة )الوف���اق، وعد، التجمع   )1(
القومي، التجمع الوطني، اإلخ���اء الوطني( وثيقة املنامة حتت عنوان 
»طري���ق البحرين إل���ى احلرية والدميقراطية«. وج���ددت اجلمعيات 
اخلم���س في الوثيقة -التي أعلنت عنها ف���ي مؤمتر صحافي عقدته 
ف���ي )12 أكتوب���ر/ تش���رين األول 2011م( في مق���ر جمعية وعد=           

 :النطالق الثورة العراقية املعاصرةة األهداف الرئيس       

 
 

إدقاط حكومة احملاصصة الطائفوة بددتورها وهواكلها اليت خّلفها االحتالل 

 .يف املنطقة اخلضراء، وادتبداهلا حبكومة كفاءات وطنوة مستقلة

 .حماربة الفساد، وحماكمة الفاددين، ومالحقة اهلاربني منهم خارج العراق

 .تقديم اخلدمات الضرورية للشعب العراقي، وحتسني مستواه املعوشي
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العنص���ر الثان���ي الذي ترك ظالل���ه على احلراك 
الث���وري في البحرين هو خط���ورة موقع البحرين من 
الناحية اجليوبولوتيكية )اجلغرافية السياس���ية( في 
الص���راع اإلقليمي املتصاعد واحملت���دم، الذي بدأت 
مالمحه تتضح على ش���كل محاور بخطوط تقس���يم 
طائفي���ة جديدة للص���راع تقوم على أس���اس طائفي 
ومذهب���ي، محور تق���وده إيران، ومح���ور آخر يقوده 
العرب، وبالتالي هناك حساسية عالية من أية دعوات 
لتغيير أي نظام ملكي خليجي يعتبر في النهاية موطئ 
قدم لصالح مشروع إيران القومي التوسعي الذي يعتبر 
اخلليج العربي بحيرة فارسية حتيط بها شعوب تدين 

بوالية الفقيه.

م���ن هنا ج���اءت ردة الفعل العس���كرية الس���ريعة 
واحلازمة  لدول اخلليج على احلراك الثوري الشعبي 
ل تناقًضا ومفارقة في موقف  في البحرين، مما ش���كَّ
دول اخللي���ج مما ج���رى من ثورات ف���ي بقية الدول 
العربي���ة خاص���ة في ليبي���ا، والذي وص���ل إلى حد 
املشاركة عسكرّيًا مع قوات الناتو الغربية لدعم الثورة 
هناك، في حني ساهمت قوات درع اجلزيرة في إعادة 
الهدوء إلى البحرين؛ خوًفا من تداعيات التغيير التي 
قد حتصل ف���ي البحرين، وتترك آثاره���ا على بقية 
دول اخللي���ج برمتها، والتي تكاد يتش���ابه وضعها من 
حيث نظام احلكم والطبيعة االجتماعية، وكانت هناك 
خشية في خضم ُحّمى جناح الثورات العربية أن جتري 
األمور فيما لو جنحت املعارضة في إس���قاط النظام 
في البحرين وفق لعبة )الدومينو(، فبمجرد س���قوط 
سوف تتداعى  البحرين –  القطعة الصغيرة األولى – 

=ف���ي أم احلص���م- مطالبه���ا، واملتمثلة في: حكوم���ة منتخبة متثل 
اإلرادة الش���عبية، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة 
حتقق املس���اواة بني املواطنني وفق نظام صوت لكل مواطن، وس���لطة 
تش���ريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصالحيات 
التشريعية والرقابية واملالية والسياسية، وقيام سلطة قضائية موثوقة 
مستقلة. وشددت اجلمعيات على ضرورة أن يكون األمن للجميع، عبر 
اشتراك جميع مكونات املجتمع البحريني في تشكيل األجهزة األمنية 

والعسكرية املختلفة.

جميع القطع األخرى تلقائّيًا.

لم يكن العامل الدولي بعيًدا عما يجري في البحرين، 
فالبحري���ن في نهاية املطاف -وف���ي موقعها كجزيرة 
حساس���ة في وسط اخلليج تتوسط قطر والسعودية- 

تعد قاعدة عسكرية متقدمة للقوات األمريكية. 

وقد تبدو املطال���ب التي يرفعه���ا املتظاهرون في 
البحري���ن من الناحية الظاهري���ة، وحتى املوضوعية، 
مش���روعة؛ تتمثل بنقل جزء من صالحيات وامتيازات 
امللك إلى مجلس النواب املنتخب، خاصة وأن مناصب 
س���يادية كمنصب رئيس الوزراء يحتكره ش���خص من 
العائلة املالكة، ومنذ أربعني س���نة، إال أن طبيعة هذه 
املطالب في ُحّمى جناح الثورات العربية، وقدرتها على 
إزاح���ة دكتاتوريات لم يكن م���ن املتوقع إزاحتها، فإن 
مطالب املعارضة البحرينية ق���د تتطور باجتاه تغيير 

النظام امللكي في البحرين.

من جهة ثانية كشفت تطورات الثورات واالنتفاضات 
واحلراك الش���عب العربي أن إيران بدورها وكعادتها 
ليس���ت راغبة في أن تكون بعيدة ع���ن توظيف هذه 
االنتفاض���ات لصالح مش���روعها االس���تراتيجي في 
املنطق���ة، والذي قد يتنافس مع املش���روع األمريكي، 
ولكنه ال يصل حد الص���راع، فالطرفان يدركان جيًدا 
لعب���ة املصال���ح  وإدارتها بينهما وف���ق قاعدة الكلفة 
واملنفعة، وخضوع كل شيء في السياسة ملبدأ الصفقة 
)The Deal( الت���ي جتيدها بإتقان كل من واش���نطن 
وطه���ران. ففي العراق بعد االحت���الل اعترفت إيران 
مباش���رة بحكومة الش���يطان األكبر، ودعمت وناورت 
داخل العملية السياسية بزّجها كافة أدواتها ومراجعها 
لدع���م عملية االحت���الل السياس���ية وإنقاذها، وفي 
نفس الوقت س���لّحت ودّربت ومّولت ميلشيات مسلحة 
خارج العملية السياس���ية لض���رب القوات األمريكية، 
فاضط���رت الوالي���ات املتحدة في ظ���ل غياب عربي 
 كامل إل���ى التفاه���م والتفاوض مع إيران، وتقاس���م 
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النفوذ واملصالح في العراق إلى حد إقرار أمريكا  لهذا 
النف���وذ عندما خضعت للفيتو اإليراني حول من يكون 

رئيس الوزراء العراقي في االنتخابات األخيرة.

إن الهدف االستراتيجي اإليراني في املنطقة هدف 
قومي توس���عي بامتياز، واالدعاء الطائفي ليس سوى 
وس���يلة جذابة لتمرير هذا املشروع الذي يتلخص بكل 
بساطة في )جعل اخلليج العربي بحيرة فارسية حتيط 
بها منطقة متثل مجالها احليوي؛ تس���كنها ش���عوب 
خاضعة إلي���ران وفق مبدأ والي���ة الفقيه(، وهي في 
س���ياق حتقيق هذا الهدف تس���عى بكل الوسائل إلى 
حتسني ش���روط تفاوضها مع أمريكا، وتستخدم في 
هذا الس���عي حزمة مختلفة من الوسائل التي تنم عن 
ازدواجية سياسية تصل حد النفاق السياسي، ولديها 
االستعداد للمساومة على ذلك في كافة ملفاتها ابتداًء 
م���ن امللف الن���ووي، وقضية تهديد إس���رائيل ولبنان 
وفلس���طني، واس���تقرار العراق وأفغانستان، وضمان 
مصال���ح الغرب النفطية في املنطقة التي س���تخضع 

لنفوذها مقابل اإلقرار لها بهذا النفوذ. 

وللدالل���ة على البع���د الطائف���ي واالزدواجية التي 
تتعامل به إيران فيما يخ���ص املوقف من املظاهرات 
العربي���ة نالحظ صدور فتاوى دينية من مراجع داخل 
إيران حتّرم التظاهرات ف���ي العراق، وتعتبرها مريبة 
في ح���ني تتبنى مظاهرات البحري���ن وتعتبرها ثورة، 
وال ميكن أن نفّس���ر وقوف أعض���اء البرملان العراقي 
املوالني إلي���ران وتعليق أعمالهم ح���داًدا على أرواح 
شهداء التظاهرات في البحرين في حني يعتبر شهداء 
التظاهرات العراقية يوم 25 شباط التي عمت العراق 
م���ن أقصاه إلى أقصاه بأنه���م إرهابيون إال في نفس 

السياق واالصطفاف الطائفي)1(. 

عل���ى الرغم م���ن أن االعتصام���ات والتظاهرات في الع���راق كانت   )1(
مبكرة، إال إنها ُحرمت م���ن التغطية اإلعالمية، ولكن على ضوء ربيع 
الث���ورات العربية فإن تظاهرات ثورة الغض���ب العراقية التي انطلقت 
في أكثر من ست عش���رة محافظة من مجموع ثماني عشرة محافظة 
عراقية، وامتدت على مس���توى س���تني مدينة عراقية، وسط دعوات 
حكومية ودينية م���ن مراجع من مختلف الطوائف إلجهاضها، أال إنها 
 رس���مت في ذلك اليوم حج���م الغضب العراق���ي، وجوهر الوحدة = 

 

 
خريطة توضح موقع البحرين احلساس يف ظل تصاعد الصراع اإلقليمي باملنطقة 
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احملور الرابع
مستقبل الطائفية يف املنطقة العربية على 
ضوء احلراك يف كل من العراق والبحرين

أواًل: احملركات احلقيقية للثورات العربية:

عل���ى الرغم م���ن أن التوقيت���ات املتقاربة الندالع 
الث���ورات العربي���ة تثير أكث���ر من تس���اؤل وعالمة 
اس���تفهام؛ الس���تحالة االتفاق أو التنسيق املسبق بني 
شعوب املنطقة في آٍن واحد، إال أن ما حصل ويحصل 
بالتأكيد نوع من الهزات العنيفة والعميقة التي ضربت 
األنظمة السياسية بش���دة، وجعلتها تترنح أمام إرادة 
وطاقة جبارة غير مسبوقة للشعوب العربية، مما جعل 
هذه األنظمة تفقد قدرتها على التحكم والس���يطرة، 
هذه الظاهرة أسفرت عن جملة حقائق ونتائج ال تزال 
بع���د لم يظهر كامل مالمحه���ا النهائية، وهي بحاجة 
إلى الوقوف عند منعطفاتها احلادة، ودراسة دوافعها 
وخلفياتها، وحساب حدود تطورها، ونتائجها احملتملة، 

وتأثير مجمل ذلك على مستقبل املنطقة العربية.

لقد أصبح من الواضح أن مدى ومس���توى وسقف 
تط���ور كل حالة، وبغ���ض النظر عن قدح���ة الزناد، 
واألس���باب املباشرة لها، إمنا  يستمد خصوصيته من  
حاصل امتزاج نس���بة العامل اخلارجي وتوجهاته مع 
نس���بة تراكم االس���تحقاق الداخلي الذي يكاد يكون 
منسوبه متشابًها في كافة املجتمعات العربية، مبا فيها 
تلك األقطار التي لم تندل���ع فيها بعُد اضطرابات أو 

انتفاضات أو ثورات حتى اآلن. 

ل���م يتوقع رّواد املوجة األولى من ثورات اس���تقالل 
األقط���ار العربية  في عق���ود منتصف القرن املاضي 
بأن يبقى هذا االستقالل ش���كلّيًا وحبيًسا في حدود 
االس���تقالل السياس���ي، فالثورات التحررية الوطنية 

= الوطنية، وعمق الوعي الوطني، فاملطالب كادت تكون متش���ابهة في 
البصرة وبغداد والس���ليمانية، ودماء أكثر من عش���رين شهيًدا سالت 
واختلطت على مختل���ف مدن احملافظات العراقي���ة دون متييز على 

أساس العرق أو الطائفة أوالدين.  
www.alhurriyya.com

ال تنته���ي بإحراز االس���تقالل السياس���ي، فهو يبقى 
���ا إذا لم يسفر عن تبدالت عميقة  وهمًيا وقلًقا وهّشً
وجذرية في احلياة االجتماعية واالقتصادية، لقد أدى 
اإلخفاق املستمر، وتراكم الفشل حتت ذريعة الشعارات 
األيديولوجية والش���رعية الثوري���ة، ونظرية املؤامرة 
إل���ى انزالق معظم ه���ذه األنظمة إل���ى الديكتاتورية 
والفردية، ووصلت من حيث كبت احلريات والفس���اد 
إلى مستويات أس���وأ بكثير من مراحل ما قبل الثورة 
واالستقالل، وحتول معظمها مبرور الزمن إلى أجهزة 
بوليسية قمعية، والنتيجة حتول مفهوم األمن الوطني 
ليتمح���ور حول أمن الرئيس، وأم���ن النظام؛ بدالً عن 
أمن املجتمع: غذائّيًا وسياس���ّيًا وثقافّيًا، والذي يشّكل 
بتكامل عناصره حصان���ة اجلبهة الداخلية، ومناعتها 

ضد االختراقات اخلارجية. 

وف���ي أي مجتمع ميثل البناء السياس���ي انعكاًس���ا 
للبنيت���ني االقتصادية واالجتماعية، وفي ظل فش���ل 
ش���به تام، وعجز عن معاجلة مشاكل املجتمع العربي 
السياسية املتعلقة بإطالق احلريات مبختلف أشكالها، 
وفي مقدمته���ا احلريات السياس���ية املتعلقة بآليات 
احلكم، وتداول السلطة سلمّيًا، وكذلك حريات التعبير 
عن الرأي التي تضمن تنفيس املجتمع عن مش���اعره، 
ومعاناته، وأحاسيس���ه، وما يتعرض له من مظالم، كل 
ذل���ك أدى إلى تناقض حاد ما بني ش���عارات األنظمة 
وإعالمه���ا، وبني حقائق الوعي السياس���ي الش���عبي 

القائم على املعاناة اليومية.

من جانب آخر ولَّد الفش���ل االقتصادي املتمثل في 
انعدام ف���رص العمل جليوش من الش���باب العاطلني 
ا في املس���توى املعيش���ي، وازدياد شريحة  تفاوًتا حاّدً
الفق���راء والبؤس، وامتداد أحي���اء كاملة من الصفيح 

باتت الزمة للمدن العربية.

في ظل هذه األزمات شاهدنا كيف وجدت السلطة 
واحلكومات العربية نفس���ها وجًها لوجه أمام الشعب، 
وكيف حتول���ت الدبابات واآلليات إل���ى مجرد خردة 
أمام إرادة الشعب الغاضب، وهذه إشارة واضحة على 
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حجم االنغالق والعزلة التي تعاني منها النخب العربية 
احلاكمة، ووجود فج���وة كبيرة بينهم���ا، وعدم تبلور 
أية حلقات وس���طية، أو صمام���ات تنفيس للضغوط، 
واملتمثلة مبنظمات املجتمع املدني، وتراجع واضمحالل 
دور األحزاب التقليدية، سواء كانت أحزاب السلطة أو 
املعارضة، وانفصامها عن الش���ارع، هذه الصمامات 
الت���ي تتيح ف���ي مجتمعات الغرب على س���بيل املثال 
تخفيف حدة االصطدام، وت���ؤدي وظيفة امتصاصها 

عند تعرض املجتمعات لهزات وأزمات طارئة.

إن ه���ذا الفش���ل األفقي في بناء مقوم���ات الهوية 
الوطنية مقابل الهوي���ات الثقافية الفرعية )الطائفية 
والعنصرية(، وكذلك تدهور مس���توى معيش���ة الفرد 
العربي؛ من خالل تراجع وإخفاق كافة خطط التنمية 
املستدامة، وتغّول السلطات أمنّيًا وبوليسّيًا على حساب 
حريات املواطن األساس���ية، وتراكم الغضب والشعور 
لدى ماليني الشباب بانعدام األمل باملستقبل، واإلحباط 
واليأس الناجم ع���ن حجم البطالة، مقابل طوفان من 
الفس���اد اإلداري واملالي الذي ينخ���ر املجتمعات؛ كل 
هذه األس���باب الكامنة، والتي اس���تغرق تراكمها أكثر 
من نصف قرن من اإلخفاقات والفش���ل والقمع على 
املستوى السياس���ي واالجتماعي واالقتصادي، شّكلت 
مقدمات ومدخالت حاس���مة كان ال بد لها أن تنفجر 
في أي حلظة، س���واء كان منشأ توقيت وتصنيع جهاز 
التفجير محلّيًا أو  خارجّيًا، وتسفر عن املخرجات التي 

نحن اليوم بصدد اللحاق بها.

على الرغم من أن ظاهرة الثورات التي تعّم املنطقة 
العربية كالزلزال الذي يضرب مناطق بقوة، ولكن ذلك 
ال يعني أن بقية املناطق لم تتأثر، ال تزال قيد التبلور، 
ولم تسفر بش���كل واضح عن كافة نتائجها وأبعادها، 
وحدود وعمق تأثيراتها، إال أنه ميكن حىت اآلن استقراء 
واس��تنباط بعض الدروس الي باتت شبه ثابتة ومستقرة 

على األقل يف الدول الي تتعرض هلذه الثورات:

ال��درس األول: إعادة االعتبار للش���عب، واس���تعادته 
الثقة بالنفس، والشعور بأنه شعب حي قادر على رسم 

مستقبله ومصيره بنفسه.

الدرس الثاين: انتهاء أسطورة البقاء في احلكم مدى 
احلياة في األنظم���ة العربية، وكذلك مغادرة األنظمة 
لفكرة االستخفاف بإرادة الشعب، وبقدرته على الثورة 

والتغيير.

الدرس الثالث: انحس���ار دور األحزاب األيديولوجية 
التقليدية، وس���قوط معظم الهياكل السياس���ية جليل 
وموجة االس���تقالل األولى )أنظمة، انتخابات شكلية، 
برملانات وهمية، أحزاب ش���مولية(، وبروز الش���باب 
كشريحة جديدة محّركة للمجتمع، ومعّبرة عن حقيقة 

إرادته، وصانعة لقراراته.

الدرس الرابع: وضعت ثورات الش���باب العربي أثقاالً 
وحتديات أمام الفكر السياسي العربي، في قدرته على 
مواكبة واس���تيعاب هذه املتغيرات السريعة، وإمكانية 
تأطيره���ا مبعادالت تفي بتوظيفها باالجتاه الصحيح، 
ومن الواضح أن طريقة التفكير املتخلفة التي يفّكر بها 
الكثير من املثقفني العرب أصبحت بفعل هذه الثورات 
كأنها من التراث أكثر من كونها فكًرا حّيًا يس���تجيب 

ملتطلبات غليان الشباب.

ال��درس اخلام��س: ف���ي املجتمعات الت���ي تعاني من 
مش���اكل الوحدة الوطنية، وتفش���ي ظاهرة الطائفية، 
ف���إن عدم الثقة والتخوف م���ن اآلخر قد يدفع بعض 
األطراف، نتيجة حسابات ضيقة، إلى عدم املساهمة 
الفّعالة أو املشاركة في الثورات؛ خشية أن تؤول نتائج 
هذه الثورات إلى اإلخالل بالتوازن في السلطة لصالح 

هذا الطرف أو ذاك.  

  إن الس��ؤال املرك��زي الذي حيتاج إىل إجاب��ة مبكرة من 
لدن املفكرين العرب هو: أين سيس��تقر مصب ومصر هذه 

الثورات؟ وما حدود تأثرها؟ 

هل هي ثورات مس���توفية لش���روط ومعايير مفهوم 
الثورات احلقيقية، أم هي موجات ثورية جديدة لتأكيد 
استقالل املوجة األولى التي حصلت في القرن املاضي، 
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وس���تقف حدودها حبيس���ة عند تغيير سطحي يطال 
األنظمة السياسية واس���تبدالها بأنظمة أخرى، وإذا 
كان  ش���عار هذه الثورات يتراوح ما بني )الشعب يريد 
إصالح النظام، أو تغيير النظام(، فهل سيتكرر الفشل 

التاريخي على املستويني االجتماعي واالقتصادي؟ 

حت���ى اآلن تفيد جميع املؤش���رات أن هذه الثورات 
انطلقت بعفوية وتلقائية دون تخطيط مسبق، وتفتقر 
إلى قي���ادات متمرس���ة، أو رؤية سياس���ية واضحة 
للمستقبل، مما يس���تلزم إيجاد مشروع عربي متكامل 
الستيعاب هذا املخاض العسير، وضمان والدته بشكل 
س���ليم وصحي، بعيًدا عن االس���تهدافات اخلارجية 

التي قد تس���رق أحالم اجليل 
العربي اجلديد الثائر.

ففي هذه اللحظة التاريخية 
التي مير  احلرجة  واالنتقالية 
بها الش���عب العربي علينا أن 
مني���ز بدقة ب���ني االنفعاالت 
والتي  املكبوتة،  اجلماهيري���ة 
تعب���ر ع���ن نفس���ها بطريقة 
النظام(،  تغيير  يريد  )الشعب 

وبني إمكانية توظيف زخم ه���ذه اللحظات التاريخية 
لتحقيق قف���زة نوعية حقيقية لتغيي���ر واقع ومصير 
هذه األمة، وتهيئة الظروف الالزمة واألفكار املناسبة 
للتأس���يس ملرحلة جديدة من االس���تقالل السياسي 
القائ���م على االس���تقالل االجتماع���ي واالقتصادي، 
وصياغة معادلة تضمن رب���ط تغيير النظام بإحداث 

تغييرات أفقية على مستوى املجتمع واحلريات.

إن إغفال مثل هذه املعادلة، ومثل هذا الربط قد يعيد 
املنطقة إلى مربع االستقالل الناقص األول، وإذا كان 
منوذج االستقالل والثورات األول قد أسفر عبر مسيرة 
نصف قرن نتيجة الفشل االقتصادي واالجتماعي عن 
انغالق وانعزال وديكتاتورية األنظمة، فإن تكرار الثورة 
على مستوى تغيير األنظمة السياسية فقط قد يؤدي 
إل���ى غربة هذه األنظمة، وإلى انقس���امات مجتمعية 

حادة على أساس طائفي وعرقي.

إن هذه الثورات بحاجة إلى جهد فكري وسياس���ي، 
وهو من اختصاص النخب الش���ابة لصياغة مثل هذه 
املعادل���ة، على أن تكون معادلة حقيقية ونقية، وتنتمي 
إلى جوهر هذه األمة، بعيًدا عن االستنساخ والتالعب 

اخلارجي وترف الصالونات الفكرية.

ثانيً��ا: املخطط��ات الدولي��ة لتقس��يم املنطق��ة والدور 
اإلقليمي:

تكاد مالمح صورة احلراك السياس���ي في املنطقة 
العربي���ة تتكامل على ضوء ربط مخرجات وس���لوك 
الرئيس���ة  اإلقليمية  األطراف 
ف���ي املنطقة م���ع تصريحات 
وحتركات وكالء هذه األطراف 
من العبني محليني صغار في 

املنطقة العربية.

إت صاموئيل هنتنجتون في 
الذي  كتابه صراع احلضارات 
ر له  أصدره عام 1996م، ونظَّ
مبقالة منذ ع���ام  )199م قد 
أسدل الستار على منط الصراعات األيديولوجية التي 
سادت حقبة احلرب الباردة في ظل حقبة ثنائية حتكم 
���س فكرّيًا ألمناط جديدة من الصراعات  العالم، وأسَّ
تقوم على خطوط تقس���يم عرقي���ة وطائفية، وإذا ما 
أخذن���ا بنظر االعتبار رس���الة هنري كيس���نجر إلى 
الرئيس أوباما ع���ام 2010م، ونصيحته بعدم إهمال 
ملف الع���راق؛ حي���ث ورد في فحوى رس���الته: )إن 
تفجير املنطق���ة طائفّيًا يبدأ من بغداد، في حني يبدأ 
تفجير املنطقة برمتها على أس���اس عنصري يبدأ من 

كركوك()1(.

م���ن جانب آخر، علينا أن ال ننس���ى قرار تقس���يم 

جري���دة القبس الكويتية ثالثاء 0) أغس���طس 2011م ، غرة ش���وال   )1(
2)14ه� ، العدد 74)1 على الرابط التالي:

http://alqabas.com.kw/Article. aspx?id=726917&date=30082011

تفي��د جمي��ع المؤش��رات أن ه��ذه الث��ورات 
انطلق��ت بعفوي��ة وتلقائي��ة دون تخطي��ط 
مس��بق، وتفتق��ر إلى قي��ادات متمرس��ة، أو 
رؤي��ة سياس��ية واضح��ة للمس��تقبل، مم��ا 
يس��تلزم إيج��اد مش��روع عرب��ي متكام��ل 
الس��تيعاب هذا المخاض العس��ير، وضمان 
والدت��ه بش��كل س��ليم وصحي، بعي��ًدا عن 
االس��تهدافات الخارجي��ة الت��ي ق��د تس��رق 

أحام الجيل العربي الجديد الثائر.
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العراق املصادق عليه من قب���ل الكوجنرس األمريكي 
م���ه نائب الرئيس  عام 2007م، وال���ذي اقترحه وقدَّ
األمريك���ي احلالي جوزيف بايدن، س���نجد دون أدنى 
شك بأن املس���تفيد النهائي )End usser( والرئيس 
من مسار تقسيم املنطقة إلى دويالت طائفية عنصرية 
متناحرة هو إسرائيل؛ حيث سبق لرئيسة وزراء الكيان  
حت عندما ُسئلت عن  الصهيوني غولدا مائير أن صرَّ
مفهوم إسرائيل للس���الم بأنه يعني بالنسبة إلسرائيل 

أن حتيط بها دويالت طوائف.

العراق  أُزيح  أن  وبعد  اليوم 
ع���ن موقع���ه كحج���ر زاوية 
وقطب الرحى في توازن القوة 
في املنطقة، عل���ى يد القوى 
العظمى في العالم، فقد أدى 
تخلخل الضغط احلاصل جراء 
ذلك إل���ى اندفاعات إقليمية 
غير مس���بوقة ف���ي املنطقة 
على ض���وء غياب املش���روع 

العربي، وألن أعداء العرب يخططون لعشرات السنني 
قبل أن ينفذوا، في ح���ني يعمل العرب بطريقة الفعل 
ورد الفعل، وفي حني يتص���رف أعداء العرب بحكمة 
وعقالني���ة، ويتصرف العرب بعاطف���ة ومزاجية؛ فإن 
خارطة املنطقة تتجه إلى مزيد من التشرذم والتقسيم 
إلى دويالت طائفية وعنصرية، س���وف يدين بعضها 
بس���بب هزالها وضعفها إلى والي���ة الفقيه في إيران؛ 
حيث تتصرف إي���ران كحاٍم لطائفة معينة من العرب، 
في حني س���تنجذب ويتوزع م���ا تبقى من دويالت إلى 

قوى إقليمية ودولية جديدة طامعة بثروات املنطقة. 

إن تقس���يم املنطقة في هذه املرحلة أشبه ما يكون 
)بسايكس – بيكو( جديد، يخدم املصالح االستراتيجية 
وطموحات إسرائيل، وبقية الدول اإلقليمية الصاعدة، 
وعلينا أن نفّس���ر وفق ه���ذه اخللفية واحلقائق كل ما 
يج���ري في منطقتنا حالًيا من صفقات، ونصّنف حتى 
الث���ورات، فما جرى من ثورات نقية ومنوذجية في كل 

من مصر وتونس مس���توفية لكافة شروط الثورات قد 
ال ميت بصلة من حيث املقدمات واملخرجات ملا يجري 

حالًيا في سوريا واليمن، أو في البحرين.

وبالنظر حلالة التدهور والضعف الذي متر به الدول 
العربية، ف���إن منطقتنا أصبحت منطقة واهنة تخضع 
للتأثيرات اإلقليمية بشدة في ظل غياب مشروع عربي 
واض���ح، من هنا جاءت الثورات العربية كرد فعل على 
ه���ذا الضعف، ولتعيد األمل للمس���تقبل، إال أن هذه 
مس���ار  في  ليس���ت  الثورات 
واحد؛ نتيجة اختالف األهداف 
العناصر  وتداخ���ل  والغايات، 
الداخلي���ة، وامتزاجه���ا م���ع 
فالثورات  اخلارجية؛  العناصر 
حصلت  التي  الكبرى  الشعبية 
في مصر وتونس ال ش���ك أنها 
تس���هم في قوة األمة، السيما 
دول محورية  أنها حصلت في 
كمصر على س���بيل املثال، أما 
الثورات التي تختلط فيه���ا روائح البترول والطائفية، 
والتي يتغلب فيها العامل اخلارجي على اس���تحقاقات 
العام���ل الداخلي، فإن نتائج مثل هذه الثورات إن صح 
التعبي���ر قد تصّب في غير صالح األمة، وتعمق وتزيد 
م���ن حدة محاور الصراع الطائفي في املنطقة، وزيادة 

النفوذ األجنبي فيها.

إن خارط��ة المنطق��ة تتج��ه إل��ى مزي��د م��ن 
التش��رذم والتقس��يم إلى دويات طائفية 
وعنصري��ة، س��وف يدي��ن بعضه��ا بس��بب 
هزالها وضعفها إلى والية الفقيه في إيران؛ 
حيث تتصرف إيران كحاٍم لطائفة معينة من 
العرب، في حين س��تنجذب ويتوزع ما تبقى 
من دويات إلى قوى إقليمية ودولية جديدة 

طامعة بثروات المنطقة. 
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معلومات إضافية

القوى الشيعية املعارضة يف البحرين

مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية:

تعد جمعية الوفاق الوطني اإلس���المية )الشيعية( من أكبر جماعات املعارضة البحرينية، وتصّنف تاريخّيًا 
بوصفه���ا وريًثا ل�»حركة أحرار البحري���ن« التي كانت احملرك الرئيس لالحتجاج���ات املطالبة بعودة احلياة 

البرملانية بني عامي 1994 و1998م.

ا،  تأسست جمعية الوفاق رسمّيًا عام 2001م بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفًوا عاّمً
أعقبه عودة قياديي اجلمعية من املنفى بلندن، وحتول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد األعضاء 

في البحرين.

يقود جمعية الوفاق املدعو »علي سلمان«، غير أن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس ويعود تاريخها لعام 2008م 
ذكرت أن املوّجه الفعلي للجمعية هو املرجع الشيعي البحريني »عيسى قاسم«.

قاطع���ت جمعية الوفاق انتخابات ع���ام 2002م، وبررت حينذاك مقاطعتها تل���ك برفضها تعيني احلكومة 
مجلًسا موازًيا للبرملان املنتخب وبنفس صالحيته.

وقد ش���هدت الوفاق أول انش���قاق في صفوفها عام 2005م بتأسيس حسن مشيمع حركة حق إثر خالفات 
بشأن املش���اركة في االنتخابات. وإثر هذا االنشقاق ش���اركت الوفاق في االنتخابات البرملانية عام 2006م، 

وحصلت على 17 مقعًدا من أصل 18 مرشًحا لها؛ لتكون بذلك أكبر كتلة برملانية.

وعادت الوفاق وش���اركت في االنتخابات البرملانية البحرينية عام 2010م؛ حيث فازت ب�18 مقعًدا ترشحت 
لها من أصل 40 نائًبا في البرملان البحريني، لتشكل أكبر كتلة برملانية.

بع���د أيام من بدء االحتجاجات في البحرين في 14 فبراير/ش���باط 2011م علّقت جمعية الوفاق عضوية 
نوابها ال�18 في البرملان البحريني؛ احتجاًجا على مقتل عدد من املتظاهرين، وطالبت بسحب اجليش واألمن 

من دّوار اللؤلؤة الذي يعتصم فيه احملتجون.

تبع ذلك بأيام إعالن الوفاق اس���تقالة نوابها من البرملان البحريني؛ بس���بب ما قالت: إنه مواجهة احلكومة 
للمطالب السياسية العادلة بلغة »املجازر واإلرهاب«.

وقد حددت جمعية الوفاق منذ بداية االحتجاجات مطالبها بتأس���يس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب 
الوزراء، ومس���اءلة احلكومة من قبل النواب بدالً من امللك، ووضع دس���تور جديد للبالد يحل محل دس���تور 

2002م.

وتتمسك اجلمعية بإقالة احلكومة البحرينية كشرط للمشاركة في احلوار الذي دعا إليه امللك.
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تكتل »التحالف من أجل اجلمهورية بالبحرين«:

تأس���س تكتل التحالف من أجل اجلمهورية في البحرين خالل أوج االضطرابات واالحتجاجات التي تشهدها 
اململك���ة، لكن هذا التحالف كما يبدو من اس���مه طرح مطالب تتجاوز اإلص���الح احلكومي، وحتى الدعوة مللكية 

دستورية إلى إلغاء امللكية ذاتها، وإقامة نظام جمهوري في البالد.

ويضم التحالف ثالث حركات ش���يعية معارضة في البحرين، وهي تيار الوفاء اإلسالمي، وحركة حق، وحركة 
أحرار البحرين.

ويعتبر التحالف بتش���كيالته الثالثة املكون الثاني في األهمية واالنتش���ار في الساحة الشيعية البحرينية، بعد 
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية التي متثل التيار الشيعي الرئيس في البحرين.

واملكونات الثالثة للتحالف من أجل اجلمهورية هي:

حركة حق: 

حركة سياس���ية بحرينية معارضة، وتصفه���ا حكومة البحرين بأنها إحدى أكثر القوى السياس���ية البحرينية 
راديكالية في اخلطاب، وتشدًدا في املواقف، وارتفاًعا في سقف املطالب.

تأسست هذه احلركة على يد املعارض الشيعي والناشط الديني حسن مشيمع ))6 عاًما( في العام 2005م بعد 
انس���حابه رفقة مجموعة من زمالئه من جمعية الوفاق الوطني اإلس���المية؛ احتجاًجا على ما اعتبروه »مهادنة« 

للنظام احلاكم، وتدني سقف مطالبها السياسية.

وتتلخص أبرز مطالب احلركة اجلديدة في إحداث إصالح سياسي حقيقي، على حد قول مؤسسيها، واملطالبة 
بإصدار دس���تور جديد يصوغه الشعب عبر االنتخابات الش���عبية، وبعد إصالح قانون االنتخابات، وتوزيع عادل 

للدوائر على أساس الكثافة السكانية.

ظلت حركة حق ومنذ تأسيسها تنشط في الساحة البحرينية، رغم عدم الترخيص لها، واستهداف بعض قادتها 
باملالحق���ات واحملاكم���ات، لكنها قاطعت االنتخابات في العام 2006م، بذريعة عدم جدوى املش���اركة في برملان 
صوري بال صالحيات، على حد قولها، وقدمت عريضة مطلبية تدعو إلى وضع دستور جديد للبالد عوًضا عن 

الدستور احلالي الذي أقر في العام 2002م.

ُحكم غيابّيًا على رئيس���ها ومؤسسها حسن مشيمع في العام 2010م ضمن 25 شخًصا بتهمة محاولة اإلطاحة 
بنظام احلكم، قبل أن يس���تفيد من عفو ملكي ش���مل عدًدا كبيًرا من املعتقلني السياس���يني؛ ليعود إلى البالد، 

وينخرط مباشرة في احلركة االحتجاجية األخيرة في العاصمة البحرينية املنامة.

ومع إعالن حالة الطوارئ في البحرين، ومنع كل أنواع التجمهر والتجمع، أو عقد املس���يرات أو االعتصامات 
في كافة أنحاء البحرين، واس���تدعاء البحرين قوات درع اجلزيرة، عادت سلطات املنامة إلى إعادة اعتقال بعض 

قادة حركة حق، وعلى رأسهم زعيم احلركة حسن مشيمع.
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اجتاه الوفاء اإلسالمي: 

تأسس في منتصف العام 2009م على أنقاض »التحرك اجلديد« بعد تغيير اسمه، ويدعو إلى مقاطعة العملية 
السياسية في البحرين.

ويرأس هذا التيار القيادي الشيعي املعارض عبد الوهاب حسني، وهو أحد قياديي حركة احتجاجات التسعينيات، 
وُسجن أكثر من مرة في البحرين؛ نتيجة ملواقفه من نظام احلكم البحريني.

حركة أحرار البحرين: 

تعد أحد أقدم التنظيمات الشيعية في البحرين، وظلت طيلة الفترات املاضية تنشط من لندن، ويرأسها سعيد 
الشهابي.

املصدر:

اجلزيرة نت، انظر الروابط:
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/336FCBF2-AD86-4918-B6AE-F1B9386BF267.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/30AA02B5-9BB9-4D4E-BA32-F836217490E5.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0756B4AD-C837-4127-A741-AA59A1CD0D05.htm
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ملخص الدراسة

أوجدت الثورات العربية فرصة تاريخية أعادت األمل في إمكانية حتقيق املشروع الوحدوي الذي به نحلم؛ 
وذلك مبا توافرت عليه من معطيات لصالح هذا املشروع. 

لكن اس���تثمار هذه الفرصة يتوقف على االستفادة من دروس الفشل والنجاح لدى العرب واألوروبيني على 
الترتي���ب. ويتمثل الدرس األول في الت���درج بكافة جوانبه: عددّيًا وموضوعّيً���ا وإجرائّيًا، وحيث إن هزمية 
املش���روع الوحدوي كانت ألس���باب داخلية أكثر منها لعوامل خارجية؛ فإن باقي الدروس تتمثل في ضرورة 

مراجعة الفكر الوحدوي، والتوافق على مضمونه وآلياته. 

وإذا تأملنا هذا التصور فس���وف نكتش���ف أننا أمام حالة جديدة؛ ما يصلح فيها لتحقيق الوحدة العربية 
يصلح بنفس الدرجة لتحقيق وحدة إس���المية؛ الس���يما وأن هناك تالقًيا بني مقومات كل منهما، والسيما 
أيًضا وأن هذه املقومات ال تقيم وحدة بذاتها، وال تفعل فعلها إال مبوجب ش���روط أخرى تبدو في احلالتني 

واحدة.

في ضوء هذا الطرح كان من املنطقي أن نتحدث عن اثنني من السيناريوهات؛ أحدهما صيغة احتاد عربي 
على غرار االحتاد األوروبي، والتي جندها صعبة التحقيق؛ بحكم أن التحديات التي تقف في سبيلها أكبر من 
إمكانيات حتقيقها؛ نظًرا ألنها تصر على النَّيْل من سيادة الدولة القطرية من ناحية، وبسبب غياب التجانس 
السياس���ي واالقتصادي بني الدول العربية من ناحية أخرى، ومع وجود قناعة بعدم قبول هذه الدول إحداث 

تغييرات قد متس طبيعتها اجلوهرية من ناحية ثالثة.

والواق���ع أن االفتتان بتجربة االحتاد األوروبي - التي لم تعد مغرية – ال مبرر له؛ فعليها مثل ما لها. وفي 
ظل واقع عربي ال ميكن أن يس���اعد على حتقيق التوحد، كان السيناريو الثاني وهو صيغة التكامل الوظيفي 
التي حتفظ لكل دولة س���يادتها واستقاللها، والتي تقوم على فكرة استغالل الواقع بكل تبايناته على اعتبار 
أنها ليست إال شكاًل من أشكال التنوع الذي يسمح بتوزيع األدوار واالستفادة املتبادلة من املزايا النسبية لكل 
دولة من الدول املنخرطة في عملية التكامل... هذا التكامل يتمثل في: تعاون اقتصادي، وتضامن سياس���ي، 

وحتالف عسكري وتنسيق أمني، وتفاعل ثقافي، وتكافل اجتماعي؛ وفيه ينبغي التفكير.

د. صالح سامل زرنوقة

أستاذ العلوم السياسية

الدول الثورية.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل
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مقدمة: 

مع الثورات العربية بدا حلم الوحدة قريب املنال؛ ذلك أن الثورات الش���عبية تعني- ضمن ما تعني- أن مرحلًة 
جديدة قد بدأت، وفي كل مرحلة ثمة معطيات جديدة ينبغي اس���تثمارها. وتعني بالنسبة للواقع العربي أنه قيد 
التغيير، ومن ثَم فإذا كان هذا الواقع قد شّكل عائًقا في سبيل الوحدة، فإن تغييره أدعى إلى استدعاء هذا احللم 
أو اس���تعادته. ثم إنها تعني أن الشعوب قد خرجت لتقرر مصيرها، ولتحقق طموحاتها بنفسها؛ وفي خضم هذا 

التحدي يأتي احللم األكبر ليجد فرصته التاريخية. 

أو بعبارة أخرى فإن الربيع العربي قد خلق فرصة تاريخية ال بد من استثمارها والبناء عليها، األمر الذي يبدو 
معه مشروع الوحدة خياًرا مطروًحا على أرض الواقع بعد أن كان حلًما يراود الشعوب، وعليه فمن املهم أن نعرف 
كيف ميكن تطوير هذا الظرف التاريخي لتحقيق الوحدة، وما الس���بل واآلليات التي يجب اتباعها، وتفعيلها في 

هذا الصدد. 

في ضوء هذا الطرح تتناول هذه الدراسة بحث إمكانية أن يشكل الربيع العربي منطلًقا جديًدا لتحقيق مشروع 
الوحدة املأمول، والذي متثل الدول الثورية بذرته أو نواته الصلبة واألساس���ية. ومن ثَم تعالج أهم السيناريوهات 
املمكنة واألكثر جدوى لتحقيق هذا املشروع؛ ارتكاًزا على ما توافرت عليه الثورات العربية من فرص ومعطيات، 

واستناًدا إلى ما قدمته اخلبرة التاريخية من دروس النجاح والفشل. 

وتتبنى الدراس���ة منهج استشراف املستقبل؛ وذلك من خالل دراس���ة التطورات السابقة واحلالية، واستنباط 
نقاط القوة والضعف فيها، وما تطرحه من فرص، وما تنطوي عليه من قيود أو تهديدات، مبا يس���هم في رس���م 
تصور وضع مس���تقبلي لعدة عقود، في ضوء هدف منشود.. واضح ومحدد. وذلك على أساس منوذج معياري أو 
اس���تهدافي... ال يقصد توقع املستقبل أو التنبؤ به، وإمنا يسعى إلى التحكم فيه، وصياغته، ورسم مالمحه عبر 
س���يناريو أو أكثر؛ على أساس أن الس���يناريو هو وصف لوضع مستقبلي »مرغوب فيه« من جانب، و»ممكن« من 

جانب آخر. 

وإذ يتطلب األمر إعادة النظر في املاضي، فإن الدراس���ة تعمد إلى استخدام املنهج التاريخي في حدود العودة 
إلى الدراس���ات السابقة التي ُكتبت عن فش���ل جتارب الوحدة العربية في التاريخ املعاصر، وعن جتربة االحتاد 
األوروبي باعتباره منوذًجا ناجًحا، وذلك بغرض الوقوف على أس���باب الفشل وعوامل النجاح. وعموًما فإن املنهج 

الدول الثورية.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل

أستاذ العلوم السياسية

د. صالح سامل زرنوقة
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التاريخي - هنا- يتيح إمكانية حل املشكالت املعاصرة 
في ضوء اخلبرة الس���ابقة، أو توظيف املاضي لرسم 

صورة أفضل للمستقبل.

يتناول القسم األول من الدراسة أهم مالمح اخلبرة 
الوحدوي���ة، متمثلة في جتارب الوح���دة العربية التي 
أخفقت أو تعثرت، وفي جتربة االحتاد األوروبي التي 
حالفها النجاح. ويتعرض القسم الثاني ألهم املعطيات 
اجلديدة التي تولدت بفعل الثورات العربية، ثم يطرح 
اثنني من الس���يناريوهات: أحدهما يتعلق بقيام صيغة 
احتادية )عربية أو إس���المية(، ومدى توافر إمكانيات 
حتقيقها، وحجم التحديات التي تواجهها. والثاني عن 
التكام���ل، وما يتوافر له من ف���رص، وما يعترضه من 

قيود؛ باعتباره األقرب مناالً واأليسر في التطبيق. 

مع التأكيد على أن حتقيق أي منهما يبدأ من قاعدة 
الدول الثورية التي سوف تشّكل بدايته الصحيحة. ومع 
التأكيد أيًضا على أنه ال ميكن لدراس���ٍة بهذا احلجم 
أن تس���تفيض في أي نقطة من هذه النقاط؛ ومن ثَم 
ا، ورمبا عامة  فهي تقدم اس���تخالصات مختصرة جّدً

ا أيًضا. جّدً

 أواًل: التجارب الوحدوية يف التاريخ املعاصر: 

ما ُكتب ع���ن التجارب واملش���اريع الوحدوية يفوق 
احلصر؛ خصوًصا فيما يتعلق بفشل أو تعثر التجارب 
واحمل���اوالت العربي���ة، ومقارنتها ف���ي املقابل بنجاح 
جتربة االحت���اد األوروبي؛ وذلك م���ن منطلق حقيقة 
باتت بديهية، وهي أنه ما اجتمع ألُمة من األمم مثل ما 

اجتمع لأُلمة العربية من مقومات الوحدة. 

وهنا يكمن أحد األخطاء، وهي أن يتصور البعض أن 
هذه املعطيات قد تصنع الوحدة بعصا سحرية، أو بقرار 
سياس���ي عاجل.  والواقع أن املقارنة باالحتاد األوروبي 
ال تخلو أيًضا من احتماالت اخلطأ؛ بسبب اخللط بني 
عوامل ثانوية عارضة، وأخرى أساسية ميكن اعتبارها 

أحكاًما عامة بقدر ما هي دروس مستفادة. 

ولضيق املجال، فإن التركيز سوف يكون من نصيب 
هذه األخيرة؛ س���واء فيما يتعلق بالفش���ل العربي، أو 

بالنجاح األوروبي في الشأن الوحدوي. 

في باب فشل مشروعات التوحد العربي يشير البعض 
إلى أمراض التجزئة التي استشرت في أوصال العالم 
العرب���ي، والتي متثلت في قي���ام كيانات ُقطرية بدت 
أكثر تشبًثا باس���تقاللها، وأشد حرًصا على مقومات 
س���يادتها، ولعل ذل���ك كان نتاًجا لفت���رات طويلة من 
االس���تعمار الغربي، وما سبقه من ميراث خلّفته فترة 
احلكم العثمان���ي. لقد أفرزت هذه اخللفية التاريخية 
حساس���ية مفرطة – ما لم تك���ن َمَرِضّية - إزاء أي 
صيغة تأتي على حساب السيادة القومية واالستقالل 

القطري.

 وإذا كان ه���ذا الواق���ع ق���د تش���ّكل بفعل حرص 
االس���تعمار الغربي طيلة فترة وجوده في املنطقة على 
صنع االنقس���ام والتجزئة، فقد عملت القوى الكبرى 
التي أعقب���ت املرحلة االس���تعمارية على تكريس���ه 
واس���تمراره؛ حيث دأبت عل���ى احليلولة دون تضامن 
شعوب املنطقة، وتعطيل أي جهد تقوم به من أجل بناء 

مشروعها احلضاري املتقدم وكيانها املوحد. 

ولم يكن غريًبا أن تلتقي خطة االستعمار، ومخططات 
اإلمبريالية هذه مع أه���داف احلركة الصهيونية منذ 
بدايتها، وأن يتعاون اجلميع في الس���عي بشكل دءوب 
لتفتي���ت الوجود العرب���ي بكافة الس���بل، عن طريق 
استغالل االنقسامات الطائفية والِعرقية، وعن طريق 
إذكاء املصالح الُقطرية الضيقة، س���واء كانت سياسية 
أو اقتصادية؛ حتقيًقا الس���تمرار الكيان اإلس���رائيلي 

وضماًنا ألمنه.)1(

 ومن رح���م هذه الثنائية )واق���ع التجزئة املوروث، 
وحتدي القوى اخلارجية ملشروع الوحدة( جاءت أزمة 

عبد الله عبد الدائم، »فشل العمل الوحدوي ولم يفشل مبدأ الوحدة«،   )1(
حركة القوميني العرب )دمش���ق: مركز دمش���ق للدراس���ات النظرية 

واحلقوق املدنية، فبراير 2008م(.
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الفكر الوحدوي؛ منذ بدايته، وحتى اللحظة الراهنة. 
وذلك جراء ارتباطه مبش���روع االستقالل؛ إما كوسيلة 
للحصول على هذا االس���تقالل، وإما للحفاظ عليه. 
فقد اندلعت الث���ورة العربية ضد األتراك في 1916م 
بهدف اس���تقالل العرب، وإنش���اء دولة عربية متحدة 
قوية، وكانت احلكوم���ة البريطانية قد وعدت العرب 
باالعتراف باس���تقاللهم مقابل اشتراكهم في احلرب 

إلى جانب احللفاء ضد األتراك. 

وم���رة أخرى جاءت فك���رة توحيد ال���دول العربية 
بتش���جيع من احلكومات الفرنسية والبريطانية خالل 
احلرب العاملية األولى؛ لكونهم يس���عون إلى احلصول 
على حلفاء لهم في حربهم ضد أملانيا، لكن بعد انتهاء 

احلرب تخل���ى األوروبيون عن 
ومت  الع���رب،  التزامه���م جتاه 
تقسيم معظم الدول العربية بني 

بريطانيا العظمى وفرنسا. 

ت���داول  مت  ثالث���ة  وم���رة 
قضية الوح���دة أو االحتاد في 
األربعيني���ات من القرن املاضي 
من قبل منظمة حركة القوميني 
العرب، وهي حركة قومية عربية 

اش���تراكية؛ نهضت ملعارضة قيام دولة إسرائيل، وفي 
نفس الوقت ظهرت فكرة جمال عبد الناصر الداعية 
إل���ى الوحدة العربية. وقد بدأ فع���ل التوحيد العربي 
بعد نكس���ة 1967م ضد إس���رائيل؛ حي���ث أدت هذه 
النكس���ة إلى تدهور احلركات التوحيدية بني العرب. 
وكان دافع النضال الوحدوي في ذلك هو احلفاظ على 

االستقالل. 

هنا تتضح أزمة الفكر الوحدوي؛ حيث كان االستقالل 
هو الهدف، والوحدة هي الوس���يلة؛ فإذا كانت الوحدة 
تنال من هذا االس���تقالل، وه���ي بالفعل تنال، فليس 
هناك من هو على استعداد للتضحية باالستقالل من 

أجل الوحدة.

ثم تبلور مفهوم جديد تزامن مع بروز فكرة القومية 
العربي���ة؛ حيث طرح فكرة إنش���اء دولة عربية واحدة 
تضم كاف���ة األراضي العربية من احمليط إلى اخلليج. 
فظهر بذلك تعريف جديد للوحدة العربية، يعني حرفّيًا 
الدعوة لالنصهار في كتلة سياسية موحدة. وهنا جند 
مشروًعا طموًحا، أصبح الطموح الزائد آفته الفتاكة. 
ففي ظل هذا الطم���وح ظن العرب أن حتقيق الوحدة 
قد تتكفل به احلماسة القومية، والتي قد تفرز قرارات 

سياسية ال تساوي ما ُكِتَب بها من حبر. 

وفي هذا الصدد علق البعض الفشل الذي ُمنيت به 
محاوالت االحتاد على شماعة غياب اإلرادة السياسية 
دون أن ينسوا تعليقها أيًضا على نظرية املؤامرة. وما 
نسوه فعاًل أو تناسوه هو أن أي 
ظاهرة سياسية أو اجتماعية - 
السيما إذا كانت تاريخية - إمنا 
تس���كبها وتشّكلها مجموعة من 
العوام���ل، والظروف، والقوانني 
ال بد من حتليلها وإدراكها إدراًكا 
علمّيً���ا عميًقا م���ن أجل وضع 
خطة علمي���ة للتغلب عليها، وال 
بد من عمل علمي جاد ورصني، 
يرصد العوائ���ق التي تقف في 
وجه الوحدة، ويحلل أسبابها ومنطلقاتها، ويعمل على 
صياغة آلية أكثر توافًقا مع الظروف القائمة، على أن 

تكون قابلة للتطبيق. 

لق���د اتكأت الدول العربية على أن مقومات العروبة 
كفيلة بتحقيق الوحدة، وعندما قررت التحرك توكأت 

على عصا اإلرادة السياسية الواهية.

لقد انعكس ذلك على محاوالت حتقيق حلم الوحدة؛ 
فمن ناحية ظلت مساعيها مرهونة بإرادة احلكام وليس 
بقرارات املؤسسات، فكانت الزعامات السياسية - في 
أغلب األحوال- ه���ي صاحبة الطموح لتحقيق أمجاد 

شخصية. 

في باب فش��ل مش��روعات التوحد العربي 
يش��ير البع��ض إلى أم��راض التجزئ��ة التي 
استش��رت ف��ي أوص��ال العال��م العرب��ي، 
والتي تمثلت في قيام كيانات ُقطرية بدت 
أكثر تش��بًثا باستقالها، وأشد حرًصا على 
مقومات س��يادتها، ولعل ذل��ك كان نتاًجا 
لفت��رات طويل��ة م��ن االس��تعمار الغرب��ي، 
وما س��بقه من ميراث خّلفت��ه فترة الحكم 

العثماني.
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ومن ثم اصطدمت أغلب احملاوالت بحقيقة التباين 
الواضح، والفاضح أيًضا، في األيديولوجيات احلاكمة، 
وما تفرزه م���ن اختالفات في التوجهات السياس���ية 
واالقتصادية بني البلدان العربية التي يراد توحيدها. 

ومن ناحية ثانية جتاهلت غياب التكافؤ بني األطراف 
املدعوة للوحدة من حيث املساحة، وعدد السكان والثروة، 
مما ألقى ف����ي روع الدول الصغي����رة تخوفات حقيقية 
م����ن أن الدول األكبر رمبا تبتلعه����ا، أو أن الوحدة تهدد 
حقوقه����ا على أقل تقدير. وتعاظمت هذه املخاوف لدى 
الدول التي متتلك ثروات ريعية كالبترول؛ حيث رأت في 

الوحدة مجرد محاولة ملقاسمتها في هذه الثروة. 

ومن ناحي���ة ثالثة لم تكن الفصائ���ل القومية التي 
تنادي بالوحدة، وترفع ش���عارات القومية العربية على 
اتفاق فيما بينها فيما يتعلق بهوية املشروع الوحدوي، 
وأهدافه، وآليات تنفي���ذه، وال حول كيفية إدارة دولة 

الوحدة. 

 واحلقيقة أنه إذا كان املقص���ود بالوحدة هو قيام 
دولة واحدة عربية تَُزال فيها احلدود السياس���ية التي 
أقامتها الدول االستعمارية الغربية بني أقطار الوطن 
العربي الكبير، ويكون لهذه الدولة العربية املوحدة علم 
واحد، وجيش واحد، وس���لطات قضائية، وتشريعية، 
وتنفيذية واح���دة،... فمثل هذه الوح���دة العربية لم 
تكن له���ا جتربة في الواقع العربي ميكن احلكم عليها   

بالنجاح أو الفشل .  

ولكن صوًرا أخ���رى من الوحدة العربية الناقصة أو 
اجلزئي���ة حدثت ، ونعني بالوح���دة الناقصة تلك التي 
اقتصرت علي توحيد جه���ود الدول العربية في عمل 
عربي مش���ترك،  من خ���الل حد أدنى من التنس���يق 

والتعاون يحقق التضامن العربي .  

ونعني بالوحدة اجلزئية تلك التي قامت بني دولتني 
أو أكث���ر من الدول العربية وال تش���مل الكل . في هذا 
الصدد جند عدة جتارب وحدوية ثنائية وثالثية حدثت 
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في اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات لم يقدر لها 
أن تستمر... من االحتاد الهاشمي بني العراق واألردن 
) 1958 م(، إل���ى الوحدة بني مصر وس���وريا ) 1958م( 
والتي  لم تلبث أن ش���هدت انفصاله���ا ) 1961م(، إلى 
الوحدة الثالثية بني مصر وسوريا والعراق ) )196 م(، 
إلى احتاد مصري سوداني سوري،  وآخر مصري ليبي 

في مطلع السبعينيات. 

وجن���د كذلك صيغة مجلس التع���اون اخلليجي في 
بداي���ة الثمانينيات، ومجلس التع���اون العربي أواخر 
الثمانيني���ات، والذي انتهى بزل���زال اخلليج، وكذلك 
صيغة مجلس االحتاد املغاربي الذي يعاني من جتميد 
نشاطه. وفيما عدا مجلس التعاون اخلليجي لم يكتب 
ألي من هذه احمل���اوالت أدنى حدود البقاء؛ ويبدو أن 
النجاح مرهون بحالٍة تتالقى فيها اإلرادة السياس���ية 
م���ع العامل اخلارجي؛ أي أن النج���اح قد يحالف أي 
جهد وحدوي عندما تتعامد ش���مس القوى اخلارجية 
على وجه التجربة الوحدوي���ة، والعيب في هذا ليس 
فقط أنه من صناعة الصدف، ولكن أن تظل التجربة 

موضع شبهة.)1(

على أن���ه يجب التأكيد على أن اإلرادة السياس���ية 
ليست مسألة عزم وإصرار يفرزهما احلماس الزائد، 
وإمنا هي تعبير عن وجود مصالح حقيقية جتس���دها 
تل���ك اإلرادة. وهكذا نفهم أن ت���وازن املصالح عنصر 
أساس ومهم في أي مشروع وحدوي؛ ومن ثم ال بد من 
وجود ضمان���ات لهذا التوازن، وذلك في حدود قناعة 
بأن���ه ليس هناك قطر عربي واح���د ميكن أن يتنازل 
قيد أمنلة عن اس���تقالله أو س���يادته ما لم يستعَص 
عليه البقاء منفرًدا؛ وم���ن ثَم فبقدر ما يتهدد وجوده 
من أخطار بقدر ما يقدم من تنازالت في هذا الشأن، 
وبنفس املنطق بقدر م���ا يجد له مصلحة في الوحدة 

يصبح لإلرادة السياسية معنى. 
أحمد صدقي الدجاني »قراءة جلهود التوحيد العربية وحلم الوحدة«،   )1(

الفكر القومي العربي )28 يناير 2008م(.
     - عب���د اإلله بلقزيز، نقد اخلطاب القومي ) بيروت: مركز دراس���ات 

الوحدة العربية، 2010م( صفحات متفرقة.

ملاذا توحدت أوروبا وتشتت العرب؟

ولعل في املقارنة مع جناح االحتاد األوروبي ما يكمل 
الصورة؛ وعليه فالسؤال: ملاذا توحدت أوروبا املختلفة 
في األعراق والقوميات واللغ���ات، ولم يتوحد العرب 

الذين يعتنقون ثقافة واحدة ويتحدثون لغة واحدة؟

يرى البعض أن للتركيبة السياس���ية دوًرا حاس���ًما؛ 
ذل���ك أن الدميقراطية التي تتمت���ع بها دول أوروبا لم 

تطبق في الدول العربية. 

ومن ث���م فبينما كانت الش���عوب األوروبية ترى في 
احتادها حماية ألمنها القوم���ي، كانت الدول العربية 
تبتغ���ي أمن نُُظمها احلاكمة، وتبحث عنه خارج حدود 
الوطن العربي، ولم تكن أبًدا معنية بأمن الش���عوب أو 

املجتمعات العربية. 

وفي ح���ني كان الهدف من التكام���ل األوروبي هو 
حسم التناقضات األيديولوجية واملذهبية والسياسية، 
كانت الوحدة لدى العرب وس���يلة ملواجهة التحديات 
اخلارجية، ومن ثَم كانت - أو كادت - تش���ترط حسم 
هذه التناقضات، أي تشترط الوحدة قبل حتقيقها، أو 

من أجل حتقيقها. 

وفي نفس املقام ميكن قراءة التجربة األوروبية على 
أنها وسيلة حلس���م التناقضات بني دولها وداخل هذه 
الدول، وبوسائل سلمية؛ توّظف فيها هذه التناقضات 
باعتبارها تنوًع���ا حتمًيا ورمبا مطلوًب���ا. في املقابل 
كانت التناقض���ات العربية وهي كثي���رة - من وجهة 
نظر وحدوي���ة- مبثابة عراقيل ف���ي طريق الوحدة، 
أو ه���ي انحرافات عن اخلط الوحدوي وفق أحس���ن 

التقديرات. 

غير أن دميقراطية الدول األوروبية كانت وراء طمأنة 
الدول التي تنضوي في إطار االحتاد حول مس���تقبل 
ومس���ار التجربة ومآلها؛ وذلك ألن الدميقراطية في 
هذه احلالة تعني اس���تقرار النظ���م احلاكمة في دول 
أوروبا، وتعني بالتالي اس���تقرار توجهات هذه الدول 
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وسياساتها، كما تعني دميومة التزاماتها جتاه اآلخرين، 
ووضوح الرؤية، والتأكد من املس���تقبل دون غموض أو 
ارتباك، وهو ما عنى غي���اب الدميقراطية في العالم 
العربي عكسه متاًما؛ فأي ثقة تلك التي ميكن أن مُتنَح 

لنظم ِسَمتُها األساسية التقلب وعدم االستقرار؟! 

وبالتأكي���د فإن النظم الدميقراطي���ة لديها إمكانية 
أكبر للتقارب؛ ألن حكوماتها تعبر عن مصالح الشعوب 
ال ع���ن مصالح فئوي���ة، وألن مصيره���ا في احلكم 
يتوقف على مدى تلبيته���ا لطموحات اجلماهير التي 
تعتمد عليها في التأيي���د. في املقابل فإن النظم غير 
الدميقراطية تستمد س���يطرتها من قبضتها األمنية، 
ومن املتوق���ع أن أي واقع وحدوي قد يخّفف من هذه 
القبضة، كما قد يك���ون على غير هوى حكوماتها من 

حيث العوائد أو املصالح التي ميكن أن يسديها. 

بل إن النظم غي���ر الدميقراطية تذهب في الغالب 
إلى القوى اخلارجية في س���بيل احلفاظ على بقائها، 
وأي توجه وحدوي قد ال يروق لهذه القوى اخلارجية. 
وبعبارة أخرى فهي في تعبيرها عن مصاحلها اخلاصة، 
وكذلك ف���ي بقائها، إمنا تعتمد عل���ى موافقة القوى 
الكبرى ودعمها؛ تلك التي تقاوم محاوالت الوحدة في 

املنطقة العربية.

من أسباب النجاح األوروبي:

من أسباب النجاح األوروبي، وهو ما يفّسر في نفس 
الوقت اإلخفاق العربي، عنص���ر »التدرج«، ويعني أن 
التجرب���ة تتم على مراحل وليس دفعة واحدة، س���واء 
م���ن حيث عدد أطرافها، أو م���ن حيث تنفيذها على 
أرض الواقع، وأن هناك ترتيًبا لألولويات بشكل معني 
بحيث ما يتم إجنازه في كل خطوة إمنا يكمل ما سبقه، 
وميّهد ملا يليه، وبحيث تك���ون البداية دائًما مبا يكفل 
اس���تمرار التجربة، ومبا يوثق ع���رى روابطها، ثم مبا 

يعود بالنفع على شعوب دولها. 

ولع���ل التدرج يعني في كلمة واحدة س���المة البناء؛ 

بحيث ال تتحول التجربة إلى مجرد ش���عارات، فليس 
م���ن املنطقي االنتقال إلى خط���وة دون إمتام اخلطوة 
السابقة عليها. ومن أس���باب جناح االحتاد األوروبي  
أيًضا توازن املصالح ع���ن طريق خلق قاعدة عريضة 
من عالقات املصالح املتبادل���ة واملتوازنة التي تضمن 

لكل طرف في االحتاد مصلحة حقيقية. 

على أن توازن املصالح يستلزم مجموعة من الضوابط 
التي تؤك���د دميومتها، وكمثال ذل���ك مراعاة األوزان 
النس���بية ألطراف االحتاد، ثم هناك ش���رط التقارب 
في مس���تويات التنمية االقتصادي���ة، وفي التوجهات 
السياس���ية، أو باألح���رى وجود نوع م���ن التجانس 

السياسي واالقتصادي. 

ويبدو أن هذا الش���رط ض���روري إلجناح التجربة، 
وليس تعبيًرا عن عنصرية متارس���ها الدول األوروبية 
كما تصورها البعض في موقفها إزاء انضمام أطراف 

معينة إلى االحتاد.

 ويب���دو كذلك أن التجان���س التقليدي -املتمثل في 
وحدة اللغة والثقافة- ليس كافًيا وحده لتحقيق مشروع 
وح���دوي، مع أنه ميكن أن يكون عاماًل مس���اعًدا في 
حالة توافر الش���روط األخرى املذكورة، بل إن البعض 
رآه في احلالة العربية معطاًل من حيث إنه بعث شعوًرا 

لدى الكثيرين بأن العالم العربي موحد فعاًل. 

وبعبارة أخ���رى، فإن هذا النوع م���ن التجانس قد 
خلق حالة من الوحدة الروحية، كما صنع عقاًل عربّيًا 
جمعّيًا؛ مما أدى إلى ش���يوع انطباع عام بأن الوحدة 

قائمة فعاًل دون أن تكون هناك حقيقة.

ويضي���ف البعض أن هذا التوح���د الوجداني قد 
ضاعف مخ���اوف احلكومات العربية من احتماالت 
العدوى التي ميكن أن تسري بني الشعوب بسهولة، 
وكانت ه���ذه العدوى في نظر هذه احلكومات تعني 
تأثيرات سياس���ية متبادلة ليس���ت ف���ي صاحلها؛ 
مبعنى أن ح���دوث تغيرات سياس���ية في أي دولة 
سوف تتبناها الش���عوب األخرى. وذلك هو ما دفع 



117التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الدول الثورية.. سيناريوهات
 الوحدة والتكامل 

بالنظم العربية إلى عرقلة الوحدة )1(. 

ثانًيا: الدول الثورية وسيناريوهات االحتاد: 

لقد خلقت الثورات العربية مناًخا جديًدا، كما فتحت 
الباب ملرحلة جديدة؛ فمن جانب أرست قواعد التغيير 
اجلاد واحلقيقي مبا يجعله فرصة تاريخية، ومن جانب 
آخر أس���قطت العديد من النظريات، وصاغت آليات 
جديدة للعمل السياس���ي في املنطقة قوامه التواصل 

وجوهره »الشعب يريد«. 

وعموًما إذا كان هناك ش���به إجماع على أن النظم 
التس���لطية قد مثلت قيًدا على 
حتقيق الوحدة؛ وعليه فقد كانت 
هناك اقتراح���ات بعدم الركون 
وضرورة  احلاكم���ة،  النظم  إلى 
اللجوء إلى الضغوط الش���عبية؛ 
التي أدت إلى توالي سقوط هذه 
الضغوط  أن ه���ذه  كما  النظم، 
أصبحت  مرج���وة  كان���ت  التي 
تتنكب طريقها على األرض. وإذا 
كان هناك اتفاق على أن النظم 

الدميقراطية أكثر مي���اًل وأكبر قدرة على إجناز هذا 
املشروع، فإن الثورات العربية قد وضعت سلطة اتخاذ 
القرار في أيدي شعوبها، ولن تتوانى عن تأسيس نظم 

دميقراطية.)2(

لكن أهم ما في الثورات العربية أنها جاءت لتجسيد 
اإلرادة الشعبية، ومن ثَم لم تعد احلكومات وال النخب 
هم أصحاب الق���رار، وهي بذلك تختلف عن الثورات 
التي عرفتها املنطقة في اخلمس���ينيات والستينيات، 
)1( محم���ود صدقي »احللم العربي« جري���دة األهرام القاهرية )4 مايو 2

011م(.                                                                 
- عبد الهادي بو طالب »االحتاد األوروبي جتربة وحدوية ناجحة« صحيفة 

الشرق األوسط )25 ديسمبر 2002م(.
- حسن نافعة: االحتاد األوروبي والدروس املستفادة عربّيًا ) بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2004م( خامتة الدراسة.
املؤمتر القومي العربي الس���ابع، حال األمة العربي���ة )بيروت: مركز   )2(

دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، 2000م( صفحات متفرقة.

والت���ي قادتها نخ���ب وأيدتها اجلماهي���ر، هذه املرة 
الشعوب هي التي تقود بعد أن قررت أن تأخذ بيدها 
ناصي���ة التغيير، أو أرادت أن تق���رر مصيرها بيدها، 
ا في حتقيق  ولعل هذا املتغير اجلديد يعد عاماًل مهّمً
الهدف الوح���دوي الذي يحتل مرتبة ثابتة على قائمة 

اهتمامات وطموحات كل الشعوب العربية. 

كذلك قامت هذه الثورات على قاعدة التواصل بني 
الش���عوب، وانتشار العدوى، مبا يؤكد أن هناك متاثاًل 
في األهداف وفي التوجه���ات، وأن هناك توحًدا في 
الهم���وم واآلمال، وه���و ما أطلق عليه حس���ن حنفي 
الثورية«. وهو مؤش���ر  »الوحدة 
ص���ادق على أن هذه الش���عوب 
على كامل اس���تعدادها لصياغة 

مشروعها الوحدوي. 

العربية  الث���ورات  أثبتت  لقد 
اخلارجية  املش���روعات  فش���ل 
ح���ول صياغ���ة املنطق���ة؛ من 
مشروع الشرق األوسط اجلديد 
أو الكبير إلى مش���روع الشراكة 
ويبدو  املتوس���طية،  األوروبي���ة 
أن تلك املش���روعات قد نهضت عل���ى أكتاف النظم 

التسلطية، فسقطت بسقوطها.))( 

 في ضوء هذه املعطيات اجلديدة ميكن تصور إمكانية 
إمتام مش���روع وحدوي عربي أو إسالمي؛ ذلك أنه ال 
يوجد تناقض بني العروبة واإلس���الم؛ فمن ناحية ميثل 
ا من مكونات العروبة، مبثل ما إن  اإلس���الم جزًءا مهّمً

العروبة كانت شريكة في صنع احلضارة اإلسالمية.

))( محمد الس���عيد إدريس »ما أش���به الليلة بالبارح���ة«، جريدة األهرام 
القاهرية )16 أغسطس 2011م(. 

- س���عود املولى، »اجلديد الثوري في ربيع الثورات العربية«، جريدة احلياة 
) )1 سبتمبر2011م(. 

- خالد احلروب، »نقد اخلطاب القومي: قراءة ثورية«، جريدة احلياة ) 17 
سبتمبر 2011م(. 

- يوسف الشويري، مسارات العروبة: نظرة تاريخية )بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2011م( ص 7)4 وما بعدها.

أه��م ما في الث��ورات العربية أنها جاءت 
لتجس��يد اإلرادة الش��عبية، وم��ن َثم لم 
تع��د الحكوم��ات وال النخب ه��م أصحاب 
الق��رار، وهي بذل��ك تختلف ع��ن الثورات 
التي عرفتها المنطقة في الخمسينيات 
نخ��ب  قادته��ا  والت��ي  والس��تينيات، 
وأيدتها الجماهير، هذه المرة الش��عوب 
ه��ي التي تق��ود بع��د أن ق��ررت أن تأخذ 
بيده��ا ناصية التغيي��ر، أو أرادت أن تقرر 

مصيرها بيدها
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ومن ناحية أخرى فإن العروبة دائرة انتماء وس���طى 
بني االنتم���اء الُقطري األضيق واالنتماء اإلس���المي 
األوس���ع، مبا يجعلها حلقة وصل على أس���اس أنه ال 
تناقض بني دوائ���ر االنتماء املتراتبة أو املتوالية، وهي 

بالتأكيد ليست متوازية، كما أنها ليست متساوية. 

ومعنى ذلك أن اإلسالم تراث جامع، وحضارة إنسانية 
شاملة، ومش���ترك ثقافي عام بني ش���عوب وأجناس 
متعددة ومتنوع���ة، وعليه فمن املنطقي أن ميثل مظلة 
حضارية تنضوي حتتها كافة الدول اإلس���المية دون 

مشكلة. 

مس���اهمة  على  نؤكد  وهن���ا 
العنص���ر غير العرب���ي في بناء 
احلضارة اإلس���المية؛ فقد كان 
أغلب الفقهاء والعلماء املسلمني 
من غير العرب، وذلك واضح من 

أسمائهم لو راجعنا ذاكرتنا. 

ونؤكد كذلك أن جتربة االحتاد األوروبي التي نعتبرها 
منوذًجا يحتذى كان التاريخ املشترك بني شعوب دولها 
هو أساس بنائها؛ حيث كان التراث اليوناني -الروماني 
-املس���يحي، هو ال���ذي جمع بني ش���عوب ال تعرف 
لغ���ة واحدة؛ ومن هذا املنطل���ق كان رفض األوروبيني 
النضمام تركيا إلى احتادهم؛ باعتبارها تشكل خطًرا 

على تلك الهوية األوروبية املشتركة. 

ولعل هويتنا اإلسالمية أكثر وضوًحا وأشد رسوًخا، 
فضاًل عن أنها ما تزال قائمة، وليست في حاجة إلى 
استدعاء كما فعلت أوروبا عندما أعادت بعث هويتها 

من املاضي السحيق. 

وبعبارة أخ���رى، فإن الوحدة العربي���ة تعد مدخاًل 
صحيًحا للوحدة اإلس���المية، وأن أية محاولة لتحقيق 
الوحدة اإلس���المية، األفضل له���ا أن متر من البوابة 
العربي���ة. وفي كل األحوال فإن الس���يناريوهات التي 
سوف تطرحها الدراس���ة ال بد أن تبدأ بعدد محدود 

من الدول، هي دول الثورات الشعبية. 

وف���ي هذه احلالة فليس ثم���ة اختالف؛ فما ينطبق 
على الوحدة العربية يص���دق بالضرورة على الوحدة 
اإلسالمية. وعلينا أن نتذكر أن التيار اإلسالمي غالب 
في الثورات العربية، أو أن التوجه اإلس���المي حاضر 

على أجنداتها.)1( 

سيناريو الوحدة ... اإلمكانيات والتحديات:

في هذا السيناريو نستبعد منوذج الوحدة االندماجية، 
وبالتال���ي ف���إن املقصود ه���و قيام احت���اد عربي أو 
بالطريقة  يسترش���د  إسالمي 
العقالني���ة التدرجي���ة العملية 
للتكتل األوروبي، وفيه يتم وضع 
تصور شامل على املدى البعيد، 
وتنفيذه على مراحل وخطوات 
مح���ددة؛ بحي���ث يس���فر عن 
موحدة،  وعملة  مشتركة،  سوق 
ودفاعية  خارجي���ة  وسياس���ة 
موحدة، وأن حتتفظ فيه كل دولة باستقاللها في إدارة 
ش���ئونها الداخلية. وأن تراعى فيه املصالح احلقيقية 
لألعضاء، وأوزانها النسبية من حيث القوة التصويتية 

لكل دولة عضو في االحتاد.)2( 

وتأتي إمكانية حتقيق مثل هذا االحتاد من فكرة أنه 
 )1( قضاي���ا فكرية »العروبة واإلس���الم«، املس���تقبل العرب���ي، عدد 281 

) يوليو 2002م(.
- عبد اإلله بلقزيز »أس���ئلة الفكر العربي املعاصر« سلسلة املعرفة للجميع 

) منشورات رمسيس، أكتوبر 2001م( ص 49، 168. 
- عب���د اإلله بلقزيز »م���ن أجل مراجعة فكرية وسياس���ية ملفهوم الوحدة 
العربية«، املس���تقبل العربي، ع���دد 67) ) أيلول/س���بتمبر 2009م( 

صفحات متفرقة. 
- ش���فيع بومنيجل »تنازالت على هيئة مراجع���ات- تعقيب على مقالة د. 
عبد اإلله بلقزيز« املس���تقبل العربي، عدد 71) ) كانون الثاني/يناير 

2010م(. 
 - يوس���ف الش���ويري، مس���ارات العروبة: نظرة تاريخية )بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2011م( ص 70 وما بعدها.
- عبد اإلله بلقزيز، نقد اخلطاب القومي ) بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، 2010م( صفحات متفرقة.
عب���د اإلله بلقزيز »من أجل مراجعة فكرية وسياس���ية ملفهوم الوحدة   )2(
العربية« املس���تقبل العربي، عدد 67) ) أيلول/سبتمبر 2009م( عدة 

صفحات.

اإلس��ام تراث جامع، وحضارة إنسانية 
ش��املة، ومش��ترك ثقاف��ي ع��ام بين 
ش��عوب وأجناس متع��ددة ومتنوعة، 
وعليه فم��ن المنطقي أن يمثل مظلة 
حضارية تنض��وي تحتها كاف��ة الدول 

اإلسامية دون مشكلة
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بديل أكثر قبوالً وأيسر مناالً من الوحدة االندماجية، 
الس���يما وأن مس���ألة الوحدة أو االحتاد باتت مطلًبا 
اس���تراتيجّيًا، وال ننس���ى أنها بند ثاب���ت في أغلب 
الدساتير العربية، بل إنها مطلب استراتيجي؛ فلم يعد 
بوس���ع أي دولة مهما كب���رت أن حتقق وظائف األمن 
واالستقرار االجتماعي وحدها، وال أن تواجه منفردة 
قضايا كالبيئة والتنافس���ية في االقتصاد العاملي في 
ظل األوض���اع الراهنة، وال عاد ممكًن���ا ألي دولة أن 

حتقق التنمية املنشودة دون االنخراط في تكتل.

وثمة مدارس في التنمية قاربت الوحدة السياس���ية 
كمدخل إلجنازها؛ ذلك أن وجود أقطار متفرقة يتحكم 
كل قطر منها في جزء أو نوع معني من الثروة ووسائل 
اإلنت���اج ال يضمن بالضرورة حتقيق التنمية ألي منها، 

وبالتالي ال بد من وجود صيغة وحدوية. 

ولعل ه���ذه الصيغة الوحدوية كفيل���ة بفك ارتباط 
دولها بالنظام االقتصادي الرأسمالي العاملي، وبهذا ال 
تضطر األقطار الفقيرة لرهن حريتها وسيادتها مقابل 
الديون التي حتصل عليها من الدول الرأسمالية، وفي 
نفس الوقت لن تكون األقطار الغنية حتت رحمة تقلبات 
أس���واق الغرب، وسياسات أنظمته العدوانية. ومن ثَم 
س���وف يضمن االحت���اد لدوله أن تتعام���ل مع الدول 
الرأس���مالية املتقدمة بصورة متكافئة، أو أن تضغط 

لكي يكون التبادل معها أكثر توازًنا وأقل إجحاًفا.

ورغم أن النموذج األوروبي يطرح إمكانية االسترشاد 
به؛ فإنه في نفس الوقت ميثل حتدًيا ملشروع الوحدة؛ 
فقد مت توقيع اتفاقيات الشراكة املتوسطية األوروبية 
مع البلدان العربية فرادى؛ مبا يعد ترس���يًخا للتجزئة 
العربية بالتعام���ل الثنائي مع كل دول���ة منفردة، ولم 
يش���فع للعالم العربي أن التجرب���ة الناجحة تقع على 

مرمى حجر من بلدانه فتصيبه عدواها. 

ومع التسليم بخطورة العوامل اخلارجية في عرقلة 
الوحدة العربية واإلسالمية؛ إال أن هذه األخطار سوف 
تخل���ق - في ظل الربيع العربي- ردود فعل عكس���ية، 

وتصبح مدع���اة لالحتاد؛ ذلك أن ل���كل فعل رد فعل 
مضاد له في االجتاه ومساٍو له في املقدار.... أظن أن 

هذا هو منطق الشعوب عندما متلك إرادتها. 

والواقع أن جزًءا من التحديات يعد فكرّيًا، مثال ذلك 
االعتقاد بأن وحدة الثقافة والتاريخ ميثالن أساًس���ا 
كافًي���ا إلجناح املش���روع الوح���دوي، أو االعتقاد بأن 
االستثمار في العمل )العربي( مضيعة للوقت واجلهد، 
أو بأن���ه ميكن فصل وحتييد القضايا االقتصادية عن 
القضايا السياسية، رغم أن التعاون االقتصادي يحتاج 

إلى مظلة سياسية. 

ثم هناك التحدي األكبر الذي يتمثل في أن عمليات 
التكامل واالندماج تنتقص بالضرورة من سيادة الدول 
املشاركة فيها، واحلقيقة أن الدول العربية ال تقبل هذا 
الشرط حتى في ظل إدراكها أن انتقاص سيادتها هو 
لصالح سيادة جماعية يُفترض أن تتمتع الدول األعضاء 

حتت رايتها بهيبة أكبر مما يتاح لها منفردة. 

ورغ���م املراجعات الفكرية التي أع���ادت النظر في 
مشروع الوحدة؛ من منطلق االعتراف بالدولة القطرية، 
وتدش���ني العمل الوحدوي عل���ى قاعدتها وليس على 
أنقاضها، والتأكيد على ضرورة وجود حافز يتمثل في 
مصالح اقتصادية وسياس���ية وأمنية ال ميكن أن تتهيأ 
ألي دولة دون احتاد.. رغم ذلك ال يبدو أن هناك دوالً 
ربي���ة تفكر في هذا األمر من ب���اب املزايا التي تعود 

عليها، أو على أساس احلسابات الرشيدة.)1( 

وهناك من يرى أن حالة التبعية التي تعيشها البلدان 
العربية تش���كل عائًقا، وأن الثورات لن تس���تطيع فك 
دولها من أس���ر هذه التبعية قب���ل أن تفرغ من ترتيب 

مركز دراس���ات الوحدة العربي���ة، وثيقة املش���روع النهضوي العربي  )1( 
 ) بيروت: مركز دراس���ات الوحدة العربية، 22 فبراير 2011م( اجلزء 

اخلاص بالوحدة العربية.
- مجموعة باحثني، جتربة االحتاد األوروبي في التكامل والتوسع: الدروس 
املستفادة للمنطقة العربية )مؤمتر مركز الدراسات األوروبية بجامعة 
القاهرة بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، 2008م( خالصة بحوث 

املؤمتر. 
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ش���ئونها في الداخ���ل. وهناك من ي���رى أن األنظمة 
الرسمية مختلفة جذرًيا، وبالتالي فإن حتقيق الوحدة 

قد يواجه باختالفات أيديولوجية أو فكرية عميقة. 

وهناك من يتس���اءل: ما الذي يحمل نخًبا وش���عوًبا 
غني���ة على التخلي ع���ن مقدراتها ملصلحة ش���عوب 
أفقر؟! ويذكر البعض أن احلديث عن فتح األس���واق 
ليس أكثر من متنيات؛ ألن ذلك يحتاج إلى تش���ابه في 
النظم االقتصادية، وتعديالت في القوانني، وش���فافية 
أعلى في إدارة االقتصاد، وف���ي إجراءات التقاضي، 
ومعلوم���ات دقيقة عن اقتص���اد كل دولة، فضاًل عن 
ضرورة وجود مصداقية عالية في النظم واملؤسسات، 

وتنمية حقيقية لدى الدول األعضاء.)1( 

 سيناريو التكامل.. الفرص والقيود:

التكامل أقرب إلى إمكانية التحقيق، مقارنة بصيغة 
االحتاد؛ فاالحتاد يس���تلزم أمرين: األول هو التجانس 
السياس���ي واالقتص���ادي، والثاني هو تن���ازل الدول 
األطراف عن جزء من استقاللها. أما التكامل -بوصفه 
مسألة وظيفية- فهو يقوم على إدارة التنوع واالختالف؛ 
خلدمة الهدف األكبر والنهائي، وجوهره استثمار التباين 
في اإلمكانيات بغرض تعظيم العائد ألطرافه، فهو نوع 
من تبادل املنافع، ومن ثَم فهو يستلزم وجود اتفاق عام 
عل���ى غايات وأهداف كبرى موحدة، كما يتطلب وجود 
مؤسسات قادرة على احتواء االختالف، وإدارة التنوع، 
وعلى تأمني االتفاقيات وضمان تنفيذها، وأيًضا ال بد 

له من مستويات فنية متخصصة.)2( 

)1( املؤمت���ر القومي العرب���ي الرابع، حال األمة العربي���ة ) بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، 1997م( صفحات متفرقة.

- املؤمتر القومي العربي السابع، حال األمة العربية ) بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، الطبعة األولى، 2000م( صفحات متفرقة.

 - حس���ن نافعة ، العالقات العربية – العربية ف���ي ظل الهيمنة األمريكية
 ) رام الله: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، 2004م( صفحات 

متفرقة. 
مجموع���ة باحثني، جتربة االحت���اد األوروبي في التكامل والتوس���ع:   )2(
الدروس املستفادة للمنطقة العربية )مؤمتر مركز الدراسات األوروبية 
بجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، 2008م( خالصة 

البحوث املقدمة للمؤمتر.

 كذلك ال بد من توافر صفة الدميومة للتكامل، وال 
بد من شعور أطرافه بجدواه في حتقيق غاياتها بشكل 
أفضل من ذلك الذي توفره األس���س البديلة لتنظيم 
العالق���ات فيما بينها. أي أن كل طرف يس���تفيد من 
املزايا النس���بية لغيره من األطراف، وفي نفس الوقت 
يتعاظم عائده مقارنة باس���تغالل م���ا لديه من مزايا 
منفرًدا. من هنا يقوم التكامل الوظيفي على تس���خير 
الواقع القائم، وعلى احترام رغبة الدولة القطرية في 

التشبث بسيادتها واستقاللها. 

وبعبارة أخرى، فإن الصيغ الوحدوية تشترط وجود 
ق���در كبير م���ن التجانس، في ح���ني أن الواقع يبدي 
قدًرا كبيًرا م���ن التباين؛ فإذا كان من الصعب حتقيق 
التجانس املطلوب، فإن األولى واألوفق أن نستثمر هذا 
التباين في شكل توزيع أدوار خلدمة غاية مشتركة هي 

جناح الفريق الذي ينخرط في عملية التكامل. 

وبالتطبيق على الواقع العربي - ورمبا اإلسالمي - 
سوف جند أنه ليست هناك دولة واحدة على استعداد 
للتنازل عن س���يادتها واستقاللها، إال إذا كان وجودها 
منفردة مس���تحياًل، وكذلك جند أن التباين في النظم 
احلاكمة يتعذر عالجه، خصوًصا بعد أن بدا أن النظم 
الوراثية تس���عى إلى تأكيد متايزها - في وجه الربيع 
العرب���ي - بضم األردن واملغ���رب إلى عضوية مجلس 

التعاون اخلليجي. 

وإذا أضفن���ا إلى ذلك أن ال���دول الغنية ال جتد ما 
يدفعه���ا إلى التعاون مع الدول األفقر، وأنها تخش���ى 
من االنخراط معها في عملية توحدية؛ فإننا س���وف 
نس���تنتج أننا إزاء واقع يصعب تغييره لصالح املشروع 
الوح���دوي. وعليه ف���إن صيغة التكامل من ش���أنها 
اس���تثمار هذا التباين في الواقع باعتباره تنوًعا يدعم 
توزيع األدوار؛ ليس���تفيد كل طرف من مزايا الطرف 
اآلخر، دون أن يخس���ر مزاياه، مبا في ذلك مس���ألة 

السيادة واالستقالل، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن كافة الصيغ الوحدوية تستلزم 
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إح����داث تغييرات جذري����ة في الهي����اكل واألبنية، وفي 
التوجهات واألولويات، وهذا ما ال تقبل بها أغلب الدول، 
واحلقيقة أن هذه التغييرات التي تعد ش����روًطا مسبقة 
لقيام الوحدة لو حتققت ف����إن ذلك يعني أننا متحدون 

فعاًل. 

وهنا يبدو نوع م���ن التناقض؛ إذ إن الوحدة تتطلب 
توافر كافة مكوناتها ومظاهرها لكي تتم، في حني أن 
املفترض أنها هي التي تخلق هذه الدواعي باعتبارها 

الغاية من قيامها.

التكامل - هنا- يش���ير إلى 
املس���لك الصحيح؛ مبعنى أنه 
مدخ���ل لالحتاد عل���ى املدى 
الطويل، حيث يبدأ باأليس���ر 
أن  إلى األصعب، دون  وصوالً 
يشترط إعادة ترتيب األوضاع 
على نحو جذري؛ حيث يتعامل 
م���ع الواقع باعتب���اره معًطى 

قاباًل لالستغالل. 

ومعنى ذلك أن مقومات التكامل ليست تعجيزية كما 
هي ف���ي حالة الوحدة؛ فاألصل في���ه هو ذلك التنوع 
حتى لو كان يعكس تبايًنا واضًحا، وفيما عدا التوافق 
على غايات عليا وتوجهات أساسية، فإنه ال يحتاج إال 
إلى خبرات فنية ومؤسسات قوية، وبنية حتتية، وبعض 

التشريعات القانونية. 

وعلى س���بيل املثال، فإنه يج���ب االتفاق في املجال 
السياس���ي عل���ى التوجهات األساس���ية، مثل ضرورة 
االستقالل عن القوى اخلارجية، وعلى توحيد املواقف 
إزاء القضاي���ا املصيرية، وعلى تأكي���د مكانة الكيان 
العربي واإلس���المي في احمليط الدول���ي، ومضاعفة 
تأثيره، وعلى مفهوم مح���دد لألمن القومي العربي أو 

اإلسالمي. 

وفي هذه احلالة يظل لكل دولة مس���احة من حرية 
احلرك���ة في سياس���تها اخلارجية، مب���ا يخدم هذه 

التوجهات، وال يخرج عن حدودها، بل وميكن استثمار 
تباين السلوك خلدمة هذه التوجهات. 

وف���ي املجال االقتص���ادي فإن اله���دف واضح، وهو 
حتقيق معدالت أعلى من النمو، وزيادة اإلنتاجية، وتقليل 
االعتم���اد على اخلارج؛ مبا يحقق ف���ي النهاية رفاهية 

املواطنني. 

ولعل هذه األهداف ميك���ن إجنازها بقدر أكبر من 
الكفاءة في ظل منظومة تسمح بتداول املزايا النسبية 
ألطرافه���ا؛ فهناك دول لديها 
فوائض مالي���ة كبيرة، وأخرى 
لديها فائض ف���ي العمالة، أو 
املهارات الفنية، وغيرها لديها 
لديها  ودول  طبيعي���ة،  موارد 
أسواق متس���عة؛ فإذا تكاملت 
هذه القدرات فمن ش���أنها أن 

تعظم العائد لكل الدول.)1( 

والواق���ع أنه ال ميكن فصل التكامل االقتصادي عن 
السياس���ي، على األقل في البداي���ة، وال عن جوانبه 
األخرى األمنية، والعس���كرية، والثقافي���ة، والعلمية، 
واالجتماعي���ة. والت���ي يحتاج كل منها إلى دراس���ات 
متعمقة، وم���ا تقدم ليس إال مجرد فك���رة لفتح باب 

احلوار حول هذا املوضوع.

)1( محمد محمود اإلمام، التكامل اإلقليمي بني النظرية والتطبيق )القاهرة: 
معهد البحوث والدراسات العربية، 2000م( ص 29)-2)).

- عبد املطلب عبد املجيد، التحديات املستقبلية للتكامل االقتصادي العربي 
) القاهرة: عربية للنشر، 2004م( عدة صفحات. 

 - حميد اجلميلي، »مستقبل األمن االقتصادي العربي في ضوء حتوالت القرن 
العشرين« مجلة شؤون عربية، عدد 100 ) ديسمبر،1999م( ص102.

    - عل���ي القزويني، التكامل االقتصادي الدولي واإلقليمي في ظل العوملة 
) طرابل���س: أكادميية الدراس���ات العليا، الطبع���ة األولى، 2004م( 

صفحات متفرقة.
 - حس���ني بوقارة، التكام���ل في العالقات الدولي���ة )اجلزائر: دار هومة، 

2008م( ص 29 وما بعدها.
 - عام���ر مصب���اح، نظريات حتلي���ل التكامل الدول���ي ) اجلزائر: ديوان 

املطبوعات اجلامعية، 2008م( صفحات متفرقة.

التكام��ل أقرب إلى إمكاني��ة التحقيق، مقارنة 
بصيغة االتحاد؛ فاالتحاد يس��تلزم أمرين: األول 
هو التجانس السياس��ي واالقتصادي، والثاني 
هو تنازل الدول األطراف عن جزء من استقالها. 
أما التكام��ل -بوصفه مس��ألة وظيفية- فهو 
يق��وم عل��ى إدارة التن��وع واالخت��اف؛ لخدم��ة 

الهدف األكبر والنهائي
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خامتة:

هناك ما يش���به اإلجماع على أن النظم التس���لطية 
العربية هي التي عرقلت مشروع الوحدة العربية؛ وعليه 
فقد ج���ددت الثورات العربية األم���ل في إعادته إلى 

احلياة مرة أخرى؛ مبا توافرت عليه من معطيات. 

السيما وأن هذه الثورات قد وضعت ناصية التغيير 
في أيدي الش���عوب، وخلق���ت بيئة مواتي���ة لتحقيق 
طموحاتها التي تترب���ع فكرة االحتاد في القلب منها. 
لك���ن ذلك ال ميثل كل احلقيقة؛ إذ إن مراجعة التاريخ 

أس���باًبا  كش���فت  املعاصر 
دون حتقيق  حال���ت  أخرى 
العوامل  منها  املشروع؛  هذا 
حساسية  ومنها  اخلارجية، 
الدول���ة القطري���ة إزاء أي 

محاولة تنال من سيادتها. 

وإذا كان من املفيد استلهام الدروس من جناح االحتاد 
األوروبي، فإننا قد نضيف إلى أس���باب الفشل أزمة 
الفكر الوحدوي العربي، والتي متثلت في عدم مراعاة 
مصالح الدول التي تدعى إلى االنخراط في مش���روع 
الوحدة، والتجاهل الواضح للتوازنات السياس���ية بني 
هذه ال���دول، فضاًل عن الطم���وح الزائد الذي رافق 
التفكير في مشروع الوحدة، والتعويل املبالغ فيه على 
حقيقة توافر مقوماته���ا، ومن ثَم غياب التدرج بكافة 

مستوياته التي سبق ذكرها. 

واحلقيق���ة أنه حت���ى هذه اللحظة ل���م يتبلور هذا 
املش���روع املزمع في صيغة متفق عليها ميكن أن تنّفذ 
على األرض، أو كانت محل تطبيق في يوم من األيام.

واحلقيقة أيًضا أن اس���تثمار املعطى الثوري يتوقف 
على التعلم من دروس الفش���ل والنج���اح لدى العرب 
واألوروبيني على الترتي���ب. ويتمثل الدرس األول في 
التدرج بكافة جوانبه التي س���بق ذكرها، وتتمثل باقي 
الدروس في ضرورة مراجعة الفكر الوحدوي والتوافق 

على مضمونه وآلياته. 

وإذا تأملنا هذا التصور فس���وف نكتشف أننا أمام 
حالة جديدة؛ ما يصلح فيها لتحقيق الوحدة العربية، 
يصلح بنفس الدرجة لتحقيق وحدة إسالمية؛ ذلك أن 
العروبة ال تتناقض مع الهوية اإلس���المية، فضاًل عن 
أن املقومات التقليدية - عربية كانت أو إسالمية – ال 
تقيم وحدة بذاتها، وال تفعل فعلها إال في ظل شروط 

أخرى هي على كل حال تبدو واحدة في احلالتني. 

في ضوء هذا الطرح كان م���ن املنطقي أن نتحدث 
عن سيناريوهني مهمني؛ أحدهما صيغة احتاد عربي 
األوروبي،  االحتاد  غرار  على 
والتي جندها صعبة التحقيق؛ 
بحكم أن التحديات التي تقف 
في سبيلها أكبر من إمكانيات 
تصر  ألنها  نظ���ًرا  حتقيقها؛ 
على النَّيْل من س���يادة الدولة 
القطرية من ناحية، وبس���بب 
غياب التجانس السياس���ي واالقتص���ادي بني الدول 
العربي���ة من ناحي���ة أخرى، ومع وج���ود قناعة بعدم 
قبول هذه الدول إح���داث تغييرات قد متس طبيعتها 

اجلوهرية من ناحية ثالثة. 

والواقع أن االفتتان بتجربة االحتاد األوروبي - التي 
لم تع���د مغرية – ال مبرر له؛ فعليها مثل ما لها. وفي 
ظل واقع عربي ال ميكن أن يساعد على حتقيق التوحد، 
كان السيناريو الثاني وهو صيغة التكامل الوظيفي التي 
حتفظ لكل دولة سيادتها واستقاللها، والتي تقوم على 
فكرة اس���تغالل الواقع بكل تباينات���ه على اعتبار أنها 
ليست إال شكاًل من أشكال التنوع الذي يسمح بتوزيع 
األدوار، واالس���تفادة املتبادلة من املزايا النسبية لكل 
دولة من الدول املنخرط���ة في عملية التكامل... هذا 
التكامل يتمثل في: تعاون اقتصادي، وتضامن سياسي، 
وحتالف عسكري وتنسيق أمني، وتفاعل ثقافي، وتكافل 

اجتماعي؛ وفيه ينبغي التفكير. 

هناك ما يشبه اإلجماع على أن النظم التسلطية 
العربي��ة ه��ي الت��ي عرقل��ت مش��روع الوح��دة 
العربي��ة؛ وعلي��ه فق��د ج��ددت الث��ورات العربية 
األمل في إعادته إلى الحياة مرة أخرى؛ بما توافرت 

عليه من معطيات
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معلومات إضافية

مناذج للمشاريع الوحدوية العربية يف القرن املاضي:

منـــذ األربعينيات من القرن املاضي جرى تســـجيل عشـــرات املشـــروعات للوحدة بني جمموعات من الـــدول العربية مل 
يتحقق منها سوى القليل، وما لبث أن تهاوى سريًعا: 

• معاهدة األخوة والتحالف بني األردن والعراق عام 1947م.	
•  مشروع الدكتور ناظم القدسي رئيس الوزراء السوري الحتاد الدول العربية عام 1951م.	
• توقيع اتفاق بني مصر واالستقالليني في السودان عام 1952م.	
• دعوة العراق لالحتاد العربي -مشروع الدكتور فاضل اجلمالي رئيس الوزراء العراقي- 1954م.	
• وضع ميثاق عسكري للدفاع املشترك بني مصر واململكة العربية السعودية عام 1955م.	
• توقيع اتفاقية التضامن العربي بني األردن والسعودية وسوريا ومصر عام 1957م.	
• إعالن قيام اجلمهورية العربية املتحدة بني مصر وس���وريا في العام 1958م، اس���تمرت ثالث سنوات، ومت 	

االنفصال بينهما عام 1961م. 
• إعالن دولة االحتاد العربي بني األردن والعراق 1958م.	
• اتفاق الوحدة الثالثية بني مصر والعراق وسوريا )196م.	
• توقيع اتفاقية التنسيق السياسي بني العراق واجلمهورية العربية املتحدة )مصر( في العام 1964م. 	
• توقيع اتفاقية تنسيق بني مصر واليمن 1964م.	
• إعالن البيان املشترك للقيادة السياسية املوحدة املصرية- العراقية في عام 1965م.	
• اتفاقية الدفاع املشترك بني مصر وسوريا 1966م. 	
• توقيع اتفاقية الدفاع املشترك بني مصر واململكة األردنية الهاشمية عام 1967م.	
•  تبعه���ا في العام نفس���ه بروتوك���ول انضمام اجلمهوري���ة العراقية التفاقية الدفاع املش���ترك بني مصر 	

واألردن.
•  توقيع اتفاقية احتاد أبو ظبي ودبي عام 1968م. 	
• إصدار البيان املش���ترك الحتاد اإلمارات العربية في اخلليج العربي عام 1968م، واس���تكمل عام1971م 	

بإعالن احتاد إمارات اخلليج العربي.
• اإلعالن عن قيام احتاد اجلمهوريات العربية بني مصر وليبيا والسودان عام 1969م.	
• انضمام سوريا إلى احتاد اجلمهوريات العربية عام 1970م.	
•  صدور بيان حول الوحدة بني مصر وليبيا في العام 1972م.	
•  إنشاء قيادة سياسية موحدة بني مصر وسوريا في عام 1976م.	

• انضمام السودان إلى هذه القيادة عام 1977م.	
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•  توقيع ميثاق العمل القومي املشترك بني سوريا والعراق عام 1978م.	
• إعالن قيام الوحدة االندماجية بني سوريا وليبيا عام 1980م.	
• توقيع معاهدة إخاء ووفاق بني تونس واجلزائر عام )198م.	
•  توقيع معاهدة االحتاد العربي اإلفريقي بني اململكة املغربية وليبيا عام 1984م.	
• توقيع بيان وحدوي بني تونس وليبيا عام 1984م.	
•  ميثاق اإلخاء بني مصر والسودان عام 1988م.	
• إنشاء مجلس التعاون العربي بني مصر واألردن والعراق واليمن عام 1989م.	
•  إنشاء احتاد املغرب العربي بني املغرب وتونس واجلزائر وليبيا وموريتانيا عام 1989م.	

•  معاهدة األخوة والتنسيق بني لبنان وسوريا عام 1991م.	

املصدر:

محاوالت الوحدة العربية، موسوعة مقاتل من الصحراء اإللكترونية، انظر الرابط:
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc3/index.htm

جملس التعاون اخلليجي:
يعتبر مجلس التعاون اخلليجي -الذي تأس���س في 25 مايو 1981م- أبرز املش���اريع الوحدوية التي ُكتب لها 

النجاح واالستمرار حتى اآلن.

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء اخلارجية في الرياض بتاريخ 1981/2/4م، 
وهي: اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، اململكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت.

تتمثل أهداف مجلس التعاون اخلليجي األساسية وفًقا للنظام األساسي للمجلس في:
• حتقيق التنسيق والتكامل والترابط بني الدول األعضاء في جميع امليادين وصوالً إلى وحدتها. 	
• تعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بني شعوبها في مختلف املجاالت. 	
• وضع أنظمة متماثلة في مختلف امليادين مبا في ذلك الشئون اآلتية: 	

الشئون االقتصادية واملالية.  =
الشئون التجارية واجلمارك واملواصالت.  =
الشئون التعليمية والثقافية.  =
الشئون االجتماعية والصحية.  =
الشئون اإلعالمية والسياحية.  =
الشئون التشريعية واإلدارية.  =

• دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناع�ة، والتعدين والزراع�ة، والثروات املائية واحليوانية، 	
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 الوحدة والتكامل 

وإنش���اء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتش���جيع تعاون القطاع اخلاص مبا يعود باخلير 
على شعوبها.

املصدر:

املوقع الرسمي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، انظر الرابط:
 http://www.gcc-sg.org/index-2.html
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ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة أثر القبَلية على الثورات العربية، مع التطبيق على منوذجي اليمن وليبيا؛ باعتبارهما 
مجتمعات قبلية باألس���اس؛ حيث تلعب القبيلة في هاتني الدولتني أدواًرا سياس���ية واقتصادية واجتماعية، 
���ا وكيًفا، حدود الدور التقليدي واملهام البنيوية للدولة في النظم  وأمني���ة كبيرة قد تتخطى في فعالياتها، كّمً

املعاصرة. 

وتستخدم الدراس���ة اقتراب الثقافة السياسية Political Culture Approach ، كإطار حتليلي؛ لدراسة األثر 
القَبلي في النظم السياسية العربية لدول ما بعد االستقالل، ثم تطبيق املقوالت النظرية لالقتراب املنهاجي 

على الدولتني محل البحث، اليمن وليبيا.

وقد أكدت الدراس���ة أنه على الرغم من مرور عقود على نشأة الدولة العربية املعاصرة، إال أن االنتماءات 
القبَلية ال تزال حاضرة ومؤثرة بقوة في الدول القطرية العربية، السيما في املجاالت السياسية، واالجتماعية 
والثقافية، وحتى األمنية؛ حيث يتخذ الدور القَبلي في الدول العربية أش���كاالً مختلفة في التعبير واملمارسة 
ظهرت آثاره جلية في الدولتني اليمنية وليبيا منوذجي الدراس���ة، س���واء خالل مرحلة الثورة الشعبية فيهما 

عام 2011م وما قبلها من مراحل.

جاء احلضور القَبلي في املشهد السياسي املواكب للثورة الشعبية املطالبة بإسقاط النظام في اليمن الفًتا 
لالنتباه ومؤثًرا على مس���ار األحداث؛ حيث كانت القبيلة، كفاعل رئيس في النس���يج االجتماعي والسياسي 
للدولة اليمنية، جزًءا من لعبة التوازنات التي يشهدها املسرح السياسي في البالد. وعلى غرار احلالة اليمنية 
ا في مسار الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم العقيد القذافي  أيًضا، لعب الدور القَبلي –وال يزال- دوًرا مهّمً

في ليبيا.

وخلصت الدراس���ة إلى أن القبائ���ل اليمنية تعد أقوى من ناحية التنظيم والنفوذ والتأثير في مس���ارات 
الثورة من نظيرتها في ليبيا خالل مراحلها األولى )مرحلة العمل على إس���قاط النظام(؛ العتبارات تتعلق 
باخت���الف تعامل النظام احلاكم مع املكونات القَبلية في كال البلدين، بيد أن الدراس���ة ترى أن احلضور 
القبَلي س���يكون أكثر تأثيًرا في احلالة الليبية عنه في احلالة اليمنية في املراحل الالحقة للثورة، س���واء 

املرحلة االنتقالية أو مرحلة استقرار الثورة، وإحالل نظام جديد، وإزالة آثار النظام القدمي. 

مصطفى شفيق عالم

كاتب وباحث ومحلل سياسي- من مصر

القَبلية والثورات العربية. . 
منوذجا اليمن وليبيا
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ميكن اعتبار العام 2011م بحق هو عام الثورات الش���عبية العربية، فمن تونس إلى مصر، إلى ليبيا إلى سوريا 
إلى اليمن، جتد القاس���م املش���ترك بني هذه الدول خالل هذا العام هو الثورة على النظم القمعية احلاكمة، وما 
بني النجاحات واإلخفاقات لتلك الثورات، وما أسفرت عنه من تداعيات، برز الدور القبَلي بشدة في مسيرة تلك 
الثورات الش���عبية، الس���يما في اليمن وليبيا، وإذا كانت األدبيات السياسية الكالسيكية دائًما ما تبحث في أثر 
البعد القبَلي في املجتمعات األولية أو مجتمعات ما قبل الدولة املعاصرة، فإن القبيلة والعش���يرة واألسرة املمتدة 
والطائفة قد لعبت أدواًرا كبيرة سياس���ية واجتماعية وثقافية ف���ي الكثير من دول ما كان يُعرف بالعالم الثالث، 
ومنها الدول العربية واإلسالمية، في مرحلة ما بعد االستقالل عن االستعمار الغربي املباشر منذ منتصف القرن 

الفائت.

وقد جاءت ظاهرة الثورات أو االنتفاضات الش���عبية العربية التي ش���هدها العام 2011م لتؤكد مجدًدا على ما 
خلصت إليه الكثير من الدراس���ات واألبحاث املعيارية والتحليلية واإلمبريقية من نتائج واستنتاجات وخالصات 
تنفيذية؛ بوجود أثر قبلي )أّولي( ال يخفى على واقع الدولة العربية بصيغتها املعاصرة، والتي تلبس مسوح الدولة 
مبؤسس���اتها وهياكلها من الناحية الشكلية، في حني تبقى في جوهرها وحقيقتها أطًرا أّولية للحكم تعتمد على 

األبنية والعالقات األّولية؛ القَبلية والعشائرية واجلهوية والطائفية.

ومن ثم تبحث هذه الدراسة في أثر القَبلية على الثورات العربية؛ ليكون سؤالها الرئيس عن مدى تأثير القبيلة 
)كمتغير مستقل( على ظاهرة الثورات العربية )كمتغير تابع(، مع التطبيق على منوذجي اليمن وليبيا؛ باعتبارهما 
مجتمعات قبلية باألس���اس؛ حيث تلعب القبيلة في هاتني الدولتني أدواًرا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية 

ا وكيًفا، حدود الدور التقليدي واملهام البنيوية للدولة في النظم املعاصرة. كبيرة قد تتخطى في فعالياتها، كّمً

وميكن أن يندرج حتت هذا التس���اؤل البحثي الرئيس للدراس���ة عدد من األسئلة البحثية الفرعية، التي تسعى 
الدراسة لإلجابة عنها للوصول إلى إجابة جامعة بشأن التساؤل الرئيس؛ لعل أمهها:

- ما أثر التنظيمات االجتماعية األولية وعلى رأس���ها القبيلة، على الثقافة السياس���ية لألفراد في املجتمعات 
اإلنسانية ما قبل وما بعد منوذج الدولة املعاصرة؟

-  كي���ف أثرت/ وما م���دى حضور/ وما أدوار هذه التنظيم���ات األولية )وخاصة القبلي���ة( في دول ما بعد 
االستقالل في املنطقة العربية؟

مصطفى شفيق عالم

القَبلية والثورات العربية.. 
منوذجا اليمن وليبيا

كاتب وباحث ومحلل سياسي- من مصر
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- ما س���مات وخصائص ال���دور القَبلي في كل من 
الدولتني اليمنية والليبية؟

- كيف انعكس���ت هذه اخلصائص والسمات للدور 
القَبلي ف���ي كلتا الدولتني على واقع الثورة الش���عبية 

فيهما؟ 

 وتس���تخدم الدراس���ة اقتراب الثقافة السياس���ية
 Political Culture Approach، كإطار حتليلي للدراسة، 

كمدخ���ل منهاج���ي وكتأصيل 
نظري؛ لدراسة األثر القبَلي في 
لدول  العربية  السياسية  النظم 
ما بعد االس���تقالل من ناحية، 
ث���م تطبيق املق���والت النظرية 
عل���ى  املنهاج���ي  لالقت���راب 
الدولتني مح���ل البحث: اليمن 
وليبيا، من ناحية أخرى، وذلك 

في مرحلتي الثورة الش���عبية، وم���ا قبلها، مع محاولة 
استش���راف الدور واألثر القَبلي ملرحلة ما بعد الثورة 

في كلتا الدولتني.

وإذا كان اقتراب الثقافة السياس���ية يشير إلى 
العدي���د من املقوالت النظري���ة القابلة لالختبار 
إمبريقّيًا، كالعادات والتقاليد، والنماذج السلوكية 
واملعيش���ية، والرموز والهوية، والتنشئة السياسية 
واالجتماعي���ة، والتواصل واالتصال، واملش���اعر 
السلوكية كاالغتراب، واالنتماء والوالء، واملدركات 
واألنس���اق القيمي���ة واملعتق���دات، وأبنية القوة 
االجتماعي���ة، وعمليات التكيف والتغير والضبط 
والطاع���ة، واإلذع���ان في التعامل مع الس���لطة 
القائمة، فإن الدراس���ة ستعمل على تطبيق هذه 
املقوالت النظرية، واختبارها إمبريقّيًا على حالتي 
اليمن وليبيا؛ وذلك ملعرفة أثر القبيلة في هاتني 
الدولتني على التفاعالت السياس���ية بشكل عام، 
وأثرها على واقع الثورات الشعبية ومستقبلها في 

كل منهما بشكل خاص. 

احملور األول
التنظيمات االجتماعية األولية والثقافة 

السياسية.. إطار مفاهيمي
تعد العالقة اجلدلية ب���ني التنظيمات االجتماعية 
األولية والثقافة السياس���ية أحد أبرز اإلش���كاليات 
البحثية التي ش���غلت حيًزا كبيًرا من دراسات منّظري 
علم االجتماع السياس���ي حول م���دى تأثير وتأثر كل 

منهما في اآلخر. 

الفكري���ة  اجل���ذور  وتع���ود 
السياس���ية  الثقافة  في  للبحث 
إل���ى الدراس���ات الرائدة حول 
 National القوم���ي«  »الطاب���ع 
Character ل���ألمم والش���عوب، 

 على يد كل م���ن روث بينديكت 
 ،Margaret Mead ومرجري���ت مي���د ،Ruth Benedict

وجويفري جوري���ر Geoffrey Gorer؛ حيث ركزت هذه 
األدبيات على دراس���ة القيم واملعتقدات واملمارسات 
الفريدة التي تُشّكل ثقافة أمة ما، والتي جتعل الروس 
يختلفون عن اإلجنليز، واألملان عن األمريكيني، والعرب 

عن اآلسيويني، وهكذا)1(.

أما العالق���ة بني التنظيم���ات االجتماعية األولية، 
والتي يُقصد بها األطر التنظيمية املجتمعية الس���ابقة 
على مفهوم الدولة املعاصرة؛ مثل: القبائل، واألس���ر 
املمتدة، والعش���ائر، والطوائف، واملجموعات العرقية 
السياس���ية  الثقافة   واإلثني���ة، وغيره���ا، ومفه���وم 
Political Culture، والتي تعني منظومة القيم واألفكار 

واملعتقدات املرتبطة بظاهرة الس���لطة وتفريعاتها في 
مجتمع ما، فتعود إلى دراس���ات كل من جابريل أملوند 
 ،Sidney Verba وس���يدني فيربا ،Gabriel A. Almond

ولوش���يان باي Lucian Pye في حقبة اخلمس���ينيات 
والستينيات من القرن املاضي.

)1( مجموع���ة من الكّتاب، نظرية الثقافة، علي س���يد الصاوي )مترجم(، 
سلس���لة عالم املعرفة، املجل���س الوطني للفن���ون والثقافة واآلداب، 

الكويت، عدد )22، يوليو 1997م، ص 21). 

التنظيم��ات  بي��ن  الجدلي��ة  تع��د العاق��ة 
االجتماعية األولية والثقافة السياسية أحد 
أبرز اإلش��كاليات البحثية التي شغلت حيًزا 
كبيًرا م��ن دراس��ات منّظري عل��م االجتماع 
السياسي حول مدى تأثير وتأثر كل منهما 

في اآلخر. 
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وقد استطاع كل من أملوند Almond وفيربا Verba في 
 The Civic Culture )1(»كتابهما األشهر »الثقافة املدنية
التمييز بني ثالثة أنواع مختلفة من الثقافة السياسية، 
وفًقا للتنظيمات األولية واألطر االجتماعية املش���كلة 
 لتلك الثقاف���ة؛ أولها: الثقاف���ة الضحلة أو احملدودة 
 ،Subject وثانيها: الثقافة التابعة أو الرعوية ،Parochial

.Participant وثالثها: الثقافة املشاركة أو املنفتحة

ففي الثقافة السياس���ية الضحلة، ف���إن املواطنني 
يدرك���ون بصورة هالمية غير مح���ددة وجود حكومة 
مركزية دون أدنى معرفة بُكنْ���ه وماهية ووظيفة تلك 
احلكوم���ة أو الدولة التي من املفت���رض أنهم ينتمون 
إليها، ويصدق هذا على القبائل والعش���ائر واألس���ر 
املمت���دة املعزول���ة، والتي ال يتأثر وجوده���ا وبقاؤها 
ومصاحلها سلًبا أو إيجاًبا بالقرارات والسياسات التي 

تتخذها الدولة. 

أما في الثقافة السياس���ية التابع���ة، فإن املواطنني 
ينظرون إلى أنفس���هم باعتبارهم غير مش���اركني في 
العملية السياس���ية، وإمنا كتابعني ورعايا للدولة، كما 
هو احلال بالنسبة للشعوب التي تعيش حتت نير النظم 
القمعية والديكتاتورية. وعل���ى العكس من ذلك تأتي 
الثقافة السياسية املنفتحة، وهي تلك الثقافة القائمة 
 ،Participation Political على مفهوم املش���اركة السياسية
فإن املواطنني يعتقدون بأنهم قادرون على املس���اهمة 
في عملية صنع القرار)2(، وبأنهم ميلكون آليات للتأثير 
في النظام السياسي القائم، وكذلك التأثر به؛ حيث إن 
عملية االتصال السياسي وفًقا لهذا النوع من الثقافة 
السياسية تتم في اجتاهني مبا يسمح بالتغذية الرجعية 

للقرارات الصادرة من احلكومة.
 وميك���ن النظر إل���ى مفهوم التنش���ئة السياس���ية 
Political socialization باعتباره مفهوًما وسيًطا بني األطر 

(1)  Gabriel A. Almond, Sidney Verba, The Civic Culture: 
Political Attitudes and Democracy in Five Nations, NJ: 
Princeton University Press, 1963.  
)2( عبد الله الراشد، »الثقافة السياسية«، مجلة شئون سعودية، عدد 21، 

ديسمبر  2004م، ص 4).

االجتماعية األولية من جهة والثقافة السياس���ية من 
جهة أخرى، ويعد هربرت هامين Herbert H. Hyman أول 
ن لهذا املفهوم عام 1959م في كتاٍب يحمل ذات  من دشَّ
االسم))(، وتعرف التنشئة السياسية بأنها »عملية تعليم 
الفرد املعايير االجتماعية عن طريق األطر والتنظيمات 
املجتمعية املختلفة«، وتس���اهم التنشئة السياسية في 
غرس املعتقدات والقيم واملفاهيم التي تشّكل الثقافة 
السياسية للمجتمعات، وتعد استمرارية وتناقل الثقافة 
عبر التنشئة السياس���ية من أهم الوظائف األساسية 
للتنظيمات االجتماعية األولية، وهي التي تكس���ب كل 
جماعة صبغته���ا الثقافية اخلاصة بها، والتي متيزها 

عن غيرها من اجلماعات األخرى)4(.

احملور الثاني
القَبلية يف الدول العربية ما بعد االستقالل

تُع����د القبيلة –كإطار اجتماعي أولي- وثيقة الصلة 
بنموذج الدولة العربية املعاصرة، والذي ترجع نشأته 
إلى حقب����ة ما بعد نهاي����ة احلرب العاملي����ة الثانية، 
وأفول االس����تعمار األجنبي املباش����ر عن أقطار آسيا 

وإفريقيا. 

وقد نش����أت بعض الدول العربية باألساس اعتماًدا 
على بنية قبلية خالصة كدول اخلليج العربية واألردن 
ًفا ومستخدًما  واليمن، في حني نشأ بعضها اآلخر موظِّ
ألطر قبلية يزي����د عددها أو ينقص من دولة ألخرى، 
لكنه يبقى في نهاية األمر عاماًل مؤثًرا بالنسبة للعدد 
اإلجمالي للسكان، كما هو احلال في دول مثل العراق، 

وليبيا، واجلزائر، والسودان، ومصر.

وميكن القول: إنه على الرغم من مرور عقود على 
نش���أة الدولة العربية املعاص���رة، إال إن االنتماءات 

(3) Herbert H. Hyman, Political Socialization: a study in the 
psychology of political behavior, Glencoe, Ill. U.S.A , 
Free Press, 1959. 

)4( قارح س���مارح، »التغير االجتماعي والتنش���ئة السياسية«، مجلة كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

اجلزائر، العددان الثاني والثالث، يناير 2008، ص 5. 
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القَبلية ال تزال حاضرة ومؤثرة بقوة في الدول القطرية 
العربية، السيما في املجاالت السياسية واالجتماعية، 
والثقافية، وحتى األمني���ة؛ حيث يتخذ الدور القَبلي 
ف���ي ال���دول العربية أش���كاالً مختلفة ف���ي التعبير 
واملمارس���ة، وقد يستخدم لصالح الدولة القطرية أو 
ضدها، لتحقيق أهداف مختلفة ومتعارضة في كثير 

من األحيان)1(.

وقد وّظف كثير من الدول العربية ما بعد االستقالل 
 The األبنية القَبلية للحصول على الشرعية السياسية
Political legitimacy، وه���و مفهوم سياس���ي- قانوني 

يُقصد به »القبول الطوعي للسلطة احلاكمة، ثقًة في 
كونها متتلك من مصادر القوة والنفوذ ما ميّكنها من 

حتقيق طموحات الشعب وأمنه وحمايته«)2(. 

وهناك ثالثة أمناط مختلفة اس���تندت إليها الدول 
العربي���ة املعاص���رة -كلّيًا أو جزئّيًا- في اكتس���ابها 

للشرعية السياسية إزاء احملكومني))(:

أوهل��ا: الش��رعية التقليدي��ة، وه���ي التي تس���تند 
إل���ى مجموعة التقاليد واألع���راف الدينية والقَبلية 
والعش���ائرية، والتي تعتمد القيادة السياس���ية على 
حيازتها لضمان رض���اء احملكومني، ومثال ذلك دول 

اخلليج العربية واليمن واململكة املغربية. 

وثانيها: الشرعية الكاريزمية، والتي تعتمد باألساس 
على ش���خص القيادة السياس���ية؛ باعتب���اره زعامة 
تاريخية تس���تحق الرضاء والقبول، واالنقياد آلرائها 
وتوجهاته���ا ورؤيتها، ومثال ذل���ك مصر في احلقبة 

الناصرية. 

)1( مرتضى السيد، »دور القبيلة ومستقبلها في اململكة العربية السعودية«، 
مجلة شؤون سعودية، نسخة إلكترونية، على الرابط التالي:

http://www.saudiaffairs.net/webpage/catag/t14/gi14article01.
htm
)2( غسان س���المة، نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية 
والدستورية، سلسلة الثقافة القومية، عدد 10، بيروت، مركز دراسات 

الوحدة العربية، 1987م، ص )9.
))( س���عد الدين إبراهيم، »مصادر الش���رعية في أنظمة احلكم العربية«، 

املستقبل العربي، عدد 62، أبريل 1984م، ص )9- 118. 

وثالثها: الش��رعية القانوني��ة، والتي تزعم االعتماد 
على األطر القانونية والدس���تورية واملؤسساتية في 
اكتساب الرضاء والقبول لدى املواطنني، ومثال ذلك 

اجلزائر واألردن.

وف���ي هذا اإلطار ميكن الق���ول: إن الدول العربية 
املعاصرة رمبا اكتسبت شرعيتها السياسية من خالل 
االعتم���اد على أكثر من مص���در من املصادر الثالثة 
س���الفة البيان)4(، مثل النظام���ني األردني واملغربي 
اللذين يجمعان بني الشرعيتني التقليدية والقانونية، 
والنظام املصري في عهد الس���ادات الذي كان يجمع 
بني الش���رعيتني الكاريزمية -حيث كان يرّوج لنفسه 
ك���ربٍّ للعائلة املصرية- والقانونية باعتباره قد انتقل 
مبصر من دولة الفرد إلى دولة القانون واملؤسسات؛ 

وفًقا لتعبيره.

ومع التأكيد على عدم نقاء أي من املصادر السابقة 
كمصدر وحيد للشرعية السياسية، فإنه ميكن اجلزم 
بأن جّل الدول العربية تستخدم التنظيمات االجتماعية 
األولية، وعلى رأسها األطر والروابط القَبلية؛ لضمان 
الوالء واكتس���اب الشرعية السياسية لدى املواطنني، 
كم���ا أن ثمة منًطا آخر قد اس���تخدمته بعض الدول 
العربية، عبر تضخيم إجنازات الزعيم الفرد يس���مى 
بش���رعية اإلجناز، وذلك بالتوازي م���ع النمط الذي 
تس���تخدمه ابتداًء كمصدر للشرعية السياسية، مثل 
تأميم قناة الس���ويس، ومجانية التعليم، وبناء السد 
العال���ي في مصر أثناء حك���م الرئيس عبد الناصر، 
وحتقيق الوحدة بني شطري اليمن إبان حقبة الرئيس 

علي عبد الله صالح )5(.

)4( عل���ي الدين هالل، نيفني مس���عد، النظم السياس���ية العربية: قضايا 
االس���تمرار والتغيير، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 

الثالثة، 2005م، ص )7.
)5( س���عد الدين إبراهيم، »مصادر الش���رعية في أنظمة احلكم العربية«، 

مرجع سابق، ص 110.
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منوذجا اليمن وليبيا

احملور الثالث
القَبلية يف اليمن وليبيا.. اخلصائص 

والسمات وحدود الدور
»إن األوط���ان كثيرة القبائل قلَّ أن تس���تحكم فيها 

الدولة« عبد الرحمن بن خلدون.

تعد التنظيمات االجتماعية األولية، وعلى رأس���ها 
القبيلة، مكوًنا رئيًسا من مكونات ما يُعرف برأس املال 
االجتماعي Social Capital في كل من الدولتني اليمنية 
والليبية؛ حيث متتد تأثيراتها –كمتغير وس���يط- على 

بني���ة العالقة بني الدولة من 
جهة  من  واملواطن���ني  جهة، 
أخ���رى، وبالتالي فهي حتّدد 
الدولة،  مس���توى مأسس���ة 
وقدرتها على توجيه وصناعة 
سيادة  إعمال  ومدى  القرار، 

القانون على كافة أراضيها.

وإذا كان من املس���لَّم به أن 
القبيلة في الدول العربية تُعد إحدى اللبنات األساسية 
املكونة للدولة، إال أنه ال يجب أن يقودنا هذا األمر إلى 
اس���تنتاج مضلل؛ يقتضي أن النفوذ القَبلي في الدول 
احلديثة يعد أمًرا طبيعّيًا ومقبوالً، ومن ثَم يجب إدامته 
أو تغذيته، بل إن العكس هو الصحيح؛ فحينما تستقوي 
القبيل���ة برابطتها العصبية على مركزية الدولة، فإنها 
حتدث خلاًل وتفكًكا في بنية الدولة، وفي مجتمع األمة 
كذلك؛ لذا يصبح من الضروري إخضاع األطر القَبلية 
للصي���رورة التاريخية القائمة على حقيقة أن االنتقال 
من مجتمع القبيلة أو العش���يرة إل���ى مجتمع الدولة 
الوطنّية، يقتضي حتويل السلطات الرئيسة من مجتمع 

القبيلة إلى كيان الدولة)1(.

)1( توفي���ق محمود أبو حدي���د، التعصب القبلي في الس���لوك الفصائلي 
السياس���ي الفلس���طيني، وأثره عل���ى التنمية السياس���ية، أطروحة 
ماجس���تير، كلية الدراس���ات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
فلس���طني، 2010م، ص 1. وانظر كذلك: س���امح احملاريق، »القبيلة 

والدولة املعاصرة«، صحيفة الغد األردنية، 2011/7/25م. 

وفي هذا احملور نستعرض خصائص وسمات وأدوار 
القبيلة في كل من الدولتني اليمنية والليبية، منذ مرحلة 
قيام الدولة املعاصرة في كلتا الدولتني، وحتى ما قبل 
اندالع الثورة الشعبية فيهما خالل العام 2011م، وذلك 
عبر مطلبني فرعيني يتعلق أولهما بالقبَلية في اليمن، 

وثانيهما بالقَبلية في ليبيا.

أواًل: القَبلية يف الدولة اليمنية املعاصرة:

يرجع تش���كيل الكيان السياسي للجمهورية اليمنية 
املعاصرة إلى عام 1990م، في إطار احتاد سلمي بني 
كيانني سياسيني مستقلني هما؛ 
اليمن الش���مالي ال���ذي أُعلن 
على  القضاء  بع���د  كجمهورية 
 26 ثورة  عق���ب  اإلمامة  نظام 
س���بتمبر عام 1962م، واليمن 
اجلنوب���ي ال���ذي تش���كل عام 
1967م بع���د االس���تقالل عن 

االحتالل البريطاني. 

وتتن���وع القبائل داخل الوطن اليمني؛ وفًقا للعصبية 
القَبلية –النس���ب- أو اجلهوية أو املذهبية، ويبلغ عدد 
القبائ���ل في اليمن نحو 200 قبيل���ة، منها 141 قبيلة 
تتوطن ف���ي املناطق اجلبلية الوعرة، و27 قبيلة تعيش 
في مناطق تهامة، و25 قبيلة تتوزع على باقي املناطق 

الشرقية واجلنوبية للبالد)2(.

وتع���ود أصول القبائل اليمنية إل���ى جذور عدنانية 
وقحطانية وهمدانية، وأشهرها قبائل بكيل، وحاشد، 
ومذح���ج، والزرانيق، والعوالق، واحلواش���ب، وقبائل 
الضالع، وياف���ع وردفان وقبائل أبني وش���بوة، وكندة 
واحلموم في حضرموت، وغيرها من القبائل املنتشرة 

)2( أوليج جيراس���يموف، القبيلة في اليمن، ترجمة محمد س���عيد عبده، 
سلس���لة قضايا العصر، ع���دد أبري���ل 1989م، ص 0)1. وملزيد من 
التفاصيل بش���أن قبائل اليمنية ودورها في احلكم والسياسية، انظر 

أيًضا:
 Paul Dresch, Tribes Government and History in Yemen, New
York, Oxford University Press,1989.

م ب��ه أن القبيل��ة ف��ي  إذا كان م��ن المس��لَّ
الدول العربية ُتعد إحدى اللبنات األساس��ية 
المكونة للدولة، إال أنه ال يجب أن يقودنا هذا 
األمر إلى استنتاج مضلل؛ يقتضي أن النفوذ 
ا  القَبلي في الدول الحديثة يعد أمًرا طبيعّيً
ومقب��والً، ومن َثم يجب إدامته أو تغذيته، بل 

إن العكس هو الصحيح
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في طول البالد وعرضها. 

وهناك ثالثة أطر قبلية رئيس���ة في اليمن، تعد هي 
األكبر من حيث العدد واالنتش���ار والنفوذ السياس���ي 
واالجتماع���ي، وهي قبائل: حاش���د، وبكيل، ومذحج، 
وتعد قبائل حاش���د هي أكبر القبائ���ل اليمنية نفوًذا؛ 
حي���ث ينتمي إليها الرئيس علي عبد الله صالح وكبار 

القادة العسكريني في البالد)1(.

وميكن القول: إن النظام السياسي في اليمن لم يقم 
منذ نش���أته، سواء قبل حتقيق الوحدة عام 1990م أو 
بعدها، على أس���س الدولة احلديثة بنظامها القانوني 
والدستوري املعاصر، بل إنه قام على أطر أولية قبلية 
باألس���اس، األمر الذي جعل س���لطة القبيلة تتماهى 
مع س���لطة الدول���ة أو حتى تتجاوزه���ا، ومن ثَم فإن 
الدولة اليمنية هي بحق دول���ة القبيلة Tribe State )2(؛ 
حيث بُنيت األطر واملؤسس���ات احلديث���ة للدولة في 
اليم���ن مثل البرمل���ان، والنظام االنتخاب���ي، والدوائر 
االنتخابي���ة، واملجالس احمللية، وغيرها على أُس���س 
قبلية، واستطاعت القبائل النافذة في اليمن أن تبسط 
س���لطتها على وظائف ومهام تُعد باألساس حكًرا على 

الدولة))(.

وتتشكل السلطة السياسية في مين ما بعد الوحدة 
من حتالفات لرموز عسكرية وسياسية وجتارية ودينية؛ 
جتمعها روابط قبلية تنتمي في مجملها لقبائل حاشد، 

والقبائل املوالية لها، سواء نسًبا أو مصاهرًة.

وميكن القول: إن الثقافة السياسية للقبائل اليمنية لم 
تتطور بتحول الدولة من ملكية إمامية إلى جمهوريتني 
ش���مالية وجنوبية، ثم إلى دولة وْحدة، ويرى املراقبون 

)1( فؤاد صالحي، »املجتمع والنظام السياسي في اليمن«، في شفيق شقير 
)محرر(، الفاعلون غير الرئيس���ني في اليمن، سلسلة تقارير معمقة، 

مركز اجلزيرة للدراسات، الدوحة، أبريل 2011م، ص 9.
)2( ملزيد من التفاصيل حول مفهوم دولة القبيلة وإشكاليات النفوذ القبلي 

في بلدان الشرق األوسط، انظر:
 Charles Glass, Tribes With Flags: A Dangerous Passage Through
the Chaos of the Middle East, Paperback, 1990.

))( تقرير إخباري، »القبائل في اليمن«، اجلزيرة, نت، 1/)/2011م.

واملعنيون بالشأن اليمني أن سنوات حكم الرئيس علي 
عبد الله صالح -التي بدأت قبل ثالثة عقود، وحتديًدا 
منذ العام 1978م، وحتى اندالع الثورة الشعبية مطلع 
العام 2011م- عززت مكانة القبيلة، خاصة بعد خوضه 
عدة مواجهات مع مش���ايخ قبليني، كان له فيها الغلبة 
والظفر، األمر الذي خلق حالة من التماهي واملزج بني 
نظام الدولة والقبيلة، مما أحدث خلاًل كبيًرا في األداء 
الرس���مي احلكومي؛ بحكم هيمنة االنتماءات القبَلية، 
وس���يطرتها، وتأثيرها على مواقف رجال الدولة في 

مختلف مراكز صنع القرار)4(.

وميتلك مش���ايخ القبائل في اليمن، سلطات واسعة 
في أوس���اطهم القبَلية، ويتعزز هذا النفوذ كلما كانت 
لش���يخ القبيلة مكانة لدى الدول���ة ورموزها، والعكس 
بالعكس. وفي اليمن ميكن ألي ش���يخ قبيلة أن يجمع 
آالف املقاتلني املسلحني في وقت قصير، يكونون رهن 
أمره، ومس���تعدين لبذل كل غاٍل ونفيس في س���بيل 
طاعته)5(، ويتجلى ذلك خالل حقبة احلروب املسلحة 
التي خاضتها الدولة اليمنية ضد املتمردين احلوثيني 
الش���يعة؛ حيث اعتمد الطرفان على حش���د القبائل 

املسلحة، وعلى دعمها العسكري واللوجستي.

وفي املواجهة السادس���ة بني احلكومة واحلوثيني، 
والت���ي توقفت في فبراي���ر من الع���ام 2010م بعد 
وساطات إقليمية عدة، جتلت مشاركة القبائل بصورة 
أوضح عن السابق؛ حيث دفع مشايخ القبائل باآلالف 
من املس���لحني للقتال إلى جانب اجليش في منطقة 

حرف سفيان مبحافظة عمران ومحافظة صعدة. 

وكثيًرا ما تلجأ احلكومة اليمنية وأعضاء البرملان 
وغيره���م من ق���ادة األم���ن واجلي���ش واألحزاب 
السياس���ية، إلى حل املشكالت املجتمعية بعيًدا عن 
)4( عادل مجاهد الش���رجبي، »القبيلة فاعل غير رس���مي في اليمن«، في 
شفيق شقير )محرر(، الفاعلون غير الرئيسني في اليمن، مرجع سابق، 

ص 44-40.
)5( أم���ني اليافعي، »س���طوة القبيلة والت���أزم السياس���ي للدولة اليمنية 

احلديثة«، مأرب برس، 2007/12/1م، على الرابط التالي: 
http://marebpress.net/articles.php?id=2904
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س���لطة القانون واحلكومة؛ وذل���ك عبر التنظيمات 
القَبلية السائدة التي أنشأتها احلكومة مثل مصلحة 
ش���ؤون القبائل)1(، ومنظمة دار السالم)2( التي تُعنَى 
بقضايا القتل واالعتداءات والنزاعات بني املواطنني، 
وصوالً إلى النزاعات املس���لحة التي قد حتدث بني 

بعض القبائل من حني آلخر))(.

ثانًيا: القَبلية يف الدولة الليبية املعاصرة:

وكما هو احلال في اليمن، تعتبر القَبلية من العوامل 
التي أثرت في تش���كيل الثقافة السياس���ية املعاصرة 

القبائل  ليبيا، وترتبط أسماء  في 
الليبي���ة مبا قدمته من ش���هداء 
في حروب ليبيا ضد االس���تعمار 

اإليطالي. 

ولغالبية هذه القبائل امتدادات 
كبيرة وعميقة داخل دول اجلوار، 
ويوجد في  ليبيا نحو 140 قبيلة 

وعشيرة لها امتداداتها اجلغرافية عبر احلدود)4(. 

ويتك���ون املجتم���ع القَبلي في ليبيا م���ن خليط من 
القبائ���ل العربية، وقبائل املرابط���ني التي متتزج فيها 
العناص���ر العربية والبربرية، والقبائ���ل غير العربية، 

)1( أسس الرئيس علي عبد الله صالح في مطلع الثمانينيات جهاًزا لتنظيم 
توزيع الريع على النخب القبلية، سمي مصلحة شئون القبائل، وأسس 
ل���ه فروًعا في كل احملافظات اليمنية، وه���ي مصلحة ال يوجد قانون 
ينظمها، وتدار وفًقا لتعليمات ش���خصية مباشرة، لتقدمي عطايا مالية 
ش���هرية منتظمة لشيوخ القبائل، وقد بلغ عدد الشيوخ املسجلني لديها 
حتى العام 2005م حوالي 99) شيًخا، منهم 8 شيوخ مشايخ، و69 شيخ 

ضمان، و222 شيًخا و100 شيخ محل أو عاقل.
)2( أسس���ت احلكومة عام 1997م داًرا للتحكيم؛ للتوس���ط والتحكيم في 
قضايا الثأر، وعوًضا عن أن تقوم احلكومة بتنفيذ القانون في التعامل 
م���ع منفذي جرائم االختطاف، تطلب من ش���يوخ القبائل التدخل في 
املفاوض���ات إلطالق املختطف���ني، ففي الع���ام 2009م أحيلت قضية 
اختطاف أحد كبار التجار في اليمن إلى هذه اللجنة، والتوس���ط بني 

الدولة والقوى القبلية التي تتمرد على الدولة. 
))( عرفات مدابش، »معادلة القبيلة في اليمن: سلطات واسعة ونفوذ كبير 

يضاهي نفوذ الدولة«، صحيفة الشرق األوسط، 2010/11/11م. 
)4( عبد الس���تار حتيتة، »اخلريطة القبلية الليبية: ش���بكة والءات حتدد 

مصير القذافي«، صحيفة الشرق األوسط، 2011/2/22م.

وتتوزع هذه القبائل على امتداد رقعة األراضي الليبية؛ 
حيث تنتشر قبيلة سليمان في اجلنوب الليبي، وقبيلة 
البراعصة ش���رق البالد، وقبيلة القذاذفة في طبرق 
وبنغازي وس���رت وفزان، وطرابلس وغريان والزاوية 
الغربي���ة، وقبائل البربر أو األمازي���غ في جبال غرب 
البالد، والطوارق في دواخ���ل الصحراء املتاخمة مع 
حدود تشاد والنيجر واجلزائر ومالي، أما قبيلة التبو 
فتستوطن مناطق أوزو - غدامس - والقطرون جنوًبا 

والكفرة جنوب شرق البالد)5(.

وترى العديد من الدراسات أن القبائل الكبيرة 
التي لها تأثير فعلي في ليبيا، 
ال يتج���اوز عدده���ا 0) قبيلة 

وتكتل عائلي على األكثر)6(. 

وتعد أكب���ر القبائل في ليبيا 
وأكثرها نفوًذا -وفًقا لالنتشار 
اجلغرافي- قبيلة بني سالم في 
برقة، وقبيلة بني هالل غرب ليبيا، وفي الشمال 
الغرب���ي من ليبي���ا -إقليم طرابل���س- فإن أهم 
القبائل هي ورفل���ة، وترهونة، وفي منطقة برقة 

هناك قبائل كراغلة والتواجر والرملة.

أما قبيل���ة القذاذفة، فقد كان���ت صغيرة في 
األصل وغي���ر ذات أهمية تُذك���ر، قبل أن يصل 
العقيد القذافي إلى السلطة سنة 1969م، ويصبح 
لها دور أكبر منذ ذل���ك احلني، أما أكثر القبائل 
تهميًش���ا فتوجد في شرق ليبيا؛ حيث توجد أهم 

املوارد النفطية في البالد)7(. 

وفي طبرق وما حولها وحتى نواحي منطقة بنينة، 
وبالقرب من بنغازي، تنتشر قبائل العبيدات، التي 
)5( روال اخلطيب، »القبائل في ليبيا.. عامل مهم ومؤثر في تشكيل الثقافة 

السياسية للبالد«، العربية. نت، 2011/2/22م. على الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/22/138673.html
)6( منصوري���ة مخفي، نظام القذافي في قبضة القبائل الليبية، سلس���لة 

تقارير، مركز اجلزيرة للدراسات، الدوحة، مارس 2011م، ص ).
)7( آمال العبي���دي، »القبيلة والقبلي���ة في ليبيا«، صحيف���ة ليبيا اليوم، 

1)/2010/8م.

تعتب��ر القَبلي��ة م��ن العوام��ل التي 
أثرت في تش��كيل الثقافة السياسية 
وترتب��ط  ليبي��ا،  ف��ي  المعاص��رة 
أس��ماء القبائ��ل الليبية بم��ا قدمته 
م��ن ش��هداء ف��ي ح��روب ليبي��ا ضد 
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تتكون من نحو خمس عشرة عشيرة، وتعد من أقوى 
قبائل برقة، وينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس 
وزي���ر الداخلية الليبي الس���ابق، ورفيق القذافي 
الذي انش���ق عليه مع اندالع الثورة الشعبية، أما 
قبيلة املجاب���رة، فتتركز في مناطق جنوب غربي 

طرابلس قرب منطقة اجلبل الغربي)1(.

وميكن تقس���يم النفوذ القَبلي في حقبة العقيد 
القذافي إلى مرحلتني اثنت���ني؛ أوالهما: مرحلة 
التهميش والتذويب، والتي استمرت طوال عقدين 
ونصف، وحتديًدا منذ ثورة الفاحت من س���بتمبر 
1969م وحتى ع���ام 1994م، وفيها عمد العقيد 
القذافي إلى إلغاء وتهميش النظام القَبلي، وجعل 
هذا الهدف واحًدا من املبادئ األساس���ية لثورته 
الش���عبية، وثانيهما: مرحلة التوظيف واالحتواء، 
والت���ي بدأها منذ الع���ام 1994م؛ رغبة منه في 
ض���خ مزيد من احليوية واملش���اركة اجلماهيرية 
في مؤسساته الشعبية، فقام بإنشاء جلان شعبية 
القيادات  األساس  قوامها  االجتماعية،  للقيادات 
القَبلية. وهو ما ترسخ وازداد وضوًحا عام 1997م 
م���ع توقيع قادة القبائل على م���ا عرف ب�»وثيقة 
الشرف«، والتي تعهدوا مبقتضاها بالوالء للنظام 
الثوري، والتكاتف ضد أي عش���يرة أو قبيلة تقوم 

بأي معارض�ة مسلحة لنظام اجلماهيرية)2(.

لقد كان القذافي ينته���ج في تعاطيه مع امللف 
القَبل���ي على مدى عقود حكمه سياس���ة العصا 
واجلزرة، فالقبائ���ل الوفية له كانت حتصل على 
امتيازات مادية ومعنوية كبيرة، فيما كان احلرمان 

والعقاب من نصيب القبائل املعارضة. 

ومن ثَم فق���د أدت هذه السياس���ة إلى ظهور 
مبدأ الوالء قبل الكفاءة، فقد كان القذافي يعطي 
القبائل املال والوجاهة وفرص العمل، إلى جانب 

)1( عبد الس���تار حتيتة، »اخلريطة القبلية الليبية: ش���بكة والءات حتدد 
مصير القذافي«، مرجع سابق.

)2( محمد عاش���ور مهدي، »قراءة في أس���باب الصراع املس���لح في ليبيا 
ومس���اراته احملتملة«، موقع الهيئة العامة لالستعالمات، مصر، د.ت، 

  http://www.sis.gov.eg/VR/34/9.htm:على الرابط التالي

تعزيز قرابات الدم، واملصاهرة من خالل التزاوج 
بني القبائل. األمر الذي كرَّس من نفوذ وس���لطة 
القبيلة بني املواطنني؛ حيث كان الليبيون يجدون 
أنفسهم بحاجة إلى االعتماد على العالقات القبَلية 
من أجل احلصول على حقوقهم واحتياجاتهم، أو 
احلص���ول على األمن واحلماية، أو حتى من أجل 

احلصول على وظيفة في مؤسسات الدولة))(.
احملور الرابع

الدور القَبلي يف ثورتي اليمن وليبيا
واستمراًرا للدور القَبلي الفاعل ذي األبعاد املتداخلة 
في كل من الدولتني اليمنية والليبية، فقد لعبت األطر 
القَبلية أدواًرا مهمة في الثورة الش���عبية التي اندلعت 
في كال البلدين منذ فبراير املاضي، عقب جناح الثورة 
املصرية ف���ي اإلطاحة بنظام حك���م الرئيس مبارك، 
وإجباره على التنحي عن ُس���دة احلكم في 11 فبراير 
2011م. ويبحث هذا احملور في تأثيرات البعد القَبلي 
على مس���يرة ونتائج الثورة الشعبية في كل من اليمن 
وليبيا، وذلك عبر مطلبني فرعيني؛ يتعلق أولهما بالدور 
القبَل���ي في الثورة اليمنية، وثانيهما بالدور القَبلي في 

الثورة الليبية.

أواًل: الدور القَبلي يف الثورة اليمنية:

جاء احلضور القَبلي في املش���هد السياسي املواكب 
للثورة الش���عبية املطالبة بإس���قاط النظام في اليمن 
الفًتا لالنتباه، ومؤثًرا على مس���ار األحداث، فالسلطة 
واملعارض���ة اليمنية اعتمدتا اس���تراتيجية احلش���د 
اجلماهيري للتأثير على مجريات احلركة االحتجاجية 
الثورية؛ حيث كانت القبيلة، كفاعل رئيس في النسيج 
االجتماعي والسياس���ي للدولة اليمنية، جزًءا من لعبة 
التوازنات التي يش���هدها املسرح السياسي في البالد، 
ومن ثَم فإن انضمام قبيلة ما إلى أحد طرفي الصراع 
من شأنه أن مينح ذلك الطرف -بال شك- ثقاًل أكبر 

))( منصوري���ة مخفي، »نظام القذافي ف���ي قبضة القبائل الليبية«، مرجع 
سابق، ص 2-).
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من الطرف اآلخر، مبا يس���اعده على حتسني موقعه 
عل���ى األرض، ومن ثَ���م يزيد من قدرت���ه على تغيير 

شروط اللعبة السياسية وفًقا لصاحله.

ولقد ش����هدت احلركة االحتجاجية الثورية املناهضة 
للرئيس عل����ي عبد الله صالح في اليم����ن منذ بدايتها 
زخًما وحضوًرا جماهيرّيًا واسًعا، وذلك بانضمام مجلس 

التضامن الوطني الذي يقوده 
الشيخ حسني األحمر،  جنل 
قبيلة حاشد  مش����ايخ  شيخ 
كبرى القبائ����ل اليمنية، إلى 
املطالبني  الث����وار  صف����وف 
السياسية  األوضاع  بإصالح 
في الب����الد، ورحيل الرئيس 
احلكم،  كرس����ي  عن  صالح 
وذلك في الثاني والعش����رين 

من فبراير املاضي)1(.

 وبعد م���رور أربعة أي���ام فقط على ه���ذا األمر، 
ازداد الوضع تعقي���ًدا وإرباًكا للرئيس صالح ونظامه، 
بإعالن قبيلتي حاش���د وبكيل انضمامهما إلى حركة 
االحتجاجات الس���لمية في الس���ادس والعشرين من 
الش���هر ذاته، تضامًنا مع املتظاهرين الس���لميني في 

صنعاء وتعز وعدن، وغيرها من املدن اليمنية. 

وكان م���ن أبرز الش���خصيات القبَلي���ة التي أعلنت 
تأييدها للثورة السلمية، الشيخ أمني العكيمي، رئيس 
مؤمت���ر قبائل بكيل، والش���يخ صادق األحمر، ش���يخ 
مش���ايخ قبيلة حاش���د، والذي ج���اء التحاقه بالثورة 
الس���لمية في أعقاب فشل دور الوس���اطة الذي لعبه 
مع بعض العلماء بني الرئي���س صالح وأحزاب اللقاء 

املشترك املعارضة)2(.

)1( بي بي سي العربية، 2011/2/22م.
)2( حتليل إخباري، »القبيلة ولعبة التوازنات السياس���ية في اليمن«، وكالة 

أنباء شينخوا، 2011/8/29م، على الرابط التالي:
http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2011-08/29/con-
tent_23303970.htm

أم���ا قبائل مذح���ج ثالثة كبريات القبائ���ل اليمنية 
بعد حاش���د وبكيل، والتي تنتش���ر في جنوبي البالد، 
فإن القس���م األكبر منها قد أظهر تأييده أيًضا للثورة 
الش���عبية في وقت مبكر، وبهذا تكتم���ل أركان املثلث 
 القَبل���ي األكبر ف���ي البالد ضد نظ���ام الرئيس علي 

عبد الله صالح))(.

وقد أصدر مجلس شباب 
قبائ���ل مذح���ج ف���ي مايو 
املاض���ي بياًن���ا أعلنوا فيه 
الس���لمية،  للثورة  تأييدهم 
نعتوه  م���ا  بش���دة  وأدانوا 
اإلجرامي���ة  باملمارس���ات 
لنظ���ام الرئي���س صال���ح 
بحق الش���عب اليمني، تلك 
التي تنته���ك كل احلرمات، 
وتتعارض مع كل الش���رائع 
السماوية والقوانني والدس���اتير الوضعية، واألعراف 
والعادات القَبلية، ومتاديه في قتل ش���عبه ومعارضيه 

في الساحات بدم بارد)4(.

وعلى اجلانب اآلخر، جل���أ الرئيس صالح ونظامه 
إلى األطر القَبلية والعش���ائرية أيًضا؛ لبناء حتالفات 
مضادة لتلك التحالفات القَبلية املؤيدة للثورة الشعبية؛ 
حيث يعتمد الرئيس اليمني على مساندة بعض القبائل 
مثل قبيلته سنحان –التي هي بطن من بطون حاشد- 
وعش���يرته املقربة التي متتلك مناصب حساس���ة في 
البالد، الس���يما في اجليش؛ حيث يتمتع الرئيس علي 
عبد الله صالح مبس���اندة كبي���رة من اجليش، والذي 
يقوده باألساس جمع من أقاربه وأصهاره، ومن داخل 

))( حام���د عي���دروس، »القبائل تقوض نظ���ام صال���ح«، اجلزيرة. نت، 
2011/4/26م. 

)4( انظر نص بيان تأييد قبائل مذحج للثورة ومعارضتهم ملمارس���ات نظام 
صالح بحق اليمنيني، صحيفة الش���عب، 2011/5/29م، على الرابط 

التالي: 
http://www.alshab.net/index.php?ac=3&no=1485&d_
f=120&t_f=0&t=5&lang_in=Ar

ج��اء الحض��ور القَبل��ي ف��ي المش��هد السياس��ي 
المواكب للثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام 
في اليمن الفًتا لانتباه، ومؤثًرا على مسار األحداث، 
فالسلطة والمعارضة اليمنية اعتمدتا استراتيجية 
الحش��د الجماهيري للتأثير عل��ى مجريات الحركة 
االحتجاجي��ة الثوري��ة؛ حيث كان��ت القبيلة، كفاعل 
رئيس في النس��يج االجتماعي والسياس��ي للدولة 
اليمنية، ج��زًءا من لعبة التوازنات التي يش��هدها 

المسرح السياسي في الباد
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اجليش يعتم���د الرئيس صالح عل���ى قوات احلرس 
اجلمه���وري، والتي متثل ما يق���رب من 60% من قوام 
وقدرات اجليش اليمني، ويقوده جنله أحمد علي عبد 

الله صالح)1(.

وقد تلقى صالح وجيش���ه ونظام���ه ضربة موجعة 
بع���د مرور نحو أربعني يوًما م���ن بداية االحتجاجات 
الشعبية، وحتديًدا يوم 18 مارس املاضي، ومع سقوط 
نحو 56 ش���هيًدا فيما أطلق عليه »جمع���ة الكرامة« 
بس���احة التغيير أمام جامعة صنعاء، في أعنف عملية 
قتل للمدنيني الس���لميني، بدأت مرحلة جديدة للثورة 
اتس���مت بالصراحة في تأييد الث���ورة دون خوف من 
النظام، فبعد يومني على تلك املجزرة أعلنت شخصيات 
قيادية رفيعة في نظام صالح استقاالتها من مناصبها، 
وتأييدها للثورة السلمية، وانضمامها إليها، مستهجنة 
أسلوب العنف الذي ميارسه النظام بحق املتظاهرين، 
وكانت أش���هر تلك االستقاالت وأهمها استقالة اللواء 
علي محسن األحمر قائد املنطقة الشمالية الغربية في 
اجليش اليمني، وقائد الفرقة األولى مدرع، وانشقاقه 

)1( محم���د أحمد العدوي، »الروابط التقليدي���ة والثورات العربية«، مجلة 
الدميقراطية، مؤسسة األهرام، عدد يوليو 2011م، نسخة إلكترونية، 

بوابة األهرام الرقمية، على الرابط التالي:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=639893

بفرقته عن جيش صالح يوم االثنني 21 مارس)2(، معلًنا 
في بي���ان له بثته قناة اجلزي���رة »دعمه وحمايته لكل 
الشباب احملتجني في ساحات التغيير؛ نظًرا لألوضاع 
التي وصلت إليها البالد، واملطالب املشروعة في صنع 
نظام سياسي جديد، وإيجاد دميقراطية حقيقية غير 

مزيفة«))(.

ومن بعد انش���قاق اللواء األحم���ر وفرقته املدرعة 
تالحقت االس���تقاالت من مختل���ف قطاعات الدولة، 
العس���كرية، واملدنية، والدبلوماسية، ومن شتى املواقع 
القيادية في النظام كالوزراء والنواب وأعضاء مجلس 
الش���ورى وش���يوخ القبائل)4(، ومن ثَم فقد أصبح هذا 
اليوم مش���هوًدا في مسيرة الثورة الشعبية باليمن، مبا 
أحدثه من تصدع في ش���بكة التحالفات القبَلية التي 
كانت تنسج نظام صالح بشكل غير متوقع، إضافة إلى 
ره من حماس وعزمية في نفوس الثوار وصفوف  ما فجَّ
احملتجني، ما أعطى احلركة االحتجاجية زخًما ثورّيًا 

غير مسبوق.

)2( »أح���د أهم أعمدة النظام ينضم إلى احملتجني والدبابات تنتش���ر في 
العاصمة صنعاء«، فرانس 24، 21/)/2011م.  

))( قناة اجلزيرة اإلخبارية، 21/)/2011م.
)4( »شخصيات عس���كرية وقبلية تنضم إلى احملتجني وفرنسا تدعو علي 

عبد الله صالح إلى التنحي«، فرانس 24، 22/)/2011.

 شجرة عائلة الرئوس الومين علي عبد اهلل صاحل
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القَبلية والثورات العربية.. 
منوذجا اليمن وليبيا

وق���د عمد الرئيس صالح إلى جّر الثورة الش���عبية 
الس���لمية باجتاه العنف، عبر االس���تهداف املس���لح 
للقبائل املعارضة له واملؤيدة للثورة، مس���تخدًما قوات 
احلرس اجلمه���وري التي يقودها جنله، مبا متلكه من 
األس���لحة املتوس���طة والثقيلة لضرب القبائل املوالية 
للثورة الش���عبية بشكل عشوائي، ما تسبب في حدوث 
كارثة إنس���انية من جراء اس���تخدام الطيران احلربي 
لضرب املواطنني في قراهم، كما أدى ذلك إلى تدمير 
املنازل واملزارع، باإلضافة إلى س���قوط مئات القتلى 
واجلرحى؛ س���عًيا من صالح ونظامه نحو جّر اجلميع 
إلى مربع العنف، وحتويل الثورة الس���لمية إلى حرب 

أهلية يطول مداها)1(.

وكانت ق���وات موالية لصالح قد اس���تهدفت منزل 
الش���يخ صادق األحمر في صنعاء ف���ي مايو املاضي 
عبر قذيفة مدرعة أُطلق���ت من مبنى وزارة الداخلية 
القريب حس���ب شهود عيان، ما أدى إلى مقتل خمسة 
أشخاص، واندالع أعمال عنف في املدينة بني أنصار 
األحمر وأنصار صال���ح)2(، ومن ثَم فقد ردت عناصر 
تابعة للشيخ األحمر، وفًقا لتحليل كثير من املراقبني، 
بالرد على هذه العملية بعد ذلك بأيام بقصف مسجد 
دار الرئاسة بصنعاء الذي كان صالح وعدد من أركان 
نظامه يؤدون فيه صالة اجلمعة))(، ما أدى إلى إصابة 
صال���ح وعدد من وزرائه بج���روح بالغة اقتضت نقله 
للعالج في اململكة العربية الس���عودية على مدى عدة 

أشهر.

ويخشى املراقبون واملعنيون بالشأن اليمني من حتول 
الثورة الش���عبية الس���لمية في اليمن إلى حرب أهلية 
شاملة؛ بس���بب تعنت الرئيس صالح، ورفضه جلميع 

)1( »نظام صالح يس���تهدف قبائل اليمن املساندة للثورة«، صحيفة الوطن 
اليمنية، 2011/8/19م.

)2( »قتل���ى ف���ي قص���ف ملن���زل األحم���ر بصنع���اء«، اجلزي���رة. نت، 
2011/5/24م.        

))( »قتلى وجرحي في هجوم اس���تهدف مسجد القصر الرئاسي بصنعاء 
أثن���اء تواجد الرئيس اليمن���ي وعدد من املس���ئولني«، صنعاء تاميز، 

)/2011/6م.

املبادرات الدولي���ة واإلقليمية الرامية إلى حل األزمة، 
ومتس���كه بالبقاء في الس���لطة، ومناورت���ه بتوظيف 
تهدي���دات القاعدة كضمانة لبقائ���ه في احلكم، وكذا 
توظيف بعض الفتاوى الدينية الداعية إلى حقن الدماء 

ووقف القتال بني اجلانبني)4(.

األمر الذي أثار مخ���اوف بانزالق البالد إلى حافة 
احلرب األهلية؛ نظًرا التس���اع دائرة العنف، وخاصة 
بعد رج���وع الرئيس صال���ح إلى اليمن من مش���فاه 
بالس���عودية في أواخر س���بتمبر املاضي)5(، بعد ثالثة 
أشهر من العالج إثر محاولة االغتيال التي تعرض لها 

على أيدي مسلحني يُعتقد بأنهم قبليون.

ومما يزيد من تلك املخاوف: انتش���ار الس���الح في 
الش���ارع اليمني؛ العتبارات تتعلق بالثقافة السياسية 
لليمنيني)6(، وتسليح القبائل اليمنية، وامتالكها ألسلحة 
ثقيلة ومضادات للطائرات والدبابات، وقد قام مسلحون 
قبليون في سبتمبر املاضي بإسقاط طائرة حربية من 
طراز ميج 29 في قرية الدوغيش شمال شرق صنعاء، 
ا على قي���ام القوات املوالي���ة للرئيس صالح بقتل  رّدً
اثن���ني، وإصابة عدد آخر ف���ي قصف صاروخي على 

مناطق أرحب ونهم شمال شرق صنعاء)7(. 

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت في الش���هر 
ذاته عن استيالء رجال القبائل املناوئني للرئيس صالح 
على قاعدة للحرس اجلمهوري شرقي العاصمة، بعد 
مقتل قائدها العميد أحمد الكليبي، وعدد من الضباط 
)4( انظ���ر نص فتوى جمعية علماء اليم���ن املوالية للرئيس صالح بتحرمي 

اخلروج عليه، وردود الفعل الداخلية على هذه الفتوى، في:
- »علم���اء اليم���ن: اخل���روج عل���ى صال���ح ح���رام«، اجلزي���رة. ن���ت، 

2011/9/29م.
- »رفض واسع لفتوى علماء اليمن«، اجلزيرة. نت، 0)/2011/9م.    

)5( »ع���ودة الرئيس اليمني إلى بالده بعد ) أش���هر من الغياب«، الرياض. 
نت، )2011/9/2م.

)6( انظر في ذلك: عبد الس���الم أحمد احلكيمي، األس���لحة الصغيرة في 
اليمن: دراسة ميدانية اجتماعية لس���وء االستخدام، مركز املعلومات 

والتأهيل حلقوق اإلنسان، صنعاء، د.ت.
)7( فران���س 24، وكالة األنباء الفرنس���ية، 2011/9/29م. وانظر أيًضا: 
»احتجاج���ات وحتذير من ح���رب أهلي���ة باليمن«، اجلزي���رة. نت، 

2011/9/29م.        
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واجلنود، باإلضافة إلى اعتقال آخرين)1(، قبل أن ينجو 
وزير الدف���اع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد 
من محاولة اغتيال اس���تهدفت موكبه بسيارة مفخخة 
في أحد أنفاق مديرية التّواهي بعدن جنوب البالد)2(.

ومن الواضح أن تطورات الصراع بني فعاليات الثورة 
اليمني���ة ونظام الرئيس صالح  في اليمن تتأرجح بني 
مس���ارين ال ثالث لهما))(: إما التواف���ق على إحداث 
تغيير س���لمي يحقق أمل الثورة في التغيير، ويحافظ 
في نفس الوقت على احلد األدنى من مصالح النظام 
السياس���ي والنخبة احلاكم���ة، أو االنزالق إلى حرب 
ش���املة، لن تكون في كل األحوال ف���ي صالح النظام 
السياس���ي، فمآالت احلرب ستفضي إما إلى انتصار 
الث���ورة، أو دخول البالد في دوام���ة قد ال تنتهي من 
العن���ف والفوضى، ويرى مراقب���ون أن األمل الوحيد 
ملن���ع اندالع احلرب يظل مرهوًنا مب���دى قدرة القوى 
اإلقليمية والدولية الفاعلة على ممارسة ضغوط جادة 

للوصول إلى تسوية سريعة لألزمة اليمنية)4(.

ثانًيا: الدور القَبلي يف الثورة الليبية:

وعلى غرار احلالة اليمنية، لعب الدور القَبلي –وال 
ا في مس���ار الثورة الشعبية في ليبيا،  يزال- دوًرا مهّمً
والتي انطلقت شرارتها األولى عقب أيام من اإلطاحة 
بنظام الرئيس حسني مبارك في مصر، وحتديًدا يوم 
14 فبراير 2011م؛ حيث أصدر )21 شخصية ممثلة 
ملجموع���ة من القبائل والفصائل، والقوى السياس���ية 
والتنظيمات، والهيئ���ات احلقوقية الليبية بياًنا طالبوا 
فيه الزعيم الليبي معمر القذافي بالتنحي عن س���دة 

)1( »مقاتلو القبائل يستولون على قاعدة للحرس اجلمهوري شرق العاصمة 
اليمنية«، بي بي سي العربية، 2011/9/26م. 

)2( »جناة وزي���ر الدفاع من االغتيال، تهديدات بالرد املس���لح على قوات 
صالح«، اجلزيرة. نت، 2011/9/28م. 

))( انظر في ذلك: »اليمن: احتماالت احلرب الشاملة ونتائجها املتوقعة«، 
تقدير موقف، مركز اجلزيرة للدراسات، 2011/9/20م.

(4) Daniel Green «Yemen's Saleh Strikes Back», Policy 
Watch #1853, Washington Institute for Near East Policy, 
29/9/2011.

احلكم)5(، مؤكدين على حق الشعب الليبي في التعبير 
عن رأي���ه مبظاهرات س���لمية دون أي مضايقات أو 

تهديدات من قبل النظام.

وس���رعان ما حتولت هذه الدعوة إلى حترك فعلي 
على األرض مع الدعوة إلى يوم غضب في 17 فبراير 
لإلطاحة بنظام القذاف���ي)6(، األمر الذي تعاملت معه 
قوات القذافي بقس���وة وقمع ش���ديدين، ما أدى إلى 
انفالت األوضاع بصورة مفاجئ���ة في عدد من املدن 
الليبية، السيما شرقي البالد، نظًرا لتاريخ إقليم برقة 
–الذي يقطنه نحو 0)% من سكان ليبيا- املناوئ لنظام 
القذاف���ي؛ حيث كانت القبائل في برقة تدعم تاريخّيًا 
حكم امللك إدريس السنوسي العتبارات تتعلق بالثقافة 
السياسية احملافظة لتلك القبائل، ومن ثَم فلم يرضوا 
أبًدا بحكم العقيد القذافي الذي انقلب على السنوسي 

قبل 42 عاًما)7(.

ومع اتس���اع رقعة االحتجاجات الشعبية في ليبيا، 
تزايدت ممارسات القمع من قبل نظام القذافي لدحر 
الثوار مس���تخدًما مليليش���يا مرتزقة من األجانب؛ إذ 
إن���ه على الرغم من التعتي���م اإلعالمي الذي فرضته 
احلكومة الليبية على تلك املسألة، فقد أظهرت العديد 
من التقارير واإلفادات التي أدلى بها الثوار أنفس���هم، 
وبع���ض املنظمات الدولية، وجود ق���وات من املرتزقة 
األفارقة تدافع عن نظام القذافي، ويستخدمها األخير 
لقمع االنتفاضة الش���عبية التي تس���عى لإلطاحة به 

وبنظامه)8(.

)5( اجلزيرة. نت، 2011/2/14م.
)6( فرانس 24، وكالة األنباء الفرنسية، 2011/2/17م.

(7) Simon Henderson and David Schenker, «The Last Bullet': 
Qadhafi and the Future of Libya», Policy Watch #1761, 
Washington Institute for Near East Policy, 22/2/2011.

)8( حم���دي عبد الرحمن، »أح���داث ليبيا تفتح مل���ف املرتزقة ودورهم 
في احلياة السياس���ية اإلفريقية«، صحيف���ة االقتصادية اإللكترونية، 

4/)/2011م. على الرابط التالي:
http://www.aleqt.com/2011/03/04/article_511034.html
وانظ���ر كذلك، حمدي عب���د الرحمن، »التنافس الدول���ي وأثره في الثورة 
الليبية«، صحيفة االقتصادية اإللكترونية، 2011/4/22م، على الرابط 
 التالي:                                                                     =  
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ومع سقوط مدينة بنغازي في قبضة احلركة الثورية 
ف���ي 19 فبراير 2011م، أعلنت كل م���ن قبائل ورفلة 
-التي يزيد حجم أبنائها على مليون نس���مة، وتتألف 
م���ن 52 قبيلة فرعية- وقبائل ترهون���ة -التي يناهز 
أفرادها املليون نس���مة- وكذلك كبرى القبائل الليبية 
انضمامهما للثورة الش���عبية املطالبة بتنحي القذافي، 
هذا باإلضافة إلى قبائل الزاوية التي تقطن في املناطق 
النفطية في شرق ليبيا، وقبائل الطوارق في اجلنوب، 
التي يشتهر أبناؤها باللثام، ويتكلمون األمازيغية، وكذا 
قبيلة الزنتان التي كانت من أولى القبائل التي انضمت 
للثورة الش���عبية، وتعد من كبري���ات القبائل العربية، 
وتقطن في جبال نفوس���ة، وه���ي معروفة بقربها من 

ورفلة )1(.

ولقد أكس���ب تزايد التأييد القَبل���ي للثورة الليبية، 
والتخل���ي عن دع���م القذاف���ي زخًما كبي���ًرا للثوار، 
الس���يما مع إعالن عدد من رموز النظام الليبي، من 
وزراء وس���فراء ودبلوماسيني وعس���كريني، انشقاقهم 
عن نظام القذافي، وانضمامهم للثورة، وعلى رأس���هم 

  http://www.aleqt.com/2011/04/22/article_529746.html  =
)1( دني���ز مّيني وهيف���اء زعيتر، من هم »أبطال« ثورة ليبيا التي حس���مها 
الناتو؟ صحيفة السفير اللبنانية، 2011/9/14م، على الرابط التالي:
http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=1945
&WeeklyArticleId=83101&ChannelId=10965

مصطفى عب���د اجلليل وزير الع���دل –والذي ترأس 
املجلس االنتقالي الليبي بعد ذلك- وعبد الفتاح يونس 
وزير الداخلية، ورفيق القذاف���ي في ثورة الفاحت عام 
1969م)2(، ثم توالت االنش���قاقات بعد ذلك في نظام 
القذافي، ولعل أش���هر املنشقني موس���ى كوسا وزير 
اخلارجية))(، وعبد الس���الم التريكي السياسي الليبي 
املخضرم وزير اخلارجية األسبق ومندوب ليبيا الدائم 

في األمم املتحدة)4(.

وميكن القول: إن معظم القيادات التي انش���قت عن 
نظام القذاف���ي، وجّل الفاعل���ني النافذين في الثورة 
الليبي���ة، ينح���درون من أصول قبلي���ة طاملا تعرضت 
للتهمي���ش واإلقصاء طوال حقبة حكم القذافي؛ حيث 
ارتكز العمود الفقري لنظام القذافي على ثالث قبائل 
رئيس���ة؛ هي: قبيلة القذاذفة الصغي���رة التي ينتمي 

)2( »انش���قاقات تعصف بنظام القذافي وال ممثلني باخلارج«، سي إن إن 
العربية، 2011/5/1م، على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/2011/libya.2011/4/1/libya.defecion/
))( موس���ى كوس���ا.. كامت أس���رار نظام العقي���د، س���ي إن إن العربية، 

0)/2011/4م، على الرابط التالي:
http://arabic.cnn.com/2011/libya.2011/3/31/moussa.koussa/
index.html
)4( انظر: أس���باب انشقاق القيادات الليبية عن نظام القذافي، »علي عبد 
الس���الم التريكي.. االنش���قاق عن القذافي«، برنامج لقاء اليوم، قناة 

اجلزيرة الفضائية، 2011/9/22م.

 (2خريطة )

 ليبيا.. المدن واألقاليم

 
 

 المصدر: مكتبة خرائط جامعة تكساس
 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/libya_ethnic_1974.jpg 
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إليه���ا القذافي واملرتكزة في س���رت، وقبيلة املقارحة 
املرتكزة في سبها، باإلضافة إلى قبيلة الورفلة الكبيرة 

واملنتشرة في غرب البالد. 

وخالل التس���عينيات، خس���رت الورفلة امتيازاتها 
في النظام عندما ت���ورط بعض أعضائها في محاولة 
انقالبية على العقيد القذافي، وبقيت س���رت وسبها 
حتت سيطرة القذافي احملكمة، ورمبا تساهم ظاهرة 
تقوية هذه القبائل الصغيرة في تفس���ير سبب متسك 

مناص���ري القذاف���ي املس���تميت 
بالس���لطة؛ العتقاده���م بأن زوال 
نظام القذاف���ي هو زوال لنفوذهم 
–ورمب���ا اس���تهدافهم بعد ذلك- 
الس���يما مع عودة القبائل الكبرى 
بعد  الواجهة مجدًدا  إلى  املهمشة 

سقوط القذافي)1(.

إن ما ش���هدته ليبي���ا من تباين 
وانقسام بني القبائل واجلهويات طوال فعاليات الثورة 
ومنذ اندالعها، إمنا يرجع باألس���اس إلى إرث العقيد 
القذافي، الذي استطاع احلفاظ على سلطته ونظامه 
ق تسد( بني القبائل، وهو األمر الذي  عبر سياسة )فرِّ
س���اعد على اختالف مواقف القبائل من الثورة ضد 
القذاف���ي، فبينما س���ارع بعضها إل���ى تقدم صفوف 
الثورة لإلطاحة بنظام القذافي، الس���يما في املناطق 
الشرقية املهمش���ة من البالد، استمر البعض من تلك 
القبائل لوقت طويل يقاتل إلى جانب القذافي، السيما 
في س���رت وبني وليد وسبها، مع مناوشات في بعض 

اجليوب واملناطق األخرى)2(.

ونظًرا لهشاشة البنية املؤسسية للدولة الليبية، فقد 
استند القذافي في مواجهته للثورة الشعبية ثم التمرد 

)1( »قبائ����ل لي�ب�ي���ا والث�ورة والقذاف����ي«، صحيفة الس���فير اللبنانية، 
10/)/2011م، على الرابط التالي:

http://www.assafir.com/MulhakArticle.aspx?EditionId=1793
&MulhakArticleId=87699&MulhakId=1376
)2( محم���د رج���ب، »القبيل���ة.. ه���ل تعوق أم تدع���م توج���ه ليبيا نحو 

الدميقراطية؟«، الصني نيوز، 2011/9/14م، على الرابط التالي:
http://arabic.news.cn/arabic/2011-09/14/c_131137492.htm

املس���لح ضد نظامه، على ما ميكن وصفه بالعمل على 
تلغيم البني���ة القَبلية، وجعلها قابلة للتفتيت واالنفجار 
الذات���ي))(؛ حيث عمد القذافي –بده���اء- إلى إذكاء 
النعرات القَبلي���ة واجلهوية، وحتريض وتأليب القبائل 
بعضها على بعض؛ لضمان اس���تمراره في الس���لطة 

ألطول فترة ممكنة)4(.

 وكثيًرا ما ردد مثل هذا النوع من احلرب النفس���ية 
في خطابات���ه املتلفزة الت���ي كان يبثه���ا التليفزيون 
البدايات  من���ذ  الليبي  الرس���مي 
املبكرة للثورة)5(، ثم بياناته ورسائله 
الصوتية املقتضبة التي استمر في 
واآلخر  ب���ني احلني  وبثها  إلقائها 
في بع���ض الفضائيات واحملطات 
اإلذاعية الس���ورية، بعد س���قوط 
العاصم���ة الليبية بأي���دي الثوار، 
واختف���اء العقي���د القذافي عقب 
دخ���ول مقاتلي املجل���س الوطني 
االنتقال���ي إلى معقل���ه احلصني في ب���اب العزيزية 

بطرابلس)6(.

وميكن القول: إن الدور األكب���ر للقضاء على نظام 
القذافي لم يكن داخلّيًا باألس���اس، بل إن الدور الذي 
لعب���ه حلف ش���مال األطلنطي »النات���و« لدعم الثوار 
ومجلس���هم االنتقالي الذي ميثلهم رس���مّيًا ال يخفى، 
وهو الدور الذي أعلن وزير الدفاع الفرنس���ي جيرار 
لوجنيه أنه سيس���تمر حتى بعد سقوط نظام القذافي 
طاملا بقيت جي���وب متفرقة لقوات القذافي في بعض 

))( »القبيلة.. القوة التي رفعت القذافي والتي ستطيح به«، الوطن أونالين، 
)2011/2/2م، على الرابط التالي:

 http://www.alwatanonline.com/policy_news.php?id=1608
)4( فرانك جاردنر، »على من يعول القذافي للبقاء في الس���لطة؟«، بي بي 

سي العربية، 2011/2/24م.
)5( »القذاف���ي يدع���و القبائ���ل إلى مواصل���ة املقاومة«، روس���يا اليوم، 

2011/9/1م، على الرابط التالي:
 http://arabic.rt.com/news_all_news/news/565787
)6( »القذافي يدعو القبائل ملعركة حاسمة في طرابلس«، صحيفة الشعب 

الصينية اليومية، 2011/8/22م، على الرابط التالي:
http://arabic.people.com.cn/31662/7576424.html

معظم القيادات التي انش��قت 
وج��ّل  القذاف��ي،  نظ��ام  ع��ن 
الفاعلي��ن النافذي��ن في الثورة 
الليبي��ة، ينح��درون م��ن أصول 
قبلية طالما تعرضت للتهميش 
واإلقص��اء ط��وال حقب��ة حك��م 

القذافي
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نواحي ليبيا، السيما في سرت وبني وليد وسبها، وهي 
املعاقل التقليدية للقبائل املوالية للقذافي)1(.

ولعل هذا ما يثير املخاوف بش���أن الدور القبَلي في 
مرحلة ما بعد سقوط القذافي، وبدء املرحلة االنتقالية 
لبناء الدولة الليبية على أسس جديدة؛ حيث يرى بعض 
املراقب���ني أن نظام القذاف���ي قد جنح في حكمه عبر 
عقود من خالل ش���راء الوالءات القبَلية والعش���ائرية 
باستثمار الريع النفطي، واستبدال املؤسسة العسكرية 
باملرتزقة، واملليشيات العائلية احلامية للنظام، وإغالق 
كل منافذ احلراك السياس���ي واملدني، التي ميكن أن 
تشكل دوائر وسيطة لبناء ليبيا ما بعد الديكتاتورية)2(، 
ومن ثَم فإنه يخش���ى على الثورة الليبية، التي لم تنته 
بعد م���ن الناحية الواقعية، من تنامي النزعات القَبلية 
واجلهوية فيما ميكن أن نطلق عليه مرحلة جمع الغنائم 

وقطف ثمار الثورة))(.

ورمبا يؤكد مش���روعية وواقعية التخوفات املتعلقة 
بهذا الش���أن؛ تأخر رئيس املجلس االنتقالي مصطفى 
عبد اجلليل ونائبه محمود جبريل في إعالن التشكيلة 
النهائية للحكومة)4(، والتي ستقود البالد خالل املرحلة 
االنتقالية حلني استكمال البنية التشريعية واملؤسساتية 
الالزمة إلجراء انتخابات برملانية ورئاس���ية لالنتقال 
بالبالد إلى مرحلة استقرار الثورة؛ حيث يرى مراقبون 
أن هذا التأخير والتأجيل املتكرر ملوعد إعالن التشكيلة 
احلكومية يرجع باألس���اس إل���ى خالفات عميقة بني 
القبائل واجلهويات ومكونات املجلس االنتقالي لشغل 

حقائب وزارية بعينها في احلكومة اجلديدة.

)1( »الناتو سيواصل عملياته في ليبيا حتى القضاء على جيوب املقاومة«، 
بي بي سي العربية، 2011/10/6.

)2( الس���يد ولد أباه، »ليبيا ما بع���د القذافي: إلى أين؟«، صحيفة االحتاد 
اإلماراتية، 2011/9/5م، على الرابط التالي:

 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=61212#ixzz
1X65vDRVA
))( رضوان الس���يد، مشكالت الثورة الليبية.. ومشكالت الثورات العربية، 

صحيفة الشرق األوسط، 2011/8/26م.
)4( »إج���راء تعديالت وزارية في احلكومة الليبية املؤقتة«، بي بي العربية، 

)/2011/10م.

ويخش���ى محللون من التركيب���ة القبَلية املعقدة في 
ليبي���ا، التي قد حتول دون إقام���ة نظام حكم يرضي 
جمي���ع األطراف)5(، فقبائل القذاذف���ة التي كانت لها 
الس���يادة على مدى العقود األربعة املاضية، لن تتنازل 
بس���هولة، كما أن طول أمد الفت���رة االنتقالية، وعدم 
إلقاء القبض على القذافي فور هروبه بس���رعة؛ حيث 
كان يعمل قبل مقتله على اس���تخدام قبيلته القذاذفة، 
ويضم إليها بعًضا من القبائل الصغيرة في الصحراء؛ 
إليجاد حتديات أمنية كب���رى أمام احلكومة القادمة،  
باإلضافة إل���ى أن هن���اك قبائل أخ���رى كالطوارق 
واألمازيغ وتبوكة، ترتبط جذورها بقبائل في اجلزائر 
ومالي والنيجر وتشاد والسودان، والتي كانت مهمشة 
على مدى حقبة القذافي، وهذه القبائل س���تطرح وال 
بد مطالبها اخلاصة، مبا يجعل البعد القبَلي حاضًرا 
وبقوة في املش���هد الليبي ما بعد رحيل القذافي على 

املستويني القريب واملتوسط.

نتائج وتوصيات الدراسة

لقد س���عت الدراس���ة إلى بحث تأثير البعد القَبلي 
على مجريات األحداث في ظاه���رة الثورات العربية 
التي ش���هدها العام 2011م، متخذة من ثورتي اليمن 
وليبيا منوذًجا للتطبيق، واستخدمت الدراسة اقتراب 
الثقافة السياسية كإطار حتليلي لإلجابة على تساؤالت 
الدراسة الرئيس���ة والفرعية، وخلصت الدراسة إلى 

)5( تقري���ر إخب���اري، »ليبيا م���ا بعد القذاف���ي«، راديو إي���ران العربي، 
)2011/8/2م، على الرابط التالي:

http://arabic.irib.ir/report/item/5/7473/23/%D9%84%D9%
8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9
%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A.html

وانظر كذلك:
- علي العنزي، »ليبيا ما بعد القذافي«، احلياة اللندنية، 2011/8/27م.

- أحمد غلوم بن علي، »حتديات ليبيا ما بعد القذافي«، السياسة الكويتية، 
)/2011/9م.

- نصر أبو س���يف ياس���ني، »ليبيا قبيلة واحدة.. كي���ف؟«، صحيفة ليبيا 
املستقبل، )/2011/10م، على الرابط التالي:

http://libyaalmostakbal.net/news/clicked/13769.
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عدد من النتائج واخلالصات، ومن ثَم تطرح الدراسة 
عدًدا من التوصي���ات التي ميكن من خاللها التعاطي 
اإليجابي مع جدلية العالق���ة بني القبيلة والدولة في 

املجتمعات العربية السيما في دول ما بعد الثورة.

أواًل: نتائج الدراسة:

1- تتشابه كل من اليمن وليبيا في كونهما مجتمعات 
قبلية باألس���اس؛ حيث تلعب القبيلة في كلتا الدولتني 
أدواًرا رئيس���ة ف���ي احلياة السياس���ية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، وحتى األمنية والعسكرية، مبا 
يجعل الثقافة السياسية الضحلة –وفًقا ألملوند وفيربا- 

هي السائدة في كال املجتمعني اليمني والليبي.

2- تع���د القبائل اليمنية أقوى م���ن ناحية التنظيم 
والنف���وذ من نظيرتها ف���ي ليبيا؛ العتب���ارات تتعلق 
باختالف تعامل النظام احلاكم م���ع املكونات القَبلية 
في كال البلدين؛ حيث سعى النظام اليمني إلى كسب 
الوالءات القبَلية عبر احترامها، والتماهي مع تقاليدها 
وأبنيته���ا الثقافية؛ لتحقيق أهدافه واس���تراتيجياته 
الداخلية واخلارجية ببعديه���ا اإلقليمي والدولي، في 
ح���ني جلأ النظام الليبي في املرحلة األطول من عمره 
إلى تهميش الدور القبَلي في املجتمع الس���يما للقبائل 
الكبرى، وش���راء الوالءات، وبيع االمتيازات، وتقريب 
وتوظي���ف القبائل الصغرى إلى جان���ب قبيلة الزعيم 

احلاكم التي ساد نفوذها طوال فترة حكمه.

)- يعد احلض���ور القبَلي أكثر وضوًحا وتأثيًرا على 
مجريات الثورة اليمنية عنه في الثورة الليبية، السيما 
في املرحلة األولية للثورة، وهي مرحلة إسقاط النظام 
–م���ع مالحظة أن النظام في اليمن لم يس���قط حتى 
كتابة هذه الدراسة-؛ نظًرا لوجود عامل خارجي كان 
أكث���ر تأثيًرا على احلالة الليبية، متمثاًل في دور حلف 
واللوجستية  السياس���ية والعسكرية  الناتو ومساندته 

للمجلس االنتقالي للثوار في ليبيا.

4- م���ن املستش���رف أن احلضور القبَلي س���يكون 

أكث���ر تأثيًرا في احلالة الليبية عنه في احلالة اليمنية 
في مرحلة ما بعد الثورة، س���واء املرحلة االنتقالية أو 
مرحلة اس���تقرار الثورة، وإحالل نظام جديد، وإزالة 
آث���ار النظام القدمي؛ لكون العامل اخلارجي في ليبيا، 
متمثاًل في حلف الناتو، كان أداة لتجميع جهود الثوار 
للعمل على إس���قاط النظام، وه���و األمر الذي حتقق 
بهروب القذافي وتص���دع أركان حكمه، ثم مقتله في 
النهاية، ما يُخش���ى معه من بزوغ النزع���ات القَبلية 
واجلهوية بني مكونات املجلس االنتقالي، السيما فيما 

يتعلق مبرحلة جني ثمار الثورة.

5- عل���ى الرغم من كون النظ���ام الليبي أكثر قمًعا 
م���ن نظيره اليمني؛ العتبارات تتعلق باختالف موازين 
القوى القبَلية في كال البلدين، إال أنه س���قط بش���كل 
أس���رع من النظام اليمني، ورمبا يرجع ذلك إلى دور 
العام���ل اخلارج���ي –تدخل الناتو- م���ن جهة، وكون 
الثورة الليبية تخلت عن س���لميتها مبكًرا، متخذة من 
اخليار العس���كري رد فعل -رأته مشروًعا- على قمع 
وبطش نظام القذافي في تعامله املسلح مع احملتجني 

السلميني.

6- م���ن غير املرجح حدوث حتول ف���ي نهج الثورة 
اليمنية لتتجه ناحية تدخل خارجي على غرار ما حدث 
في ليبيا؛ وذلك العتبارات إقليمية تتعلق بأمن اخلليج 
من جهة، وداخلي���ة تتعلق ببنية املجتم���ع القَبلي في 
اليم���ن من جهة أخرى، ومن ثم فإنه من املرجح، طبًقا 
ملقتضيات الدراسة، جنوح طرفي النزاع في اليمن إلى 
صيغة وسط حلل األزمة في البالد عبر وسيط قوي، 
رمبا يكون خليجّيًا أو عربّيًا بش���كل رئيس، أو أجنبّيًا 
بشكل فرعي؛ إلقناع الرئيس صالح بالتخلي عن احلكم 

إلنهاء األزمة بشكل يرضي جميع األطراف.

ثانًيا: توصيات الدراسة:
1-  م���ن الض���روري بعد تغيير أي نظام سياس���ي 
 Political Regime Change، أو حت���ى إصالح���ه 

Political Regime Reform أن يتب���ع ذلك تغييرات 
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مجتمعية وهيكلي���ة متنوعة في جميع مجاالت احلياة 
الرئيس���ة التي مت���س أركان الدولة وبني���ة املجتمع، 
الس���يما األولية منها؛ كالقبيلة واجلهوية والطائفية، 
وعلي���ه فإن الدول العربية في مرحل���ة ما بعد الثورة 
بحاجة إلى إعادة النظر في عالقتها بشعبها؛ لتتواءم 
م���ع واقع وحتدي���ات وتطلعات مرحلة بن���اء الدولة، 
السيما بعد حقبة اإلفساد والتجريف التي تعرض لها 
كلٌّ م���ن املجالني اخلاص والعام للمواطنني إبان حقبة 

الديكتاتوريات العربية اآلخذة في األفول.
2- حتتاج الشعوب العربية 
في ه���ذه املرحلة إلى إعادة 
تنشئة على أسس جديدة، مبا 
ميكن معه خلق ثقافة شعبية 
ثقافة  تتضمن  جديدة  عامة 
سياس���ية مغايرة عما كانت 
القريب؛  املاض���ي  في  عليه 
حيث إن الثقافة السياس���ية 
إبان  أجيال  عب���ر  املتراكمة 
احلقب الديكتاتورية ساهمت 
السياسية  األنظمة  دعم  في 

املس���تبدة في الوطن العربي، األم���ر الذي يجعل من 
الضرورة مبكان إعادة النظر في تلك الثقافة الشعبية 

االتكالية السلبية التي سادت على مدى عقود خلت.
)- ال بد أن تضطلع الدول���ة العربية ما بعد الثورة 
 Functional مبهمت���ني أساس���يتني؛ هم���ا: الوظيفي���ة
والعملياتية Operational؛ حيث تنصب املهمة األولى على 
التأكيد على الوظائف الت���ي تؤديها الدولة ملواطنيها 
بشكل يساوي بني جميع مكونات املجتمع، مثل التربية 
والتنشئة السياس���ية واألمن والرفاه االجتماعي، في 
حني تنص���ب املهمة الثانية عل���ى التأكيد على البعد 
العملياتي الذي تنف���ذ به الدولة جميع الوظائف التي 
تلتزم بها أمام املواطنني –دون أي متييز على أس���س 
أولي���ة- والذي تنظمه وتش���رعنه القوان���ني واللوائح 

واألطر املنظمة.

4- م���ن دواعي ثبات ودميومة نظ���م احلكم القائمة 
ما بعد الثورات أن حتترم تلك النظم إرادة الش���عوب، 
وتعمل لها ألف حس���اب، ومن ثَ���م فإنه من البدهي أن 
تقوم تلك النظم بإعادة تربية وتنش���ئة وتهيئة الش���عب 
للمرحلة اجلديدة التي تس���تقبلها دول املنطقة، باعتبار 
أن ال���دول القوية لن تنهض بغير ش���عوب قوية واعية؛ 
تربت على القيم واملبادئ، واملش���اركة الفّعالة، كما أن 
الشعوب القوية القادرة على التمييز بني الغّث والثمني، 
والص���واب واخلطأ؛ س���تكون بالضرورة ق���ادرة على 
إفراز وانتخ���اب حكومات قوية، 
تضطلع بتحقيق تطلعات الشعوب 
تستحقه  لغد  وأحالمها  وآمالها، 

وحاضر تنشده.
5- عل���ى نُُظم حك���م ما بعد 
الثورة ف���ي ال���دول العربية أن 
تأخ���ذ ف���ي اعتباره���ا أن لكل 
دولة خصائصه���ا وثوابتها التي 
متيزها عن س���واها من الدول، 
الش���عوب  خصوصي���ات  وأن 
واملجتمع���ات احمللية والقومية، والدينية واالجتماعية، 
والثقافية، ليس���ت محاًل للنقل واالقتباس، فما يصلح 
في الدول واملجتمعات الغربية العلمانية، قد ال يصلح 
بالض���رورة في غيرها من بيئات ال���دول واملجتمعات 
األخ���رى، الس���يما اإلس���المية منه���ا ذات الصبغة 
الرس���الية التوحيدي���ة العقدية املتج���ذرة في العقل 

اجلمعي للشعوب.

عل��ى ُنُظ��م حكم م��ا بعد الث��ورة في 
الدول العربية أن تأخذ في اعتبارها أن 
ل��كل دولة خصائصه��ا وثوابتها التي 
تميزه��ا عن س��واها م��ن ال��دول، فما 
يصلح في الدول والمجتمعات الغربية 
بالض��رورة  يصل��ح  ال  ق��د  العلماني��ة، 
اإلس��امية  المجتمع��ات  غيره��ا  ف��ي 
التوحيدي��ة  الرس��الية  الصبغ��ة  ذات 
العقدية المتجذرة في العقل الجمعي 

للشعوب
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معلومات إضافية

تكوين القبائل يف اليمن:

إذا ما نظرنا إلى مجموع قبائل حاش���د ومجموع قبائل بكيل جند أن هناك ما يعرف بالقبائل الرئيس���ة أو 
األساس���ية )األصلية(، وكذلك القبائل التي ارتبطت بتلك القبائل الرئيسة بروابط سياسية، وأصبحت داخلة 
ضمن تركيبها البنائي السياس���ي واالقتصادي، وذلك بالرغم من أنها ل���م تكن ترتبط بها من حيث التركيب 
البنائي - القرابي، فعلى س���بيل املثال جند أن قبائل حاشد األصلية تتكون من أربع قبائل هي: )خارف، وبن 
صرمي، وعذر، والعصيمات(؛ حيث تُعرف هذه القبائل باسم قبيلة حاشد األصلية.. بينما توجد قبائل أخرى 
يطلق عليها اس���م القبائل )املتحيشدة(، وترتبط مع القبائل املذكورة بروابط سياسية واقتصادية واحدة، كما 

تشاركها في نفس النسب العام )حاشد(، بغض النظر عن عالقات النسبة احلقيقية أو األصلية.

وكما أن قبائل حاشد لها قبائل أصلية وأخرى متحالفة معها جند نفس الوضع بالنسبة لقبائل )بكيل(؛ حيث 
يوجد ما يعرف بقبائل بكيل األصلية، وكذلك ما يعرف بالقبائل األخرى )املتبيكلة(، أي القبائل التي ارتبطت 
مع قبائل بكيل الرئيس���ة؛ إما عن طريق التحالف السياسي، أو املؤاخاة، أو عبر طريقة االنضمام التي كانت 
معروفة في بعض الفترات التاريخية، والتي كانت تضطر بعض القبائل حتت ظروف سياسية واقتصادية إلى 

التنازل عن استقاللها السياسي، والدخول ضمن حتالف قبلي معني.

وتتكون قبيلة بكيل الرئيس���ة من القبائل التالية: )أرحب، ونهم، وش���اكر املعروفة في الوقت احلاضر ب�»ذو 
غيالن«، وذو محمد، وذو حس���ني، وقبيلة همدان الشام(، وتتميز القبيلتان املشهورتان حاشد وبكيل بارتباط 
أعضاء كل منهما بنوع من العالقات األخوية؛ أساس���ها -بحسب اعتقادهم- وحدة الدم املشترك، إضافة إلى 
العالق���ات التي تربطهم ببعض، بحكم اجلوار والوالء القبلي، وأيًض���ا انطالًقا من عالقة الندية التي يرتكز 

عليها البناء السياسي في املجتمع القبلي اليمني.

أما قبيلة )مذحج( فقد فقدت حتالفاتها القدمية، رغم رس���وخ واستمرار أعرافها وتقاليدها في جزء منها 
)مثل قبيلتي مراد، واحلداء(، وقد كان لقيام الكيانات السياسية واحلدود املصطنعة في اجلزيرة العربية أثر 
على تش���تيت القبائل )املذحجية(، وتغيير حتالفاتها؛ مما دفعها )أي مذحج( إلى عقد حتالفات جديدة عند 
الضرورة مع بكييل القاطنة في املنطقة الشرقية من خط »صنعاء - صعدة«، واألقرب إلى بعض مناطق مذحج 

مثل مراد، ومشاركتها في األنشطة الزراعية والرعوية.

ومتثل العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وسياسية بارزة في احلياة القبلية اليمنية، وهي غالًبا ما تطغى على 
ما سواها من املثل الروحية واملتطلبات االقتصادية، وكثيًرا ما تؤدي إلى نشوب احلرب واملنازعات القبلية.

ومفوم العصبية القبلية بالنسبة للفرد في القبيلة اليمنية يتحدد من خالل االعتقاد بوجود النسب املستقل 
لكل قبيلة، وبالس���يطرة على األرض التي تس���كنها القبيلة، وما يرتبط بتلك السيطرة من حق االستقالل في 
ا للقبيلة التي عاشت فيها أسالفها، وترسخت فيها  اس���تغالل املصادر االقتصادية فيها؛ باعتبارها ملًكا خاّصً

أمجادها ومفاخرها.
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التنظيم الداخلي للقبيلة:

القبيلة في اليمن قوية محافظة على متاسكها؛ بسبب نظامها العرفي، وتنظيمها الداخلي، والتمسك به لقرون 
عديدة، فتنقس���م القبيلة في اليمن إلى مراتب اجتماعية معتمدة على عالقات النس���ب والوراثة، وكذلك املكانة 

الدينية، وطبيعة احِلَرف، وقواعد السلوك املتعارف عليه واملتوقع من كل مرتبة.

1- املش���ايخ: يستمد مشايخ القبائل مرتبتهم االجتماعية والسياسية من الزعامة الوراثية التي تنتقل من جيل 
إلى آخر، وعلى الش���يخ واجبان أساس���يان هما: التحكيم بني األطراف املتصارعة واملتنازعة من القبيلة، أو من 

خارج القبيلة، وقيادة القبيلة في التعامل مع القوى اخلارجية، سواء في السلم أو احلرب.

2- القضاة والفقهاء و»الس���ادة«: وتختلف عن بعضها؛ حيث يعتمد القضاة والفقهاء في مركزهم على أساس 
درجة التفقه في الدين والش���ريعة اإلس���المية، وكذا القدرة على حل املنازعات، أما »الس���ادة« فيعتمدون في 

مركزهم على »نسبهم إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم«.

)- األعيان واألمناء واملزارعون: األعيان واملزارعون هم األشخاص الذين يتم انتخابهم من قبل األفراد ملساعدة 
الشيخ في القبيلة، مقابل مبالغ يدفعونها لهم، وهم يقومون بدور الوسيط بني الشيخ وأفراد القبيلة.

4- الفئات احلرفية واملهنية: ينظر رجال القبائل إلى هذه الفئات باعتبارها فئات ناقصة، وبالتالي ال يُس���مح 
لرجل القبيلة مبزاولتها.

5- فئة اليهود واألخدام: وهما من الفئات الهامش���ية في املجتمع، وميارس األخدام بعض اخلدمات للمجتمع 
كأعمال التنظيفات وحمل األثقال.

املصدر: 

بلقيس أحمد منصور أبو أصبع، النخبة السياسية احلاكمة في اليمن )1978-1990م(، مكتبة مدبولي، الطبعة 
األولى، 1999م.

أبرز القبائل الليبية:

في شرق ليبيا، تعتبر قبيلة الزاوية القبيلة األكبر واألكثر نفوًذا في ليبيا، وهي تتمتع بنفوذ قوي، خصوًصا في 
مدينتي بنغازي ودارنه. أما في منطقة برقة، فالقبائل األكبر هي قبيلة كارغاال وقبيلة تواجير وقبيلة الرملة. إال 
أن منطقة البصراته أصبحت مقس���مة بني أولئك الذين ينتمون إلى القبائل التقليدية، وبني أولئك الذين قرروا 
االنتقال والعيش في املراكز احلضرية في املنطقة، مثل عش���يرة ش���رم محجوب، وزمورة، والكوافي، ودبابيسا، 

والزاوية، والصوالح، واجلرشا. 

وفي غرب ليبيا، تعد قبيلة ورفلة أكبر القبائل العربية في هذه املنطقة، وهي تتألف من 25 قبيلة فرعية، ويقدر 
عدد أفرادها بحوالى مليون ش���خص، ويتمركزون بش���كل خاص في مصراته وحي ميسوراته في بلدة بني وليد، 

ويتفرعون من قبائل بني هالل التي أرسلها الفاطميون إلى ليبيا من مصر لنشر اإلسالم. 
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أيًض���ا، تتمركز في غرب ليبي���ا قبيلة الزنتان، في اجلبال الغربية بني املدن البربرية جلادو ويفرن وكباو، وهي 
معروفة بقربها من قبيلة ورفله، باإلضافة إلى قبيلة أوالد بوسيف والرجبان. 

أم���ا في ليبيا املركزية، وهي املنطقة التي اعتبرت في القرون املاضية احلدود الفاصلة بني الش���رق والغرب، 
فتعد قبيلة القذاذفة املتمركزة قرب س���رت في الوس���ط، وسبها في اجلنوب، من القبائل املؤثرة في ليبيا اليوم، 
وه���ي قبيل���ة معمر القذافي. كما تتواجد في هذه املنطقة قبيلة املغارها، وهي إحدى أكبر القبائل في الوس���ط 
الغربي للمنطقة، وينتمي إليها رئيس الوزراء الليبي السابق عبد السالم جلود، باإلضافة إلى قبيلة الرياح والهرابه 

والزويد. 

وفي طبرق واملنطقة احمليطة بها عدد من القبائل البارزة، مثل عبديات التي تتكون من حوالى 51 قبيلة فرعية، 
وهي تعد واحدة من أقوى القبائل في منطقة برقة، وقبيلة مس���امير التي لعبت دوًرا بارًزا في املعارك ومقاومة 

االستعمار اإليطالي، وخصوًصا خالل النصف األول من القرن العشرين. 

أما البربر في ليبيا فينقس���مون إلى ثالث قبائل، وهي: البربر الغربيون؛ حيث تتمركز فيها كل من قبيلة عيت 
ولول في املدن الس���احلية لزوارة، وتتألف من 21 قبيلة فرعية، وقبيلة نفوس���ه، وهي قبيلة ضخمة تتواجد في 
اجلبل الغربي الذي يضم مدن يفرن وكباو، وجادو، نالوت، وعدد من القرى الصغيرة، والبربر الش���رقيون، وهي 

قبائل بدوية تعتبر من السكان األصليني للصحراء الكبرى. 

كذل���ك التيبو في ليبيا، فهم مجموعة من القبائل املتواجدة في اجله���ة اجلنوبية من جبل حروج، ومن اجلهة 
الشرقية لفزان، لتصل إلى احلدود مع مصر، مبا في ذلك واحات الكفرة، وعلى احلدود مع تشاد والنيجر وحتى 

السودان. 
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